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Vážení občania,
ďakujem vám za prejavenú dôveru a odovzdaný hlas vo voľbách na starostu našej obce. Už tretie volebné 

obdobie, ako nezávislý kandidát, sa budem snažiť vašu dôveru nesklamať. Svoju prácu som sa vždy snažila 
robiť tak, aby som sa za ňu nemusela hanbiť. Nie vždy sa človeku všetko podarí ako si naplánuje, lebo veľa 
vecí je závislých od získania finančných prostriedkov. Pevne verím, že spoločnými silami s poslancami obec-
ného zastupiteľstva a vami – občanmi obce, sa nám v ďalšom období podarí zrealizovať nejeden dobrý projekt. 
Želám nám všetkým veľa síl, pevné zdravie a veľkú dávku šťastia.  

Janka Horňáková, starostka obce Opatovce

Čas Vianoc
Zo všetkých sviatočných dní najhlbšie zakotvili v nás dni 

vianočné. Dni, na ktoré sa dopredu ako deti tešia šťastní 
a ktorých sa osamelí a nešťastní trocha boja, vedia, že v nich 
budú viesť rozhovor so svojím bytím. Zrazu sa spustí čosi 
v hlbinách každého z nás, akoby v náhlom tichu, ktoré na-
stalo po chvíľkovom prerušení existenčného lomozu, odrazu 
začujeme tichučko a jemne tikať svoju ľudskú dušu. Tu dušu, 
na ktorú toľkokrát nebolo času. Samozrejmé a jednoduché 
veci vystúpia zo šedivého úzadia svojej každodennosti 
a my sme schopní i chlieb na stole i hrnček vody vedľa neho 
vnímať ako zázrak. Pretože zázrak ja darom za bytie. Čas 

vianočný zvýrazňuje motív domova. Všetci hľadáme miesto, 
kde by sme sa na tento čas uchýlili. Všetci nejako silnejšie 
vydychujeme vôňu kotlíka, v ktorom sme uvreli, presnejšie 
cítime pod nohou zem nášho domova, prsť svojej vlasti. Sviatky, 
ktoré budeme o pár dní prežívať a ktoré sú sviatkami celej 
civilizácie, nám kážu myslieť na svojich blízkych, svoju rodi-
nu, svojich priateľov, na to čo bolo, čo sa udialo a čo sa ešte 
len bude diať okolo nás i v nás. Myslíme na zraniteľné dieťa 
v jasliach, ktorého údel, nám tak dôverne známy, nikdy nás 
neprestane dojímať a vracať samých sebe ako tichá hud-
ba pod ľadom nášho bytia. Také sú dnes naše chvíle ticha. 
Vojdime do nich a buďme spravodliví.

Milan Rúfus

Nech zvony zvonia
a srdcia plesajú,
nech sviece horia
a čaše štrngajú,

teraz, keď ku šťastiu
je len krok,

prajeme vám veselé Vianoce
a šťastný nový rok.

Krásne Vianoce 
a šťastný nový rok praje všetkým 
starostka obce Janka Horňáková
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Opatov- 
ciach na svojom riadnom zasadnutí  
dňa 16. 10. 2010:
Vzalo na vedomie:
•  Správu hlavnej kontrolórky o vyko-

nanej následnej a priebežnej kon- 
trole dňa 7. 9. 2010.

•  Poriadok odmeňovania pracovníkov 
obce Opatovce.

•  Informáciu o neschválení žiados-
ti o nenávratný finančný príspevok 
v rámci výzvy ROP 3.2b – 2010/01 
ROP za účelom realizácie projektu 
„Podpora a rozvoj cestovného ruchu“.

Schválilo:
• finančnú čiastku 33,20 EUR, slo-

vom tridsaťtri eur dvadsať centov, 
ako kompenzáciu za bocianie hniez-
do v záhrade pre pani M. M.

• finančnú čiastku 33 EUR, slovom 
tridsaťtri eur pre ZO Slovenského 
zväzu chovateľov Trenčianske Stan-
kovce na zabezpečenie Oblastnej 
výstavy drobných zvierat v dňoch 
6. – 7. 11. 2010 v Trenčianskych 
Stankovciach.

• Zásady odmeňovania poslancov 
OcZ v Opatovciach.

•  Zoznam žiadateľov spĺňajúcich pod-
mienky na pridelenie nájomného 
bytu v poradí, v akom boli doručené 
kompletné žiadosti: Rastislav Toma-
šák, Trenčianske Stankovce.

Obecné zastupiteľstvo v Opatov-
ciach na svojom mimoriadnom za-
sadnutí dňa 1. 11. 2010:
Schválilo:
•  úväzok starostu obce Opatovce na 

volebné obdobie 2010 – 2014 na 
plný úväzok.

•  V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010  
predaj pozemku CKN par. č. 294/21, 
k. ú. Opatovce, orná pôda o výmere 
547 m2 v 1/1 a CKN parc. č. 294/35, 
k. ú. Opatovce, orná pôda  o výmere 
85 m2 v podiele ¾, cena za 1 m2 25 € 
(slovom dvadsaťpäť eur) kupujúce-
mu: B. Bulko, bytom Opatovce.

•  V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010  
predaj pozemku CKN parc. č. 294/11, 
k. ú. Opatovce, orná pôda o výmere 
484 m2 v 1/1 a CKN parc. č. 294/34, 
k. ú. Opatovce, orná pôda  o výmere 
72 m2 v podiele ¾, cena za 1 m2 25 € 
(slovom dvadsaťpäť eur) kupujúce-
mu: L. Opačitý  a M. Opačitá, bytom 
Trenčín.

•  V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010 
predaj pozemku CKN parc. č. 294/20, 
k. ú. Opatovce,  orná pôda o výmere 
482 m2 v 1/1 a CKN parc. č. 294/33, 
k. ú. Opatovce, orná pôda  o výmere 
76 m2 v podiele ¾, cena za 1 m2 25 € 
(slovom dvadsaťpäť eur) kupujúce-
mu: R. Bošanský a N. Bošanská, 
bytom Nové Mesto nad Váhom.

•  V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010  
predaj pozemku CKN parc. č. 294/10, 
k. ú. Opatovce, orná pôda o výmere 
479 m2 v 1/1 a CKN parc. č. 294/32, 
k. ú. Opatovce, orná pôda  o výmere 
81 m2 v podiele ¾, cena za 1 m2 25 € 
(slovom dvadsaťpäť eur) kupujúce-
mu: J. Habánková bytom Opatovce.

•  V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010  
predaj pozemku CKN parc. č. 294/19, 
k. ú. Opatovce, orná pôda o výmere 
477 m2 v 1/1 a CKN parc. č. 294/31, 
k. ú. Opatovce, orná pôda  o výmere 
83 m2 v podiele ¾, cena za 1 m2 25 € 
(slovom dvadsaťpäť eur) kupujúce-
mu: I. Blaho a M. Blahová, bytom 
Opatovce.

•  V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010  
predaj pozemku CKN par. č. 294/18, 
k. ú. Opatovce, orná pôda o výmere 
475 m2 v 1/1 a CKN parc. č. 294/30, 
k. ú. Opatovce, orná pôda  o výmere 
82 m2 v podiele ¾, cena za 1 m2 25 € 
(slovom dvadsaťpäť eur) kupujúcemu: 
M. Konečný, bytom Kráľová pri Senci.

•  V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010  
predaj pozemku CKN par. č. 294/17, 
k. ú. Opatovce, orná pôda o výmere 
473 m2 v 1/1 a CKN parc. č. 294/29, 
k. ú. Opatovce, orná pôda  o výmere 
81 m2 v podiele ¾, cena za 1 m2 25 € 
(slovom dvadsaťpäť eur) kupujúce-
mu: Z. Eržin, bytom Trenčín a L. Er-
žinová, bytom Opatovce. 

Všeobecné údaje
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov  332
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  233
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby do obecného zastupiteľstva  220
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných 
pre voľby starostu obce    230

Výsledky Volieb
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného za-
stupiteľstva:
1. Iveta Mondeková, Mgr.      ĽS-HZDS      112 hlasov
2. Patrik Bulko, Ing.     NEKA                    111 hlasov
3. František Dohál, Ing.     KDH      109 hlasov
4. Viera Bulková      KDH      101 hlasov
5. Veronika Horňáková     KDH        90 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslan-
cov obecného zastupiteľstva:
1. Lukáš Vasko, Ing.  ĽS-HZDS    86 hlasov
2. Monika Ernestová  ĽS-HZDS    78 hlasov

3. Brigita Marcinátová KDH      68 hlasov
4. Richard Bulko, Ing.  KDH       68 hlasov
5. Ivan Blaho   NEKA      61 hlasov
6. Ľuboš Chorvát, Ing.  SaS      32 hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých 
kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na 
hlasovacom lístku:
1. 206
2.   24

Za starostu obce bol zvolený:
Janka Horňáková  NEKA       206 hlasov

Výsledky komunálnych Volieb V obci opatoVce 
kOnaných 27. 11. 2010

Ďakujem všetkým poslancom obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2006 – 2010 za prácu v obecnom 
zastupiteľstve. Novozvoleným poslancom prajem veľa úspechov v práci pre našu obec.

Janka Horňáková, starostka obce
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komunitný plán sociálnych služieb 
obce Opatovce
Obec Opatovce v zmysle zákona o sociálnych službách 

poskytuje opatrovateľskú službu už od roku 2003. V roku 
2010 schválilo obecné zastupiteľstvo Komunitný plán obce 
Opatovce. Komunitný plán je metóda, pomocou ktorej 
môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb 
tak, aby zodpovedali špecifikám našej obce a potrebám 
našich občanov. Obec poskytuje opatrovateľskú službu                            
a prepravnú službu v zmysle VZN č. 3/2009.

Čo sa týka schránky na podnety od 
občanov, či už podpísané, alebo 
anonymné, pri vstupných dverách 
do budovy obecného úradu je už 
4 roky umiestnená schránka, do 
ktorej môžu občania svoje podne-
ty, alebo nápady vhodiť. Ja však 
dávam prednosť tomu, aby kon-
krétny občan so svojím podnetom 
prišiel priamo na obecný úrad, kde 
môžeme k podnetu ihneď zaujať 
stanovisko, alebo sa dohodnúť na 
ďalších krokoch riešenia.

koncert dychoVej hudby chaboVienka
V rámci podujatia Kultúrne leto Opatovce 2010 sa v nedeľu 22. augusta 2010 konal koncert DH Chabovienka z Hornej Súče. 

Pestrý výber skladieb a piesní kapely priniesol našim občanom pekný kultúrny zážitok a prispel k príjemne strávenému nedeľ-
nému popoludniu.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravil Obecný úrad 
Opatovce pre svojich občanov kultúrno-spoločenské podu-
jatie v sále kultúrneho domu 20. októbra 2010. Čas života je 
neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo, brázdi vráskami 
tvár. Jedno však nedokáže zmeniť – a to úprimný vzťah a lás-
ku. Láska, porozumenie a vzájomná úcta pomáhajú preko-
nať životné prekážky. V práci a starostlivosti o rodinu míňajú 
sa roky. Každý si rád zaspomína na to, čo sa stratilo v pavu-
čine času. Ale vyšší vek nie je dôvodom na smútok, každý 
vek má svoje čaro, je niečím výnimočný. Starostka obce vo 
svojom mene a v mene poslancov obecného zastupiteľstva 
poďakovala všetkým za celoživotnú prácu, zaželala im veľa 
rokov v zdraví a šťastí v kruhu svojich najbližších. 

V programe sa predstavili deti z MŠ vo Veľkých Bierovciach 
a DH Váhovanka.

október – mesiac úcty k starším
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Dňa 3. novembra 2010 sme sa 
stretli v sále KD v Opatovciach, aby 
sme privítali v našej obci nových ob-
čiankov: 
•  Mateja Pěchotu, syna Lucie Bujnej 

a Radoslava Pěchotu, 
•  kristínu chorvátovú, dcéru Andrey 

Chorvátovej a Martina Chorváta, 
•  Sabínu chochlíkovú, dcéru Moniky 

Chochlíkovej a Róberta Chochlíka, 
•  kristínu habánkovú, dcéru Jany 

Habánkovej a Petra Habánka. 
Starostka obce zaželala rodičom 

veľa úspechov vo výchove detí, pevné 
zdravie, veľa trpezlivosti a vytrvalosti.

Nech deti rastú pre radosť rodi-
čov, našej obce i celej spoločnosti. 
Nech z  nich vyrastú statoční, zdatní 
a schopní ľudia s čistým a otvoreným 
srdcom.

Prišiel 
k nám

Mikuláš 
V nedeľu 5. decembra 2010 sa opäť 

rozsvietil vianočný stromček v obec-
nom parku. Pestré svetielka navodili 
radostnú atmosféru, ktorú ešte zná-
sobil príchod sv. Mikuláša s anjelom 
a plným košom darčekov. Radosť mali 
predovšetkým najmenšie deti, ktoré 
mali pripravené básničky a pesničky 
pre sv. Mikuláša, ako poďakovanie za 
darček. 

UVítanie detí dO žiVOta
V živote človeka sú významné chvíle, na ktoré sa často spomína, ku ktorým sa s radosťou vracia. Jednou z najkrajších 

chvíľ v našom živote je  príchod dieťaťa do rodiny. Narodenie dieťaťa je pre matku a otca tým najväčším šťastím, ktoré spolu 
prežívajú. Nielen rodičia, ale celá rodina, ba i celá spoločnosť s radosťou víta zrod každého dieťaťa – veď deti sú darom pre 
rodičov, ich budúcnosťou i budúcnosťou našej obce a nášho národa.

Rok 2010 v obecnej knižnici
„S knihami je to ako s ľuďmi, len malý počet dačo znamená a zvyšok sa stráca v množstve.“

Voltaire
V tomto množstve si musíme vedieť vybrať. A tam, kde 

je kníh veľa, sa vybrať dá. V našej knižnici je veľa kníh 
a veľa je takých, ktoré sa v množstve nestratili a nestratia. 
Treba len prísť a vybrať si z nich. V obecnej knižnici  sa 
nachádza 2 837 knižných jednotiek, z toho:

A aj keď v tomto roku sa nepodarilo výraznejšie rozšíriť knižný fond, má knižnica evidovaných 32 čitateľov, z toho 18 
detí a 14 dospelých, ktorí navštívili knižnicu 206-krát a vypožičali si 684 kníh. Knižnica ako kultúrna, informačná a vzde-
lávacia inštitúcia je k dispozícii všetkým obyvateľom obce každý piatok od 17.00 do 19.00 hod.

Mgr. Marcela Bulková, knihovníčka

   134  • odborná literatúra pre dospelých
1 325  • krásna literatúra pre dospelých
   170  • odborná literatúra pre deti
1 208  • krásna literatúra pre deti
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Materská škola
V materskej škole už druhý rok pracujeme podľa 

Školského vzdelávacieho programu „Svet okolo nás“, 
ktorý je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi 
výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a s prí-
slušným Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – 
predprimárne vzdelávanie.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je organizovaná tak, aby 
utvárala podmienky na zdravý rast a vývin detí s prihliad-
nutím na ich vek, zdravotný stav, stupeň psychosomatické-
ho vývinu a na predchádzanie poškodeniam zdravia, najmä 
nadmernej psychickej a statickej záťaži a vzniku a šíreniu 
prenosných ochorení.

Hravou formou u detí rozvíjame psychomotorické kom-
petencie, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, 
učebné a informačné kompetencie. Pripravujeme deti na 
vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďal-
ší život v spoločnosti.

Materská škola sa zapája do akcií v obci, usporiadaných 
obecným úradom: kultúrny program detí pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším, vítanie detí, Deň matiek a pod. Zapája-
me sa i do súťaží materských škôl: Detský slávik, Rapotač-
ky, Športová olympiáda. V materskej škole uskutočňujeme 
rôzne akcie pre rodičov i pre verejnosť: jesenné slávnosti, 
Šarkaniáda, posedenie so starými rodičmi, adventné zvyky 
a tradície, Mikulášska besiedka, pečenie a zdobenie medo-
vníkov, Vianočná besiedka, Týždeň zdravia, vitamínový deň, 
Fašiangový karneval, tradície a zvyky Veľkej noci, zdobenie 
veľkonočných vajíčok, Deň Zeme, Deň matiek, MDD, Deň 
otcov, vychádzky do prírody, výlety, exkurzie, prednášky pre 
deti i pre rodičov a veľa ďalších zaujímavých činností.

V materskej škole máme vypracované projekty:
Dopravná výchova v materskej škole, ktorého hlavným 

cieľom je utvárať a následne v praktických situáciách uplat-
ňovať zásady bezpečnosti správania sa v cestnej premávke 

podľa predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, či kor-
čuliara. 

Projekt Hry s počítačom v materskej škole rozvíja a skva-
litňuje informačné kompetencie detí, podporuje rozvoj ele-
mentárnych počítačových zručností, ale aj rozvoj kritického 
a tvorivého myslenia. Deti sa hravou formou učia zvládnuť 
prácu s počítačom.

Projekt Adamko-hravo-zdravo je zameraný na utváranie 
pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu 
i k zdraviu iných. Cieľom je utvárať a rozvíjať návyky správ-
nej hygieny a zdravého životného štýlu. 

Projekt Daj si vodu z vodovodu a Vláčik Separáčik je 
zameraný na rozvíjanie environmentálneho cítenia a sprá-
vania sa. Dieťa získa pozitívne postoje k ochrane a tvorbe 
životného prostredia. 

Jedenkrát týždenne v popoludňajších hodinách pracuje 
v materskej škole krúžok anglického jazyka, ktorý vedie 
kvalifikovaný lektor. 

Jedenkrát za dva týždne špeciálny pedagóg-logopéd  
uskutočňuje v materskej škole špeciálno-pedagogickú 
starostlivosť.

V tomto školskom roku 2010/2011 máme v materskej 
škole zaradených 36 detí vo veku od 2,5 do 6 rokov. Vý-
chovno-vzdelávaciu činnosť uskutočňujú dve kvalifikované 
učiteľky a riaditeľka.

Spolupracujeme s Radou školy, so Základnou školou v Tren-
čianskych Stankovciach, s Centrom špeciálno-pedago-
gického poradenstva, s detskou lekárkou. Veľmi dobrá je 
spolupráca so zriaďovateľom materskej školy – s obecným 
úradom i s rodičmi.

V materskej škole vládne pokojná atmosféra a dobré medzi-
ľudské vzťahy. V práci využívame vhodné metódy a formy, 
ktoré prispievajú k dosiahnutiu dobrých výsledkov vo vý-
chovno-vzdelávacej práci, k uspokojeniu detských potrieb 
a k celostnému rozvoju detskej osobnosti. Rešpektujeme 
právo detí na šťastné detstvo.  

Lenka Bulková, riaditeľka MŠ

SpoločenSká rubrika
Počet obyvateľov k 29. 11. 2010:            
            416 
z toho muži           211 
           ženy           205

Slobodní:            196 
z toho muži            114 
           ženy             82

ženatí:             194 
z toho muži              88 
           ženy            106

Priemerný vek:              40,63 roka

Zomrelí: 
Ján Kováč, 20. 2. 2010   

Česť jeho pamiatke.

narodení:                4
Počet: 
prihlásených na trvalý pobyt:    12
odhlásených z trvalého pobytu:  12

75 rokov 
Božena Šuleková
Oľga Marcinátová

80 rokov 
Štefan Horňák
Jozef Chorvát
Pavel Šulek, Ing.
Pavol Janík

85 rokov 
Ján Bujný
Zuzana Bulková

86 rokov 
Anna Kováčová
Angela Bartáková

89 rokov 
Anna Chorvátová

92 rokov 
Mária Bulková

Jubilanti roku 2011
50 rokov: 
Miroslav Blažinský

60 rokov 
Ján Horňák 
Anna Ilkywová

65 rokov 
Slavo Horňák
Emília Dovinová

70 rokov 
Jozef Mondek
Ivan Blaho
Stanislav Blažej
Emília Bujná
Mária Dohňanská
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Žijeme v dobe, keď sa spochybňujú a otriasajú všetky 
duchovné a etické hodnoty. Žijeme v dobe, kedy svetom 
otriasajú mnohé otázky spojené s fungovaním ekonomiky. 
Žijeme však aj v dobe, kde je deficit vzťahov.  Máme pred se-
bou vianočné sviatky, vstup do nového roka a pýtame sa, čo 
nám prinesie. My odpoveď nepoznáme. Môžeme iba zosu-
marizovať udalosti, ktoré sa nám odohrali v živote tento rok. 
Určite sa vám mnohé veci darili, z mnohých ste prežívali ra-
dosť, prišiel do vašej rodiny nový život, správne rozhodnutie, 
dostali ste prácu... alebo je vo Vašej domácnosti o jedného 
vzácneho človeka menej, pretože jeho srdce dotĺklo. Mohlo 
sa stať, že ste urobili zlé rozhodnutie, ktoré má dôsledky až 
doteraz. Do všetkých rodín, v ktorých ostáva prázdne miesto 
pri vianočnom stole, alebo sa mieša smútok v rôznej podo-
be, chce vstúpiť nanovo vianočná zvesť o Pánovi Ježišovi. 
Tam, kde sa zdá, že je len tma a beznádej, vniká svetlo po-
koja. Vkladá istotu do sŕdc, že tu máme svoje miesto a ži-
vot každého človeka bez rozdielu vyznania, spoločenského 
postavenia, či veku má svoj význam a opodstatnenie. Môže 
sa stať, že sa trápime chorobou svojou vlastnou, alebo ju 
prežívame s našimi najbližšími. Choroba prináša so sebou 
veľké množstvo problémov najrozličnejšieho druhu, kde sa 
pridružuje bolesť fyzická a vyčerpanosť aj duševná. Prežíva-
me vzťahy, ktoré nie sú vždy doriešené a človek má dojem, 
že žije len v tme problémov a starostí. Áno, je mnoho situácií, 

v ktorých si myslíme, že neexistuje nová nádej, šanca na 
lepší život. Vianočná zvesť nám však oznamuje: do každej 
životnej situácie tmy prináša Pán Ježiš svetlo. Práve preto 
sme vďační Pánu Bohu, že viera v Neho nám prináša v živote 
istotu, že sme v Božích rukách a keď On zasiahne, všetko 
ostatné zostane  umlčané alebo vypukne v jasot. Vieme, že 
tam, kde sa zdá, že je tma – prichádza svetlo. Vianočná zvesť 
nás upozorňuje, že nám v Ježišovi Kristovi toto svetlo prišlo 
do sveta a je aj pri Tebe či pri mne. Ak má byť vianočná zvesť 
aj pre nás účinná, mali by sme si klásť otázku: Aký svet vidím? 
V čom si sám nedokážem pomôcť? V čom sa trápim a neviem sa 
pohnúť ďalej? A tu prichádza odpoveď na všetky otázky – prijmi 
Svetlo, ktoré Ti dovolí uzrieť svetlo, ktoré by rozohnalo tmu  života 
a môžeme zažiť zázrak Vianoc, kde Ježiš Kristus vstupuje a všet-
ko mení. Ponúka sa nám na každom životnom kroku, ale nikomu 
a nenanucuje. Každý má toľko svetla, koľko je ochotný prijať. 

Ďakujme za každodenné veci, ktoré prijímame. Aj za tie 
zanedbateľné, malé záležitosti. Oni nie sú bezvýznamné, na-
opak, práve v rodine, v práci a v spoločnosti môžeme lepšie 
tvoriť a prežívať všetko, čo máme pred sebou. Preto Vám, 
milí čitatelia, milí priatelia, prajem, aby sme spoločne mohli 
prežiť zmysluplne prežité sviatky Vianoc a nový rok 2011 plný 
pokoja, Božej priazne a správnych rozhodnutí.

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

„SVEtlo SVIEtI V tmE, AlE tmA Ho NEpoHltIlA“ Ján 1,5

Väčšina udalostí v našom živote za-
čína mať význam pre nás až vtedy, keď 
sme do nich nejakým spôsobom vtiahnu-
tí a dotýkajú sa nás. V tomto zmysle  via-
nočné sviatky v roku majú vždy výnimoč-
ný charakter, lebo nám všetkým znova a 
živým spôsobom pripomínajú, že Boh je 
Emanuel, Boh s nami. Sprítomňujeme si 
to aj tým, že snáď viac ako inokedy sa 
snažíme myslieť nielen na seba, ale aj 
na iných, navštevujeme sa, vzájomne sa  
rozprávame a obdarúvame, nielen preto, 
že ustavične niečo potrebujeme, ale pre-
to, že nás k tomu vedie konanie nášho 
Pána. On v nás zvlášť počas týchto dní 
znova prebúdza dôveru, že aj napriek 
častým pocitom a skúsenostiam osame-
losti, ľahostajnosti, apatie a sklamania 
kráča s nami, zaujíma sa o nás, o každé-
ho osobne. Približuje sa k nám, lebo sa 
stáva jedným z nás.

V jeho narodení si  pripomíname, 
že nekonečný Boh vstupuje do času, 
zostupuje na cestu človeka, aby spolu 
s ním kráčal, delil sa o jeho biedy, slzy, 
úzkosti a nádeje. Je to Boh milosrden-
stva, odpustenia, radosti a nádeje. „Boh 
sa stáva človekom, aby sa človek mohol 
stať bohom“. Z tohto dôvodu  jeho prí-
chod znamená šťastie, ktoré prevyšuje 
všetky pozemské horizonty. Radosť, že 
sa človekovi otvára tak veľká možnosť, 
by sa mohla zdať až bláznivá. A predsa 
nie. Odmietame radosť. Ježiša akoby 
sme považovali za votrelca, za nepri-
ateľa radosti. My máme dojem, že nás 
o radosť oberá, že nám prišiel uchvátiť 
zem aj s našimi malými radosťami a pô-
žitkami. Podliehame starému pokušeniu 
byť šťastný aj bez Boha. Hory darčekov, 

metráky elegantného papiera, kilometre 
pozlátených nití, tisíce svetiel, blahopraj-
né pozdravy ako plachty sa rýchlo môžu 
stať len bezduchými gestami. Podľa prí-
kladu Ježiša sme pozvaní ísť oveľa ďa-
lej, sami sa máme stať darom pre iných. 
Ježiš totiž nepriniesol žiadne špeciálne 
dary. On sa sám stal darom pre nás per 
excellentiam, v pravom zmysle slova. Ak 
si to neuvedomíme, môže sa nám stať, 
že pod hromadou farebného papiera, 
hračiek, plytkých vzťahov, kozmetiky 
a iných vecí zadusíme samého Darcu. 
Sv. Augustín to krásne vyjadril vo svo-
jich Vyznaniach, keď hovorí: „Neskoro 
som ťa začal milovať. Krása taká stará 
a taká nová, neskoro som ťa začal milo-
vať! Ty si bol vnútri, ja vonku, a tam som 
ťa hľadal, tam v tvojich krásnych stvore-
niach som ťa hľadal, ja ošklivý. Ty si bol 
so mnou, ale ja som nebol s tebou. Od 
teba ma odťahovalo všetko, čo by vô-
bec nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal 
si a kričal, tak si prehlušil moju hluchotu. 
Skvel si sa, žiaril si, tak si zahnal moju 
slepotu. Šíril si sladkú vôňu a ja som ju 
vdychoval a túžil som po tebe. Ochutnal 
som, teraz lačniem a smädí ma. Dotkol 
si sa ma a zahorel som túžbou po tvoj-
om pokoji.“ (Vyznania 10,27). 

Augustín v týchto slovách vyjadruje 
podstatný rozdiel medzi darom a dar-
com. Aby sme správne pochopili a vyu-
žili dar, potrebujeme mať najskôr osob-
nú skúsenosť s darcom. Ba viac, každý 
dar má viesť k darcovi ako k finálnemu 
cieľu, inak sme nič nepochopili a zostali 
na polceste zabarikádovaní v našich se-
beckých záujmoch. 

a na Vianoce ide predsa o to, aby 

sme celkom osobne aj cez mnohé 
dary a dobrodenia, vonkajšieho aj 
vnútorného charakteru, vytvorili ne-
zameniteľný vzťah s darcom – Ježi-
šom  kristom, ktorý sa k nám priho-
vára v malom dieťati. 

No tá istá skutočnosť nás pozýva vi-
dieť Ježišovu tvár v každom človeku, 
veď čo ste urobili jednému z týchto mo-
jich najmenších to ste urobili mne (Je-
žišovi), hovorí evanjelista Matúš. Prá-
ve z tohto dôvodu sú vianočné sviatky 
tak krásne, ale i náročné. Ako hovorí 
Alessandro  Pronzato, Boh má tvár šesť 
miliárd ľudí. Jeho tvár vyžaruje utrpenie 
i radosť, smrť i vzkriesenie, božskosť         
i ľudskosť, úspech i sklamanie, mladosť i 
starobu, zdravie aj chorobu atď. Tak zvý-
raznil Ježišovu tvár sicílsky mních Epifa-
nius. Po mnohých snaženiach nájsť 
ten správny model pre Kristovu tvár, 
mal videnie, že ho anjel niesol od človeka 
k človekovi a ukazoval mu črty, ktorými 
sa tá-ktorá tvár podobala tej Kristovej. 
Ježišovu tvár mal možnosť spoznať 
v radosti mladej nevesty, v nevinnosti 
dieťaťa, v sile roľníka, v utrpení choré-
ho, v strachu odsúdeného, v dobrote 
matky, v zdesení siroty, v prísnosti sud-
cu, vo veselosti šaša, v milosrdenstve 
spovedníka, v oviazanej tvári malomoc-
ného. Toto je Ježišova tvár, živá, úžas-
ná, vzrušujúca, vyžarujúca, nadčasová, 
zahŕňajúca a objímajúca všetkých, no 
zároveň túžiaca byť spoznaná aj v iných. 
V tomto duchu všetkým zo srdca prajem 
požehnané prežitie vianočných sviatkov 
v božej i vzájomnej blízkosti a porozumení.   

                 Ján Michút, 
správca farnosti Veľké Bierovce 

BOha SMe POZVaní SPOZnať V každOM člOVekU
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PRíBEh
Deň pred Vianocami som sa poná-

hľala do supermarketu dokúpiť dar-
čeky, ktoré som nestihla. Keď som 
uvidela ten dav, prešla ma chuť a za-
čala som si frflať pre seba: “Môžem tu 
čakať večnosť, nič nestíham a ešte čo 
všetko musím vybaviť. Vianoce začí-
najú byť čím ďalej tým stresovejšie.“ 
Nakoniec som sa predsa len prebojo-
vala do oddelenia s hračkami a začala 
som nadávať na ceny, premýšľajúc, 
či sa moje deti vôbec budú s tými 
hračkami hrať. Ako som tak blúdila 
popri regáloch, zbadala som asi päť 
ročného chlapčeka, ako si k sebe tú-
lil jednu bábiku. Mal strašne smutný 
pohľad pritom ako hladkal bábiku po 
vláskoch. Potom sa otočil k jednej 
staršej dáme spýtajúc sa: „Babi, si si 
istá, že nemám dosť peňazí, aby som 
kúpil túto bábiku?“ Staršia dáma mu 
odpovedala: „Vieš aj ty sám, že ne-
máš dosť peniažkov, zlatúšik.“ Potom 
poprosila vnúčika, aby na ňu chvíľku 
počkal, kým sa ešte na niečo pozrie. 
Rýchlo odišla. Chlapček ešte stále 
mal v náručí tú bábiku. Nakoniec som 
sa vybrala k nemu a spýtala som sa ho: 
„Komu by si chcel kúpiť tú bábiku?“ 
„Túto bábiku chcela moja sestrička 
na Vianoce zo všetkého najviac, bola 
si istá, že ju dostane pod stromček.“ 

„Keď ju tak chcela, určite ju dostane.“ 
„Nie, tam kde je teraz sa už darčeky 
pod stromček nedávajú. Aby bábiku 
dostala, tak ju musím dať mamičke, 
aby jej ju odovzdala, keď tam  pôjde.“ 
Očká mu pri tom ešte viac zosmut-
neli. „Moja sestrička išla k Ježiškovi, 
aby bola s ním. A tatino mi povedal, 
že aj maminka za chvíľku pôjde za 
Ježiškom, tak som si myslel, že by 
jej tú bábiku mohla zobrať.“ Potom mi 
ešte ukázal jednu milú fotku, na ktorej 
sa usmieval. „Túto fotku by som jej tiež 
chcel poslať, aby na mňa nikdy neza-
budla. Mám veľmi rád svoju maminku 
a želám si, aby neodišla, ale tatino ho-
voril, že musí odísť, aby mojej sestričke 
nebolo smutno.“ Potom sa zase pozrel 
s tými jeho smutnými očkami na bábiku. 
Rýchlo som si vybrala peňaženku a ne-
pozorovane som si z nej vybrala peniaze 
a povedala som chlapčekovi: „Poď, pre-
počítame tvoje peniaze, čo keď predsa 
len budú stačiť na tú bábiku?“

„OK, dúfam, že ich predsa len bude 
dosť.“ Rýchlo som pridala k peniažkom, 
ktoré mi podával, tie svoje, tak aby si to 
nevšimol a začali sme počítať. Bolo dosť 
peňazí na bábiku a ešte mu aj zostalo.

Chlapček zvolal: „Ďakujem Ti Bože, 
že si mi dal dosť peňazí.“ Potom sa 
na mňa pozrel a povedal: „Vieš, včera 
som poprosil Boha, aby mi dal dosta-
tok peňazí na bábiku, aby ju mohla 
maminka zobrať sestričke, a on ma 

vypočul. Ešte som chcel kúpiť mamin-
ke jednu bielu ružičku, ale to som sa 
už neodvážil žiadať od Boha. Ale on 
mi predsa len dal viac, aby som mohol 
kúpiť aj bábiku, aj ružičku. Vieš, ma-
minka má veľmi rada biele ruže.“

O pár minút sa chlapčekova babička 
vrátila a odišli.

Po stretnutí s chlapčekom som po-
kračovala v nákupoch, ale už v zmene-
nej nálade, stále som na neho musela 
myslieť. Potom som si spomenula na 
článok, ktorý som čítala pred dvoma 
dňami. Písalo sa o opitom šoférovi, 
ktorý havaroval s iným autom, v ktorom 
sedela mladá žena so svojou dcérkou.

Dievčatko na mieste zomrelo a matka 
bola v kritickom stave. Dva dni po mojom 
stretnutí s chlapčekom som si prečítala 
článok, ktorý oznamoval, že chlapčeko-
va mamina zomrela. V deň pohrebu som 
išla do kvetinárstva a kúpila som kyticu 
bielych ruží a vybrala som sa na pohreb. 
Na mieste, kde sa môžu príbuzní napo-
sledy rozlúčiť so svojou najmilšou, ležala 
mladá žena v truhle, v ruke mala kyticu 
bielych ruží, vedľa seba mala položenú 
chlapčekovu fotku a bábiku. S plačom 
som opustila cintorín, s pocitom, že sa 
môj život zmenil. Láska, ktorú chlapček 
cítil k svojej maminke a sestričke bola 
nepredstaviteľná. A jeden opitý vodič mu 
za stotinu sekundy zobral maminku a se-
stričku, ktoré tak veľmi ľúbil.

(internet)

Filip ernest 
15-ročný talent z Opatoviec

Filip Ernest je žiak Športového gymnázia Trenčín so za-
meraním na atletiku. Má za sebou vydarenú sezónu, v ktorej 
dokázal, že je všestranne talentovaný atlét. Svojimi výkonmi 
je zaradený do Centra olympijskej prípravy Dubnica n/V., ktoré 
mu vytvára lepšie podmienky pre výkonnostný rast. Úspešne 
reprezentuje v žiackych a dorasteneckých kategóriách na 
domácich aj medzinárodných súťažiach. Je niekoľkonásobný 
Majster Slovenska vo vrhu guľou a už aj v 8-boji (beh na 60 m, 
skok do diaľky, vrh guľou, skok do výšky, 100 m cez prekážky, 
skok o žrdi, hod oštepom, beh na 1000 m) kde vynikal v kaž-
dej disciplíne. Na Európskych hrách mládeže v Olomouci, 
ktoré sa konali 14. – 15. 9. 2010, získal zlatú medailu vo vrhu 
guľou a na medzištátnom stretnutí v Hodoníne 18. 9. 2010 
získal bronzovú medailu v rovnakej disciplíne. Tieto úspechy 
dosiahol pod vedením trénera PaedDr. Milana Suletyho, 
ktorý je aj reprezentačný tréner mládeže a trénerky Mgr. Evy 
Hanuliakovej, slovenskej rekordérky v hode oštepom.

AKRYLMAT, s. r. o., Opatovce Vás srdečne pozýva na

SILVESTROVSKÚ ZáBAVU 

dňa 31. 12. 2010 o 19.00 h do Kultúrneho domu v Opatovciach. 
Do tanca hrá skupina PIGI DUO (pop, rock, ľudovky, folk, country). 

Cena vstupenky je 20 €/osoba. 
V cene vstupenky je večera, oškvarkové pagáče, slané pečivo, 

červené alebo biele víno – 1 l/osoba, nealko – 1 l/osoba, káva, kapustnica.  
Vstupenky si môžete zakúpiť do 20.12. 2010 na tel. č.: 0948 709 809. 

Počet vstupeniek je limitovaný na 60 kusov.
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Futbalové mužstvo Veľkých Bieroviec a Opatoviec skon-
čilo súťažný ročník 2009/2010 v Majstrovstvách oblasti Tren-
čín na 5. mieste so ziskom 52 bodov.

Príprava na nový súťažný ročník 2010/2011 sa začala 6. 
júla 2010 v domácich podmienkach, počas ktorej mužstvo 
odohralo tri prípravné zápasy – s mužstvami Trenčianskych 
Stankoviec, Záblatia a Hrádku. Káder mužstva pod vedením 
trénera Romana Kadáka a vedúceho mužstva Bystríka On-
dráška tvorí 19 hráčov: Rudolf Ondrášik, Michal Holíček (prí-
chod  z AAC Sparty), Milan Fabián, Martin Markech, Tomáš 
Sivák (príchod z Trenčianskych Stankoviec), Andrej Sklár, 
Roman Bulko, Martin Horňák, Luboš Zhaňač, Juraj Mercek, 
Peter Bulko, Ondrej Breznický, Michal Ševčík, Juraj Barták, 
Tibor Oriešek, Stanislav Kajaba, Vendelín Ondrášek, Peter 
Marcinát, Ladislav Žuži (príchod z Trenčianskych Stankoviec 
v priebehu súťaže). Pred začiatkom sezóny odišiel  na hosťo-
vanie do Čachtíc Lukáš Breznický. 

Nový súťažný ročník sa začal 1. augusta 2010. Cieľom 
bolo pohybovať sa v prvej polovici tabuľky,  zlepšiť streleckú 
efektivitu a strieľať viac gólov. Mužstvo skončilo jesennú časť 
na 8. mieste so ziskom 25 bodov s vysoko aktívnym skóre 

40 : 17. Naši futbalisti dostali zo všetkých mužstiev najmenej 
gólov a až 7-krát si brankári udržali čisté konto. Najlepšími 
strelcami sa stali Michal Ševčík so 14 gólmi a Juraj Barták 
s 12 gólmi. Pochvalu za prístup k futbalovým povinnostiam 
si zaslúžia najmä starší hráči Luboš Zhanač, Milan Fabián 
a Peter Bulko, ktorí vynikali nielen v tréningovej dochádzke, 
ale aj vo vytváraní pozitívnej atmosféry v kabíne.

Na jarnú časť sezóny sa futbalisti začnú pripravovať 12. 
januára 2011, pri príprave budú využívať domáce futbalové 
ihrisko s okolitými terénmi, telocvičňu a tri prípravné zápasy 
odohrajú na umelej tráve v Novom Meste nad Váhom. Jarná 
časť sezóny sa začne 20. marca 2011. 

O futbalové nádeje žiakov sa už dlhoročne stará tréner 
Milan Svatík, za výdatnej pomoci Mareka Ondráška a Milana 
Gabriša. V súťaži obsadili pekné 6. miesto so ziskom 14 bodov. 

Touto cestou sa chceme poďakovať predstaviteľom oboch 
obcí, sponzorom a fanúšikom za výdatnú podporu, bez kto-
rých by činnosť futbalového klubu nebola možná. 

Našim futbalistom želáme, aby sa počas zimnej prestávky 
kvalitne pripravili na odvetnú časť sezóny a svojimi výkonmi 
si zlepšili postavenie v tabuľke.

OtJ Veľké Bierovce - Opatovce

Mužstvo Z V r p Skóre Body
1 Trenčianske Teplice 16 12 1 3 44 : 18 37
2 Zamarovce 16 10 3 3 46 : 23 33
3 Trenčianska Turná 16 10 2 4 51 : 23 32
4 Kočovce 16 10 2 4 45 : 18 32
5 Chocholná-Velčice 16 10 0 6 40 : 19 30
6 Dubodiel 16 7 6 3 31 : 23 27
7 Bošáca 16 7 5 4 20 : 17 26
8 Veľké Bierovce/Opatovce 16 7 4 5 40 : 17 25
9 Horná Súča 16 5 6 5 26 : 34 21
10 Veľká Hradná 16 6 2 8 21 : 43 20
11 Trenčianske Teplice 16 6 1 9 23 : 39 19
12 Trenčianska Teplá 16 5 4 7 29 : 52 19
13 Horné Srnie 16 5 3 8 30 : 40 18
14 Kálnica 16 2 3 11 14 : 34 9
15 Soblahov 16 2 1 13 25 : 51 7
16 Selec 16 2 1 13 15 : 49 7

Mužstvo Z V r p Skóre Body
1 Moravské Lieskové 9 7 2 0 26 : 4 23
2 Bošáca 9 7 1 1 48 : 6 22
3 Beckov 9 6 3 0 39 : 7 21
4 Chocholná-Velčice 9 5 1 3 26 : 17 16
5 TTS Trenčín 9 4 2 3 35 : 21 14
6 Veľké Bierovce/Opatovce 9 4 2 3 16 : 15 14
7 Drietoma 9 3 1 5 18 : 35 10
8 Ivanovce 9 2 0 7 20 : 40 6
9 Kočovce 9 1 0 8 7 : 45 3
10 Dolné Srnie 9 0 0 9 6 : 51 0

MaJStrOVStVá OBlaSti trenčín – MUži 2010/2011

ii. trieda Sk. B – Starší žiaci 2010/11
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