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Nech sú vaše príbytky v týchto dňoch sviatočných naplnené láskou i radosťou, 
vôňou ihličia i vôňou domova, nech teplo rodinného krbu žiari i hreje, nech násobí krásu tejto chvíle...

Pokojné a tiché sviatočné dni Vianoc a úspešné vykročenie do nového roku 2012 vám všetkým želá

Janka Horňáková, starostka obce Opatovce

„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 trochu boja, vediac, že v nich budú viesť rozhovor so svojím bytím. Zrazu sa spustí čosi v hlbinách každého z nás. 
Akoby v náhlom tichu, ktoré nastalo po chvíľkovom prerušení existenčného lomozu, odrazu začujeme tichučko a jemne tikať svoju 
ľudskú dušu. Tú dušu, na ktorú toľkokrát nebolo času. Samozrejmé a jednoduché veci vystúpia zo šedivého úzadia svojej každo-
dennosti a my sme schopní i chlieb na stole i hrnček vody vedľa neho vnímať ako zázrak. Pretože zázrak je 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 rodinu, 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 zná-
my, nikdy nás neprestane dojímať a vracať samých sebe ako tichá hudba pod ľadom nášho bytia. Také sú dnes naše chvíle ticha. 
Vojdime do nich a buďme spravodliví.“

básnik Milan Rúfus
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach 
na svojom zasadnutí dňa 10. 8. 2011

Vzalo na vedomie: 
•  Správu hlavnej kontrolórky o vyko-

naných kontrolách.
•  Správu nezávislého audítora o ove-

rení účtovnej závierky obce Opatov-
ce za rok 2010.

•  Informáciu o pripravovanej PD Re-
konštrukcia miestnej komunikácie 
Záhumnie a PD Inžinierske siete + 
MK v obci Opatovce.

Schválilo:
•  Zmenu rozpočtu č. 2 na rok 2011 

podľa predloženého návrhu.   
•  Riešenie PD Rekonštrukcia miest-

nej komunikácie Záhumnie v časti 
ako obojsmernú s jednostranným 
chodníkom a v časti ako obojsmer-
nú bez chodníka, keďže ide o časť 
obce, ktorá je v ÚPN obce Opatov-
ce schválená na IBV, teda bytovú 
zónu.    

•  Finančný príspevok 50 € na vecné 
zabezpečenie šachového turnaja 7. 8. 
2011.

•  Premiestnenie futbalových bránok, 
ktoré sú umiestnené za hrádzou 
Váhu na vybudovanú trávnatú plo-
chu vedľa viacúčelového športové-
ho ihriska. 

Odporučilo: 
•  Vzniknutý problém s komínom v po-

hostinstve, ktorý vznikol v súvislos-
ti s rozhodnutím prevádzkovateľky 
zmeniť typ vykurovania v prevádzke, 
aby si prevádzkovateľka zabezpeči-
la odstránenie uvedeného problému 
na vlastné náklady, tak ako zmenu 
typu vykurovania.

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach 
na svojom zasadnutí dňa 29. 9. 2011                                               

Schválilo:
•  Výpoveď zo Zmluvy o zriadení Spo-

ločného obecného úradu v Trenčíne 
zo dňa 14. 1. 2003, v znení dodatku 
č. 1 a dodatku č. 2 a jej úplného zne-
nia z 28. 3. 2011, podľa čl. 8 bod. č. 
3, pre obec Opatovce.

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach 
na svojom zasadnutí dňa 9. 11. 2011                                               

Schválilo: 
•  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na 

projektovú dokumentáciu Miestna 
komunikácia a IS v obci Opatovce.

•  Úhradu z rezervného fondu: 
-  PD pre stavebné povolenie – Re-

konštrukcia miestnej komunikácie 
Záhumnie – 3.060 €, 

-  PD pre územné rozhodnutie – 
Miestna komunikácia a IS v obci 
Opatovce – 1.350 €, 

-  Geodetické práce súvisiace s vy-
pracovaním PD – 908 €, 

-  Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 
– 8 342 €.

•  Zmenu rozpočtu č. 3 na rok 2011 
podľa predloženého návrhu.

•  Predložené stanovisko k PD Opa-
tovce – plošná ťažba.

•  Finančný príspevok 100 € na propa-
gáciu, zabezpečenie spoločenskej 
časti osláv a výzdobu priestorov ško-
ly pri príležitosti 55. výročia ZŠ Jána 
Lipského s materskou školou v Tren-
čianskych Stankovciach. 

•  Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2007 
o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne a drobné sta-
vebné odpady.

• Darovaciu zmluvu medzi darcami 
M. Rehákovou, K. Rehákovou, M. 
Vlnkovou, M. Bulkovou, Ing. J. Ba-
lážom, E. Samuelovou, S. Blažejom 
a obdarovaným obcou Opatovce so 
sídlom Opatovce 73, IČO 00311901 na: 
-  parcelu reg. „C“ číslo 305/4 o vý-

mere 672 m2, druh pozemku ostat-
ná plocha, k. ú. Opatovce, v podie-
le 9/72, čo predstavuje 84 m2, 

-  parcelu reg. „C“ 305/5 o výmere 
544 m2, druh pozemku ostatná 
plocha, k. ú. Opatovce, v podiele 
9/72, čo predstavuje 68 m2, 

-  parcelu reg. „C“ 305/6 o výmere 
107 m2, druh pozemku zastavaná 
plocha, k. ú. Opatovce, v podiele 
4/4, čo predstavuje 107 m2. 

 Uvedené parcely reg. „C“ boli vy-
tvorené geometrickým plánom č. 
41322801-012-09, úradne overeným 
správou katastra Trenčín 16. 10. 2009, 
pod číslom 1080/2009, z parciel reg. 
„E“ číslo 178/1, 178/203, 177.

•  Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 
medzi predávajúcimi M. Bulkovou, 

Ing. J. Balážom, E. Samuelovou, S. 
Blažejom a kupujúcim obcou Opa-
tovce so sídlom Opatovce 73, IČO 
00311901 na:
 -  parcelu reg. „C“ číslo 305/3 o vý-

mere 1826 m2, druh pozemku 
ostatná plocha, k.ú. Opatovce, 
v podiele 4/4,  

-  parcelu reg. „C“ 305/4 o výmere 
672 m2, druh pozemku ostatná 
plocha, k. ú. Opatovce, v podiele 
4/8 čo predstavuje 336 m2, 

-  parcelu reg. „C“ 305/5 o výmere 
544 m2, druh pozemku ostatná 
plocha, k. ú. Opatovce, v podiele 
4/8, čo predstavuje 272 m2. 

 Uvedené parcely reg. „C“ boli vytvore-
né geometrickým plánom č. 41322801-
012-09, úradne overeným správou ka-
tastra Trenčín 16. 10. 2009, pod číslom 
1080/2009 z parciel reg. „E“ číslo 178/1, 
178/203, 177. Kúpna cena 10 €/m2.

•  Dohodu o zrušení Spoločného 
obecného úradu v Trenčíne uzatvo-
renej v Trenčíne dňa 14. 1. 2003 
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 
a jej úplného znenia z 28. 3. 2011.

•  Zmluvu na dodávku el. energie od ZSE 
Energia, a. s., Bratislava s využitím 
produktu Firma svetlo pre rok 2012.

Vzalo na vedomie:
•  Správu hlavnej kontrolórky o vyko-

nanej kontrole.
•  Informáciu z mimoriadneho valného 

zhromaždenia RZMOSP a list pred-
sedu ZMOS.

•  Menovanie komisií: 
 Inventarizačná komisia v zložení: 

predseda – Mgr. Iveta Mondeková, 
členovia – Ing. František Dohál, Vie-
ra Bulková. 

 Vyraďovacia komisia v zložení: 
predseda – Mgr. Iveta Mondeková, 
členovia – Ing. Patrik Bulko, Bc. Ve-
ronika Horňáková.

•  Informáciu o PD Miestna komunikácia + 
IS a PD rekonštrukcia MK Záhumnie.

•  Informáciu o stanovisku Hlavného ban-
ského úradu v Banskej Štiavnici a SVP, 
š. p. OZ Piešťany k ťažbe štrku v k. ú. 
Opatovce správcom vodného toku.

•  Informáciu o stanovisku Leteckých 
opravovní Trenčín, a. s., žiados-
ti o umožnenie prechodu občanov 
obce cez areál letiska.

DODATOK č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Opatovce č. 2/2007 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
Článok 33

Sadzba poplatku
1. Správca poplatku ustanovuje sadzbu poplatku:

a/  u fyzickej osoby, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo pre-

chodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávne-
ná užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú 
stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stav-
bou alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý 
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v za-
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stavanom území obce okrem lesného pozemku a po-
zemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako 
vodná plocha (ďalej „nehnuteľnosť“), 

0,05 € na osobu a kalendárny deň
b/  u právnickej osoby, ktorá je oprávnená užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce 
na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je 
oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachá-
dzajúcu sa na území obce na účel podnikania 

0,05 €  na osobu, kalendárny deň 
a ukazovateľ dennej produkcie.

2.  Výpočet  poplatku za KO a DSO sa  zaokrúhľuje na dve 
desatinné miesta nadol.

Článok 37
Zníženie poplatku

1. Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že 
zníži poplatok na základe predložených dokladov preuka-
zujúcich dôvod zníženia poplatku 

 o 50 % = 0,025 €/osoba/kalendárny deň:       
a/  ak poplatník je občanom s ťažkým zdravotným postih-

nutím, prevažne alebo úplne bezvládny (dokladom 
preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je preukaz 
ZŤP, rozhodnutie o posúdení zdravotného stavu; do-
klady preukazujúce dôvod zníženia poplatku je daňov-
ník povinný predložiť správcovi poplatku v lehote do 
31. 1. príslušného spoplatňovacieho obdobia, v prí-
pade nepredloženia dokladu správcovi poplatku 
v stanovenej lehote, správca dane predmetný poplatok 
v príslušnom  spoplatňovacom  období  nezníži);

b/  samostatne žijúci občan nad 70 rokov;
c/  občan využívajúci nehnuteľnosť na rekreáciu;
d/ ak poplatník študuje mimo obce a je ubytovaný v zaria-

dení poskytujúcom ubytovanie (dokladom preukazujú-
cim dôvod zníženia poplatku je potvrdenie o návšteve 
školy a ubytovacieho zariadenia, prípadne preukázaný 
spôsob ubytovania v mieste štúdia);

e/  ak je poplatník v hmotnej núdzi (dokladom preukazu-
júcim dôvod zníženia poplatku je rozhodnutie úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a prí-
spevkov pomoci  v hmotnej  núdzi).        

3.  V prípade dodatočného odpustenia poplatku podľa čl. 33 
tohto VZN v priebehu spoplatňovacieho obdobia sa výška 
zníženia poplatku započíta do celkovej výšky odpustené-
ho poplatku. Po odpustení poplatku v zmysle čl. 33 tohto 
VZN, správca poplatku zníženie poplatku neposkytne. 
Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je možné  uplatniť 
súčasne.

4.  Doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku podľa čl. 
33 ods.1 písm. b/, je poplatník povinný predložiť v bež-
nom spoplatňovacom období správcovi poplatku v lehote 
do 90 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie poplatku. 
Neuplatnenie zníženia poplatku má za následok zánik 
nároku na zníženie poplatku v bežnom spoplatňovacom 
období.  

5.  Správca poplatku ustanovuje v zmysle § 83 zákona, že 
zníži poplatok v zmysle čl. 33 tohto VZN a odpustí po-
platok v zmysle čl. 32 ods. 2 tohto VZN len v prípade, 
ak si poplatník riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá 
evidované nedoplatky z poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.  

Všetky časti VZN neupravené týmto dodatkom ostá-
vajú v platnosti v pôvodnom znení vrátane dodatku č. 
1, 2, 3.

Janka Horňáková
starostka obce Opatovce

Dôvodová správa k DODATKU č. 4
Všeobecne záväzného nariadenia obce Opatovce č. 2/2007 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
Účelom tejto správy je objasnenie dôvodov nutnosti prijatia 

Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady. 

Od roku 2007 obec neupravovala poplatok za nakladanie 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

Pri prechode na euro bol poplatok prerátaný koeficientom 
30,126  a  pri zaokrúhľovaní bol upravený smerom nadol 
– v prospech platiteľa poplatku. 

Vzhľadom na to, že od roku 2007 sa každoročne zvyšovali 
náklady na vývoz a spracovanie – uloženie na skládku ko-
munálneho odpadu a drobného stavebného odpadu (v roku 
2007 zaplatila obec za KO finančnú čiastku 6.958 € a v roku 
2011 už 12.000 €), dostala sa obec do situácie, že poskyto-

vané služby dofinancováva z rozpočtu obce, lebo zaplatená 
čiastka (od podnikateľov a občanov – pôvodcov odpadu) 
nepokryje náklady vynaložené na prepravu a uloženie ko-
munálneho odpadu. V roku 2010 tak obec dofinancovala 
čiastku 3.446 €, čo predstavuje 35 % z celkových nákladov. 
Predpoklad dofinancovania v roku 2011 je 5.800 €, čo pred-
stavuje 48 % nákladov. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je obec nútená pred-
ložiť návrh na zvýšenie sadzby poplatku za vývoz a ulože-
nie KO v obci Opatovce v zmysle Dodatku č. 4 k VZN č. 
2/2007. 

Janka Horňáková, 
starostka obce Opatovce

UplATnenie úľAVy pri pOplATKU ZA KOmUnálny ODpAD!!!
V zmysle VZN č. 2/2007 v znení dodatku č. 1, 2, 3, 4 je občan povinný si uplatniť 

úľavu z poplatku za komunálny odpad každý rok do 31. januára formou písomnej 
žiadosti – Ohlásenie k poplatku za KO a DSO. Ohlásenie je uverejnené aj na webovej 
stránke obce a tvorí prílohu tohto vydania Obecných novín obce Opatovce. 

V prípade, že si občan do 31. januára nepožiada o úľavu, obec mu ju neposkytne.
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infOrmáciA O  prOjeKTe 
„inTenZifiKáciA ČOV, ODKAnAliZOVAnie A ZáSObOVAnie piTnOU VODOU 

V TrenČiAnSKOm regióne“
Trenčianske vodárne a kanalizá-

cie, a. s., ako vlastník vodárenskej 
infraštruktúry (vodovody, kanalizácie 
a ČOV) v trenčianskom regióne musí 
zabezpečiť plnenie sprísnených po-
žiadaviek na odtok z čistiarní odpa-
dových vôd, ako i sprísnených požia-
daviek na likvidáciu produkovaných 
kalov. Z tohto dôvodu sa v záujmovom 
území pripravuje predkladaný inves-
tičný projekt intenzifikácií jestvujúcich 
ČOV a dobudovanie kanalizačnej a vo-
dovodnej infraštruktúry.

Oblasť, ktorú zahŕňa projekt s ná-
zvom „Intenzifikácia ČOV, odkanali-
zovanie a zásobovanie pitnou vodou 
v trenčianskom regióne“, sa nachá-
dza v okresoch Trenčín a Nové Mesto 
nad Váhom. Existujúce kľúčové čis-
tiarne odpadových vôd (ČOV Trenčín 
– Ľavý breh, ČOV Nové Mesto n. V. 
a ČOV Trenčianska Teplá) boli kon-
cepčne pripravované a projektované 
v šesťdesiatych rokoch minulého sto-
ročia. ČOV Trenčianske Stankovce 
má výrazne nedostatočnú kapacitu. 
Ani jedna z uvedených ČOV nie je bez 
intenzifikácie schopná plniť parametre 
požadované platnou legislatívou (pre-
dovšetkým v ukazovateľoch celkový 
dusík a celkový fosfor). 

V nadväznosti na jednotlivé ČOV 
bude nutné riešiť problémy spojené s ka-
nalizačným systémom – rozšírenie 
kapacity kanalizačných zberačov vo 
veľkých sídlach, ktoré boli realizova-
né rovnako v šesťdesiatych rokoch 
minulého storočia a vybudovanie no-
vej kanalizácie v lokalitách, v ktorých 
doposiaľ sústavná kanalizačná sieť 
nie je vybudovaná. Vodovodnú sieť je 
nutné dobudovať v obciach, v ktorých 
je obyvateľstvo doposiaľ zásobované 
z miestnych zdrojov – so všetkými rizi-
kami z toho vyplývajúcimi.

Základné smerovanie projektu je 
dané snahou o naplnenie cieľov, ktoré 
boli vytýčené v dokumentoch „Národný 
strategický referenčný rámec“ a „Ope-
račný program Životné prostredie“.  

Predkladaný projekt „Intenzifikácia 
ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie 
pitnou vodou v trenčianskom regióne“ 
je rozdelený na tri hlavné „Oblasti“, 
ktoré pozostávajú zo súboru jednotli-
vých „Aktivít“:
Oblasť A – Intenzifikácia a výstavba 
centrálnych ČOV
Oblasť b – Výstavba kanalizačných 
systémov
Oblasť c – Výstavba vodovodov

Hlavnými cieľmi projektu sú:
a)  Dobudovanie, rozšírenie a intenzi-

fikácia 4 jestvujúcich komunálnych 
ČOV Trenčín, ČOV Nové Mesto 
nad Váhom, ČOV Trenčianska 
Teplá, ČOV Trenčianske Stankov-
ce a vybudovanie novej ČOV Iva-
novce za účelom zabezpečenia ich 
potrebnej kapacity a eliminácie 
nutrientov. Na intenzifikované ČOV 
a novú ČOV bude celkom pripojené 
znečistenie do cca 113 200 EO. 

b)  Zvýšenie a zabezpečenie pripoje-
nia na verejnú kanalizáciu min. 
na 85 % existujúcich producentov 
v projektových územiach vybudo-
vaním 50.372,2 m gravitačnej ka-
nalizácie, 33 ks čerpacích staníc, 
8.396,3 m výtlačného kanalizačné-
ho potrubia. Na novovybudovaný 
kanalizačný systém sa novo pripo-
jí 11 650 obyvateľov. Kanalizácia 
bude dobudovaná v Trenčíne – časť 
Opatová a ulice Matice slovenskej, 
Jahodová, Kasárenská, Psotného 
a Istebnícka, vybudovaná v obciach 
Zamarovce, Omšenie, Trenčianske 
Stankovce, Veľké Bierovce, Opa-
tovce, Chocholná-Velčice, Adamov-
ské Kochanovce, Melčice-Lieskové 
a Ivanovce.

c) Zabezpečenie pripojenia obyva-
teľstva na zdroj zdravotne vyho-
vujúcej pitnej vody dobudovaním 
verejných vodovodov s využitím 
kapacity existujúcich vodárenských 
sústav (skupinových vodovodov 
SKV). V rámci projektu sa vybuduje 
26.606,2 m vodovodného potrubia, 
na ktoré sa novo pripojí 3 121 oby-
vateľov v obciach Podolie, Pobe-
dim a Očkov. 

Je nesporné, že realizácia projektu 
v danej oblasti prispeje k zníženiu zá-
ťaže životného prostredia a zvýšeniu 
kvality života obyvateľov. Pozitívny 
vplyv sa taktiež prejaví vo vylepšení 
kvalitatívnych parametrov podzem-
ných i povrchových vodárenských zdro-
jov v danej lokalite v dôsledku zvýšenia 
čistiaceho efektu dotknutých ČOV.

Existencia základnej infraštruktúry 
ako vodovodu a kanalizácie predsta-
vuje základný rozvojový prvok akého-
koľvek regiónu. Preto je možné v dô-
sledku realizácie projektu očakávať 
ekonomický i turistický rozvoj celej 
projektovej oblasti.

Obec Opatovce je zahrnutá do 
tohto projektu. V obci bude vybu-
dovaná gravitačná kanalizácia DN 

300 v dĺžke 2 325 m, 1 ks čerpacia 
stanica a výtlačné potrubie DN 80 
v dĺžke 85 m, 110 ks odbočiek vy-
budovaných po hranicu pozemku 
v dĺžke 420 m. 

Celkový rozpočtový náklad na vy-
budovanie kanalizácie v obci Opa-
tovce je 731 009 EUR (22 022 371 Sk).

Výsledkom  úsilia v príprave pro-
jektu „Intenzifikácia ČOV, odkanali-
zovanie a zásobovanie pitnou vodou 
v trenčianskom regióne“ je schvá-
lenie Žiadosti o potvrdenie pomoci 
MŽP SR dňa 21. 4. 2010. 

Celkové náklady projektu bez DPH 
sú vo výške 70 360 797 €. Na zákla-
de výsledkov finančnej analýzy, kto-
rá je súčasťou Žiadosti o potvrdenie 
pomoci predpokladáme príspevok 
na oprávnené náklady z EÚ a ŠR vo 
výške 81,77 %, čo je  56 875 870 €, 
zvyšnú časť bude hradiť žiadateľ, t. j. 
13 484 927 €, z toho predpokladá-
me čerpať úver vo výške 10 208 308 €, 
príspevok obcí schválených investič-
ných nákladov a zvyšok z vlastných 
zdrojov.

V septembri 2010  boli splnené aj 
všetky hodnotiace kritériá v Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok, kde 
bolo najťažšou úlohou usporiadanie 
vlastníckych a zmluvných vzťahov. 
Žiadosť o potvrdenie pomoci bola 
v septembri 2010 zaslaná Európskej 
komisii do Bruselu.

V novembri vláda SR vzala na vedo-
mie informáciu o zaslaní nášho projek-
tu. V septembri 2011 naša spoločnosť 
dostala dve pripomienky k projektu zo 
strany Európskej komisie – týkali sa 
hlavne analýzy udržateľnosti projektu, 
inštitucionálnych vzťahov TVK-TVS, 
environmentálnych vzťahov (EIA). 
Spoločnosť zodpovedala na pripomien-
ky, vrátane podnikateľského zámeru 
spoločnosti. Predpokladaný termín 
schválenia žiadosti je do 02/2012.

Vzhľadom na dlhodobý priebeh 
schvaľovacieho procesu je predpokla-
daný harmonogram realizácie projek-
tu nasledovný:
Verejné obstarávanie 

05/2011 – 12/2011
Realizácia prác

12/2011 – 10/2014
Skúšobná prevádzka

11/2014 – 10/2015
Ukončenie projektu

11/2015 – 12/2015
Ing. Čižnárová, TVK, a.s. Trenčín
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Podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pôvod-
ca odpadu je každý, kto produkuje odpad, teda aj každý občan. 
Obec Opatovce zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie 
alebo zneškodňovanie odpadov na základe zmluvných vzťahov. 

V rámci separovaného zberu obec vytvorila možnosti pre se-
parovaný zber papiera, plastov, skla, nebezpečného odpadu, 
textilu. Na separovaný zber sú v obci umiestnené kontajnery 
s pravidelným vývozom jednotlivých komodít. O to, aby úsi-
lie obce o separovanie odpadov bolo účelné, sa musí posta-
rať predovšetkým pôvodca odpadu, teda každý občan našej 
obce. Mnohokrát však pri pohľade do jednotlivých kontajnerov 
máme dojem, že občan nevie, čo je papier, plast alebo sklo. 
Veď ako si máte vysvetliť, že v kontajneri na papier sa nájdu 
dve plné vrecia šúpolia z kukurice, staré handry, spráchnivené 
drevo. Taktiež  v kontajneri na plasty sa veľakrát nájdu odpady 
z domácnosti – šupy zo zemiakov, prázdne konzervy a pod. 
Všetko je síce zviazané v igelitovej taške, no určite obsah tej 
tašky nie je odpadom, ktorý patrí do plastov. V nádobe určenej 
na sklo sa často nájde porcelán alebo keramika. Každý z obča-
nov, ktorý vhodí nesprávny odpad do určeného kontajnera, by 
si mal uvedomiť, že tým znehodnotí celý obsah kontajnera vy-

separovaného odpadu a odpad sa musí vyviezť ako zmiešaný 
komunálny odpad. Likviduje sa úsilie tých, ktorí sa snažia, aby 
separácia odpadu mala svoj význam. Veď dôsledným separo-
vaním odpadu sa znižuje tonáž odpadu, ktorý sa musí uložiť na 
skládku, čo stojí obec veľké finančné prostriedky. Oproti tomu 
vývoz riadne vyseparovaného odpadu – plasty, papier, sklo, 
textil má obec bezplatne. 

Je potrebné, aby si občania uvedomili potrebu separovať od-
pad, veď čím väčšie faktúry bude musieť obec platiť za odpad, tým 
väčší bude musieť byť aj poplatok od občana. Pri vhadzovaní naj-
mä plastov a papiera je potrebné tento odpad upraviť tak, aby mal 
čo najmenší obsah, to znamená postláčať plastové fľaše a papie-
rové odpady. Na cintoríne sa nachádzajú kontajnery, do ktorých 
patrí len odpad vzniknutý na cintoríne, no pri pohľade do kontaj-
nera máte pocit, že činnosť na cintoríne sa skladá z upratovania, 
nákupov, likvidácie starých zásob v špajzi, alebo v pivnici, či na 
povale. Vážení občania, pôvodcovia odpadu, nápis na kontajneri, 
čo do neho patrí, má svoj veľký význam, ktorý je treba rešpektovať 
a väčšina občanov to určite aj robí, obraciame sa na tých, ktorí to 
ešte nepochopili, aby nekazili úsilie svojich spoluobčanov a zapo-
jili sa do dôkladného separovania komunálneho odpadu a tým aj 
šetrenia financií vynaložených na likvidáciu odpadu. 

ObČAn – pôVODcA ODpADU

• • • • • KUlTúRNE lETO OPATOVCE 2011 • • • • •
V rámci podujatia Kultúrne leto Opatovce 2011 sa v tomto roku, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, konal len jeden kon-

cert, na ktorom sa predstavila DH VáhOVAnKA. Svojím vystúpením spríjemnila nedeľné popoludnie 24. júla 2011 obyvateľom 
a návštevníkom Opatoviec.

ŠAchOVý TUrnAj
V obci sa v prvú 

augustovú nedeľu ko-
nal už šiesty ročník 
šachového turnaja. 
Hralo sa švajčiar-
skym systémom na 9 
kôl po 2 x 15 minút. 
Turnaja sa zúčast-

nilo rekordných 41 šachistov z okolia 
Trenčína, Považskej Bystrice, z Piešťan, 
Nového Mesta nad Váhom, Dubnice nad 
Váhom, ale aj z Bratislavy. Najviac sa 
darilo Igorovi Srvátkovi z Chocholnej-
-Velčíc, ktorý nenašiel premožiteľa a s 8 
bodmi vyhral zlatý prívesok a víťazný po-
hár. Na druhom mieste skončil Peter Ábel 
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pOSVäTenie SOchy SeDembOleSTnej pAnny márie
 V kaplnke zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii v Opatovciach sa 18. septembra 2011 konala slávnostná svätá omša. Správ-

ca farnosti Veľké Bierovce Mgr. Ján Michút a pozvaný pán kaplán z Orechového Mgr. Peter Bucheň pri tejto príležitosti posvätili 
sochu Sedembolestnej Panny Márie –  patrónky kaplnky, ktorú venoval dobrodinec z Opatoviec. Socha bola potom umiestnená do 
schránky  na múre pri kaplnke. Múr, na ktorom je umiestnená socha, bol zrekonštruovaný z finančných prostriedkov Farského úradu 
Veľké Bierovce.

z Piešťan a Oliver Spaček z Drietomy obsadil tre-
tie miesto. Zástupca Opatoviec Zdeno Margorín 
obsadil 27. miesto a medzi šachistami, ktorí ne-
hrajú závodne, bol najvyššie. 

Poďakovanie patrí starostke obce Janke Horňá-
kovej za poskytnutie cien do turnaja a priestorov 
kultúrneho domu, Mgr. Ivete Mondekovej za pek-
né otvorenie turnaja a za odovzdávanie cien, pani 
Blahovej za sponzorský dar a pani Mgr. Struháro-
vej, ktorá umožnila najmenším účastníkom jazdu 
na koňoch. Poďakovanie patrí tiež sponzorovi, 
spoločnosti PYROSLOVAKIA, a. s.

 Ak v tomto ročníku padol rekord v počte súťa-
žiacich, tak dúfame, že o rok padne rekord súťa-
žiach z našej dediny.

Ing. Pavol Ondriška  

Čas je jedinečný fenomén, plynie, ba priam letí. A tak 
v rýchlom slede tohto letu si stihneme uvedomiť len určité 
medzníky, výročia. Až vtedy na okamih spomalíme, zamyslí-
me sa a zaspomíname. Život človeka je rozmanitý. Striedajú 
sa dni veselé i smutné, okamihy radostné i vážne, chvíle 
s úsmevom na perách i so slzou v kútiku oka. 

Dňa 19. októbra 2011 sa konalo podujatie pri príležitos-
ti Mesiaca úcty k starším. Jeden mesiac v roku nemôže 
vystihnúť úctu, vďačnosť, lásku, rešpekt k tým, ktorí si už 
mnohé pamätajú. Starostka obce sa prihovorila k pozvaným 
občanom, ktorí svojou prácou, vzťahom k rodine, blízkym, 
priateľom formovali život v našej malej obci. Všetko čo prežili, 
čo odovzdali svojim deťom alebo priateľom, vytváralo obraz 
o živote v našej obci. V mene svojom a v mene poslancov 
obecného zastupiteľstva v tento slávnostný deň poďakovala 

Október – Mesiac úcty k staršíM
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všetkým za celoživotnú prácu a zaželala im, aby veľa rokov 
pobudli v zdraví a šťastí v kruhu svojich najbližších. O pro-
gram sa postarali deti z materskej školy, Laurika Chorvátová 
a hudobná skupina pod vedením Tomáša Bečára. 

Čaro rozprávky
V piatok 11. novembra 2011 sa v Obecnej knižnici v Opatovciach otvoril svet rozprávok. Pavol Dobšinský, spisovateľ, 

zberateľ a vydavateľ rozprávok je jedným z tých, ktorý ponúka čaro rozprávok a povestí nielen pre deti, ale všetkých, ktorí 
majú radi svet rozprávok, kde dobro zvíťazí nad zlom. prostonárodné slovenské povesti sú doposiaľ najobsiahlejšia zbierka 
slovenských rozprávok, ktorá vyšla. Deti, ktoré prišli do knižnice, počuli niektoré rozprávky v podaní knihovníčky Mgr. Marcely 
Bulkovej a starostky obce Janky Horňákovej. Verím, že sa nám podobné podujatie podarí zopakovať. 

Obecná knižnica infOrmuje
Aj napriek neľahkej celosvetovej ekonomickej situácii sa opäť po ročnej prestávke podarilo nájsť v rozpočte obce aspoň 

zopár finančných prostriedkov a knižný fond v obecnej knižnici bol doplnený ďalšími, veríme, že zaujímavými knižnými 
titulmi nielen pre deti. Aj vďaka tomu sa počet kníh zvýšil na 2 858 titulov, ktoré ponúkajú prežiť nezabudnuteľné chvíle pri 
ich čítaní či získavaní nových poznatkov.

Nové knihy pre deti a mládež:
Debnár, Š.: Rozprávky z lesa
Grimm, J. a W.: Klasické rozprávky
Kesselová, C.: Veľká záchranná akcia, 
         Malá morská víla
Schefflerová, U.: Záhada červenej 
  ponožky
Stevenson, R.L.: Ostrov pokladov

Nové náučné knihy:
Bayley, L.: Kôň a jeho reč
Dvořáková, L.: Zo starého nové
Hauenschildová: Všetko o zemi

Nové knihy pre dospelých:
Boková, H.: Veľké a malé tajomstvá
Boucherová, R.: Jabloňový kvet
Levin, I: Stepfordské paničky
Machová, K.: Dotyk babieho leta
Maurierová, D.: Hostinec Jamajka

V tomto roku je v knižnici evidovaných 27 čitateľov, z toho 16 detí a 11 dospelých. A preto by som rada vyzvala či-
tateľov, ktorí majú vypožičané knihy z obecnej knižnice a v tomto roku ju ešte nenavštívili, aby aspoň vrátili knihy a dali 
možnosť, aby si ich prečítali aj iní čitatelia. Knižnica je otvorená každý piatok od 17.00 h do 19.00 h. 

Marcela Bulková, knihovníčka
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Vždy keď sa narodí človek, zapáli sa 
na oblohe nová hviezda – tak hovorí po-
etickou rečou staré ľudové porekadlo. Je 
to krásna metafora a je v nej niečo prav-
divé. Aj v očiach matky a otca sa zjavia 
hviezdy pri pohľade na svoje dieťa. Dňa 
16. novembra 2011 sme uvítali do života 
nových občanov našej obce, naše deti:
Adama, syna Janky Horňákovej a Bo-
huša Zovčáka 

Martina, syna Adriany Chudej 
a Martina Hriza  

Evku, dcéru Lenky Kulichovej 
a Michala Kulicha  

Sebastiána, syna Kataríny Šujanskej     
a Bohuslava Vojdulu.  

Na pamiatku slávnostného aktu bol 
vykonaný zápis do pamätnej knihy obce. 
Starostka obce vo svojom príhovore vy-
slovila želanie, aby deti rástli pre radosť 
rodičov, rodiny, našej obce aj celej spo-

Zrodil sa život, čo je viac

miKUláŠ
V predvečer 5. de-

cembra 2011 sa v obec-
nom parku rozsvietil 
vianočný stromček. 

Pestré svetielka roz-
jasnili a spríjemnili pro-
stredie parku. 

Deti pri stromčeku 
očakávali príchod Mikulá-
ša, ktorý prišiel v sprie-
vode anjela. Každému 
z detí sa prihovoril, dal 
darček. Deti mu za to 
zaspievali a zarecito-
vali. 

Atmosféra v parku 
bola predzvesťou blíži-
acich sa Vianoc.

ločnosti. Zaželala rodičom a deťom predovšetkým veľa zdravia. Príjemnú at-
mosféru podujatia dotvorili piesne a básne v podaní Kataríny Janásovej, Emílie 
Hudekovej, Anny Palmanovej, Laury Chorvátovej a vystúpenie detí z MŠ.

Kde bolo, tam bolo...
... pred mnohými a mnohými vekmi bol v šírom oceáne jeden 
ostrov a na ňom svorne žili všetky pocity i vlastnosti ľudí. 
Okrem iných aj láska. Jedného dňa sa ako blesk rozšírila 
správa, že sa ostrov potopí. Každý hľadal spôsob svojej zá-
chrany, iba láska sa rozhodla čakať do posledných chvíľ. 
A naozaj, smutná zvesť sa naplnila. V ohni a rachote sa os-
trov začal veľmi rýchlo deliť na menšie časti a potápať sa. 
Skaza bola neodvratná, a tak sa každý zachraňoval tak, ako 
sa na túto chvíľu pripravil. Na luxusnej lodi plávalo bohat-
stvo a láska prosila o záchranu. „Nie, nemôžem,“ odvetilo 
bohatstvo. „Mám na svojej lodi veľa zlata, striebra, drahých 
kameňov, pre teba tu už niet miesta.“ Tak sa láska spýta-
la pýchy, ktorá plávala okolo na prenádhernej lodi: „Pýcha, 

môžeš ma vziať so sebou?“ „Nie, nemôžem, láska, na mojej 
lodi je všetko perfektné a mohla by si ju poškodiť.“ Láska 
sa spýtala smútku, ktorý plával okolo na skromnom korábe: 
„Smútok, prosím ťa, vezmi ma so sebou!“ „Ach, láska,“ od-
povedal smútok, „ja som taký smutný, že musím zostať iba 
sám.“ Dobrá nálada preplávala okolo, ale bola taká spokojná 
a veselá, že ani nepočula volanie lásky. Zrazu sa ozval hlas 
starca: „Poď láska so mnou, ja ťa zachránim!“ Láska bola 
šťastná, že sa niekto zľutoval, ale keď šťastne dorazili na 
pevninu, starec náhle zmizol a láska sa nestihla ani poďa-
kovať. Nechcela zostať dlžníkom za svoju záchranu, a tak 
sa spýtala múdrosti: „Múdrosť, môžeš mi prezradiť, kto ma 
zachránil?“ „Bol to čas,“ povedala múdrosť. „Iba čas vie, aká 
dôležitá v živote je láska....“ 

Z ZPOZ Človek – človeku 

T
T
T
T
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Materská  škola  Veľké  BieroVce
Prostredníctvom hry sa dieťa učí 

a mení tým svoje vnútorné predpokla-
dy na uskutočňovanie ďalších činnos-
tí. Na jej základe dochádza k uspoko-
jovaniu potrieb dieťaťa.

Hra je zábavnou činnosťou a učenie 
formou hry umožňuje dieťaťu učiť sa 
prirodzeným uvoľneným spôsobom. 
Pri hre si dieťa osvojuje zručnosti, ve-
domosti a formuje si svoj postoj k nim, 
rozvíja sa fantázia, reč i city. 

Dieťa má možnosť prostredníctvom 
hry pri uplatňovaní viacnásobného 
opakovania nadobudnúť určitú kompe-
tenciu, t. z. dosiahnuť určitú spôsobi-
losť, schopnosť, vedomosť, zručnosť, 
postoj. Hra je nielen hlavným pro-
striedkom rozvoja osobnosti dieťaťa 
predškolského veku, ale aj význam-
nou výchovno-vzdelávacou metódou. 
Preto sa všetky činnosti v materskej 
škole uskutočňujú hravou formou. Pro-
stredníctvom hry sa dieťa pripravuje 
na zvládnutie výchovno-vzdelávacích 
požiadaviek a nárokov, ktoré budú na 
dieťa kladené v ďalšom vzdelávaní.

V našej materskej škole máme vy-
pracovaný Školský vzdelávací pro-
gram pod názvom Svet okolo nás, 
ktorého hlavným cieľom je pripraviť 
dieťa na život v spoločnosti v duchu 
porozumenia, znášanlivosti, tolerancie 
a uľahčiť mu plynulý prechod do 1. roč-
níka základnej školy. Je zameraný na 
rozvoj všetkých oblastí vývinu dieťaťa, 
rešpektuje individuálne a vekové oso-
bitosti detí, umožňuje rozvíjať zdravé 
sebavedomie a sebaistotu detí, rozví-
jať a podporovať ich jedinečnosť.

V školskom roku 2011/12 máme za-
radených 35 detí vo veku od 3 – 6 
rokov, z toho je 12 detí predškolského 
veku. 21 detí je z Veľkých Bieroviec, 
14 detí z Opatoviec.

údaje o aktivitách a prezentácii 
školy na verejnosti:

V pláne školy je okrem iného vypra-
covaná i environmentálna výchova, 
cieľom ktorej je rozvíjať u detí ekolo-
gickú gramotnosť a hodnotiaci po-
stoj k prírode, taktiež prvky civilnej 
ochrany a výchovy k zdraviu. Vý-
chovno-vzdelávacia činnosť je orga-
nizovaná tak, aby utvárala podmienky 
na zdravý rast a vývin detí s prihliad-
nutím na ich vek, zdravotný stav, stu-
peň psychosomatického vývinu a na 
predchádzanie poškodeniam zdravia, 
najmä nadmernej psychickej a static-
kej záťaži a vzniku a šíreniu prenos-
ných ochorení.

údaje o projektoch:
V materskej škole uskutočňujeme ak-

tivity zamerané na zdravý životný štýl. 

Máme vypracovaný projekt pod názvom 
Dopravná výchova v materskej škole, 
ktorého hlavným cieľom je utvárať 
a následne v praktických situáciách 
uplatňovať zásady bezpečnosti správa-
nia sa v cestnej premávke podľa predpi-
sov v role chodca, spolujazdca, cyklistu, 
či korčuliara. 

Projekt hry s počítačom v maters-
kej škole rozvíja a skvalitňuje informač-
né kompetencie detí, podporuje rozvoj 
elementárnych počítačových zručností, 
ale aj rozvoj kritického a tvorivého mys-
lenia. Deti sa hravou formou učia zvlád-
nuť prácu s počítačom.

Projekt Adamko-hravo-zdravo je 
zameraný na utváranie pozitívnych po-
stojov k svojmu organizmu, k svojmu 
zdraviu i k zdraviu iných. Cieľom je 
utvárať a rozvíjať návyky správnej hy-
gieny a zdravého životného štýlu.

Projekt Daj si vodu z vodovodu a Vlá-
čik Separáčik je zameraný na rozvíja-
nie environmentálneho cítenia a správa-
nia sa. Dieťa získa pozitívne postoje 
k ochrane a tvorbe životného prostredia.

údaje o finančnom a hmotnom za-
bezpečení výchovno-vzdelávacej čin-
nosti školy: 

Materská škola ako samostatná 
rozpočtová organizácia hospodárila 
s pridelenými finančnými prostried-
kami v súlade so zákonom NR SR č. 
303/1995 Z. z. o rozpočtových pravid-
lách v znení neskorších predpisov 
a riadila sa všeobecne záväznými 
právnymi normami, ako aj internými 
predpismi zriaďovateľa. 

V školskom roku 2011/2012 rodičia 
hradia príspevok na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s hmotným za-
bezpečením školy vo výške 12 €. Výš-
ka rodičovského príspevku je určená 
VZN obce Veľké Bierovce č. 4/2008 
a dodatkom č. 1/2011 k tomuto VZN 
zo dňa 27. 12. 2010.

Príspevok je použitý na hmotné a mate-
riálne zabezpečenie výchovno-vzde-
lávacieho procesu, na skvalitnenie 
interiéru a exteriéru materskej školy, 
knihy do detskej a pedagogickej kniž-
nice, hračky, pomôcky, materiál na vý-
tvarné a pracovné činnosti, hygienické 
a čistiace prostriedky.

Materská škola sa zapája do akcií 
v obci, usporiadaných obecným úra-
dom: vystúpenie detí pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším, Vítanie detí, 
Deň matiek a pod., taktiež do súťaží 
materských škôl: Detský slávik, Ra-
potačky, Športová olympiáda, výstava 
detských prác a prác učiteliek.

V materskej škole uskutočňujeme 
akcie pre rodičov i pre verejnosť: je-
senné slávnosti, Šarkaniáda, posede-
nie so starými rodičmi, adventné zvyky 
a tradície, Mikulášska besiedka, peče-
nie a zdobenie medovníkov, Vianočná 
besiedka, Týždeň zdravia, Vitamínový 
deň, Fašiangový karneval, návšteva 
knižnice, tradície a zvyky Veľkej noci, 
zdobenie veľkonočných vajíčok, Deň 
Zeme, Deň matiek, MDD, Deň otcov, 
vychádzky do prírody, výlety, exkurzie, 
prednášky na témy – drogy, kriminali-
ta detí, starostlivosť o zdravie, školská 
zrelosť a veľa ďalších zaujímavých 
činností. V popoludňajších hodinách 
sa koná krúžková činnosť, ktorú vedú 
odborní lektori – výtvarný krúžok, hra 
na flautu, krúžok anglického jazyka.

V spolupráci so zriaďovateľom mater-
skej školy, obecným úradom, sa snažíme 
neustále zlepšovať vnútorné i vonkajšie 
priestory. Veľmi dobrá je i spolupráca 
s rodičmi, s Centrom špeciálneho peda-
gogického poradenstva a prevencie, s Ra-
dou materskej školy, s detskou lekár-
kou. Všetkým patrí naše poďakovanie, 
pretože i vďaka nim je život v materskej 
škole zaujímavý a pestrý.

Lenka Bulková, riaditeľka MŠ



10                                 OBECNÉ NOVINY                   Ročník XI. • Číslo 2 - december 2011

Havarijný stav hasičskej zbrojnice bol hlavným dôvodom 
rozhodnutia obce zrealizovať jej rekonštrukciu. Napriek troj-
ročnému snaženiu sa nám nepodarilo získať na riešenie 
situácie žiadny finančný príspevok, preto sme sa rozhodli 
rekonštrukciu riešiť vlastnými finančnými prostriedkami 
z rozpočtu obce z rezervného fondu. Budova HZ sa nachá-
dzala v havarijnom stave – hrozilo spadnutie stropu, múry 
boli popraskané a podmáčané, podlaha sa nachádzala pod 
úrovňou okolitého terénu a dochádzalo k zatekaniu. V októb-
ri bola rekonštrukcia ukončená a hasičská zbrojnica môže 
slúžiť svojmu účelu.

nOVý VZhľAD hASiČSKej ZbrOjnice

SpoločenSká rubrika
ŠTATiSTiKA:
počet obyvateľov k 2. 11. 2011    414 
z toho muži           209
ženy            205
priemerný vek:         39,78
slobodní                                     195
z toho muži           112
ženy                83
ženatí/vydaté           193 
z toho muži               88
ženy            105
narodení                                         4
zomrelí:                                           2

jubilanti roku 2012
50 rokov
Eduard Slávka 
Igor Bulko
Eva Šujanská
60 rokov
Jozef Janík 
Ján Chorvát
Pavol Mondek 
Peter Šulek 
Marta Bulková 
65 rokov
Ján Magdolen 
Ján Kulich 
Jana Chorvátová
70 rokov
Tibor Chorvát 
Anna Mondeková 
Anna Bulková 
Emília Šuleková 

75 rokov
Ján Bujný 
Anna Janíková 
Anna Chorvátová 
Anna Chorvátová
Elena Bulková 
80 rokov
Ľudovít Marcinát 
Štefan Chorvát 
Ján Blažinský
Mária Marcinátová 
85 rokov
Mária Šuleková 
86 rokov
Ján Bujný 
87 rokov
Anna Kováčová 
Angela Bartáková 
90 rokov
Anna Chorvátová 
93 rokov
Mária Bulková 

Vianoce patria medzi sviatky, na ktoré sa vo všeobecnosti 
asi najviac tešíme. Radosť z nich môže mať najrozličnejšiu 
podobu a dôvody, podľa veku, záujmov, hodnôt, postavenia. 
Na svoje si prídu deti, mládež, milovníci oddychu, obchodníci, 
ľudia veriaci i neveriaci. Spoločným dôvodom na radosť pre 
všetkých by však mala byť snaha o vytvorenie čo najužšieho 
spoločenstva, v ktorom prežívame prijatie, blízkosť, pochope-
nie, vypočutie, jednoducho povedomie vlastnej hodnoty. 

To je základný biblický motív posolstva Vianoc, to je ich jad-
ro. Sv. apoštol Ján hovorí: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo 
bolo u Boha a to slovo bolo Boh. ... A Slovo sa telom sta-
lo a prebývalo medzi nami.“ Boh si teda oblieka ľudské telo, 
aby nám bol nablízku, aby vytvoril jednotu s celým ľudským 
spoločenstvom, aby sa stal pre nás čitateľným a mohol nám 
načúvať. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, lebo sa nám stal 
podobným vo všetkom okrem hriechu. Túžba po božej i po ľud-
skej blízkosti v nás bude neustále. Môžeme povedať, že všetci 
svojím spôsobom, aj keď si to možno nechceme priznať, nielen 
túžime, ale dokonca žobreme o pozornosť, lásku, záujem, ob-
div, uznanie, rozhovor, vypočutie, jednoducho o blízkosť. Ježiš 
na ňu odpovedá tým, že zostupuje k nám. Vzápätí však dáva 
najavo, že zblíženie je vec vzájomná, preto je potrebná odpo-

veď aj z druhej strany. Snáď aj preto je na Vianoce toľko ľudí 
sklamaných, pretože celú záležitosť pochopili príliš jednostran-
ne. Ježiš sa narodil v Betleheme, v maštali na okraji ľudského 
záujmu, ani nie tak pre nedostatok fyzického miesta, ale pre 
nedostatok miesta v srdci. Napriek tomu s posolstvom svojej 
blízkosti prichádza k všetkým, zvlášť k tým, čo boli na okraji zá-
ujmu vtedy (pastieri) a sú aj dnes. Ľudia chorí, slabí, chudobní, 
nepochopení, neúspešní, osamelí, ale aj iní. Všetkým ľuďom 
dobrej vôle je adresované toto posolstvo zvestované skrze an-
jela: „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, 
Kristus Pán.“ V súčasnosti je však veľkým umením uprostred 
toľkého zhonu a hluku zachytiť toto posolstvo so svojou nad-
časovou platnosťou a aktuálnosťou. Množstvo vecí, ktoré sa 
rokmi k Vianociam nabalilo, ich nie obohatilo, ale ochudobnilo. 
Našou odpoveďou má byť vnútorná snaha vôbec zachytiť 
toto posolstvo v hĺbke  svojho srdca, naučiť sa počúvať.  

Zo života sv. Františka Assiského, ktorý mal tak veľmi rád 
Vianoce a je otcom prvých živých jasličiek v talianskom Grec-
ciu, je známa príhoda, ktorú sám vyrozprával svojim spolubra-
tom: “Keď som bol malým školákom, prišiel do Assisi na Viano-
ce učený teológ. Vystúpil na kazateľnicu a spustil nekonečnú 
reč o nesmiernom tajomstve Vtelenia. Všetko sa mi v duchu 

Vianoce – sViatky božej a ľudskej blízkosti

Opustili nás
Peter Chorvát              2. 5. 2011
Ján Chorvát            31. 5. 2011

Česť ich pamiatke.
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zahmlievalo. Už som to nevydržal: Majstre –  zakričal som – 
mlč, nech počujeme plakať Ježiška v kolíske! Po návrate do-
mov ma otec vybil, no matka mi potajomky dala požehnanie.“ 

Plynie z toho jasná výzva. Dôležitejšie ako hovorenie, je 
počúvanie, a to nielen ušami, ale srdcom. Tak to tvrdí aj filo-
zof Dietrich Bonhoefer: „Láska začína ochotou počúvať.“ 
Aj staroveký filozof Seneca volal: „Komu môžem povedať: 
Som tu, prosím počúvaj ma, aby som neupadol do šedej sa-
moty?! Ó, bože, či na svete nie je nikto, kto by ma počúval?“     

S nadchádzajúcimi Vianocami máme opäť možnosť vyjad-
riť svoju blízkosť tým, že budeme dávať do popredia viac 
túto hodnotu počúvania. Rodičia vo vzťahu k deťom, deti vo 

vzťahu k rodičom, manželia navzájom v manželstve, kňaz pri 
lôžku chorého, či v spovedi. Nie z márnej zvedavosti, či neja-
kej psychologickej učenosti, ale z úprimného záujmu a sna-
hy pomôcť, dovoliť inému, aby aspoň čiastočne mohol pono-
riť svoje srdce do srdca toho druhého. Predpokladom toho 
je, že včas stavíme na priority, čím sa vyhneme zbytočnému 
zhonu, nervozite a uponáhľanosti. A tak prajem vám i sebe, 
aby sme Vianoce a aj ostané dni v roku spoločne prežili v čo 
najväčšej spolupatričnosti a pokoji, aby nám spoločnosť ne-
robili len najnovšie výdobytky techniky a naša sebestačnosť, 
ale náš Pán a my všetci medzi sebou navzájom.                                                                                        

 J. Michút, far. admin. V. Bierovce

Vážení čitatelia, milí priatelia! 
Čas Vianoc je pre nás spojený s tajom-

stvami a prekvapeniami. Chystáme ich 
pre iných – a túžime ich aj zažívať aj my. 
Vieme, že zhon, stres a tlak zabezpečiť 
všetko na bohatý stôl a pod bohatý strom-
ček, je len pridanou hodnotou doby. 

Čo  od Vianoc očakávame?
Na túto otázku vedia ľahko a celkom 

jednoznačne odpovedať deti. Vedia sa 
úprimne radovať z maličkostí, nechajú 
sa jednoduchým spôsobom fascinovať. 
Je vianočná radosť obmedzená len na 
ich vek – na sladkú naivitu, dôveru, is-
totu rodičovskej priazne a podpory?

My dospelí máme viac nárokov. 
To, čo by nás vedelo prekvapiť, sa 
nedá nájsť pod stromčekom: tešilo by 
nás viac spravodlivosti vo svete, viac 
čestných ľudí okolo seba, viac lásky 
a pochopenia, zdravia, podpory, viac 
istoty... Predstavy lepšej budúcnosti 
sprevádzajú však v dejinách aj veľké 
sklamania. To je dôvod, prečo mnohí 
rezignovali a nič už neočakávajú. 

A aj do takýchto ľudských úvah pri-
chádza Pán Boh v Ježišovi. Prichádza 

v ľudskom tele, aby sme porozumeli, 
o čo Mu naozaj ide. Túži byť s nami 
v našich zápasoch, reaguje na naše 
prázdne vystreté ruky, ktoré napĺňa 
svojou dlaňou. Túži po živom kontakte 
s tebou i so mnou. Lebo on sa zastáva 
všetkých slabých, zápasiacich, šika-
novaných, ktorí neuverili, že svoj údel 
musia niesť naveky. Prichádza, aby im 
ho zmenil, aby im daroval nádej. Nie 
rozptýlenie a lacnú zábavu, ale nádej, 
ktorá im prinesie radosť a požehnanie. 
Hľadá s nami ostrovy pokoja, kde sa dá 
v mori stresov utíšiť a prijať nová sila 
skôr, ako človek vyhorí.

Milí priatelia, pýtať sa na skutočný zmy-
sel Vianoc chce odvahu. Ak sa nechceme 
uspokojiť s príliš rýchlymi univerzálnymi 
odpoveďami, platiacimi vždy, všade a pre 
každého, musíme podstúpiť proces, ktorý 
v nás odhalí to, čo v sebe nosíme, čo viac 
či menej úspešne skrývame.

Sú ľudia, ktorí svoje manželstvo za-
čínali s veľkou láskou. Dnes je všetko 
inak. Žijú vedľa seba, odcudzení, prázd-
ni, bez toho, aby mali jeden pre druhé-
ho pekné slovo. Spolužitie by najradšej 
skončili, no sú na seba materiálne odká-
zaní. Iným zrútila predstavy o pokojnom 
živote vážna choroba, alebo tragédia. 
Sú odkázaní na pomoc. Tma nezmy-
selnosti a obáv sa týka aj mladých ľudí, 
ktorým navonok nič nechýba – no žijú 
bez radosti, bez záujmu, presvedčení, 
že o ich svet, rozmýšľanie aj tak nik ne-
stojí, že na nich nikomu nezáleží. Stratili 
prácu a všetko sa zrútilo ako domček 
z karát. Je toho mnoho, čo by sa dalo 

vymenovať a s čím všetkým zápasíme.
Vianoce však nesú aj toto posolstvo: 

„Ľud, ktorý chodí v tme, uzrie veľké svet-
lo, nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, 
zažiari svetlo.“ 

Ty, kto si sa odvážil vyjadriť svoj názor 
aj za iných – a zrazu si ostal nepocho-
pený a sám, uzrieš veľké svetlo. Tebe, 
ktorému sa nedarí nájsť uplatnenie, kto-
ré by rozvíjalo tvoje talenty v zamestnaní, 
zažiari svetlo. Boh Ťa potrebuje. V tvojej 
rodine, v  priateľstvách. Ty, kto si všetko 
podriadil rodine, starostlivosti o dieťa – 
alebo nevládneho človeka, uzrieš veľké 
svetlo. Zjaví Ti, aká dôležitá je Tvoja služ-
ba, Tvoja láskavosť. Tebe, kto sa cítiš sám 
–  zažiari svetlo – a Ty prídeš na to, ako 
sa vrátiť späť.

Informácia, ktorá kedysi prekvapila 
pastierov v Betleheme, prichádza dnes 
aj k nám. Slovo anjela: „Nebojte sa“ 
platí: „Nebojte sa, lebo narodil sa vám 
dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, kto-
rý je Kristus Pán.“ Jeho svetlo svieti 
v každej tme nepoznaného, nevyslove-
ného, alebo nezvládnutého. Boh nám 
v Kristu prichádza na pomoc Spasiteľ 
– tam, kde sa sami chrániť a zachrániť 
nevládzeme. 

Nech sú i tieto sviatky pre vás, milí 
priatelia, časom istoty, že Boh rozumie 
každému. Nech sme všetci naplnení 
pokojom, ktorí bude viditeľný vo všet-
kom, čo je pred nami aj v novom roku 
2012.

Vaša Jarmila Petrulová, 
evanjelická farárka

www.ecav-tnstankovce.sk

JazdECkO-REhaBIlItaČNÉ CENtRum
Deti z Detského domova Lastovička v Trenčíne 11. augusta 2011 

navštívili jazdecko-rehabilitačné centrum florencia v Opatov-
ciach. Mgr. Dana Struhárová nás oboznámila s jazdením na koní-
koch a s účinkami jazdenia. Deti sa skontaktovali so živým zviera-
ťom, cítili jeho teplo, energiu, dotykové podnety a emotívny vzťah, 
ktorý si deti vytvorili. Mali pocit upokojenia po psychickej stránke, 
videnia sveta zhora, z chrbta koňa. Počas návštevy mali možnosť 
animoterapie – kontaktu s viacerými druhmi zvierat, kde sa obozná-
mili so spôsobom ich života a spôsobom správania sa v ich prítom-
nosti (pes, zajace, kozy, ryby).  

Na záver tohto plnohodnotného pobytu, ktorý sme v tomto centre 
strávili, by sme sa chceli touto formou poďakovať Mgr. Dane Struháro-
vej a zdôrazniť slová našich detí, že „kôň je krásne zviera prevyšujúce 
svojím vzrastom človeka“ a tešíme sa na ďalšie stretnutie v Opatovciach.                                  

Mgr. Viola Dohálová



ObecnÉ nOViny OpATOVce • Vydáva: Obecný úrad Opatovce • č. tel.: 032/649 63 17 • Zostavila: Janka Horňáková •
• Náklad: 150 ks • Evidenčné číslo: EV 3273/09 • Grafická úprava: Trenčianske osvetové stredisko Trenčín • 

• Tlač: T-expres Trenčín • V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. (tlačový zákon) uverejňujeme, 
že vlastníkom Obecných novín Opatovce je obec Opatovce.

12                                 OBECNÉ NOVINY                   Ročník XI. • Číslo 2 - december 2011

Futbalové mužstvo Veľkých Bieroviec a Opatoviec sa 
začalo pripravovať na nový súťažný ročník 2011/2012 
v Majstrovstvách oblasti Trenčín 8. júla 2011. Celá príprava 
sa uskutočnila v domácich podmienkach. Počas nej muž-
stvo odohralo 3 prípravné zápasy s Ivanovcami, Veľkými 
Kostoľanmi a Hrádkom. Pod vedením trénera Romana Ka-
dáka a vedúceho mužstva Bystríka Ondráška tvorí káder 
19 hráčov: Rudolf Ondrášik, Michal Holíček, Milan Fabián, 
Martin Markech, Tomáš Sivák, Roman Bulko, Martin Horňák, 
Luboš Zhaňač, Juraj Mercek, Peter Bulko, Juraj Barták, 
Tibor Oriešek, Stanislav Kajaba, Ladislav Žuži, Rastislav To-
mašák, Aleš Viršinský, Martin Sivák, Lukáš Breznický, 

Lukáš Filip. Pred začiatkom 
sezóny odišiel na hosťovanie 
Ondrej Breznický do obce Koš.

Nový súťažný ročník začal 9. 
augusta 2011. Cieľom bolo sta-
bilizovať káder, vytvoriť súdržnú 
futbalovú partiu a hrať futbal, 
príťažlivý pre hráčov, fanúšikov 
a všetkých, ktorí sa o futbal 
v oboch obciach zaujímajú. V sú-
časnej spoločenskej situácii, keď 

majstrovstva oblasti Trenčín – muži 2011/2012

Klub Z V R P Skóre Body + 
Body

1 Kočovce 16 11 2 3 56 : 24 35   11
2 Trenčianske 

Jastrabie
16 11 2 3 27 : 17 35   11

3 Chocholná-
-Velčice

16 11 0 5 59 : 17 33    9

4 Tr. Turná 16 9 4 3 44 : 18 31     7
5 Dolná 

Súča
16 9 2 5 29 : 26 29     5

6 Očkov 16 9 1 6 34 : 28 28     4
7 Bošáca 16 7 2 7 31 : 29 23   - 1
8 Dubodiel 16 7 2 7 26 : 30 23   - 1
9 Veľké 

bierovce
16 7 1 8 25 : 34 22   - 2

10 Horná 
Súča

16 6 1 9 24 : 29 19  - 5

11 Kálnica 16 4 7 5 18 : 25 19   - 5
12 Soblahov 16 6 0 10 33 : 33 18   - 6
13 Veľká 

Hradná
16 5 3 8 20 : 29 18   - 6

14 Zamarovce 16 5 3 8 24 : 45 18   - 6
15 Horné 

Srnie
16 2 3 11 24 : 58 9 - 15

16 Tr. Teplá 16 1 3 12 20 : 52 6 - 18

OTJ Veľké BierOVce – OpaTOVce
všetci hráči musia v prvom rade riešiť svoju prácu a školu, je 
potrebné im poďakovať za reprezentáciu Veľkých Bieroviec 
a Opatoviec.

Mužstvo skončilo jesennú časť na 9. mieste so ziskom 22 
bodov. Oproti predchádzajúcemu roku si pohoršilo o jedno 
miesto a získalo o 3 body menej. Najlepšími strelcami sa 
stali Peter Bulko a Juraj Barták s 3 gólmi. Naši futbalisti na-
strieľali 25 gólov, o ktoré sa podelilo až 13 hráčov. Z toho jas-
ne vyplýva, že mužstvu chýbal výrazný strelec, no na druhej 
strane hráči vytvorili futbalovú partiu, v ktorej má každý svoje 
miesto a hrajú ako kolektív. Medzi vodcov patrí najdlhšie pô-
sobiaci hráč v klube Luboš Zhaňač, ktorý je príkladom najmä 
pre mladých spoluhráčov nielen na ihrisku, ale aj v kabíne.

O družstvo žiakov sa počas celého roka starali Bystrík On-
drášek, Milan Fabián, Roman Kadák, vedúci mužstva Marek 
Ondrášek a Milan Gabriš. V súťaži obsadili 8. miesto so 14 
bodmi aj napriek skutočnosti, že počas jesennej časti tvorilo 
káder iba 12 chlapcov. Preto aj touto cestou na žiacke tré-
ningy pozývame nové futbalové nádeje. K najlepším hráčom 
patril Roman Vavruš, ktorý svojím prístupom aj k najmladším 
hráčom potvrdil oprávnenie nosiť kapitánsku pásku.

Aktuálne informácie o našom futbale môžete nájsť na 
www.tjbierovce-opatovce.tym.sk 

  ii. trieda sk. b – starší žiaci 2011/2012

Klub Z V R P Skóre Body + 
Body

1 Drietoma 11 10 1 0 48 : 7 31   16
2 Dolné 

Srnie
11 7 2 2 62 : 15 23     8

3 Vrbovce 11 6 3 2 49 : 14 21     6
4 Ivanovce 11 6 2 3 60 : 23 20     2
5 Moravské 

Lieskové
11 6 2 3 35 : 20 20     5

6 Kočovce 11 6 1 4 40 : 13 19     4
7 Beckov 11 5 1 5 45 : 20 16   - 2
8 V. bierovce 

- Opatovce
11 4 2 5 26 : 31 14   - 4

9 TTS 
Trenčín

11 4 0 7 35 : 27 12   - 6

10 Chocholná-
-Velčice

11 4 0 7 24 : 36 12   - 6

11 Nová 
Ves nad 
Váhom

11 1 0 10 4 : 125 3 - 15

12 Trenč. 
Bohuslavice

11 0 0 11 1 : 98 0 - 15

Roman Kadák


