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Každý deň sa láska stretnúť nedá.
Pre šťastných raz – dvakrát v živote
objaví sa ako jasná hviezda,
iný sa jej ani nedotkne.
Z tvojho jasu zopár žltých lúčov
dotklo sa ma teplým zachvením
a stalo sa pre mňa zlatým kľúčom.
Preto tak rád žijem na Zemi.
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 14/2009 z

riadneho zasadnutia obecné−
ho zastupiteľstva dňa 29. ja−
nuára 2009

OZ Veľké Bierovce:
A. Berie na vedomie:
1. Kontrolu uznesenia č. 13/

2008, bod l, 2 trvalý – nový ter−
mín 8/2009

2. Žiadosti:
− Pavol Dohňanský o drobnú

stavbu – žumpa na p. č. 226
− Peter Fero – žiadosť o sta−

vebné povolenie
− Michalec, Horné Sŕnie –

drobná stavba – výmena okien
na bytovke p. č. 496/4

− Michalec, Horné Sŕnie – o
výrub l ks stromu na parcele č.
496/4

− Mgr. Roman Kadák – o vy−
jadrenie k prístavbe RD p. č. 152/
1, 153

− Fy Biatec, Púchov – o vy−
danie licencie na VHP v Hostin−
ci pod gaštanom Veľké Bierov−
ce − Jaroslav Kulich – o zarade−
nie do výberového konania na
funkciu hlavný kontrolór

− Farský úrad – o zapožiča−
nia sály KD na 14. 02. 2009 z
príležitosti detského karnevalu

− Mário Sivák – o zmenu otvá−
racích hodín v dennom bare 21

− Jozef Kurtiš – o prenájom
sály KD 04. 04. 2009 – dražba
holubov

− starosta obce – o schvále−
nie poplatku za rozkopávkové
povolenie vo výške 10 euro

3. Informácie:
− o kolaudačnom rozhodnutí

DS Veľké Bierovce č. 1162/
2008−002/Ko

− o kolaudácií RD p. Niko a
manželka

− o kolaudácií RD p. Kuma a
manželka

− o kolaudácií ČOV – p. Bar−
čák a manželka

− o pripravovanom zájazde do
Bratislavy – SND dňa 21. 02.
2009

− o vyjadrení obce Veľké Bie−
rovce k ÚPN Trenč. Stankovce
12. 01. 2009

− o šachovom turnaji a finanč−
nej dotácií obce dňa 10. 01. 2009

− o jednaní ohľadne dotácií z
EÚ v Banskej Bystrici dňa
20.01.2009

− o CP Fy ETN Slovakia –
dodávka elektrickej . energie pre
VO

− o pripomienkach p. Balaja
k ÚPN časti Veľké Bierovce s.
č. 44, 45

− o príprave obce k voľbám
prezidentka SR dňa 21. 03. 2009

− o výsledku kontroly OR
HaZZ Trenčín dňa 29. 01. 2009

− o výsledku kontroly Okres−
nej prokuratúry Trenčín – vede−
nie agendy drobné stavby dňa
29. 01. 2009

− o uzavretí DoPČ Mgr. Ro−
manom Kadákom na trénerskú
činnosť OTJ – nový tréner

B. Schvaľuje:
1. Výsledky voľby hlavného

kontrolóra – Jaroslav Kulich od
01. 02. 2009 – na 6−ročné obdo−
bie – uzavretá nová pracovná
zmluva od 01. 02. 2009 do 31.
01. 2015

2. Vyjadrenie obce k prístav−
be RD na p. č. 152/1 a 153 v k.
ú. Veľké Bierovce

3. Otváracie hodiny Bar− 21
podľa podanej žiadosti Mária Si−
váka

4. Prenájom sály KD pre FÚ
Veľké Bierovce dňa 14. 02. 2009
z príležitosti poriadania detské−
ho karnevalu – zdarma vrátane
elekt.. energie

5. Prenájom sály KD pre p.
Kurtiša dňa 04. 04. 2009 za fi−
nančnú úhradu podľa schvále−
ných

6. Poplatok za rozkopávko−
vé povolenie v obci Veľké Bie−
rovce od 01. 01. 2009 vo výške
10 euro

7. Vyjadrenie obce Veľké Bie−
rovce k ÚPN Trenč. Stankovce
j. č. 2008/527 bez zmien

8. Preplatenie autobusu a po−
istenia pre občanov na divadel−
né predstavenie v Bratislave
dňa 21. 02. 2009

9. Projekt Modernizácia a prí−
stavba Kultúrneho domu Veľké
Bierovce pre podanie z Progra−
mu rozvoja vidieka a výzvy
2009/PRV 09 opatrenie 3.4.1

základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo.

C. Ukladá:
1. starostovi obce zabezpe−

čiť v spolupráci s firmou Premier
Consulting vypracovanie žiados−
ti o nenávratný finančný príspe−
vok z Programu rozvoja vidieka
pre projekt Modernizácia a prí−
stavba Kultúrneho domu Veľké
Bierovce čo najskôr na PPA
Trenčín

2. starostovi obce zabezpe−
čiť realizáciu trativodu pred RD
p. Barčáka brigádnicky DoVP
do konca mája 2009

3. starostovi obce zabezpe−
čiť opravu verejného osvetlenia
v miestach častého vypadáva−
nia elektrickej energie pri zhor−
šenom veternom počasí čo naj−
skôr.

Uznesenie č. 15/2009 z
riadneho zasadnutia OZ zo
dňa 26. marca 2009

OZ Veľké Bierovce
A. Berie na vedomie:
1. Kontrolu uznesenia č. 14/

2009 s tým, že bod 1,2,3 trvajú.
2. Žiadosti:
− JUNIOR GAME s.r.o. Bra−

tislava o vydanie súhlasného
stanoviska k spusteniu hry
„Psie dostihy“ a predĺženia vy−
jadrenia k miestnemu terminálu
v bare 21 Veľké Bierovce

− Reprogas Nové Mesto n/V
o plynovú prípojku a rozkopáv−
kové povolenie č. s. 221

− Reprogas Nové Mesto n/V
o plynovú prípojku a rozkopáv−
kové povolenie č. s. 112

− obec Opatovce o drobnú
stavbu – Rekonštrukcia OcÚ

− R. Kadák – o stavebné po−
volenie – Prístavba k RD na par.
č. 152/1 a 153 a postupuje ju na
SpSÚ Trenčín

− M. Marcinát – o výrub stro−
mov na par. č. 272/2 Veľké Bie−
rovce

− ISP Slovakia – o prenájom
obecných pozemkov

− I. Barian – o kúpu pozem−
kov vo Veľkých Bierovciach

− A. Fabiánová – o drobnú

stavbu – kadernícky salón v
garáži RD č. 103

− obec Veľké Bierovce na
obec Opatovce – dotácia pre
OTJ na rok 2009

− V. Ondrášek – o drobnú
stavbu − oplotenie pozemku RD
na p.č. 291/2 a 290/2

− JO−KO servis s.r.o. Trenčín
– o umiestnenie reklamného za−
riadenia k.ú. Veľké Bierovce

3. Informácie:
− o cenovej ponuke Fy Akryl−

mat pre MŠ Veľké Bierovce
− o cenovej ponuke Fy Stafin

Trenčín pre MŠ Veľké Bierovce
− o cenovej ponuke Fy JMS

Združenie na rekonštrukciu ÚK
v MŠ Veľké Bierovce

− o cenovej ponuke Fy Stav−
cest s.r.o. Trenčín na opravu
cesty OHRADY

− o výsledku výberového ko−
nania na dodávku stavby „Re−
konštrukcia a prístavba KD“

− o podaní oznámenia staros−
tu obce k majetkovým pome−
rom za rok 2008

− o podaní oznámenia riadi−
teľky MŠ k majetkovým pome−
rom za rok 2008

− o pláne obce – náter plotu
na cintoríne – dohodou o VP

− o potrebe schválenia dodat−
ku k zmluve Alarm System pre
MŠ Veľké Bierovce

− o zákone 448/2008 Sociál−
ne služby a potrebe uzatvoriť
DoPČ pre soc. pracovníka a po−
sudkového lekára

− o náraste cien energie za
VO za január 2009 a riešení da−
ného problému

− o riešení neplatičov za vý−
voz komunálneho odpadu za rok
2008 právnou cestou

− o oprave strechy nad prí−
stavbou MŠ Veľké Bierovce Fy
Ondrášek Veľké Bierovce

− o oprave strechy nad OcÚ
Veľké Bierovce Fy Ondrášek
Veľké Bierovce

− o znížení podielových daní
obce za rok 2009 cca 17 euro /
obyv.

− o pokračovaní v územnom
konaní „Zariadenie na zhodno−
covanie stav. odpadov Erson
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Recycling s.r.o. Trenčín
− o schválení dotácie na OTJ

Veľké Bierovce – Opatovce
Obecným zastupiteľstvom Opa−
tovce na dopravu vo výške 650
euro pre rok 2009

B. Prejednalo:
1. Dodatok č. 3 k Zmluve o

zriadení Spoločného stavebné−
ho úradu v Trenčíne bod 1,2,3,4
podľa predloženého návrhu
SpSÚ zo dňa 20. 03. 2009 bez
zmien a doplnkov.

2. Zmluvu o diele č. 194 – 03
– 00 na dodávku projektových
prác KD Veľké Bierovce – pre−
krytie pódia a rekonštrukcia ta−
nečného parketu.

C. Schvaľuje:
1. Žiadosť JUNIOR GAME

s.r.o. o predĺženie prevádzky
stávkového terminálu umiestne−
ného v Dennom bare 21 do 31.
03. 2010.

2. Vyjadrenie obce k umiest−
neniu prevádzky kaderníckeho
salónu v garáži RD č. 103 a sú−
hlasí so zmenou užívania gará−
že RD č. 103 na uvedenú pre−
vádzku po schválení Spoločným
stavebným úradom v Trenčíne

3. Opravu betónovej cesty
OHRADY /výtlky/ Fy Stavcest
s.r.o. Trenčín podľa predloženej
cenovej ponuky a skutočne vy−
konaných prác a očistenie kraj−
níc cesty a asfalt. chodníkov od
nečistôt.

4. Dodatok k Zmluve Alarm
Systém pre MŠ Veľké Bierov−
ce na zabezpečovacie zariade−
nie, príslušný servis a opravy.

5. Opravu strechy nad prí−
stavbou MŠ Veľké Bierovce Fy
Klampiarstvo Ondrášek podľa
skutočne vykonaných prác

6. Vymáhanie nedoplatkov
za vývoz komunálneho odpadu
za rok 2008 právnou cestou
prostredníctvom právničky
obce.

7. Zmluvu o dielo č. 194−03−
00 MK Projekt Trenčín na pro−
jektové práce akcie: KD Veľké
Bierovce – prekrytie pódia a re−
konštrukcia tanečného parketu
vo výšk 1 382,52 euro.

8. Vyjadrenie obce k pláno−
vanej nadstavbe RD s. č. 158,
parc. 208, k.ú. Veľké Bierovce.

9. Dodatok č. 3 k Zmluve o

zriadenie SpSÚ zo dňa 20. mar−
ca 2009 bez zmien a doplnkov.

10. Akciu „Jánske ohne“, kto−
rá sa uskutoční 27.6.2009. Zod−
povednosť za celý priebeh uve−
denej akcie preberá OTJ Veľké
Bierovce – Opatovce.

D. Neschvaľuje:
1. Žiadosť JUNIOR GAME

s.r.o. o vydanie súhlasného sta−
noviska k spusteniu hry „Psie
dostihy“ v stávkovom terminály
Denný bar 21 Veľké Bierovce.

2. Realizáciu rekonštrukcie
ÚK v MŠ Veľké Bierovce podľa
cenovej ponuky JMS Združenie
pre nedostatok finančných
prostriedkov. Odstráni sa iba
havarijný stav výmenou 4 ks
radiátorov cez letné prázdniny.

E. Ukladá:
1. Kultúrnej komisii v spolu−

práci so starostom obce zabez−
pečíť kultúrné podujatie v záhra−
de za kultúrnym domom počas
letných prázdnin.

2. Požiadať FY EXINT Halu−
zice o vypracovanie cenovej po−
nuky na 2 ks vchodových dverí
pre MŠ Veľké Bierovce a až ná−
sledne urobiť výber dodávateľa
na uvedenú zákazku z troch ce−
nových ponúk.

Uznesenie č. 16/2009 Z
riadneho zasadnutia Obecné−
ho zastupiteľstva dňa 28.
mája 2009

OZ Veľké Bierovce:
A. berie na vedomie:
1. Kontrolu uznesenia č. 15/

2009 s tým, že bod 1,2 sú spl−
nené

2. Žiadosti:
a/ Farský úrad Veľké Bierov−

ce – drobná stavba – oplotenie
farského kostola a spevnenie plo−
chy

b/ Andrea Fabiánová – drob−
ná stavba – stavebné úpravy v
garáži RD

c/ Andrea Fabiánová – zme−
na užívania garáže na kaderníc−
ky salón

d/ Marek Haško – zmena
stavby pred dokončením

e/ Marek Haško – o kolaudá−
ciu stavby RD

f/ Mária Helešová – o staveb−
né povolenie – prístavba RD p.
č. 289/1

g/ Alena Zhanáčová, Opatov−
ce č. 106 – žiadosť o prijatie do
zamestnania

h/ Andrej Barčák – o kolau−
dáciu stavby RD

3. Správu hlavného kontroló−
ra za rok 2008

4. Informácie:
a/ o výberovom konaní na

post riaditeľky MŠ dňa
21.05.2009

b/ o sneme MIKROREGIÓN
Inovec a jeho záveroch

c/ o cenovej ponuke na opra−
vu strechy OcÚ

f/ o podanej žiadosti na Poľ−
nohospod.platobnú agentúru
Trenčín „Modernizácia a prístav−
ba KD Veľké Bierovce“

g/ o vydaní stavebného po−
volenia pre ERSON RECY−
CLING

h/ o potrebe požiadať správ−
cu cesty 1/50 o zmene doprav−
ného značenia /plná čiara/ od
vstupu do Veľkých Bieroviec po
križovatku Sedličná

B. schvaľuje:
1. VZN č. 1/2009 Zásady na−

kladania s finančnými prostried−
kami obce

2. Záverečný účet obce za
rok 2008 bez výhrad

3. Výber dodávateľa na opra−
vu strechy obecného úradu –
Vojtech Ondrášek, Veľké Bie−
rovce

4. Výber dodávateľa na vý−
menu 2 ks vstupných dverí pre
MŠ – Akrylmat D.Mondek

5. Nákup 20 m2 zámkovej
dlažby na chodník pred RD č.
281

6. Otváracie a zatváracie ho−
diny v prevádzke JUMBO PUB
Veľké Bierovce

7. Odmenu trénerovi žiakov
TJ Veľké Bierovce za rok 2008

C. ukladá:
1. Starostovi obce požiadať

správcu cesty 1/50 o vyznače−
nie plnej čiary od vstupu do Veľ−
kých Bieroviec po križovatku
Sedličná

2. Oznámiť akciu „Janske
ohne“ OR HaZZ Trenčín

3. Upozorniť stavebníka RD
č. 1 na nesprávne parkovanie

4. Požiadať PV Piešťany o
zriadenie oceľovej rampy na
cestu smer Krivosúd−Bodovka
z hlavnej cesty 1/50 z dôvodu
zabránenia vytvárania čiernych
skládok

Ján Mazáň
starosta obce

Záverečný účet obce Veľké Bierovce
za rok 2008 (v Sk)

PRÍJMY: Upravený rozpočet Skutočnosť
Bežné príjmy 6 417 000,00 6 760 994,29
Príjmy bežného roka 6 417 000,00 6 760 994,29

VÝDAVKY: Upravený rozpočet Skutočnosť
Bežné výdavky 6 417 000,00 6 720 517,28
Splátka ČOV 251 000,00 251 000,00
Prípravná a proj.
dokum. IBV OHRADY 322 000,00 330 751,00

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK:
Príjmy bežného roka 6 760 994,29
Výdavky bežného roka 6 720 517,28

Hospododársky výsledok +40 477,01
Záväzky k 31.12.2008 − ČOV 250 860,00
Zostatký na účtoch v banke k 31.12.2008:
1. DEXIA bežný účet 5 655,00
2. VÚB − bežný účet 183 347,00
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Jedna otázka naviac
Život človeka je zahalený tajomstvom. Položím

si nasledujúce otázky a každú nechám 5 sekúnd
doznieť: Prečo som sa narodila ako žena? Prečo v
tejto dobe? Prečo v tejto krajine? Prečo sú mi niek−
torí ľudia sympatickí a niektorí nie? Prečo som ja
niektorým sympatická a iným nie? Čo bude zajtra?
O rok? Kde budem, ako sa budem cítiť? Zvláštne,
však? Človek môže veľa vecí vo svojom živote zme−
niť a ovplyvniť tak svoj život. Zostáva ale omnoho
väčšia skupina daností, ktoré radikálne ovplyvňujú
náš život a s ktorými nie sme schopní nič uro−
biť.Zároveň ale cítime, že keby to tak nebolo, ako to
je, neboli by sme to my. Nebola by to tá moja výni−
močnosť, tá moja jedinečnosť, ten môj život – síce
tajomný a plný otázok, ale neodškriepiteľne môj. Prá−
vo toto je tá rovina, ktgorá nás nedeliteľne spája, pre
ktorú sme si všetci rovní a pre ktorú sa k sebe musí−
me správať ako ľudia: tajomstvo našich životov.

M.B.

Návod na �ťastný �ivot
Nauč sa tešiť z maličkostí. Každého v živote stre−

távajú chvíle žiaľu i radosti, preto sa snaž, aby
smiech prevážil slzy. Neber sám seba príliš vážne.
Nemysli si, že práve ty by si mal byť uchránený od
nešťastí, ktoré stretávajú ostatných. Nemôžeš sa
páčiť všetkým, preto sa príliš netráp, keď ťa kritizu−
jú.Buď sám sebou, nedovoľ, aby druhí určovali tvo−
ju životnú úroveň. Rob to, z čoho budeš mať ra−
dosť. Vystríhaj sa dlhov. Nenamýšľaj si problémy,
v tvojich predstavách vyzerajú oveľa horšie, než
sú v skutočnosti. Nepestuj nepriateľstvo. Vyhýbaj
sa tým, ktorí ťa robia nesťastným. Maj veľa záuj−
mov. Spoznávaj svet, cestu a čítaj. Nepremárni čas
tým, že sa budeš trápiť svojimi chybami a problé−
mami. Urob niečo pre tých, ktorí sú menej šťastní
ako ty. Vždy si nájdi nejakú činnosť, pretože za−
mestnaný človek nemá čas byť nešťastný.

Šťastie nepramení z toho, že máš z čoho žiť, ale
že máš pre čo žiť.

William Arthur Ward

O pár dní tu máme koniec školské−
ho roka. Čas, kedy sa zamýšľame nad
tým, čo priniesol rok pre materskú
školu, ale predovšetkým pre deti.

Zaškolili sme všetky 5 − 6 ročné deti
z oboch obcí, do 1. ročníka základnej
školy nám tentokrát odíde 16 detí.
Verím, že sa na školu tešia, že sú
dostatočne pripravení na úspešné
zvládnutie školských povinností. Deti

si osvojili špecifické vedomosti, zruč−
nosti, návyky. Prostredníctvom rôz−
nych aktivít sme uspokojovali potreby
detí, podnecovali ich intelektový, so−
ciálno−emocionálny a psychomotoric−
ký vývin. Spomeniem aspoň niektoré
činnosti v materskej škole, ktoré pri−
spievajú k celkovému rozvoju detí a
do ktorých sa mohli zapojiť i rodičia.

Začiatkom školského roka sme si
pripomenuli 30. výročie otvorenia ma−
terskej školy. Na prípravách tejto osla−
vy sa podieľali všetci zamestnanci, deti
a ich rodičia. Nechýbala ani pomoc z
obecného úradu. Deti spestrili oslavu
svojim programom z básní, piesní, tan−
čekov i rozprávky.

V novembri sme
uskutočnili „ Jesenné
tvorivé dielne „ , kde
deti s rodičmi vyrá−
bali rôzne postavičky
z ovocia a zo zeleni−
ny. Mali sme vyhlá−
senú i „ Súťaž o naj−
krajšieho svetlonosa
„ − deti počas víken−
du vyrábali s rodičmi
svetlonosov a potom
ich priniesli do mater−
skej školy. Tieto ze−
leninové a ovocné
strašidielka nám nie−
koľko dní skrášľovali dvor a priestory
materskej školy.

Pred Vianocami sme s deťmi piekli
medovníčky, ktoré sme spoločne s
rodičmi vyzdobili a počas Vianočnej
besiedky sme nimi ponúkli našich
hostí − rodičov i starých rodičov.

V čase Fašiangov nechýbal tradič−
ný karneval. Deti sa do sýtosti vy−
šantili, súťažili, tancovali. Po takej
zábave bolo veľkým problémom pre−
svedčiť niektoré deti, že si musia kos−
tým vyzliecť, pretože karneval už
skončil.

Začiatkom jari sme sa zapojili do
projektu „ Daj si vodu z vodovodu ! „ .
Vyhlásený Trenčianskou nadáciou v

spolupráci s Trenčian−
skou vodohospodárskou
spoločnosťou a. s. Deti
sa zúčastnili prezentácie
projektu v Trenčíne v
Dome armády, kde sa
oboznámili s kolobehom
vody − kde voda vyvie−
ra, čo sa s ňou robí, aký−
mi úpravami musí pre−
jsť, aby sa dostala až k
nám. Odbornou

„prednáškou „ , ktorá
bola podaná deťom zau−
jímavou, hravou formou,

deti nazreli do sveta kvapiek, obla−
kov, podzemných prameňov, čisti−
čiek, potrubí a vodovodných kohúti−
kov. Dozvedeli sa i o dôležitosti ochra−
ny vody a prírody, aby voda mohla
ostať naďalej kvalitná a chutná ako
doteraz. K tejto téme sme s deťmi na−
cvičili i divadelnú hru „ Cesta vody „ ,
s ktorou vystúpili na besiedke pri prí−
ležitosti Dňa matiek.

Na jún pripravujeme v spolupráci
so Združením rodičov školy pre deti
výlet do Bojníc, kde si budú môcť
pozrieť „ Rozprávkový zámok „. Roz−
lúčkou s predškolákmi ukončíme škol−
ský rok v materskej škole a môžeme
sa vybrať na prázdniny a dovolenky,

aby sme načerpali množstvo síl, ná−
padov a energie, aby bol i ďalší škol−
ský rok zaujímavý, pestrý a príťažli−
vý pre všetky deti našej materskej
školy.

Lenka Bulková
riaditeľka materskej školy

Z hitórie Materskej �koly

Konkurz na riaditeľku MŠ, kde bola zvolená na
ďalšie päťročné obdobie pani Lenka Bulková.
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Kultúrna akcia
Dňa 21.02.2009 usporiadalo OZ pri OcÚ zájazd

do nového SND.
Záujem bol veľký a tak sa zaplnil celý autobus.

Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia „Tan−
čiareň“. Naše dojmy boli veľké, ale i rozpačité. Totiž
uvedené predstavenie bolo nemé. Keď tančiareň, tak
tančiareň. Herci v ňom len tancovali, ale tancovali
krásne. Nakoniec predstavenie každý chválil.

Pozvánka na výstavu

Euro Nitra 2009
V dňoch 20. a 22. novembra 2009 v Nitre v Agro−

komplexe bude vystavených do 20 000 rôznych zvie−
rat z celej Európy. Je to pre našu krajinu veľká česť
a zároveň i veľká zodpovednosť pripraviť a zorgani−
zovať takéto dielo. I z našej obce ZO SZCH chceme
vybrať zvieratá (samozrejme, najlepšie), ktoré by
reprezentovali obec Veľké Bierovce. Obecný úrad
bude poriadať autobusový zájazd, záujemci budú
včas informovaní.

Výstavby v jeseni 2009:
1. Podjavorínska – v dňoch 18. a 19. septembra

2009 − z príležitosti Novomestského jarmoku − vše−
obecná − všetky druhy zvierat

2. Oblastná v Trenč. Stankovciach v dňoch 30. a
31. októbra 2009

Na týchto výstavach je možné zakúpenie chov−
ného materiálu do chovu pre budúcu chovateľskú
sezónu.

Vladislav Zaťko

Akí sme ľudia?
Dňa 21. mája 2009 som bol upozornený občanom našej obce, že v

smetnej nádobe pri autobusovej zástavke niečo príšerne zapácha. Zistil
som, že nádobu niekto zamkol o oplotenie obecného úradu a v nádobe
bolo vrece so skazeným živočíšnym odpadom. Je smuté, že aj takíto
ľudia žijú v našej obci a znepríjemňujú život ostatným ľuďom. V Biblii sa
píše: „Keď ťa niekto udrie po líci, nastav mu druhé líce“. Takže, vážený
občan, len si veselo ďalej hádž svoje odpadky do smetnej nádoby pri
čakárni, však sa o to obecný úrad postará a začni si šetriť na ďalší
zámok.                                                            Ján Mazáň, starosta obce

Ak neviete, obec Veľké Bierovce
má, okrem iného, aj knižnicu. Žiaľ, je
veľmi málo navštevovaná.

Pre rok 2009 je do dnešného dňa
prihlásených iba 26 čitateľov. Keď
porovnáme počet obyvateľov

/625/ je to veľmi mizivé percento.
Viem, knihy nahrádzajú počítače. Ale
počítače nikdy dobrú knihu nenahra−
dia. V poslednom období je knižnica
doplňovaná obľúbenými a hodnotný−
mi knihami.

V tomto roku boli kúpené nasledov−
né knihy:

Beletria pre dospelých: Pilchero−
vá: Blíženci, Fieldingová: Cesta šia−

lenej rieky,Sparks: Osudová zákruta,
Vasilková: Nataša, Lucká: Pavučina

Odborná pre mládež: 15 povzbu−
divých kapitol zo života: Nikdy sa
nevzdávaj, 15 zaujímavých kapitol zo
života: Poďme sa rozprávať

Detské: Detským srdiečokom
III.diel, Rovlingová: Harry Potter 5,
6, 7.

Knižnica je otvorená každý ponde−
lok v čase od 15.00 hod do 17.00 hod,
dokonca máte možnosť i v iný deň
počas pracovnej doby pracovníkov
OcÚ. Skúste ju navštíviť, určite sa
niečo nájde i pre Vás.

M. Bulková, knihovníčka

Z činnosti obecnej kni�nice

Naša CHPH Veľké Bierovce má 14
chovateľov. Po odchove mláďat a jar−
ných tréningoch letová sezóna nám
začína 1.mája a končí 31.8.2009.
Celkom odlietame 19 závodov. Naše
holuby v rámci majstrovstva Oblasti
Trenčín lietajú na tratiach od 100 do
800 km.Veľké Bierovce sú i nasádza−
ním strediskom pre Slov.maratón klub,
takže v určitých dňoch uvidíte pri kul−
túrnom dome viac áut a väčší počet
ľudí. V rámci maratón klubu holuby

závodia na tratiach až do 1200 km.
Koncom augusta začne letová sezó−
na mláďat, ktoré sa vyliahli v roku
2009. Mláďatá odlietajú 5 závodov v
rozmedzí na tratiach až do 1200 km.
Verím, že letová sezóna pre rok 2009
bude dobrá a prinesie chovateľom
veľa príjemných zážitkov. Našim cho−
vateľom prajeme dobré umiestnenie
ako v rámci majstrovstva OZ Trenčín
tak i v maratón klube Slovenska.

Peter Bulko

ZO CHPH Veľké Bierovce

Letná sezóna 2009

ŠTATISTIKA OBCE
počet obyvateľov k 31.5.2009 623
Muži 315
Ženy 308
Veková hranica:
do 6 rokov 41
do 18 rokov 74
do 30 rokov 107
do 40 rokov 105
do 50 rokov 69
do 60 rokov 100
nad 60 rokov 127

NARODILI SA
Ondrej Peter, Patrícia Dohňanská
OPUSTILI NÁS
Ján Zemko, Anna Bulková, Mária

Minaroviechová, Anna Ježíková
PRISŤAHOVALI SA
Zuzana Slivoňová s dcérou, Ľubo−

slav Jančo
ODSŤAHOVALI SA
Michaela Ježíková s dcérou, Vlas−

timil Bešina, Ing. Katarína Bešivová
s dvoma deťmi

Monika Hudeková

Z evidencie obyvateľstva
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Budeme úspe�ní?
Dňa 20.11.2007 bol v Bruseli schválený Program

rozvoja vidieka SR na roky 2007−2013.
V rámci tohto programu, podľa prioritnej osi 3, po−

dopatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke oby−
vateľstvo, sme, po odsúhlasení v OZ podali projekt
„Modernizácia a prístavba KD Veľké Bierovce“ na
PPA Trenčín. Uvedený projekt rieši zateplenie ob−
jektu, výmenu okien na plástové, náter fasády, vý−
mena ÚK, parketovej podlahy, elektroinštalácie, prí−
stavba soc.zariadenia a šatne s celkovým rozpočto−
vým nákladom 205 000,– . V prípade, že náš pro−
jekt bude schválený, realizáciu bude vykonávať Fy
Stacon s.r.o. ako víťaz verejného obstarávania. Pred−
poklad realizácie uvedeného diela je koniec r. 2009,
resp. začiatok 2010. Po realizácií dieby by sa skva−
litnili služby KD pre rôzne potreby občanov, kultúr−
nych podujatí, divadlá a pod. Financovanie stavby
bude po schválení z fondov EÚ, DPH musí zaplatiť
obec z vlastných zdrojov, resp. z úveru.

Ján Mazáň,starosta obce

UPOZORNENIE!
Obecný úrad upozorňuje tých občanov, ktorí do

dnešného dňa nezaplatili za vývoz komunálneho
odpadu a za psa, aby si svoju povinnosť splnili čo
najskôr. Splatnosť uvedených platobných výmerov
bola do 15 dní odo dňa doručenia.

Nazrieme do kuchyne
Cestovinová bomba: Potrebujeme: cestovi−

ny,najlepšie sú vretienka, 4−5 stredne veľkých paprík,
l rajčina, 3−4 strúčiky cesnaku, vegeta /podľa chuti/
1−1,5 dl vody, kôpor, olivový olej, kyslá smotana.

Ako na to: Dáme variť cestoviny podľa návodu.
Očistíme papriky a spolu s rajčinou nakrájame na
drobné kúsky. Cesnak pretlačíme a spolu o ostat−
nou zeleninou dáme na panvicu. Pridáme trošku ole−
ja, vodu,/len toľko aby zelenina neplávala/, dochutí−
me vegetou a pridáme kôpor. Všetko dusíme, kým
sa voda nevyparí, potom ešte pol minútky opečieme
a všetko pridáme do misy s uvarenými cestovinami.
Dochutíme kyslou smotanou /môžu byť aj dve/.

Futbalový oddiel TJ Veľké Bierov−
ce−Opatovce reprezentujú v jarnej
sezóne 2009 dve mužstvá – muži a
žiaci. Mužstvo dospelých štartuje v
II. triede Sever, kde patrí v posled−
ných sezónach k popredným muž−

stvám. Po jeseni 2008 bolo mužstvo
na 2.mieste, so stratou l bodu za
TJ Dolná Súča. Príprava na jarnú se−
zónu 2009 začala v polovici januára
pod vedením nového trénera Mgr.
Romana Kadáka, ktorý vystriedal
Ľuboša Kulicha. Za jeho 4−ročné
pôsobenie, ako tréner mužstva do−
spelých, mu patrí po−
ďakovanie. Hlavnú
kondíciu získavali v
domácich podmien−
kach a na umelých
trávnikoch v Trenčí−
ne. Do prípravy sa za−
pojil aj Michal Mutňan−
ský, ktorý by svojimi
skúsenosťami mal
mužstvu pomôcť a
nahradiť v obrane zve−
reného Jozefa Sabad−
ku. V priebehu jarnej sezóny – ma−
rec 2009 sa k mužstvu pripojil aj P.
Barták po návrate zo zahraničia.
Mužstvo odohralo 4 prípravné zápa−
sy – tri vyhralo a jeden prehralo. Kon−
kurencia v mužstve sa zvýšila, čo
sa prejavilo v lepšej hernej činnosti.
Nástup do jarnej sezóny mužstvu
vyšiel. Zvíťazilo doma so Skalkou a
v Záblatí. Potom prišla nešťastná re−
míza doma s Kľúčovom. To však
bola prvá strata bodu. Nasledovalo
víťazstvo v Opatovej. Prišiel dôleži−
tý zápas doma s Dolnou Súčou, kto−
rý sme jednoznačne zvládli 4:0.

Postavenie na čele tabuľky sme
potvrdili ďalšími štyrmi víťazstvami –
vonku Zamarovce a Beckov, doma
Mníchová Lehota a Ivanovce. Bilan−
cia 9−tich jarných kôl je nasledovná –

8 víťazstiev, 1 remíza. Skóre 27 : 0 a
získ 25 bodov. Po odohratí 22.kola
sme na čele tabuľky, so sedem bo−
dovým náskokom pred Dolnou Sú−
čou. Do konca súťaže zostávajú 4
zápasy, k postupu potrebujeme zís−

kať 5 bodov.
Všetci zaintereso−

vaní veria, že muž−
stvo zabojuje a po−
stup do Majstrovstiev
oblasti vybojuje.

Mužstvo príkladne
v zápasoch bojuje,
zmeny na postoch v
zostave sa osvedči−
li. Práca nového tré−
nera sa prejavuje, a
treba veriť, že hráčik

to dotiahnú k vytúženému postupu.
Mužstvo žiakov štartuje v II.triede

Sever – skupina „B“. Vedie ho už pár
rokov Milan Svatík, ktorému pomáha
Marek Ondrášek. Mužstvo po jeseni
2008 bolo v tabuľke na 3.mieste. V
príprave na jarnú sezónu boli do muž−
stva zaradení ďalší mladí futbalisti. V

jarnej sezóne odohralo zatiaľ 7 zápa−
sov, z ktorých 5 vyhralo, 1 remizova−
lo a 1 prehralo. Získalo 16 bodov, skó−
re 41 : 5. Pred poslednými dvoma ko−
lami je mužstvo na druhom mieste,
kde bojuje o čelo tabuľky so Selcom
a Drietomou.

Mužstvo sa postupne doplňuje,
nakoľko po jarnej sezóne, po dosiah−
nutí vekovej hranice, niekoľko hráčov
musí mužstvo žiakov opustiť.

Za zabezpečenie činnosti TJ pat−
rí poďakovanie všetkým funkcioná−
rom TJ, OcÚ Veľké Bierovce, OcÚ
Opatovce a dobrým sponzorom.
Taktiež poďakovanie patrí i našim
divákom, ktorí navštevujú futbalo−
vé zápasy našich futbalistov doma
i vonku.

Peter Oravec, tajomník TJ

Stavanie mája v roku 2009

Zo života obecnej telovýchovnej jednoty

NAŠI VÍŤAZIANÍ FUTBALISTI

Dokonalá starostlivosť o zeleň na ihrisku


