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Nech pocit šťastia, radosti 

sa v dušiach Vašich rozhostí, 

keď Štedrý deň k Vám zavíta. 

Nech láska v srdciach ukrytá sa 

mocným prúdom vyroní, 

keď zvonček sladko zazvoní. 

Krásne Vianoce Vám chcem priať, 

aby človek človeka vždy mal rád, 

aby jeden druhému viac šťastia prial, 

aby rok 2017 za to stál. 

Radostné a pokojné prežitie sviatkov 

a v novom roku predovšetkým 

veľa zdravia Vám želá
Janka Horňáková,

starostka obce Opatovce

Štedrá večera po slovensky
• Podľa starých vianočných zvykov sa pod obrus na štedrovečernom stole dávali šupiny 

z kapra alebo peniaze. Niekde sa šupiny kládli pod taniere a peniaze pod obrus. Oba 

zvyky však znamenali jediné, aby ich rodina mala v budúcom roku dostatok. Aj v súčas-

nosti tento zvyk pretrváva vo väčšine slovenských domácností.

• Štedrá  večera bola odjakživa rodinnou záležitosťou. Predchádzala jej spoločná modlit-

ba, po ktorej gazdiná namočila do medzu strúčik cesnaku a urobila ním krížik na čelo 

mužovi a deťom. Gazda potom rozkrojil najkrajšie jablko a každému z neho dal kúsok. 

Znamenalo to, že rodinu tvorí každý jej člen, ako kúsky tvoria celé jablko.

• Na slávnostnom stole preto nesmeli chýbať oblátky, med, cesnak a jablko, ktoré sa vždy 

krájalo priečne na polovicu. Ak sa po prekrojení z jadrovníka vytvoria hviezda, znamena-

lo to šťastie a zdravie, ak krížik, potom rodinu „navštívila“ choroba alebo dokonca smrť.

• V rodinách dodržiavajúcich tradície, sa štedrovečerné hodovanie  začínalo jedením ob-

látky s medom, resp aj cesnakom, prípitkom a kapustnicou, ale niekde bývalo zvykom 

namiesto klasickej kapustnice podávať aj  šošovicovú či hrachovú polievku, pretože tieto 

strukoviny symbolizovali blahobyt, teda toľko peňazí ako šošovice či hrachu v hrnci, 

kde sa polievka varila.

• V niektorých regiónoch sa zachovával zvyk,  že skôr ako sa začalo jesť, hlava rodiny ešte predniesla prípitok s pohárikom „ostré-

ho“ a až potom nasledovalo jedenie oblátok s medom a cesnakom, orechov a jabĺčka a polievky, najmä hríbovej, šošovicovej či 

kapustovej s hubami a sušenými slivkami.

• Štedrý večer bol vždy opradený rúškom  tajomstva a vianočných povier. Na stole musel byť prestretý párny počet tanierov, pri 

nepárnom by si pre posledného stolovníka prišla smrť. V niektorých regiónoch sa tiež uchoval zvyk prestierať o jeden tanier 

a príbor navyše pre prípad, že by počas večer prišiel náhodný hosť. Touto formou sa však niekde vzdávala aj úcta zosnulému 

členovi rodiny, ktorý v tom roku zomrel.

• Od štedrovečerného stola sa nesmelo počas večer odbiehať, čo platilo aj pre gazdinú, aby „vinník“ do roka nezomrel. Preto bolo 

vždy všetko jedlo buď na stole, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

• Po večeri sa rodina opäť krátko pomodlila a hlava rodiny, alebo jej najstarší člen sa Bohu poďakoval za jedlo a pitie, ktoré im doprial.

• V období Vianoc slobodné vydajachtivé dievčatá hádzali  topánku za hlavu smerom k dverám. Ak sa špička topánky otočila 

smerom ku dverám, bolo to znamenie, že dievča sa do roka vydá. Ak ku dverám smerovala päta topánky, dievča zostal ešte jeden 

rok slobodná.

VIANOCE
Vianoce sú, keď sme spolu,

keď rodina sadá k stolu.

Mamka, ocko, detičky,

dedkovia aj babičky.

Vianoce sú od Ježiška

dal nám lásku do balíčka.

Bolo jej dosť. Dostal každý,

rozdelil ju raz a navždy.

Medzi ľudí, kvietočky,

zvieratká aj včeličky.

Kúsok lásky zo srdiečka,

ukry aj ty do balíčka.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na 

svojom rokovaní dňa 21.09.2016 

Schválilo:

- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatre-

ním č. 3 v zmysle ustanovenia §14 ods.2, 

písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej sa-

mosprávy a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov v znení neskorších predpi-

sov podľa predloženého návrhu

- fi nančnú čiastku 33 EUR, ako kompen-

záciu za bocianie hniezdo v záhrade pani 

M. Marchotovej 

- Zmeny a doplnok č. 1 ÚPN Obce Opa-

tovce,                                                                                                                            

- VZN č. 5/2016 o verejnej kanalizácii, 

odpadových vodách, vodách z povrcho-

vého odtoku, spoplatňovaní spracovania 

odpadových vôd a zneškodňovaní od-

padových vôd zo žúmp na území obce 

Opatovce

- nenávratný fi nančný príspevok vo výš-

ke 250 € na krytie nákladov spojených so 

zabezpečením hodovej zábavy – náklady 

na hudobníkov

Vzalo na vedomie

- správu hlavnej kontrolórky o vykona-

nej kontrole

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na 

svojom rokovaní dňa 07.11.2016 

Konštatovalo:

● že návrh Zmeny a doplnky č.1 územ-

ného plánu obce Opatovce bol spra-

covaný a prerokovaný v súlade so 

zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (sta-

vebný zákon) v znení neskorších pred-

pisov, 

● všetky  pripomienky  dotknutých  or-

gánov, štátnej správy k  „Zmeny a do-

plnky č.1 územného plánu obce Opa-

tovce“ boli akceptované,

● posúdenie Okresného úradu Trenčín, 

Odboru výstavby a bytovej politiky 

podľa § 25 stavebného zákona k  „Zme-

ny a doplnky č.1 územného plánu obce 

Opatovce“ vydal Okresný úrad Tren-

čín, Odbor výstavby a bytovej politiky 

č. OU-TN-OVBP1-2016/022796-008/

JD zo dňa 14.10.2016,

● schválené Zmeny a doplnky č.1 územ-

ného plánu obce Opatovce budú ulo-

žené na Obecnom úrade Opatovce, 

na príslušnom stavebnom úrade a na 

Okresnom úrade Trenčín, Odbore vý-

stavby a bytovej politiky,

● návrh Všeobecne záväzného nariade-

nia Obce Opatovce, ktorým sa vyhla-

suje záväzná časť Zmeny a doplnky 

č.1 územného plánu obce Opatovce 

je v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a vyhláškou č. 

532/2002 Z. z. o všeobecných technic-

kých požiadavkách na výstavbu.

Schválilo: 

● Zmeny a doplnky č.1 územného plánu 

obce  Opatovce s  vymedzenou záväz-

nou časťou,

● Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Opatovce, ktorým sa vyhlasuje Záväz-

ná časť Zmeny a doplnky č.1 územné-

ho plánu obce Opatovce.

Uložilo:

Starostke Obce Opatovce podľa § 27 ods.

(4) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v zne-

ní neskorších predpisov vyhlásiť záväznú 

časť Zmeny a doplnky č.1 územného plá-

nu obce Opatovce Všeobecne záväzným 

nariadením Obce Opatovce na  úradnej 

tabuli obce spôsobom v obci obvyklým.

Agrokomplex 2016 

– účasť MAS Inovec
V  piatok 19. augusta 2016 sa Miestna akčná 

skupina Inovec zúčastnila, v  rámci expozície 

Národnej siete rozvoja vidieka SR, výstavy 

AGROKOMPLEX 2016 v  Nitre. Vo svojom 

stánku prezentovala atraktivity regiónu, na 

ktorom MAS Inovec pôsobí. Mnohí z  náv-

števníkov sa zaujímali o  náš región, mnohí 

ho z  časti aj poznali a  veríme, že informácie 

a propagačný materiál, ktorý sme poskytovali 

ešte rozšíri vedomosti o našom regióne, o jeho 

možnostiach v  oblasti cestovného ruchu, tu-

ristiky, ale aj podnikania. Folklór regiónu 

v  ľudových a zľudovených piesňach priblížilo 

návštevníkom výstavy vystúpenie Spevácke-

ho súboru Opatovčan. Príjemná atmosféra 

na ceste v autobuse a taktiež bohatý program 

výstavy splnil očakávania jej účastníkov. MAS 

Inovec ďakuje Národnej sieti rozvoja vidieka 

SR a  regionálnemu koordinátorovi pre Tren-

čiansky kraj MVL Štefánek, s.r.o. za možnosť 

prezentácie.
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Z činnosti Speváckeho súboru Opatovčan
Dňa 19.augusta 2016 spevácky súbor OPATOVČAN reprezento-
val na AGROKOMPLEXE v Nitre združenie MAS Inovec. MAS 
Inovec zahŕňa územie obcí Opatovce, Veľké Bierovce, Trenčianske 
Stankovce, Trenčianska Turná, Selec, Soblahov, Mníchova Lehota, 
Bodovka.  V pavilóne M2, bolo nachystané pódium na vystúpenie 
všetkých súborov, ktoré reprezentovali jednotlivé regióny. Náš sú-
bor mal dva vstupy. Prvý od 11,30 h. do 12,00 h. a druhý od 13,00 
h. do 13,30 h. Na každé vystúpenie sme si prichystali iné piesne, 
všetkých nás potešilo, že sme mali poslucháčov, ktorí si vypočuli 
celé vystúpenie a aj si s nami zaspievali, alebo sa len na chvíľku 
zastavili a vypočuli si piesne v programe. Pred prvým vystúpením 
sa medzi členmi súboru zastavil redaktor z rádia Regina a urobil 
krátky rozhovor o súbore pre rádio a ako ukážku činnosti nahral 
pieseň  do vysielania.  Po druhom vystúpení  sme mali krátky roz-
chod po  výstavisku. 
Vo večerných hodinách sme sa vrátili domov s dobrým pocitom 
z vydarenej akcie a chystali sme sa na druhý deň, teda na sobo-
tu 20. augusta, kedy sme ráno odchádzali do Podhájskej. Spolu 
s nami išli aj občania, ktorí mali záujem  o kúpanie.  Tento rok 
bol druhý ročník usporiadania zájazdu do Podhájskej, autobus 
bol naplnený skoro do posledného miesta, počasie ako na ob-
jednávku.  Vystúpenie   sa vydarilo, aj keď slniečko nemilosrdne 
pripekalo, vyspievali sme všetky piesne prichystaného programu.  
Po vystúpení sme sa rozišli osviežiť do bazénov, a potom o 17,00 
hod, odchod domov.  Myslím, že zájazd sa vydaril a na budúci rok 
usporiadame znova kúpanie spojené s vystúpením súboru.
Na 10. septembra 2016 dostal súbor pozvanie na vystúpenie do 
obce Veľký Lapáš pri príležitosti „Dni obce Veľký Lapáš“. Pán 
starosta nám objednal autobus na prepravu, my sme pripravili 

program a v sobotu pred obedom sme nastúpili do autobusu, kto-
rý nás doviezol do Veľkého Lapáša na kultúrne podujatie obce. 
Spolu s nami sa podujatia zúčastnila pani starostka  Janka Horňá-
ková.  Program sa vydaril a po občerstvení  a dobrej večeri sme sa 
rozlúčili s hostiteľmi  a cestovali sme späť domov.   
Blížia sa Vianoce a my chystáme program na vianočné trhy v Tren-
číne, kde budeme vystupovať už štvrtým rokom.  Do programu 
sme zaradení  16.12.2016 o 17,00 hodine.  V nedeľu 18.12.1016 
budeme spievať  vianočné piesne na besiedke, ktorú pripravuje  
Obecný úrad v Opatovciach. 
V roku 2017  bude mať  súbor piate výročie  založenia. Toto výro-
čie by sme  chceli osláviť spoločne so všetkými, ktorí nám fandia 
a radi si vypočujú naše piesne na fašiangy.  
Želám všetkým pokojné a  požehnané  sviatky vianočné, prežite 
ich v kruhu svojich rodín v zdraví, v hojnosti  a v Božej milosti. 

Janka Chorvátová

Z činnosti Jednoty dôchodcov Slovenska ZO Opatovce
27. augusta 2016 sa členovia aj ďalší občania stretli pri ohnisku 
v areáli športového ihriska aby si pripomenuli výročie SNP. Pose-
denie si spríjemnili piesňami a opekačkou.

Návšteva Košíc v dňoch 28. a 29. 09. 2016
Nášho výletu do metropoly východného Slovenska sa zúčastnilo 
20 členov. Bol to zájazd plný nových zážitkov a spoznávania pek-
ných historických pamiatok mesta. Počasie nám prialo a ubytova-
nie bolo slušné.

Prvý deň nás sprievodkyňa zaviedla do múzea Košického zlatého 
pokladu, kde sme obdivovali historické mince a dozvedeli sa niečo 
o ich vzniku. Potom sme navštívili budovu, v ktorej sídli predsta-
venstvo mesta a kde sa prijímajú vzácne návštevy mesta. V pod-
večerných hodinách nás čakalo príjemné prekvapenie vo forme 
návštevy baletného predstavenia pod názvom Sándor Márai, ktoré 
bolo v Štátnom divadle Košice. Budovu divadla sme si pozreli aj na 
druhý deň a mali sme čo obdivovať.
Vo večerných hodinách sme videli farebnú fontánu, ktorá je často 
na fotografi ách zobrazujúcich zaujímavosti mesta.
Vyvrcholením nášho výletu bola návšteva Dómu sv. Alžbety, kde 
sme strávili prehliadkou s vysvetľovaním histórie približne dve ho-
diny. Naša návšteva končila voľnou prechádzkou celého námestia.
Podľa vyjadrení zúčastnených bol náš výlet úspešný a už sa tešíme 
na ďalšie akcie, ktoré pripravíme v budúcom období.

Marta Bulková

Ukážka aranžovania
Aj keď sme starší, nezmeníme na tom nič. Preto si užívajme i tieto 
roky plnými dúškami, usmievajme sa, veď úsmev robí peknú tvár 
aj u staršieho človeka. Veď jeseň je dar, zúročí celoročnú námahu 
a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnaný pohľad na svet.
Dňa 24. 10. 2016 sme sa stretli v kultúrnom dome v rámci mesiaca 
úcty k starším. Bolo to malé posedenie, ktorého sa zúčastnilo 20 
členov. Boli oboznámení s priebehom zájazdu do Košíc, o diva-
delnom predstavení v Trenčíne „Ženský zákon“ a o chystanej ak-
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cii – návštevu bratislavských vianočných trhov. Hlavným bodom 
bola ukážka aranžovania jesenných venčekov. Ako aranžérka bola 
pozvaná Kristína Nathanielová, ktorá svojim aranžovaním zaujala 
všetkých prítomných.
Bola to akcia, kde sme sa všetci zúčastnení cítili dobre.

Marta Bulková

Návšteva divadelného predstavenia.
Naši dôchodcovia prejavili záujem i o duševné vyžitie, a tak naša 
organizácia zakúpila lístky na divadelné predstavenie „Ženský 

zákon“. Dielo Jozefa Gregora Tajovského je všetkým známe., ale 
chceli sme vidieť divadelnú hru naživo. Akcie sa zúčastnilo 10 
členov, ktorí sa výborne zabávali na výkonoch členov Mestské-
ho divadla Trenčín. Táto akcia sa uskutočnila 26. 4. 2016 v Kine 
Hviezda v Trenčíne. Divadlo nacvičila „Komorná kočovná kome-
diálna kompánia“ proste „Kokokoko“.

Marta Bulková

Starostka obce ďakuje členkám JDS ZO Opatovce za prácu pri čis-
tení verejnej zelene od buriny.

Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce
Dobrovoľný hasičsky zbor Opatovce má vo svojom zbore 22 členov 
z toho je 10 členov aktívnych, vyškolených, pripravených na zásah 
a plniť rôzne úlohy od prvej pomoci až po pátranie nezvestných 
osôb,  či hasenie požiarov, pripadne iných prírodných katastrof.
V roku 2016 sme mali v januári prvé cvičenie. Cvičenie bolo za-
merané na pátranie a vyhľadávanie osoby a následné poskytnutie 
prvej pomoci a transportovanie pacienta. V máji 2016 sme zabez-
pečovali Folklórne slávnosti u pána Bolecha, kde sme dohliadali 
na bezpečnosť a riadenie premávky. 20 júna sme mali prvý výjazd 
tohto roka, kde sme boli požiadaní starostkou obce o pomoc pri 
čerpaní vody z odtokového kanála vplyvom intenzívneho dažďa. 
V júli a auguste sme mali ďalšie 4 vyjazdy k požiarom a ani sep-
tember nič dobré nezačal predpovedať, pretože sme zasahovali 
opäť pri požiari. Ďalej sme organizovali Anna Bál, na ktorý sme 
moc hrdí a sme radi, že organizujeme túto skvelú zábavu pre na-
šich  občanov. Cez školské prázdniny sme zabezpečovali ďalšie dva 
hudobne festivaly a to Festdobré rybníky a Punk festival. Na MDD 
sme ukázali spoločnú ukážku s  hasičským zachránim zborom 
v Trenčíne. Taktiež sme sa podieľali na mnohých akciách, kde sme 
pomohli obci, ako napríklad pri rekonštrukcii odtokového kaná-
la dažďovej vody, pomoc pri budovaní ohniska a lavičiek, sadení 
stromčekov JDS ZO Opatoce. Na súťaži sme, z dôvodu technic-
kých problémov, boli iba raz. Zúčastnili sme sa  na veľkom cvičení 
v Omšení.
Do budúcnosti by sme chceli navýšiť počet členov a založiť detský 
a dievčenský tím. Taktiež by sme chceli v blízkej dobe získať hasič-
ské vozidlo do obce,  ktoré by plnilo všetky funkcie, ktoré sú po-
trebne na zásahy. Ďakujeme pani starostke že nám veľmi pomáha 
s budovaním a napredovaním hasičského zboru.

Ing. Benjamín Vasko

Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce upozorňuje
Majitelia domov musia aspoň raz ročne (v niektorých prípadoch, 
v závislosti od technického riešenia, aj častejšie) zabezpečiť kon-
trolu komína. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochra-
ne pred požiarmi. Komín si teoreticky môžete skontrolovať sami, 
no na preplatenie škôd z požiaru spôsobeného poruchou komína 
však poisťovni nebude stačiť vyhlásenie, že ste si komín vyčistili 
svojpomocne. Poisťovňa vyžaduje potvrdenie od kominára. Ak ho 
nepredložíte, škody nemusí preplatiť. Okrem toho riskujete aj po-
kutu. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže 
za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokarhanie 
alebo pokutu do 99 € fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku 
tým, že nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie ko-
mínov. 

Na Slovensku je približne osemstotisíc domácností, ktoré majú 
minimálne jeden komín. Skontrolovať a  podľa potreby vyčistiť 
treba nielen klasické komíny, na ktoré je napojený krb či pec, ale 
aj komíny, ku ktorým sú pripojené kondenzačné kotly. Odborní-
ci hovoria, že riziko požiaru stúpa už keď je na vnútornej stene 
komína trojmilimetrový nános sadzí. Komíny je potrebné čistiť 
preto, aby nedochádzalo k  vyhoreniu sadzí. Pri ich horení totiž 
vzniká teplota prevyšujúca tisíc stupňov Celzia, ktorá dokáže ko-
mín zapáliť.
Medzi hlavné príčiny požiarov rodinných domov patrí technická 
porucha, opotrebenie vykurovacieho telesa, porušenie dymovodu 
alebo nesprávne pripojenie spotrebičov a  montážne nedostatky. 
Častým je aj to, že ľudia nezatvárajú komínové dvierka na povale, 
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nesprávne montujú dymovody, neodborne vypaľujú komíny alebo 
ich nečistia vôbec čo je následkom vyhorenia sadzi v komíne.

Čo musíte robiť, ak máte v dome komín?
• Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpe-

čiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôso-
bilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zá-
menou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla 
alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných 
úpravách na telese komína.

• Dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiar-
nu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spot-
rebičov, elektrotepelných spotrebičov a  zariadení ústredného 
vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov 
a zabezpečiť označenie komínu štítkom.

• Uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia 
o vykonaní odborného preskúšania komína.

Ako často treba kontrolovať a čistiť komín?
• dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé ale-

bo na kvapalné palivá,
• štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé 

alebo na kvapalné palivá,
• šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné 

palivá a ak ide o komín bez vložky, alebo ak sú do komína pri-
pojené spotrebiče na plynné palivá.

• dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na 
plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Ing. Benjamín Vasko (veliteľ DHZ Opatovce)

ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce

– 60. výročie založenia školy 1956-2016
Azda každý človek túži osláviť svoje významné životné jubileum 
v  spoločnosti svojej rodiny, blízkych ľudí, priateľov. Prítomnosť 
týchto ľudí dodáva oslávencom chuť do života, zvyšuje ich sebadô-
veru i dôveru v iných ľudí. V tej chvíli sú šťastní, že tí najbližší im 
venujú svoj čas, svoju pozornosť, svoje nadšenie a snáď aj kúsok 
srdca. Stisk ruky, úsmev, milé a úprimné slovo urobia zázraky.
K tejto typicky ľudskej situácii si dovolím prirovnať aj výročie za-
loženia našej školy. Pri jej 60. narodeninách sme si 16. septembra 
pozvali viac ako 100 hostí a  súčasných zamestnancov, aby sme 
spolu oslávili toto krásne jubileum.
Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli aj 36 rokov odkedy bola 
otvorená materská škola.

• Od otvorenia školy opustilo jej brány okolo 3 500 absolven-
tov. Najväčší počet žiakov navštevovalo školu v  školskom 
roku 1966/67, kedy sa v 23 triedach učilo až 768 žiakov. Žia-
ci 1. stupňa z priestorových dôvodov museli chodiť do školy 
v dvoch zmenách. Až 95 deviatakov vtedy ukončilo povinnú 
školskú dochádzku. Najmenej žiakov mala škola v  školskom 
roku 2013/14, keď ju navštevovalo iba 346 žiakov.

• V  roku 1964 bol v  škole týfus zo zamorenej pitnej vody zo 
školskej studne. Ochorelo až 464 ľudí, z čoho boli dve tretiny 
detí.

• Žiaci mali vždy možnosť venovať sa rôznym mimoškolským 

aktivitám, okrem veľmi obľúbených športových krúžkov pra-
covali na škole aj celkom netradičné krúžky – napr. v školskom 
roku 1965/66 mohli žiaci pracovať i vo včelárskom krúžku.

• Žiaci sa vždy ochotne zapájali aj do rôznych zberov. Okrem 
zberu papiera, textilu a železa sa v minulosti zbierali aj šípky, 
ba dokonca pomarančové šupky. Naši žiaci sa dokonca priči-
nili o záchranu družstevnej úrody zemiakov, keď sa zapojili do 
zbierania „mandeliniek“ (pásavky zemiakovej).

• Školu preslávil i  spevácky zbor, ktorý začal pracovať v  roku 
1965 a pod vedením Mgr. Ladislava Žišku úspešne vystupoval 
na rôznych súťažiach a pri rôznych kultúrnych príležitostiach. 
V roku 1968 našu školu navštívil spevácky zbor z družobnej 
školy v Pule v bývalej Juhoslávii a 40 žiakov z našej školy sa 
predstavilo u nich. Pre naše deti, ktoré tu bývali v rodinách, to 
bol obrovský zážitok, pretože mnohé boli prvýkrát pri mori.

• Školu sprevádza aj dlhoročná divadelná tradícia. Žiaci pod ve-
dením svojich vyučujúcich získavali i okresné ocenenia. Me-
dzi najznámejšie hry patrili Zahrajme si rozprávku a Tajomný 
Hippopotamus, ktoré režíroval Mgr. Ladislav Žiško za asis-
tencie p. učiteľky Heleny Bočákovej. Divadelné žezlo prevzala 
neskôr Mgr. Terézia Kadáková, ktorá so žiackym divadelným 
krúžkom pobavila detské publikum klasickými i modernými 
rozprávkami.

• Od školského roku 1976/77 sa v škole pravidelne organizoval 
kurz spoločenského tanca a správania pre žiakov 8. a 9. roční-
ka. Kurz viedol Ing. Pavol Gregor s manželkou a žiaci sa naj-
viac tešili na záverečný venček v telocvični, kde sa predstavili 
svojimi tanečnými schopnosťami pred svojimi rodičmi a uči-
teľmi.

• O zviditeľnenie školy sa výrazne zaslúžil aj detský folklórny sú-
bor Stankovčan. Vystriedali sa v ňom desiatky detí, ktoré pod 
vedením p. učiteľky Heleny Bočákovej prezentovali miestne 
ľudové tradície, hry, piesne a tance na mnohých vystúpeniach 
v obci i mimo nej. V súčasnosti vedú detský folklórny súbor 
pani Helena Gabrišová a Jana Bočáková.

• Najväčšou masovou športovou udalosťou bývala spartakiáda. 
Staršie ročníky ju prežívali na vlastnej koži, mladšie ju pozna-
jú už len z televízie, či rozprávania svojich rodičov. Už v roku 
1958 sa 200 žiakov zúčastnilo na okresnej spartakiáde, neskôr 
sa zúčastňovali i na krajských spartakiádach a na celoštátnej 
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spartakiáde v  Prahe. Posledné hromadné cvičenie sa konalo 
v roku 1990 v Rozvadzoch, kde sa na telovýchovných slávnos-
tiach predstavilo až 780 cvičencov.

• Úspešne reprezentovali školu i futbalisti, hádzanárky a basket-
balisti, ktorí pod vedením p. učiteľa Mgr. Augustína Šabíka, 
Mgr. Štefana Bíra a Mgr. Márie Kardošovej získavali okresné 
i krajské ceny. V súčasnosti sa naši žiaci zviditeľňujú najmä vo 
fl orbale, futbale a vybíjanej pod vedením Mgr. Zuzany Pálešo-
vej a Mgr. Márie Porubanovej.

• Od roku 1972 sa každoročne koná v  škole súťaž v  skoku do 
výšky pod názvom Novembrová latka. Patrí medzi najobľúbe-
nejšie a najviac navštevované školské akcie. Tento jubilejný rok 
sa podarilo Patrikovi Ondriškovi pokoriť aj dlhoročný školský 
rekord, keď prekonal latku vo výške 162 cm.

• K  dlhoročným celoškolským športovým aktivitám patrí tiež 
súťaž o Majstra školy v ľahkej atletike, kde si žiaci merajú sily 
v behoch, skoku do diaľky a hode kriketovou loptičkou.

• Neodmysliteľnou aktivitou posledných rokov je rozvíjanie 

a  návrat k  regionálnym tradíciám formou tvorivých dielní, 
ktoré sa viažu k  tradičným sviatkom, ako sú Vianoce, Veľká 
noc. Túto tradíciu uviedla do života školy v  deväťdesiatych 
rokoch Mgr. Anna Čuláková a úspešne v nej pokračujú Mgr. 
Mária Kršjaková a Ing. Zdenka Kytová.

• Súčasná doba však priniesla aj nové výzvy nasmerované na 
ochranu životného prostredia, prejavy solidarity a ľudskosti – 
k týmto výzvam sa viažu každoročné aktivity ku Dňu Zeme, 
zapojenie do enviroprogramu Zelená škola, zbierky na Konto 
Ligy proti rakovine spojené s  Behom Terryho Foxa, zbierky 
pre muskulárnych dystrofi kov Belasý motýľ.

ĎAKUJEME

Pedagogickým a  prevádzkovým zamestnancom základnej 

i  materskej školy, JUDr. MARTINOVI MARKECHOVI  – 

starostovi Trenčianskych Stankoviec, MVDR. STANISLAVOVI 

SVATÍKOVI  – starostovi Selca, JANKE HORŇÁKOVEJ  – 

starostke Opatoviec, ING. SILVII MASÁROVEJ  – starostke 

Veľkých Bieroviec, Ing. Jaroslavovi BETÁKOVI  – OPS Trenč. 

Stankovce, spoločnosti VAILLANT, VIERKE MINÁRIKOVEJ – 

kvetinárstvo Kveta, JÁNOVI BOLECHOVI - Záhradné centrum 

Veľké Bierovce, spoločnosti GEÖREÖGH FRUIT Trenčianske 

Stankovce, URBÁNEK – mäso – lahôdky Trenčín, PD Trenčianske 

Stankovce, predsedovi rodičovského združenia JURAJOVI 

JANČOVI, TIBOROVI TANÁČOVI, BC. JAROSLAVOVI 

KRIŽANOVI, ING. PAVLOVI BOGÁROVI, DUŠANOVI 

PEVNÉMU, ING. KAMILOVI PANÁKOVI, Stanislavovi 

BALAJOVI, Marianne BLAHOVEJ, Ľube BEŇOVIČOVEJ, 

Michaele TANÁČOVEJ, Ing. Monike THURSKEJ, Anne 

JANÍKOVEJ, Martine KADÁKOVEJ, Jane UHROVEJ, Sylvii 

BALAJOVEJ a všetkým, ktorý nezištne škole pomohli pri príprave 

výročia školy a pomáhajú i naďalej.

Mgr. Darina Sýkorová

 riaditeľka

10. ročník – Šachový turnaj
Dňa 7. augusta sa v obci Opatovce konal jubilejný 10. ročník ša-
chového turnaja. Zúčastnilo sa ho 40 šachistov z okolia Trenčína, 
Piešťan, Dubnice nad Váhom ale aj z Bratislavy. Prvé miesto, už po 
štvrtý krát, patrilo Igorovi Srvátkovi z Chocholnej Velčíc, druhé 
miesto získal Miroslav Maslík z Trenčína a tretie miesto obsadil 
Peter Kundrík z Nového mesta nad Váhom. V kategórii detí vy-
hrala Mariana Holečková z Dubnice nad Váhom, v kategórii žien 
získala prvé miesto pani Tomaniková z Dubnice nad Váhom. Žiaľ 
turnaja sa zúčastnil iba jediný Opatovčan Pavol Ondriška, ktorý 
skončil na 20. mieste. Poďakovanie patrí starostke, Jankovi Do-
hnanskému a hasičom z Opatoviec, ktorí prispeli k uskutočneniu 
tohto turnaja.

Ing. Pavol Ondriška
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Súkromná škôlka SiMa v Trenčianskych Stankovciach
Naša súkromná škôlka začala písať históriu v septembri tohto 
roka. Centrum SiMa vzniklo v budove po rozsiahlej rekonštrukcii. 
Škôlka bola navrhnutá pražskými projektantmi tak, aby spĺňala 
všetky normy podľa daných predpisov a zákonov. 

Celá škôlka je obklopená zelenou trávičkou, pričom na jar sa na 
trávnatej ploche pred budovou, hneď vedľa pieskoviska vybudujú 
preliezky so šmýkalkou. Tento priestor je samozrejme bezpečne 
oplotený tak, aby sa mohli deti bez obáv vyšantiť. Vo vnútri je 
moderne zariadený interiér, priestranné herne plné zaujímavých 
hračiek a didaktických pomôcok, montessori kútik, jedáleň a sa-
mostatná spálnička. 
Poskytujeme starostlivosť pre deti od 2-6 rokov. Z našich aktivít by 
som vypichla : yoga pre najmenších, anglický jazyk, výučba aj for-
mou montessori, tanečný krúžok, spev a mnoho ďalších.. Našim 
cieľom je, aby sa u nás dieťa cítilo ako doma. Snažíme sa vytvoriť 
priateľské prostredie, vybudované na vzájomnom rešpekte a úcte. 
Skrátka chceme pre deti vytvoriť miesto, kde sa budú radi vracať 
a po rokoch, pri spomienke na svoje detstvo s potešením povedia: 
„Toto bola moja škôlka“.
Navštívte našu stránku a nahliadnite tak viac do našej škôlky 
SiMa: www.centrumsima.sk ☺

Mgr. Ilavská

Príbeh, nad ktorým sa treba zamyslieť
Žil jeden otec, ktorý vychovával svojho jediného syna. Otca po-
znali ľudia v širokom aj ďalekom okolí, ale o jeho synovi počuli len 
veľmi málo. Nikto ho nikdy nevidel. Nikdy zo svojho sídla nevy-
chádzal a veľmi zodpovedne sa pripravoval na svoju novú funkciu, 
ktorú, ako dobre vedel, jedného dňa preberie po svojom otcovi. 
Počas svojej láskavej vlády si otec o sebe vypočul veľa zlého, a skôr 
sa ľuďom znepáčil ako zavďačil. Navyše už nebol v takej sile, aby 
mohol ľuďom prinášať toľko nádeje ako kedysi. Pochopil, že nastal 
čas stiahnuť sa do úzadia. Ľudia sa na svojho nového patróna tešili. 
Počuli, že je mladý a vzdelaný. Vlievali doňho nádej, že premení 
ich životy v lepšie ako jeho predchodca. Nevedeli sa dočkať, kedy 
ho uvidia. Keď nadišiel čas, syn sa spýtal svojho skúseného otca: 
„Otec môj, svetovú ekonomiku, politické vedy a medzinárodné vzťa-
hy som študoval celé roky. Viem analyzovať, dedukovať aj reagovať 
na najvážnejšie problémy tohto sveta. Históriou dýcham, čo som ju 
preštudoval zo všetkých strán. Povedz mi však niečo o ľuďoch. Tých 
som počas svojich štúdii do hĺbky nepreskúmal,“ povedal syn. „Ľu-
dia,“ začal otec a zhlboka si vzdychol. „Ľudia,milý synak, sú spolo-
čenské bytosti a potrebujú jeden druhého ako polia potrebujú vlahu, 
aby zrodili úrodu,“ rozhovoril sa otec. „Ľudia potrebujú lásku nielen 
prijímať, ale aj rozdávať, aby k nim začali prichádzať vyššie dary. 
Ľudia sú avšak veľmi pochybovačné bytosti. Musíš ich presviedčať 
o  svojej dobrote a vyšších úmysloch každý deň, aby uverili, že im 
prinášaš dobré časy. Keď prežívajú horšie chvíle, myslia si, že ich 
pohľad na svet odráža skutočnú realitu, avšak nie je to tak. V tom 
momente sa pozerajú na svet z vlastnej perspektívy beznádeje. Vtedy 
ťa môžu viniť za ich neúspech. Niektorým ľuďom dopraješ žiť život, 
o  ktorom snívali, no pamätaj, že aj ten najšťastnejší človek občas 
zažíva horšie časy. Tie prichádzajú ku každému ako lekcia, aby sa 
ľudia o  sebe niečo nové naučili. Uvidíš nedočkavosť, budeš počuť 
spytovanie. Zažiješ úprimný smiech, objatia, bujaré zábavy, ktoré 
budú k  tebe prichádzať, keď ľuďom bude dobre.“ „To znie neisto,“ 
zamyslel sa syn. „Ako môžem všetkým vyhovieť? Ako mám ľudí po-
vzbudiť, aby uverili, že im prinášam dobro?“ „Tú základnú vieru 
v  teba majú,“ pokračoval otec, „tak ako ju mali vo mňa, keď som 
prichádzal do funkcie. Budú ťa vítať, oslavovať a pripíjať na tvo-

ju slávu. Keď však vytriezvejú, môžu pochybovať. Čo im však stále 
chýba, je viera v ich vlastnú silu. Povedz ľuďom, že sú oveľa silnejšie 
bytosti, ako si práve v tejto chvíli o sebe myslia, že sú. Povedz im, 
že nie ty, ale oni sú strojcami svojho šťastia. Ty si len vykonávateľ 
svojho poslania, rovnako ako sú oni svojho. Povedz ľuďom, nech sú 
trpezlivejší. Tam, kde sa teraz nachádzajú a to, čo práve prežívajú 
sa deje preto, aby dozreli v človeka, akým sa majú stať. Môžu sa mať 
lepšie, ale musia sa o to pričiniť sami. Nech premenia svoju prácu 
v majstrovstvo. Ich život je bohatstvo, ktoré môžu zveľadiť svojimi 
rukami. Povedz im, nech žijú život v  súlade so sebou samým. Ak 
sa budú úprimne snažiť, celý vesmír sa spojí, aby im umožnil žiť 
taký život, po akom vždy túžili. Snažil som sa tak veľmi, aby boli 
ľudia pod mojou vládou šťastní. Tí, ktorí boli vnútorne spokojní, ne-
potrebovali moje uistenie. Tým ostatným som ho musel dokazovať 
každý deň a obhajovať pred nimi svoje činy. Už je tvoj čas,“ pove-
dal otec. Otvoril balkónové dvere na najvyššom poschodí budovy. 
Potľapkal svojho syna po chrbte a  kývnutím hlavy mu potvrdil, 
že nadišla jeho chvíľa predstaviť sa ľuďom. „Si pripravený, choď!“ 
Nový rok urobil neistý prvý krok smerom k  ľudstvu. Cez žiaru 
ohňostrojov ich vôbec nevidel, a tak sa prihovoril jasnému svet-
lu, ktoré mu svietilo do tváre. „Mier vašim srdciam a  celej vašej 
zemi!“ zakričal obyvateľom ostrova Kiribati, ktorí vítajú Nový rok 
ako prví. Ľudia začali volať na jeho slávu a spolu s ohňostrojovými 
oslavami prehlušili jeho ďalšie slová. Tie sa rozprestreli ako závoj 
ponad tichomorské ostrovy a sviežo vanuli ďalej k Novému Zélan-
du a Austrálii. Starý rok len súhlasne pokyvkal hlavou a zapálil si 
veľkú cigaru. Stále rozmýšľal o ľuďoch a ich osudoch. O tom, ktoré 
udalosti uplynulého roka si ľudia zapíšu do svojej dlhodobej pa-
mäti a ktoré kľúčové míľniky roka 2016 sa stanú súčasťou veľkých 
svetových dejín budúcich generácií. „Osud je vo vašich rukách, milí 
moji,“ usmial sa Starý rok a pokrútil obrovským glóbusom, ktorý bol 
dedičstvom po jeho predkoch. „My sme len čas, ktorý plynie, roz-
hodnutia robíte vy. My sme len čas,“ spokojne si potiahol z veľkej 
cigary a sledoval, ako ľudia na preplnených námestiach odrátavajú 
posledné sekundy jeho vlády. 

(zdroj - internet)
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Schválené Zmeny a doplnky č. 1 
Územného plánu obce Opatovce

Hlavným dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č.1 k územné-
mu plánu obce Opatovce
(ďalej ZaD č.1 UPN-O Opatovce) sú žiadosti občanov o novú indi-
viduálnu bytovú výstavbu (IBV) – rodinné domy a hromadnú by-
tovú výstavbu (HBV) – bytovky a defi novanie územia pre prísluš-
nú technickú infraštruktúru k obytným plochám. Tiež požiadavky 
na doplnenie občianskej vybavenosti v lokalite športu, defi novanie 
trasy cesty III. triedy, ktorá spojí obec Opatovce s mestom Trenčín 
a  zapracovanie trasy novej regionálnej cyklistickej trasy. Proces 
obstarávania ZaD č.1 UPN-O Opatovce zabezpečovala Ing.Marta 
Slámková, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie územnoplá-
novacej dokumentácie v zmysle § 2a stavebného zákona č.50/1976 
a jeho noviel. Hlavným riešiteľom ZaD č.1 UPN-O Opatovce bola 
Ing.arch. Zdena Brzá, autorizovaný architekt SKA a kolektív au-
torov. Ciele spracovania predmetnej územnoplánovacej doku-
mentácie sú : zabezpečiť riešenia aktuálnych zámerov funkčného 
využívania a priestorového usporiadania územia obce zapracova-
ním zmien a doplnkov do doteraz platnej územnoplánovacej do-
kumentácie –Územného plánu obce Opatovce (2007) riešiť rozvoj 
nových funkčných plôch obce pre rozvoj bývania formou IBV 
a HBV, rozvoj plôch zmiešanej funkcie, navrhnúť dopravné napo-
jenie obce Opatovce s mestom Trenčín, cestou III. triedy/1879, za-
pracovať umiestnenie Vážskej cyklomagistrály prechádzajúcej k.ú. 
Opatovce, zosúladiť záujmy obce so záujmami celospoločenskými, 
rešpektovaním aktuálneho ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v ak-

tuálnom znení zmien a doplnkov č.2. Hlavným cieľom riešenia je 
doplnenie koncepcie rozvoja obce. Postup obstarania a spracova-
nia ZaD č.1 UPN-O Opatovce je v súlade so zákonom č. 50/1976 
Z. z. (Stavený zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 
55/2001 Z. z.o ÚPP a ÚPD.

VZN č. 5/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vo-
dách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpa-
dových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na úze-
mí obce Opatovce.

Na základe ustanovenia § 4 ods. 3, písm. g) a § 6 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a  stavebnom po-
riadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona NR 
SR č. 442/2002 o  verejných vodovodoch a  verejných kanalizáci-
ách v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z.z. o vo-
dách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) bolo schválené 
VZN č. 2016/5 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách 
z  povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových 
vôd a  zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce 
Opatovce. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje povin-
nosti vlastníkov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) pripo-
jiť sa na vybudovanú verejnú kanalizáciu na území obce, postup 
pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd 
do verejnej kanalizácie, spôsob nakladania s  vodou z  povrcho-
vého odtoku (dažďová voda), spoplatňovanie odpadových vôd 
a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp. VZN je k dispozícii 
na webovej stránke obce www.opatovce.sk v dokumentoch.

Cintorín v obci Opatovce
V tomto roku sme začali s prípravou hrobových miest na cinto-
ríne v starej časti, kde sa už nenachádzali žiadne hrobové miesta 
z minulosti, ani hrobové miesta zaviazané nájomnou zmluvou. 
Pri príprave hrobových miest sa postupuje tak, aby aj v tejto časti 
cintorína dostali hrobové miesta určite geometrické usporiada-

nie, vytvorili sa rady s hrobmi a uličkami. Pri príprave hrobo-
vých miest budeme rešpektovať hroby, ktoré sa nachádzajú v tej-
to časti cintorína a sú zaviazané nájomnou zmluvou. K tomuto 
riešeniu obec pristúpila z dôvodu využiť plochu v starej časti cin-
torína, aby nebolo potrebné rozširovanie cintorína.

Stretnutie s občanmi pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Kultúrny dom Opatovce 20. októbra 2016
Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si 
uctiť starších ľudí v našom okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný 
jav, je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k star-

ším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou náš-
ho života, mala by byť spontánna a  nenásilná. Starší ľudia si ju 
zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú 
nám, mladším. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je preja-
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vom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k druhému človeku – 
bez rozdielu veku. Láska a úcta k starším ľuďom je vysoko cenená.
Starostka obce prítomným v  mene svojom a  v  mene poslancov 

obecného zastupiteľstva poďakovala za celoživotnú prácu, a  po-
priala Vám veľa rokov v zdraví a šťastí v kruhu najbližších.

Uvítanie detí do života
Príchod každého človiečika na svet je dôležitou a významnou uda-
losťou. Naša obec vyjadruje svoju radosť, svoj záujem a starostli-
vosť o život nových občanov aj tým, že pripravujem slávnosť uví-
tania detí do života.  16. október 2016 bol v našej obci výnimočný 
práve tým, že sme v sále kultúrneho domu uvítali našich najmlad-

ších občanov. Starostka obce zaželala rodičom veľa šťastia, rodin-
nej pohody a trpezlivosti pri výchove detí. Po slávnostnom zápise 
do pamätnej knihy obce sa v programe predstavili deti z Materskej 
školy vo Veľkých Bierovciach.

Rozožatie vianočného

stromčeka

a privítanie Mikuláša
V predvečer Mikuláša 5.decembra 2016 sme sa 

stretli v  obecnom parku, kde sa s  príchodom 

Mikuláša rozsvietil vianočný stromček, ktorý 

nás svojím svetlom bude potešovať až do sviat-

ku Troch kráľov. Tak ako po iné roky Mikuláš 

v sprievode anjela a čerta rozdali deťom darčeky 

a  tie sa im odmenili básničkami a  pesničkami. 

Darček dostali všetky deti, aj tie hanblivé a ne-

smelé, ktoré určite už na budúci rok Mikulášovi 

predvedú svoj talent.
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Vianoce 2016
“Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ (Lk 
2,14).
 
Milí priatelia, drahí bratia a sestry!
V období Adventu sa konali v obciach našej farnosti ľudové misie, 
ktoré nám dávali misionári zo Spoločnosti Božieho Slova. Tento 
8 dňový program bol akoby časom „Božieho navštívenia“, v kto-
rom boli všetci vyzvaní k tomu, aby otvorili svoje srdce Božiemu 
slovu, prehĺbili svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, a prijali od 
neho poslanie: stať sa jeho svedkami v dnešnom svete. Ďakujeme 
všetkým tým, s ktorými sme sa mohli počas týchto dní stretnúť 
a vytvoriť spoločenstvo modlitby a oslavy Boha. Nie každému však 
bolo možné zúčastniť sa tohto programu a preto sa chceme aj tou-
to formou v krátkosti prihovoriť vám všetkým. Obdobie Adventu, 
v ktorom sme sa pripravovali na príchod Pána, vrcholí vo sviat-
koch Pánovho narodenia  - vo Vianociach. Z našich chrámov sa 
bude opäť rozliehať do celého okolia radostný chválospev: „Sláva 
Bohu  na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. Tak ako 

pred 2000 rokmi tento spev anjelov a nebeských zborov pozýval 
betlehemských pastierov k úprimnej radosti a oslave Boha, tak po-
zýva aj dnes každého jedného z nás k oslave narodenia Spasiteľa, 
Krista Pána. Tento spev otvára naše vnútro, aby sme s vďačnosťou 
a  láskou prijali betlehemské Dieťa, poklonili sa mu a urobili mu 

trvalý príbytok v  našich srdciach. Príchod Boha na svet je nao-
zaj dôvodom na radosť a oslavu. Veď Boh narodením svojho Syna 
preklenul nesmiernu priepasť vytvorenú ľudským hriechom a sám 
prišiel k stratenému ľudstvu. V tejto súvislosti je zaujímavé sa za-
myslieť nad slovami amerického astronauta Jamesa Irwina. Keď 
v auguste r. 1971 kráčal po povrchu Mesiaca, napadla ho myšlien-
ka: Aké je to úžasné, že človek kráča po Mesiaci. Ako stál v údive 
nad touto skutočnosťou, ozval sa mu zvnútra akýsi hlas, ktorý mu 
hovoril: Oveľa úžasnejšie je však to, že Boh kráčal po Zemi. Aj my 
dnes môžeme spolu s ním povedať: Oveľa úžasnejšie a dôležitejšie 
ako to, že človek prišiel na Mesiac, je to, že Boh prišiel na Zem. 
Boh si ku nám našiel cestu, aby sme my našli cestu k nemu. Náj-
deme si však aj my cestu k nemu? Boh prišiel na Zem ako človek, 
aby sme aj my našli cestu k druhému človeku. Nájdeme si cestu 
jeden k druhému? Koľko je len v našich vzťahoch obchádzok, keď 
sa druhému radšej vyhneme a sme radi, ak ho nestretneme. Boh 
však prichádza ku nám, preklenuje priepasť rozdelenia a ukazuje 
nám príklad zmierenia, aby sme sa aj my nikomu nevyhýbali, ale 
nachádzali cestu k blížnym. Len tak prežijeme pravé čaro a krásu 
Vianoc. Ak nemáme k tomu silu, nebojme, sa. Betlehemské Dieťa 
prichádza preto, aby nám dalo túto silu, aby sme aj my mohli po-
vedať so sv. Pavlom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ 
(Flp 4,13)
Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu a zo srdca prajeme po-
žehnané a radostné sviatky Narodenia nášho Spasiteľa.                                                             

Misionári Spoločnosti Božieho Slova 
a Viliam Chrastina farár

Každý z nás má nádej na nový začiatok
Očakávania a  ich naplnenie – to je to úžasné napätie, ktoré robí 
z Vianoc vždy rovnako vzrušujúce sviatky. Veď kto z nás by nemal 
nejaké očakávania. Ak by sme si chceli spísať zoznam našich tú-
žob, ich výsledok by bol určite veľmi pestrý. Od tých, pri ktorých 
myslíme skôr na seba až po tie, pri ktorých myslíme predovšetkým 
na ľudí okolo nás.  Veď sa pozrime na nás bližšie. 
Srdcia mladých ľudí očakávajú priestor v živote, ktorý by mohli 
stvárniť podľa svojich predstáv. Očakávajú pochopenie zo strany 
starších, lebo ich trápi mnohé zaznávanie a podceňovanie či ne-
pochopenie. 
Srdcia zaľúbených očakávajú opätovanie svojej lásky. Srdcia mno-
hých mladých manželov očakávajú narodenie svojho dieťaťa, ale-
bo už očakávajú prvé životné úspechy svojich ratolestí.
Srdcia mnohých starších manželov očakávajú obnovenie svojej 
vzájomnej lásky, prejavy pochopenia a záujmu,  lebo zisťujú, ako 
sa pomaly vytráca všetko to, čo ich skôr spájalo. 
Srdcia mnohých osamelých, ktorým smrť zobrala ich blízkych 

očakávajú nové porozumenie a nádej, že tu majú pre koho byť.
 Srdcia chorobou zranených očakávajú uzdravenie. Srdcia mno-
hých chorých  a tých, ktorí ich sprevádzajú s veľkou námahou hľa-
dajú spôsob, ako sa naučiť žiť s nevyliečiteľnou chorobou. 
Srdcia tých, ktorých česť na verejnosti iní potupili ohováraním, 
podvodom, intrigami a klamstvom, očakávajú spravodlivosť a ví-
ťazstvo pravdy. 
Je dobré, ak ešte dokážeme prechovávať v srdci svoje očakávania 
a niesť nádej. Lebo tam, kde sú očakávania, tam je viera v ich na-
plnenie, tam je život, tam je pohyb. Ale sú vôbec splniteľné tieto 
naše očakávania? Má to vôbec zmysel po všetkých sklamaniach 
ešte na niečo dobré čakať? Nediktuje nám skúsenosť, aby sme boli 
skôr zdržanliví a nedôverovali iným? Možno sú mnohí presved-
čení o správnosti takej cesty, alebo sa zo strachu na ňu pridávajú. 
Skutočnosť Ježišovho narodenia, ktorú na Vianoce svätíme,  nám 
však hovorí, že je aj iná cesta. Simeon- starec- „očakával útechu 
Izraela a Duch Svätý bol v ňom“. Na konci svojho dlhého života 
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ešte vždy dokázal mať nádej a pri pohľade na dieťa s menom Ježiš 
povedal  „Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka v pokoji, lebo 
moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred obličajom 
všetkých ľudí.“  
Príbeh Simeona nám ukazuje, že má zmysel nevzdávať sa očakávaní 
bez ohľadu na náš vek, spoločenské postavenie, či vierovyznanie. 
Vianoce iste môžu byť sviatkom splnenia nejedného očakávania. 
Menšie, či väčšie dary darované z  lásky nás vedia potešiť a  uistiť 
o tom, že v blízkych máme oporu. Ale Vianoce majú byť predovšet-
kým sviatkom nového odhodlania očakávať veľké veci v našom ži-
vote. Vianoce sú príležitosť uveriť. Napriek všetkým sklamaniam sa 
vierou spoľahnúť na Ježiša Krista ako nádej nášho života. 
Pochopiť vierou, že Kristus je Boží Syn, ktorý prišiel na tento svet, 
aby ho zachránil. Aby porazil moc hriechu a nastolil moc odpúšťa-
nia  Aby na miesto strachu postavil dôveru. Aby na miesto zazná-
vania postavil ochotu uznať aj iných. Aby na miesto podozrievania 

postavil vôľu veriť. Tým splnil dávne očakávania ľudí a dal nám 
dôvod očakávať konečné víťazstvo moci lásky. Žiť s takouto vierou 
v Ježiša Krista znamená mať nevyčerpateľný zdroj sily proti všet-
kým sklamaniam a vedieť vždy očakávať to lepšie. 
Žiť bez tejto viery znamená trápiť sa v  ustavičných pochybnos-
tiach, v nedôvere a v strachu. Ježiš Kristus sa narodil. 
Prijmime nielen romantiku Vianoc, ktorá obmäkčuje naše stvrdnuté 
srdcia. Prijmime narodeného Spasiteľa, ktorý vzďaľuje strach a napĺňa 
dôverou a schopnosťou očakávať nové, veľké veci nášho života.  
Zo srdca Vám prajem, vzácni čitatelia, aby aj nový rok 2017 bol 
naplnený novými nádejami, splnenými túžbami a  popretkávaný 
Božím požehnaním. Nech naše srdcia sú naplnené pokojom, lás-
kou, porozumením a  pevnou vierou, že všetci bez rozdielu sme 
milovaní Bohom.                             Vaša Jarmila Petrulová

- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk

Futbal v obci
Na konci roka 2016 je tu opäť príležitosť informovať Vás o tom, čo 

robili „futbalisti“ počas celého roka, aké dosiahli športové úspechy, 

čo nové sa im podarilo a čo ich činnosť prináša obyvateľom našej 

obce. 

Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce – Opatovce v súťažnom roč-

níku 2016/2017, ktorý prebieha od augusta 2016 do júna 2017, re-

prezentujú v dvoch  kategóriách dospelí a starší žiaci. Dospelí hrajú 

nepretržite už ôsmu sezónu najvyššiu súťaž - 6. ligu Oblastného 

futbalového zväzu Trenčín   (zahŕňa okresy Trenčín, Nové Mesto 

a Myjava) (ďalej len „ObFZ Trenčín“) a  žiaci hrajú 5. ligu starších 

žiakov U15 – Sk A ObFZ Trenčín, ich ofi ciálne výsledky sa nachá-

dzajú na internetovej stránke Slovenského futbalového zväzu http://

www.obfztrencin.sk/tabulky-a-vysledky-na-futbalnetsk. Ďalej si 

môžete všetky aktuálne informácie, výsledky, tabuľky, fotky, reporty 

a videá pozrieť na našej internetovej stránke http://futbalbierovce-

opatovce.sk/news.php, o ktorú sa nepretržite stará Timotej Bulko. 

Dospelí dosiahli po jesennej časti prebiehajúcej sezóny svoje zatiaľ 

najlepšie umiestnenie, keď 

obsadili 5. miesto so ziskom 

26 bodov a  vysoko aktívnym 

skóre 46:27, pričom nastrieľali 

po Brestovci druhý najvyšší 

počet gólov, a zároveň inkaso-

vali po Trenčianskom Jastrabí 

druhý najmenší počet gólov 

v celej súťaži. O strieľanie gó-

lov sa najviac zaslúžili traja 

10 góloví hráči: Juraj Barták, 

Lukáš Breznický a  Tomáš Si-

vák. Na kvalitnej defenzívnej 

činnosti a  hernej disciplíne 

družstva sa podieľali všetci 

hráči na čele s  brankárom Rudolfom Ondrášikom. Poďakovanie 

patrí hráčom a  realizačnému tímu, ktorí vo svojom voľnom čase 

úspešne reprezentujú našu obec.

Žiaci obsadili po jesennej časti pekné 5. miesto so ziskom 23 bo-

dov s aktívnym skóre 52:25. Okrem výsledkov je pri žiakoch ďalším 

významným ukazovateľom dobre odvedenej práce aj ich záujem 

o futbalový rast a účasť na tréningoch. V kalendárnom roku 2016 sa 

o našich žiakov a ich futbalovú gramotnosť počas dvoch tréningov 

cez týždeň a jedného zápasu cez víkend starali tréneri Milan Gabriš, 

Marek Ondrášek a Milan Fabian, za čo im patrí rešpekt a poďako-

vanie. Dôležitou pozitívnou zmenou v žiackom družstve je skutoč-

nosť, že futbal vo Veľkých Bierovciach-Opatovciach už nehrajú len 

chlapci, ale aj dievčatá. 

Futbalisti aj tento rok v júni opäť zorganizovali „Jánske ohne“. To by 

nebolo možné bez pomoci sponzorov. Preto im chceme poďakovať: 

Obecný úrad Veľké Bierovce, Obecný úrad Opatovce, Pavol FERO 

LIFE, Recobuild,  Erson Recycling,  Autoservis Štefan Bozó,  Goral, 

Kadernícky salón - Andrea Fabiánová, Vojtech Ondrášek, Elspol - 

Ján Bujný, Potraviny Peter Šulek, Adam Dziacky,  Bresman, Timeda-

ta, AutoTrip Juraj Mercek, Autoservis Branislav Bulko.

Jednou z noviniek, ktorú je možné vidieť pri návšteve futbalové ih-

riska, je vybudovanie novej záchytnej siete a oprava pôvodnej siete 

za obidvoma bránkami, ktorú realizovala a fi nančne zabezpečila fi r-

ma REGAL SISTEM.

Na zlepšenie podmienok futbalu vzniklo na konci roku 2015 ob-

čianske združenie Futbalový klub TELOVÝCHOVNÁ  JEDNOTA 

VEĽKÉ BIEROVCE – OPATOVCE, ktoré je v  súčasnosti zaregis-

trované v registri prijímateľov príslušného podielu percenta zapla-

tenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2016. Znamená to, 

že v mesiacoch marec a apríl 2017 budete môcť podporiť činnosť 

klubu prostredníctvom poukázania 2% z  daňového priznania pre 

fyzické osoby.

Čo teda prinášajú futbalisti našim občanom? Okrem športového 

a kultúrneho vyžitia aj odreagovanie sa od bežných starostí. Uru-

guajský futbalový reprezentant Diego Forlán, ktorý je dvojnásob-

ným držiteľom Zlatej kopačky a je víťazom Európskej ligy povedal: 

„Všetci máme problémy a futbal je najlacnejší terapeut.“

     Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového 

roka 2017 veľa zdravia, šťastia, radosti  a spokojnosti. 

Mgr. Roman Kadák
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Obecná knižnica
„Spoločnosť kníh si možno zvoliť lepšie než 

spoločnosť ľudí. Tým skôr si medzi knihami 

vyberaj priateľa na celý život.“

– Seneca

Zdroj: http://citaty-slavnych.sk/autori/sene-

ca/?q=38577

Aj my si v našej obci môžeme v obecnej 

knižnici vybrať knihy, ktoré sa nám páčia, 

zaujímajú nás alebo sa z nich môžeme po-

učiť. Aj keď základ knižného fondu v našej 

knižnici je staršieho dáta, že knižky pre deti 

nie sú také farebné a pútavé ako nové knihy, 

aj tak patria ku klasike vo výbere. Veď kto 

niekedy nesiahol po rozprávkach od Dob-

šinského, Andersena, bratov Grimmovcov 

či iných „klasických“ autoroch. 

Veď kedy inokedy, keď nie teraz, keď je sko-

ro tma a práce v záhradách skončili, nesiah-

nuť po knihe. Knižnica je pre všetkých otvo-

rená každý piatok od 17.00 do 19.00 hod. a 

služby sú bezplatné. 

A aby výber bol ešte väčší, aj v tomto roku 

sme doplnili knižný fond ďalšími titulmi, za 

čo vďaka patrí obecnému úradu.

Nové knihy pre dospelých:

Beňačková: Žila som v tme

Ďuránová: Peniaze sú všetko

Coddington: Židovka

Timmerová: Päť dní

Dán: Hriech náš každodenný

Nové knihy pre mládež:

Bryantová: Dievčatá v sedle 6

Brezina: Čarodejný hrad

Campanella: Dobrodružstvá Jakuba a Vierky

Gool: Päťminútové rozprávky

Rozprávky na dobrú noc

Úžasný svet – Živočíchy

Marcela Bulková, knihovníčka

Spolupráca občanov
1. V prípade, že prestane svietiť zdroj verejného osvetlenia – žia-

rovka, je potrebné toto nahlásiť na Obecnom úrade, aby bolo 

možné zabezpečiť výmenu.

2. Ak je preplnená smetná nádoba na separovaný zber – plasty, pa-

pier, sklo, kov, neukladajte odpad okolo nádob, pozrite sa či sú 

všetky nádoby plné a ak áno počkajte až bude príslušný odpad 

vyvezený a až potom likvidujte vyseparovaný odpad vhodením 

do voľnej nádoby na odpad. 

3. Vhadzujte druh separovaného odpadu - plasty, papier, sklo, kov, 

len do nádob na to určených a nevhadzujte tam iný odpad. Or-

ganizácia zodpovednosti výrobcov kontroluje čistotu separova-

ného odpadu a v prípade, že sa v nádobe nachádza iný odpad 

ako ten, na ktorý je nádoba určená,   musí obec za zneškodnenie 

takto znečisteného – pomiešaného odpadu platiť. Musíme si 

uvedomiť, že to zaplatíme zo spoločnej – obecnej kasy. Zodpo-

vedným prístupom k separácii tomu môžeme zabrániť. Vopred 

ďakujem všetkým občanom, ktorí tak robia.  

4. Na cintoríne je taktiež potrebné komunálny odpad triediť, do 

veľkoobjemového kontajnera umiestneného za domom smútku 

vhadzovať zelený odpad. Ostatný odpad – umelá hmota, sklo 

vhadzovať do 1100 l nádoby umiestnenej pri vstupnej bráne do 

cintorína. 

5. Ak chce občan robiť nejaké úpravy na hrobovom mieste na cinto-

ríne, musí o tom informovať na Obecnom úrade i tom prípade, 

že mu to bude robiť nejaká organizácia, alebo musí upozorniť 

túto organizáciu na povinnosť nahlásiť svoju činnosť na cintorí-

ne na Obecnom úrade. 

6. V prípade pochovávania na cintoríne v Opatovciach musia pozo-

stalí prísť na Obecný úrad  z dôvodu administratívy.

7. Nezabudnite, ak sa Vám zmenili vlastnícke pomery k nehnuteľ-

nému majetku, že je potrebné podať priznanie k dani z nehnu-

teľnosti a to do 31.01.2017.

8. Uplatnenie úľavy z poplatku za komunálny odpad je potrebné 

doručiť do 31.01.2017. Tlačivo je vložené v Obecných novinách. 

9. V prípade úhynu psa, alebo jeho straty, predaja, darovania  je 

potrebné toto nahlásiť na Obecnom úrade do tridsiatich dní od 

udalosti.

ŠTATISTIKA za rok 2016
k 02.12.2016
Počet obyvateľov: 

424  muži 209 ženy 215

Priemerný vek  41,02

Slobodní/é 203 

muži 113 ženy 90

Ženatí/vydaté 193 

muži 86 ženy 107

Narodení   5

Zomrelí    4

Sobáš  3

Prisťahovaní   14

Odsťahovaní    8

OPUSTILI NÁS 

Marcinátová Jozefína              

03.03.2016

Pristaš Jozef                            

26.04.2016

Koníček    Jozef                      

01.05.2016

Horňák Slávo                          

13.06.2016 

Česť  ich pamiatke

JUBILANTI ROKU 2017
50 rokov

Hudek Miroslav

Kováč Peter

Nagy Stanislav

Slávková Ľudmila Ing.

Oriešková Milena

60 rokov

Kováč Milan

Bohuš Ján

Bulková Gabriela

Bulková Želmíra

Vasková Jarmila

Janíková Lýdia

70 rokov

Magdolén Ján

Kulich Ján

Chorvátová Jana

75 rokov

Chorvát Tibor

Mondeková Anna

Bulková Anna

Šuleková Emília

80 rokov

Bujný Ján

Janíková Anna

Chorvátová Anna

85 rokov

Marcinát Ľudovít

Marcinátová Mária

86 rokov

Chorvát Jozef

Janík Pavol

87 rokov

Bulko Ján

88 rokov

Marcinát Ján

Chorvátová Anna

89 rokov

Škúci Pavol

Škúciová Magda

90 rokov

Šuleková Mária

92 rokov

Kováčová Anna

VIANOČNÁ BESIEDKA
18. december 2016 o 15,00 h. Kultúrny dom Opatovce 

V programe sa predstavia: 
Deti z Materskej školy • Deti z Opatoviec

Spevácky súbor Opatovčan 
Občerstvenie:  vianočný punč a koláče

Vážení občania srdečne Vás všetkých pozývame 

stráviť príjemné predvianočné popoludnie 


