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Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. 
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej nálade každý

z nás podlieha. 
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe

milí, dobrí a majme sa radi. 
Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní

túžba, aspoň malilinká. 
Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne k Šte-

drovečernému stolu.

Nový rok je časom pre bilan-
covanie, prísľuby a odvážne
stávky. Nový rok je však i časom taj-
ných prianí, ktoré majú priniesť ro-
dine tie najvzácnejšie dary. Nech prichá-
dzajúci nový rok naplní Vaše srdcia nádejou, otvorí Vám nové
možnosti a prinesie Vám veľa prísľubov pre lepšiu budúcnosť.
Želám Vám krásny nový rok, plný zdravia, radosti a šťastia.

Janka Horňáková, starostka obce 

Vážení spoluobčania!

Z rokovania Obecného zastupiteľstva v Opatovciach v roku 2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 8.3.2017
Vzalo na vedomie
- správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
- vyhodnotenie prác realizovaných v roku 2016
Schválilo
- Plán kultúrnych a spoločenských a športových podujatí na rok 2017
- Plán stavebných prác na rok 2017
- VZN č. 1/2017 o pravidlách času predaja a času prevádzky

služieb na území obce Opatovce 
- VZN č. 2/2017 o určení miesta a plôch na vylepovanie vo-

lebných plagátov na verejných priestranstvách počas vo-
lebnej kampane na území obce Opatovce 

- VZN č. 3/2017 o verejných kultúrnych podujatiach v obci
Opatovce 

- VZN č. 4/2017 o úprave podmienok poskytovania finanč-
ných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov
dieťaťa a o sociálnej kuratele

- Pracovný poriadok zamestnancov obce Opatovce 
- projekt Podpora športového a voľnočasového vyžitia detí

a mládeže pri príležitosti oslavy MDD, na získanie nenávrat-
ného finančného príspevku v zmysle VZN TSK č. 13/2014

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 31.05.2017
Vzalo na vedomie
- správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
- informáciu Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verej-

ného záujmu o podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní
a majetkových pomerov za rok 2016 starostkou obce Opa-
tovce, v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. 

- informáciu o neschválení dotácie z Environmentálneho
fondu v rámci projektu Intenzifikácia triedeného zberu
a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci
Opatovce. Zabezpečenie biologicky rozložiteľného odpadu
kompostovaním pomocou vlastného kompostovacieho zá-
sobníka jednotlivých domácností

- informáciu o riešení situácie zvýšenej hlučnosti na Letisku
Trenčín počas víkendov a sviatkov a riešenia havarijného
stavu cestnej komunikácie I/9. 

Schválilo
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016

bez výhrad
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016

na tvorbu rezervného fondu vo výške 10864,08€.
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 v zmysle

ustanovenia §14 ods.2, písm. a), b)zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov podľa predloženého návrhu

- Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov
na území obce Opatovce 

- finančnú čiastku 33€, ako kompenzáciu za bocianie hniezdo
v záhrade pani M. Marchotovej 

- v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Kúpnu
zmluvu č. 2017/1/K, medzi Obcou Opatovce, ako predá-
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vajúcim a kupujúcim: Ondrej Kulich, na nehnuteľnosť:
CKN parc. č. 294/76, o výmere 9 m2, hlasovanie: za – 3,
proti – 0, zdržal sa – 0 

- v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov, Kúpnu zmluvu
č. 2017/2/K, medzi Obcou Opatovce, ako predávajúcim a ku-
pujúcim: Jozef Mondek, na nehnuteľnosť: CKN parc.č.
294/70, o výmere 79 m2,

- v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov, Kúpnu zmluvu
č. 2017/3/K, medzi Obcou Opatovce, ako predávajúcim a ku-

pujúcim: Ing. Miroslava Mrníková, na nehnuteľnosť: CKN
parc.č. 294/73, o výmere 130 m2

- Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce na 2. polrok 2017 
- 300 € na zakúpenie športových a tréningových pomôcok

pre Futbalový klub Telovýchovná jednota Veľké Bierovce –
Opatovce 

- premiestnenie hracích prvkov detského ihriska z obecného
parku do areálu športového ihriska k osadeným hracím pr-
vkom detského ihriska 

- podporiť DHZ Opatovce pri organizovaní podujatia Anna
bál zafinancovaním prenájmu mobilného WC. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 18.7.2017
Schválilo
- Dohodu o zrušení a vysporiadaní podielového vlastníctva

medzi Slovenským pozemkovým fondom, Budkova 36, 817
15 Bratislava a Obcou Opatovce, Opatovce č. 73, 913 11
v 1/4 k pozemku parcela KN C p. č. 294/70, druh pozemku

orná pôda, vo výmere 79 m2, KN C p. č. 294/73, druh po-
zemku orná pôda, o výmere 130 m2, KN C p.č. 294/76, druh
pozemku orná pôda, o výmere 9 m2, k.ú. Opatovce, zapí-
sane na LV 360, dohodnutá finančná náhrada – 1253,50 €
+ náklady na poštovné, poistenie zásielky a balné 5 €.

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 16.8.2017
Vzalo na vedomie
- prezentáciu podnikateľského zámeru spoločnosti Good-

man Slovakia s.r.o. v k.ú. obce Opatovce 
- správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
- ukončenie zmluvy s DátovýmCentrom elektronizácie územ-

nej samosprávy Slovenska a uzavretie zmluvy s Lomtec.com,
o poskytovaní elektronických služieb ESMAO 

Schválilo 
- podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie - Výzva č. VII Prezí-

dium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predklada-
nie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu pro-
stredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR
na projekt „Prestavba objektu s.č. 61 – Hasičská zbrojnica“

- Zmluvu o dielo č. 1/2017 medzi Obcou Opatovce a Bánovskou re-
gionálnou agentúrou na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotá-
cie Výzva č. VII Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017
na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho roz-
počtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR

- Kúpnu zmluvu medzi Obcou Opatovce ako kupujúcim a Danou
Marcinátovou, na predmet zmluvy: Rodinný dom súpisné číslo
61, Kúpna cena za nehnuteľnosť uvedenú v predmete zmluvy
bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote: 7500 €.

- zabezpečenie spolufinancovania z vlastných prostriedkov
pre projekt „Prestavba objektu s.č. 61 – Hasičská zbrojnica“,
v rámci Výzvy č. VII Prezídium Hasičského a záchranného
zboru 2017 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra SR vo výške 5 % poskytnutej dotácie.

- použitie rezervného fondu vo výške 20000 € na investičné
akcie obce

- text Kroniky obce Opatovce za rok 2016
- predĺženie lehoty na podanie stavebného povolenia podľa

Kúpnej zmluvy č. 2015/1/K, Čl.3, bod 3. o 2 roky
- predĺženie termínu nájomnej zmluvy do 30.04.2020 na ná-

jomný byt č. 2 v bytovom dome Opatovce č. 66. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Opatovciach 18.10.2017

Vzalo na vedomie
- správu hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole
- správu audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016
- vyhradenie utorku, ako nestránkového dňa na Obecnom

úrade v Opatovciach
Schválilo
- VZN č. 5/2017 o organizácii miestneho referenda
- VZN č. 6/2017 o ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdu-

šia malými zdrojmi 
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017 v zmysle

ustanovenia §14 ods.2, písm. a), b)zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-
sov podľa predloženého návrhu

Odporúča
- vstúpiť do rokovania s OZV – NATURPACK, a.s. o možnosti zmeny

systému separovaného zberu plastov z kontajnerového na vrecový

- realizáciu projektu „Zmena vykurovania Obecného úradu,
Opatovce. č.73“ z rezervného fondu obce 

- Zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice Opatovce 
- Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Opatovce 
- Dodatkom č. 1 k VZN č. 2/2016 Prevádzkový poriadok po-

hrebiska „Obecný cintorín Opatovce“ v časti Cenník služieb
poskytovaných prevádzkovateľom Obecného cintorína
Opatovce, doplnenie nájmu hrobového miesta na uloženie
urny 10 €/10 rokov. 

Ustanovuje 
- preventivára požiarnej ochrana obce – Miroslav Ďuráči, ve-

dúceho kontrolnej skupiny – Radovan Forgáč, členov kon-
trolnej skupiny – členovia DHZ, ktorí absolvovali školenie
na vykonávanie  protipožiarnych preventívnych kontrol
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11. ročník Šachového turnaja
Dňa 6. augusta sa v obci Opatovce konal už 11. ročník ša-

chového turnaja. Zúčastnilo sa ho 54 šachistov z okolia Tren-
čína, Piešťan, Dubnice nad Váhom, Topoľčian, Považskej By-
strice aj z Bratislavy. Prvé miesto, patrilo Petrovi Ábelovi
z Piešťan, druhé miesto získal Peter Joštic z Trenčína a tretie
miesto obsadil Miroslav Kijac z Trenčína. V kategórii detí vy-
hrala Emka Holečková z Dubnice nad Váhom, v kategórii žien
získala prvé miesto Emma Poliakova z Dubnice nad Váhom.
Čo je potešujúce, že v kategóriách detí a žien stúplo počet sú-
ťažiacich. Žiaľ tento raz sa turnaja nezúčastnil ani jeden Opa-
tovčan. Poďakovanie patrí starostke, a hasičom z Opatoviec,
ktorí prispeli k uskutočneniu tohto turnaja.

Miesto Méno Skóre Miesto Méno Skóre

1 Ábel, Peter 8 28 Verbytskiy, Patrik 4.5

2 Joštic, Peter 7.5 29 Sedláček, Ondrej 4.5

3 Kijac, Miroslav 7.5 30 Dubnička, Ferdinand 4.5

4 Psota, Roman 6 31 Beták, Peter 4.5

5 Srvátka, Igor 6 32 Nedorost, Lubomir 4.5

6 Masarik, Drahoslav 6 33 Holečkova, Marianna 4.5

7 Kvasaj, Peter 6 34 Hrubisko, Lukáš 4.5 

8 Ballúch, Ivan 6 35 Šiška, Kristof 4 

9 Halák, Matej 6 36 Bezák, Rudolf 4 

10 Šlacký, Stanislav 5.5 37 Mejsnar, Miroslav 4 

11 Blažek, Miloš 5.5 38 Tomaniková, Ludmila 4 

12 Podjavorinsky, Michal 5.5 39 Došek, Peter 3.5 

13 Pobjecky, Ivan 5.5 40 Holečková, Lenka 3.5 

14 Sliva, František 5.5 41 Jankech, Andrej 3.5 

15 Kincel, Ján 5.5 42 Hluchan, Vladimir 3.5 

16 Mihálik, Anton 5 43 Smatana, Viktor 3.5 

17 Sopko, Rudolf 5 44 Holečková, Ema 3.5 

18 Stolár, Michal 5 45 Haško, Marko 3.5 

19 Poliaková, Emma 5 46 Smatana, Tibor 3.5 

20 Hutjra, Roman 5 47 Černicky, Jan 3 

21 Beňo, Milan 5 48 Faktor, Samuel 3 

22 Čuridlo, Jan 5 49 Zaťko, Vladislav 3 

23 Pytlik, Pavol 5 50 Paksi, Alexander 3 

24 Miciak, Emanuel 5 51 Jankechová, Jana 2.5 

25 Mikuš, Peter 4.5 52 Čerepanová, Daniela 1 

26 Solovič, Vladislav 4.5 53 Zaťko, Janko 1 

27 Smrek, Peter 4.5 54 Zaťková, Zuzanka 0.5

Ing. Pavol Ondriška
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Október mesiac úcty k starším
Ako pestrofarebná malebnosť jesene patri k životu prí-

rody, tak aj farebnosť života človeka, vo farbách múdrosti, skú-
seností, spokojnosti a životného bohatstva, by mali patriť k je-
seni života každého z nás. Príroda je pôvabná v každom roč-
nom období a aj človek v jeseni života rozdáva krásu svojej
osobnosti. Čas letí rýchlo, ale človek nemá právo ani moc ho
spomaliť, či dokonca zastaviť. Je preto spravodlivé, že star-
neme všetci rovnako a rovnakým tempom nám ubiehajú ho-
diny nášho života. Aj z tohto dôvodu je zrelý vek veľkou príle-
žitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili a tešiť sa z toho,
čo prežívajú ľudia okolo nás, naši blízky. Každý z nás naplnený
múdrosťou životných skúseností sa vo svojom zrelom veku za-
mýšľa nad svojim životom. V živote každého z nás sú míľniky,

pri ktorých sa na chvíľu zastavíme a zamýšľame sa, aký kus
cesty sme prešli, čo sa nám podarilo, čo nepodarilo uskutočniť
a čo ešte chceme dokázať. 

11. októbra 2017 pripravila obec pre svojich skôr narode-
ných občanov kultúrnospoločenské podujatie v rámci mesiaca
úcty k starším. Starostka obce vo svojom príhovore vyslovila
prítomným prianie pevného zdravia, radosti, šťastia, pohody,
lásky a úspechov v ďalšom živote. Želala, aby všetkých obklo-
povala vďaka, citlivá pozornosť a úcta mladej generácie. V pro-
grame sa básničkami predstavili dievčatá z Opatoviec a deti
z Materskej školy vo Veľkých Bierovciach pásmom básničiek,
pesničiek a tanca. Potom sa o náladu staral harmonikár pán
Holásek.

Nezvyčajná návšteva
9. decembra sme sa stretli s nezvyčajnou situáciou, na

hniezdo priletel bocian. Táto nečakaná  návšteva zaujala všet-
kých občanov a mnohí sa zaujímali, či bocianovi netreba po-
môcť. Na základe konzultácie s CHKO Biele Kartapy, bolo od-
poručené nasledovné: ak je bocian schopný lietať znamená,
že sa o seba vie postarať a netreba ho zachraňovať. V prípade,
že nebude môcť lietať, z dôvodu vyčerpania, je potrebné to na-

hlásiť na správe CHKO Biele Karpaty a potom sa podniknú
kroky na jeho záchranu. Všetci veríme, že táto nezvyčajná ná-
všteva bociana v našej obci, dopadne pre neho dobre a situá-
ciu zvládne. Ak by tak však nebolo, sme mu pripravení po-
môcť.  Zároveň ďakujeme bocianovi za propagáciu našej obce.
Vďaka jeho návšteve sa naša obce dostala do hlavných správ
televízie Markíza.
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Mikuláš
Už tradične sa 5. decembra rozsvietil v obec-

nom parku vianočný stromček a tak ako každý

rok aj teraz k nemu prišiel Mikuláš v sprievode an-

jela a čerta. Darčeky určené všetkým dobrým

deťom, pre ich veľké množstvo, doviezol na vo-

zíku. Pri svetielkach stromčeka sa Mikuláš poroz-

prával s deťmi, niektoré mu povedali básničku, no

mnohé sa hanbili alebo nevedeli a tak Mikuláš na-

kázal deťom do budúceho roku sa naučiť básničku

alebo pesničku. Všetky deti boli odmenené darče-

kom z vozíka. Čert

nemal veľa roboty, lebo

v našej obci, tak to vy-

zerá, sú samé dobré de-

ťúrence. Mikuláš sa so

všetkými rozlúčil prí-

sľubom, že o rok opäť

príde.

Vítanie detí
Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou

udalosťou. Naša obec vyjadruje radosť, záujem a starostli-
vosť o vývin a život nových občanov aj tým, že pripravuje
slávnosť privítania detí do života obce. V stredu 8. no-
vembra 2017, sme privítali deti, ktoré sa narodili v roku
2017. Slávnostne sme ich privítali v našej obci a rodičom po-
priali veľa šťastia a úspechov pri ich výchove. V úvode sláv-
nosti vystúpila pracovníčka obecného úradu pani Jana Vraž-
dová, predstavila rodičov a deti, ktorí prišli na slávnosť.

Potom sa všetkým prítomným prihovorila starostka obce.
Vo svojom príhovore pripomenula, že dieťa je najkrajším
kvetom lásky, rodičov zaväzuje vytrvať pri ňom a vychovať
z malého človiečika dobrého a statočného človeka. Najväč-
ším životným úspechom rodiča je, aby dieťa bolo zdravé,
silné, aby prežilo radostné detstvo. Po slávnostnom zápise
do pamätnej knihy vystúpili s krátkym kultúrnym progra-
mom deti z Materskej školy vo Veľkých Bierovciach. Rodi-
čom odovzdala starosta obce kvet a malý darček.
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Vianočné radosti,

Miestna akčná skupina (MAS)

tak sme nazvali podujatie v nedeľu 10.decembra 2017, kto-
rým sme chceli navodiť atmosféru približujúcich sa Vianoč-
ných sviatkov. Účastníci podujatia mali možnosť zakúpiť si via-
nočné ľudovoumelecké výroky – rôzne ozdoby, oblátky a me-
dovníky. Na zohriatie bol pripravený vianočný punč a atmos-
féru dotvárali koledy v podaní Speváckeho súboru Opatovčan.
V programe sa prednesom prózy a básne predstavili aj Roman
Pienták a Štefan Talába z Detského domova Lastovička v Tren-
číne. Záver podujatia patril hudobnej skupine KaTea z Dolných
Vesteníc s koncertom adventných a vianočných piesní. Veríme,
že všetci, ktorí prišli, strávili príjemné nedeľné popoludnie. 

Starostka obce zaželala všetkým spokojné vianočné
sviatky a do nového roku veľa zdravia a vykročenie tou správ-
nou nohou.

Potreba riešiť komplexný rozvoj územia, zapojiť podnika-
teľské subjekty, neziskové organizácie a fyzické osoby do roz-
hodovania o jeho rozvoji s možnosťou využitia finančných
zdrojov EU priniesla požiadavku na založenie Občianskeho
združenia založeného na princípoch CLLD , to zn. miestny roz-
voj vedený komunitou.

Občianske združenie MAS Inovec bolo založené v júni
2014. Pôsobenie tohto združenie je na území ôsmych obci, a to:
Krivosúd Bodovka, Mníchová Lehota, Opatovce, Selec, Sobla-
hov, Veľké Bierovce, Trenčianska Turná a Trenčianske Stan-
kovce. Sídlo je Trenčianske Stankovce 891.

Cieľom založenia OZ MAS Inovec a následnej žiadosti
o udelenie Štatútu bolo získavanie prostriedkov EU na pod-
poru existujúcich, či novo vznikajúcich podnikov, tvorba pra-
covných miest v makro i mikro podnikoch, rozšírenie aktivít
v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, cestovného
ruchu, agroturistiky, nepoľnohospodárskych činností, slu-
žieb... Tiež na podporu spoločných projektov obcí a iných zá-
merov slúžiacich na ich rozvoj.

Hlavné predstavy o smerovaní územia MAS: zabezpečenie
práce, stabilný ekonomický rast, kvalitné domáce výrobky, at-
raktívnosť územia pre turistov, kvalitná infraštruktúra, špor-
tové využitie, starostlivosť o starších a zraniteľných ľudí, kva-
lita životného prostredia. 

Činnosť OZ MAS Inovec zatiaľ funguje len na báze člen-
ských príspevkov. Na základe vyhlásenej Výzvy MPaRV bol vy-
pracovaný dokument - Stratégia MAS. Koncom mesiaca júna
2017 MAS Inovec zaslala na základe vyhlásenej Výzvy Žiadosť
o udelenie Štatútu MAS.

Celá ďalšia činnosť sa bude odvíjať od stanoviska
MPaRV ku žiadosti. V prípade úspešnosti a udelenia Štatútu
MAS Inovec, bude zapojená do aktivít MAS Inovec verej-
nosť a následne budú zverejnené konkrétne možnosti zí-
skavania finančnej podpory. Podpora sa bude realizovať
v dvoch etapách. Prvá sa týka obdobia 2017 – 2020 a ná-
sledná 2020 – 2023.

Miestna akčná skupina /MAS/ je partnerstvo verejného,
súkromného a neziskového sektora, t.j. zástupcov obcí, pod-
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AGROKOMPLEX
17. – 20. augusta 2017 Nitra

Dňa 17.08. 2017 sa Miestna akčná skupina Inovec
zúčastnila v rámci expozície Národnej siete rozvoja vi-
dieka SR na výstave AGROKOMLEX v Nitre. V stánku -
Región Trenčín boli pre návštevníkov výstavy pripra-
vené propagačné materiály, ukážka háčkovania
a v programe vystúpil Spevácky súbor Opatovčan
z Opatoviec a Spevácka skupina Sokolka z Trenčian-
skych Stankoviec.

nikateľov, neziskových združení, aktívnych občanov, ktorí sa
snažia napomáhať rozvoju územia. Je to zoskupenie verejných
a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záuj-
mov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú orgány verej-
nej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasova-
cích práv. 

MAS je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorej je
schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou
/ďalej len stratégia CLLD/ s jasne formulovanými cieľmi
a opatreniami a udelený štatút MAS.

Komunita - CLLD – z anglického výrazu „Community Led
Local Devalopment“ je nástroj na zapájanie miestnych aktérov
do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekono-
mickom rozvoji územia.

O udelení štatútu MAS rozhoduje Poľnohospodárska pla-
tobná agentúra / PPA/ na základe hodnotiacej správy na pred-
kladanie projektových zámerov, ktorú vypracuje Ministerstvo
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka /MPaRV/. Iba MAS, kto-
rej bol právoplatným rozhodnutím PPA udelený štatút MAS
môže byť prijímateľom nenávratného finančného príspevku
na chod MAS a plniť úlohy podľa nariadenia EÚ.

Eva Beňovičová
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Ježiš je dôvodom našej radosti
Nikdy nie sme počas celého roka takí veselí a šťastní ako

v tieto sväté a veľké sviatky Vianoc a v týchto vianočných
dňoch. Svoju radosť prejavujeme rôznym spôsobom i vo svo-
jich domoch i na svojom mieste i v kostole. Toto zdobenie na-
šich kostolov, zdobenie stromčekov, námestí a ulíc ozdobami
a blikajúcimi žiarovkami, ale nielen našich, ale aj všetkých tých
po svete, ktorí veria v Krista – nie je nič iné ako výraz tej pravej
radosti, ktoré pociťujú v tieto posvätné vianočné dni všetci,
ktorí sa bezvýhradne odovzdali Ježišovi Kristovi, ktorí v neho
celým srdcom a celou dušou veria, milujú ho a v ktorých on
skrze svoju milosť žije. Iba On, lebo je Boh z Boha, je dôvod
pravej a neskalenej radosti, lebo on sa aj narodil v Betleheme,
aby nám priniesol pravú radosť.

Hoci sa narodil ako jednoduché, slabé a chudobné dieťa,
predsa On, práve On, vyzval všetkých ľudí k radosti spevom
anjelov, ktorí nad ožiareným Betlehemom spievali príjemne
znejúcu pieseň: Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle. A čo je radosť a veselosť, ak nie pokoj
v duši, pokoj v rodine, pokoj vo svete? A zasa cez anjelov odkaz
jednoduchým pastierom na betlehemských stráňach: Zvestu-
jem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť celému svetu, lebo
dnes sa vám narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Tú radosť kvôli Ježišovi Kristovi, ktorý sa narodil v Betle-
heme a ktorý sa rodí v dušiach tých, ktorí ho prijímajú, vyja-
drujú aj naše radostné vianočné piesne.

Veď práve, ak chce úbohý, hriešny človek vedieť, čo je
pravá radosť, čo je pravé šťastie, musí vedieť a všetko urobiť,
aby sa celkom oddal Ježišovi a aby Ježiš v ňom žil, účinkoval
a pôsobil. Bez ohľadu, čo nás čaká v živote, bez ohľadu na naše
materiálne postavenie a zdravotný stav, bez ohľadu s akými
ťažkosťami sa stretávame, ak sme v Ježišovi, ak je Ježiš v nás
a my v ňom, radosť nezanikne. 

Švajčiarska spisovateľka Anna Hoffman uvádza
v jednej svojej poviedke skutočnú príhodu o dievčati,
ktorá sa narodila znetvorená: postava príliš drobná,
vlasy prešedivelé, oči karpavé, nos vykrivený. Skrátka
znetvorená. Jedného dňa jej v hneve jej vlastná matka
podotkne: „Nikdy sa na teba nik ani nepozrie, a tobôž
aby si ťa obľúbil“.

Tie slová ako nôž sa zabodli dievčaťu do srdca. Pla-
kala, pomýšľala dokonca aj na samovraždu, ale nakoniec
sa zmierila. Rozmýšľajúc o slovách svojej matky došla k zá-
veru: Keď je niekto drzý a mrzutý, nemôžeš ho milovať,
nech by to bola aj vlastná matka. Ale ak je niekto ku kaž-
dému milý a láskavý, nájde sa niekto, kto ho bude ľúbiť,
hoci by bol netvor ako som ja“. A rozhodla sa byť vždy lá-
skavá ku každému.

A zakrátko sa všetkým stala milá. Jeden cenný mládenec,
pre ktorého bola vzácnejšia pekná duša ako vyparádená tvár,
vzal si ju za ženu. Bola mu vzácnou sprievodkyňou v živote
a dobrou matkou jeho deti. Keď zomrela, postavil jej náhrobok
s nápisom: Ty si bola anjel môjho života“.

A kto nás učí, aby sme boli ku každému milí a láskaví, aby
sme trpezlivo niesli svoje kríže a ťažkosti, aby sme vždy a za
každú cenu išli cestou dobroty a spravodlivosti? Kto nás učí
a kto nás naučil, ak nie ten, ktorého narodeniny na Vianoce
oslavujeme, a tým je Ježiš Kristus, naša Láska a my jeho láska.
Lebo z lásky k nám sa stal človekom a narodil sa ako malé
dieťa.

Prajem vám šťastné a milosťami naplnené prežitie Vianoc
a v Novom roku všetko dobré.

Mgr. Viliam Chrastina
správca farnosti Veľké Bierovce

Svetlo Vianoc
Keby sme robili prieskum na tému, aké predstavy a my-

šlienky spájajú ľudia s Vianocami, vedeli by sme vopred vo veľ-
kej miere odhadnúť odpovede. Štedrý večer je spojený so
stromčekom, darčekmi, večerou, rodina pohromade, svia-
točná pohoda a sviatočná atmosféra, návšteva štedrovečer-
ných služieb Božích, vianočné piesne a koledy, betlehemy zo-
brazujúce narodenie dieťaťa Ježiša, štedrovečerné a vianočné
zvyky, zasnežená krajina, ale aj predvianočné prípravy a ná-
kupy. V odpovediach by sa zrejme našli aj zmienky o zvlášt-
nom citovom rozpoložení, ktoré človek cez tieto sviatky pre-
žíva, zmienky o tom, že osamelí ľudia si cez sviatky bolestnej-
šie uvedomujú svoju osamelosť... Sme radi a vďační, že kon-
com decembra môžeme prežívať niekoľko dní v celkom oso-
bitnej atmosfére bez rozdielu vierovyznania. Vianoce sú
sviatky Kristovho vstupu do sveta, v ich symbolike je mnoho
svetla. Vianočné svetlá, s ktorými sa stretáme na každom

kroku, by sme mali chápať nie iba ako sviatočnú dekoráciu,
ale ako symbol Kristovho vstupu do sveta, narodením Pána
Ježiša v Betleheme. Symbol svetla i hviezdy, ktorý vyjadruje,
čo sa s Kristovým príchodom na svet vlastne stalo: S jeho prí-
chodom prichádza na svet svetlo.

Vianočná zvesť nás upozorňuje, že nám Ježiš toto svetlo
môže a chce dať. Nanovo môžeme prijať istotu, že sme obklo-
pení Božou láskou, a táto istota nám dá silu vytrvať vo všet-
kom, čím prechádzame. Lebo nie vždy sú to okamihy, ktoré
nás napĺňajú radosťou či pokojom. 

Prežívame momenty, keď sa nás zmocňuje dojem, že
sa nám zatmieva svetlo pred očami. Keď do nášho života za-
siahne smrť. Pre mnohých je tmou, a to aj cez tieto sviatky,
dlhá choroba, do ktorej sa dostali oni alebo ich blízki. Choroba
prináša so sebou veľké množstvo problémov najrozličnejšieho
druhu. Človek myslí na ohrozenie svojho života. Ak sa k nej
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Futbal v obci
Koniec roka 2017 sa nezadržateľne priblížil a pre

všetky dobré, stabilizované a fungujúce športové kluby
prichádza čas obzrieť sa, čo priniesol rok 2017 pre náš fut-
balový klub Veľké Bierovce-Opatovce.

Hodnotenie začíname najväčším úspechom družstva
dospelých, ktorí skončili v júni na konci súťažného ročníka
2016/2017 na skvelom 2. mieste so ziskom 57 bodov s vy-
soko aktívnym skóre 87:47, pričom nastrieľali po postu-
pujúcej Veľkej Hradnej druhý najvyšší počet gólov. Najlep-
ším strelcom sa stal Juraj Barták s 24 gólmi, ktorý následne
oznámil, že si od futbalu odpočinie a plánuje ukončiť svoju
športovú kariéru. Obrane na čele s brankárom Rudolfom
Ondrášikom alias „Nepriestrelný“ sa podarilo inkasovať
najmenej gólov zo všetkých zúčastnených mužstiev. Vo
všetkých 30 stretnutiach ako jediný nastúpil Tomáš On-
drášek a odohral obdivuhodných 2 622 minút. V 29 stret-
nutiach odohral plný počet 90 minút a len v jednom stret-
nutí nenastúpil pre zranenie od začiatku, ale len na 12
minút ako striedajúci hráč.

Prebiehajúcu sezónu ukončili dospelí po jesennej časti
na 5. mieste so ziskom 24 bodov a ako sme si už za po-
sledné obdobia zvykli aj s aktívnym skóre 38:19. Najlep-
ším strelcom sa stal Lukáš Breznický s 12 gólmi. Opäť sme
potvrdili dominanciu v defenzívnej činnosti, keď sme do-
stali najmenej gólov zo všetkých družstiev. Dospelí odo-
hrali v jesennej časti z plánovaných 15 zápasov o jeden
zápas menej, keď sa zápas v Brestovci neodohral z dôvodu
nespôsobilého terénu, zápas sa odohrá až v jarnej časti.
Udiala sa však jedna veľmi nepríjemná situácia, keď v zá-
pase s Myjavou „B“ sa na súperovom ihrisku veľmi vážne
zranil brankár Rudolf Ondrášik. Po tejto nešťastnej uda-
losti si všetci futbaloví priaznivci položili otázku, kto bude

ďalej chytať. Tu sa opäť potvrdilo známe“ nikdy nehovor
nikdy“ a po necelých troch mesiacoch sa Juraj Barták vrátil
do mužstva v hodovom zápase Opatoviec proti Kočovciam,
ale nevrátil sa ako strelec, ale ako brankár, kde vydržal až
do dnes. 

Starší žiaci skončili súťažný ročník 2016/2017 na 2.
mieste so ziskom 61 bodov a vysoko aktívnym skóre
124:39. Najlepším strelcom sa stal s 25 gólmi Jakub Mar-
cinát pred Patrikom Fabianom s 22 gólmi a Adamom On-
dráškom so 17 gólmi. V prebiehajúcej sezóne ukončili je-
sennú časť na 2. mieste so ziskom 25 bodov so stratou 2
bodov na vedúcu Opatovú nad Váhom. Najlepšími strel-
cami sa s 11 gólmi stali Adam Mondek a Peter Marchot
pred Šimonom Bujným s 10 gólmi. Do družstva žiakov sa
trénerom Milanovi Gabrišovi, Marekovi Ondráškovi a Mi-
lanovi Fabianovi podarilo zapracovať aj nových osem –

pridruží bolesť, je to ďalšia záťaž. Ďalej to môžu byť problémy
týkajúce sa medziosobných vzťahov. Nedoriešené situácie, ne-
vyjasnené vzťahy. Neraz sú s tým spojené vážne ekonomické
problémy. Všetko to dokopy spôsobuje, že človek má dojem,
akoby bol ponorený do tmy a stálych problémov a nepokojov,
z ktorých sa nedokáže dostať.

Keď nám odíde z tohto života niekto blízky, koho sme
mali veľmi radi, sme naplnení tmou smútku. Toto cítia v rodi-
nách, v ktorých ostáva prázdne miesto pri vianočnom stole.
Je mnoho iných situácií tmy, v ktorých sa nachádzame, v kto-
rých sa nachádzajú naši blížni. Vianočná zvesť znamená toto:
do každej situácie tmy prináša Ježiš svetlo. Ak má byť vianočná
zvesť aj pre nás účinná, mali by sme si cez tieto sviatky klásť
otázku: Aká je tá moja tma? V akej tme už dlho chodím a ne-
dokážem sa z nej vyslobodiť? Musíme naliehavo zatúžiť po
svetle. Ak k tomuto svojmu poznaniu vlastnej tmy pridáme
modlitbu, Pane Ježiši Kriste, daruj mi svetlo, ktoré by rozo-

hnalo tmu môjho života, môžeme zažiť vianočný div, že toto
svetlo bude nám skutočne darované a že sa začne nová kapi-
tola nášho života.

Do všetkých rodín, v ktorých sa do vianočnej radosti
mieša smútok, chce vstúpiť Pán Ježiš so svojím svetlom. Vkladá
nám do sŕdc istotu, že tí, ktorí dnes už nemôžu sedieť s nami
za vianočným stolom, majú tiež svoje Vianoce, a to omnoho
krajšie, ako sú tieto naše. Aj v tomto ohľade platí: Každý má
toľko slnka, koľko si sám vezme. Každý má toľko Kristovho
svetla, koľko je sám ochotný prijať. Preto mi dovoľte popriať
Vám pokojné, svetlom ožiarené, láskyplné sviatky naplnené
blízkosťou rodiny a Božej blízkosti viditeľnej vo všetkom, čo
prežívate a nový rok 2018 naplnený zdravím, porozumením
a radosťou zo života. 

S úctou a modlitbou Vaša
Jarmila Petrulová - evanjelická farárka

www.ecav-tnstankovce.sk
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deväť ročných chlapcov: Ramona Konárika, Davida Mej-
chera a Rastislava Kubaloša. Touto cestou si dovoľujeme
pozvať medzi nás aj ďalších chlapcov a dievčatá so záuj-
mom o trávenie svojho voľného času vo futbalovom ko-
lektíve.

Všetky aktuálne informácie, výsledky, tabuľky, fotky,
reporty a videá si môžete pozrieť na našej internetovej
stránke http://futbalbierovceopatovce.sk/news.php,
o ktorú sa nepretržite stará Timotej Bulko.

Opäť sme okrem futbalu dokázali úspešne zorganizo-
vať aj jednu z najväčších spoločenských akcií na okolí
„Jánske ohne 2017“, čím sme potvrdili, že hráme nielen
futbal, ale vieme aj zorganizovať spoločensko – kultúrne
podujatie. To by nebolo možné bez pomoci sponzorov,
preto im chceme poďakovať: Obecný úrad Veľké Bierovce,
Obecný úrad Opatovce, FERO s.r.o, Recobuild, Erson Re-
cycling, MIRACH, Autoservis Štefan Bozó, Goral, Kader-
nícky salón - Andrea Fabiánová, Kadernícky salón Christie,
Bar Seven Juraj Gabriš, Ing. Milan Bulko, Drahoš Meravý,
Vojtech Ondrášek, Elspol - Ján Bujný, Potraviny Peter
Šulek, Adam Dziacky, Bresman, Timedata, AutoTrip Juraj
Mercek, REGAL SISTEM.

Poďakovanie patrí aj všetkým Vám, ktorí ste nás pod-
porovali nielen na ihrisku, ale ste nám darovali aj 2% z da-
ňového priznania pre fyzické osoby. Zároveň Vás opätovne
chceme požiadať o poukázanie 2 % zaplatenej dane z prí-
jmu za zdaňovacie obdobie roku 2017. Znamená to, že
v mesiacoch marec a apríl 2018 budete môcť podporiť čin-
nosť klubu aj touto formou. Poďakovať chceme aj staveb-
nej spoločnosti FERO s.r.o. za zakúpenie nových dresov
v bielo-modrej kombinácii aj s tréningovými tričkami.

Okrem pozitívnych informácií o výsledkoch je po-
trebné sa zmieniť aj o jave, ktorý v poslednom období
začína byť pravidlom na našich futbalových zápasoch.
Niektorí z takzvaných tiež fanúšikov prichádzajú na fut-
bal s cieľom už od prvej minúty kričať, zosmiešňovať
a vulgárne sa vyjadrovať nedôstojným až urážlivým

spôsobom na adresu našich hráčov, ktorí si to určite ne-
zaslúžia. Už od decembra sa začínajú pripravovať na
jarnú časť sezóny a počas zimných mesiacov, keď si veľa
fanúšikov na futbal ani nespomenie, a keď počasie
a podmienky na futbal nie sú celkom vhodné, oni tré-
nujú na snehu a v mraze preto, aby si zlepšili svoje fut-
balové schopnosti a čo najlepšie sa pripravili na ďalšie
súťažné zápasy. Trénujú nielen pre vlastné pobavenie,
ale aj pre to, aby fanúšikom ponúkli hru, na ktorú sa
dobre pozerá. Môžeme si byť istí, že na každý zápas na-
stupujú s cieľom podať čo najlepší výkon, ale ako to v ži-
vote chodí, nie vždy sa všetko podarí. Vytvorme teda at-
mosféru a prostredie, ktoré im bude nápomocné pri ich
výkonoch. Uvedomme si jeden zo základných princípov
futbalu, ktorý hovorí, že hráči, fanúšikovia, tréneri
a funkcionári sú spojené nádoby a jedna bez druhej ne-
môžu existovať. Veľmi presne to pomenoval Xavi, bý-
valý španielsky reprezentant, ktorý sa stal majstrom
sveta, dvakrát majstrom Európy a trikrát vyhral Ligu
majstrov v drese FC Barcelona: „Priateľstvo a radosť
z hry musí byť vždy viac než čokoľvek iné. Vo futbale
nesmie ísť len o výsledok. Veľmi dobre sa v živote mô-
žete cítiť aj bez víťazstva na ihrisku.“ 

Zároveň Vás chceme informovať o čerstvej udalosti,
ktorá zmarila niekoľkoročnú prácu viacerých ľudí starajú-
cich sa o trávnik na našom futbalovom ihrisku. Niekto si
pomýlil futbalový trávnik s cestou a zanechal na ňom ko-
ľaje, zrejme od auta, a tým ho zničil. Nedávno sa podobná
udalosť odohrala v neďalekej obci, no tam škodu spôsobili
zvieratá, nie človek.

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov
a do nového roka 2018 máme jedno prianie, aby sme do-
kázali spomaliť pracovné a životné tempo a na futbal cho-
dili pre radosť, odreagovanie, oddýchnutie a načerpanie
pozitívnej energie.

Mgr. Roman Kadák
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Nový školský rok opäť otvoril brány škôl
Nuž tak, skončil sa čas oddychu a leňošenia. Bicykle, ko-

lobežky, kolieskové korčule, ruksaky vymenili žiaci na dlhých
desať mesiacov za knihy, zošity, perá a iné veci potrebné pri
vyučovaní. 

Urobili sme spoločne bodku za letnými prázdninovými
dňami a pripomenuli si, že čas veľmi rýchlo plynie. Veď len
pred niekoľkými dňami bežali žiaci s vysvedčeniami v rukách
v ústrety dobrodružstvám a dňom plným oddychu a už kolotoč
začína znova… 4.septembra 2017 sa uskutočnilo slávnostné
otvorenie nového školského roka. Po vypočutí hymny Sloven-
skej republiky, príhovoru spolužiakov, riaditeľky, pána sta-
rostu JUDr. Martina Markecha a predsedu rodičovského zdru-
ženia pána Juraja Janču sa 387 žiakov z Trenčianskych Stan-

koviec, Krivosúd – Bodovky, Veľkých Bieroviec, Opatoviec,
Selca, Trenčianske Turnej a Trenčína odobralo do svojich
tried. ( FOTO )V tomto školskom roku navštevuje našu školu
20 detí z Opatoviec. V organizácii a personálnom obsadení po
MD nastúpili Mgr. Slávka Kalabová - špeciálna pedagogička
a učiteľka matematiky, Mgr. Adela Brhlíková - učiteľka anglic-
kého jazyka a dejepisu. Noví pedagogickí zamestnanci sú
Mgr. Ivana Maksinová – učiteľka biológie a chémie, Mgr. Kris-
tína Božková- učiteľka slovenského jazyka a literatúry, etickej
a výtvarnej výchovy a Mgr. Vladimír Ondrovič – učiteľ telesnej
a športovej výchovy. Na iné pôsobisko odišla Mgr. Miriam Pe-
trová. Na dôchodok odišli Mgr. Mária Kršjaková, Mgr. Mária Po-
rubanová a Ing. Vojtech Irša. 

Vedenie školy:

Triednictvo v škole: 

Učitelia bez triednictva:

Prevádzkoví zamestnanci: 

Mgr. Darina Sýkorová riaditeľka školy

Mgr. Ľuba Balajová zástupkyňa riaditeľky školy pre I. stupeň

Zdenka Baková zástupkyňa riaditeľky školy pre II. stupeň

Bc. Marta Jančová zástupkyňa riaditeľky školy pre úsek MŠ

1.A trieda Mgr. Monika Svatíková učiteľka 1. - 4.

1.B trieda Mgr. Gabriela Trnavská učiteľka 1. – 4.

2.A trieda Mgr. Terézia Kadáková učiteľka 1. – 4. 

2.B trieda Mgr. Lenka Ďuďáková učiteľka 1. – 4.

3.A trieda Mgr. Eva Trúnková učiteľka 1. – 4.

3.B trieda Mgr. Lenka Pazderová učiteľka 1. – 4. 

4.A trieda Mgr. Zuzana Mikušincová učiteľka 1. – 4. 

4.B trieda Mgr. Karin Fábryová učiteľka 1. – 4.

5.A trieda Mgr. Daniela Staníková uč.II.st. SJL- MAT

5.B trieda Mgr. Mária Bobotová uč.II.st. ANJ

6.A trieda Mgr. Ida Lobotková uč. II.st. CHEM - ENV -BIO

6.B trieda Mgr. Adela Brhlíková uč.II.st. ANJ - DEJ

7.A trieda Mgr. Božena Marcinátová uč.II.st. SJL- OBN

7.B trieda Mgr. Soňa Čutorová uč.II.st. GEG - DEJ

8.A trieda Mgr. Ivana Mayerová uč. II.st. NEJ - TCHV

8.B trieda Mgr. Zuzana Pálešová uč. II.st. TEV -trénerstvo

9.A trieda Ing. Zdenka Kytová uč. II.st. TCHV - MAT

9.B trieda Mgr. Mária Obdržalová uč. II.st SLJ – HUV

Mgr. Katarína Bohušová SJL – ANJ

Ing. Slávka Kalabová MAT – ŠP

Mgr. Kristína Božková SJL – ETV + VYV

Mgr. Ivana Maksinová uč. II.st BIO-CHEM

Bc. Adriana Fabiánová asistent učiteľa

Mgr. Jarmila Petrulová kňaz - vyuč. NBV 

Mgr. Lucia Sedláčková 
katechétka NBV , OBN, 
výchovná poradkyňa

Mgr. Viliam Chrastina kňaz – vyuč. NBV 

Gabriela Chochlíková
ekonomická pracovníčka
mzdová pracovníčka 

Ingrid Králiková administratívna pracovníčka školy

Ľubomír Struhár správca PC

Miroslav Jančo školník, údržbár, kurič 

Zuzana Jančová upratovačka ŠKD

Ľubica Lukáčiková upratovačka 

Zuzana Jančová upratovačka 

Gabriela Sedláčková upratovačka 

Eleonóra Maťovčíková upratovačka MŠ

Viera Kadlečíková upratovačka MŠ

Miroslav Jančo kurič MŠ 

Alena Ježíková technik BOZP a PO/ext. prac./
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Podľa inovovaného štátneho a školského vzdeláva-
cieho programu sa budú učiť žiaci v 1.-3. ročníku a na
II. stupni v 5.- 7. ročníku. V rámci disponibilných hodín
sme v 3. ročníku posilnili slovenský jazyk a literatúru
a matematiku. V 7. ročníku tiež slovenský jazyk a lite-
ratúru, druhý cudzí jazyk (nemecký a ruský )a pracovné
vyučovanie. 

Na začiatku septembra si žiaci našej školy prevzali
vzdelávací poukaz a naspäť sme od nich prijali 242 po-
ukazov. Budú pracovať v 15 krúžkoch – aerobik, anglič-
tina hrou, biblický krúžok, florbal, folklór, futbal, ha-
sičský, karate, keramický krúžok, lukostrelecký, mažo-
retky, moderný tanec, volejbal, výtvarný a zdravé va-
renie. 

Základná umelecká škola z Nemšovej ponúka
našim žiakom v škole hru na gitare, tanečný a výtvarný
krúžok. 

Zápis na primárne vzdelávanie do 1. ročníka ZŠ sa
bude konať 11.apríla 2018 ( streda)

Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka základ-
ných škôl (T 5-2017) sa uskutoční 22.novembra 2017
(streda). Testovania papierovou formou sa zúčastnia
všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzde-
lávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov
s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského
jazyka a literatúry.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základ-
ných škôl (Testovanie 9–2018, T9-2018) sa uskutoční
21.marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slo-
venský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci
9.ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov
vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žia-
kov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín testo-
vania sa uskutoční 5.apríla 2018 (štvrtok).

Prázdniny

Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom
prázdnin

Termín
prázdnin

Začiatok
vyučovania po
prázdninách

jesenné
27. október 2017
(piatok)

30. október 
– 31. október
2017 

2. november
2017 (štvrtok)

vianočné
22. december
2017 
(piatok)

23. december
2017 
– 5. január 2018

8. január 2018 
(pondelok)

polročné
1. február 2018
(štvrtok)

2. február 2018
(piatok)

5. február 2018
(pondelok)

ja
rn

é

Banskobystrický
kraj
Žilinský kraj
Trenčiansky kraj

16. február 2018 
(piatok)

19. február – 23.
február 2018

26. február 2018 
(pondelok)

Košický kraj
Prešovský kraj

23. február 2018 
(piatok)

26. február – 2.
marec 2018

5. marec 2018
(pondelok)

Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
Trnavský kraj

2. marec 2018 
(piatok) 

5. marec – 9.
marec 2018

12. marec 2018
(pondelok)

veľkonočné
28. marec 2018 
(streda)

29. marec - 3.
apríl 2018

4. apríl 2018
(streda) 

letné
29. jún 2018 
(piatok)

2. júl 
– 31. august 2018

3. september
2018 
(pondelok)

Prevádzkoví zamestnanci: V tomto školskom roku budú mať žiaci prázdniny:

Elena Gabrišová vedúca ŠJ

Katarína Pevná hlavná kuchárka

Slávka Hašková kuchárka

Edita Štvrtecká kuchárka

Janka Bočáková pomocnica

Mária Krištofovičová pomocnica

Marcela Husárová pomocnica

V polovici septembra sme sa zapojili do zbierky Biela pas-
telka a podporili sme Úniu nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska. Uskutočnili sme už tradičný Beh Terryho Foxa, s účas-
ťou celej školy s dobrovoľnou zbierkou na konto Ligy proti ra-
kovine. 

Rodičovské združenie prispelo pre všetkých žiakov na vy-
stúpenie artistickej skupiny z Ukrajiny. Súbor artistov ponúkol
deťom zaujímavý a pestrý program s akrobatickými, ale aj zá-
bavnými vystúpeniami. Do programu sa zapájali aj naše deti,
čo ešte viac umocnilo výsledný zážitok. (FOTO)

26.septembra na Deň európskych jazykov pani učiteľky
pripravili pre žiakov aktivity, aby si uvedomili, aké dôležité je
poznať a učiť sa cudzí jazyk. V novembri sme pre prihlásených
žiakov zorganizovali kurz anglického jazyka s anglickými lek-
tormi. 

V škole sme zorganizovali výstavu plodov a zeleniny zo
záhrad pod názvom PLODY NAŠEJ ZÁHRADY. Žiaci priniesli do
školy rôzne druhy zeleniny a ovocia, ktoré vystavili na chodbe,
kde si ich ostatní mohli prezrieť. 

Medzi úspešných žiakov v súťažiach patria i deti z Opato-
viec. V školskom kole speváckej súťaže „Trenčianske hodiny“
v 2.kategórii Emka Zavadzanová obsadila 3.miesto. 

Diana Bujná, Adam Mondek a Dávid Mondek patria medzi
pravidelných a úspešných reprezentantov školy v športových
súťažiach.

Zo života školy sa môžete dozvedieť na webovom sídle
www.zs.trenstan.sk
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Exkurzia v Národnej rade Slovenskej republiky.
V pondelok 25.9.2017 žiaci 8.A a 8.B využili ponuku Kan-

celárie NR SR sprístupniť priestory verejnosti a zúčastnili sa
exkurzie v parlamente.

V sprievode vyškoleného pracovníka Mgr. Ľubomíra Ada-
mišina sa mohli oboznámiť s procedúrou a pravidlami parla-
mentnej práce priamo na mieste.

Prezreli si priestory parlamentu, jeho výzdobu a z balkóna
rokovacej sály aj priestory , v ktorých prebieha plenárne za-
sadnutie.

Stretli sa s poslancom NR SR Ing. Ľubomírom Petrákom
CSc - predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež
a šport , s ktorým diskutovali o aktuálnom dianí v školstve. Za-
ujímalo ich najmä testovanie deviatakov.

Súčasťou exkurzie bola aj jazda historickým „Prešporáči-
kom“ po Hradnom okruhu. Prehliadka začala na Hviezdosla-
vovom námestí pri historickej budove SND a končila na Brati-
slavskom hrade, kde si žiaci prezreli hradné priestory a baro-
kovú záhradu.

Žiakom sa exkurzia veľmi páčila a upevnili si svoje vedo-
mosti z občianskej náuky a dejepisu v 7. ročníku.

Poďakovanie patrí pani JUDr. Simone Mastelovej, poslan-
kyni Obecného zastupiteľstva Trenčianske Stankovce , za spro-
stredkovanie a rezervovanie termínu exkurzie.

Mgr. Ivana Mayerová
Mgr. Zuzana Pálešová

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.
Rok 2017 zaznamenal v Jazdecko-rehabilitačnom centre

Lesan n.o. mnoho výziev. Počas roka sa organizácia zapájala do
aktivít , ktoré prinášali úžitok pre mnohé skupiny detí a rodín.
V rámci verejnoprospešných aktivít sme sa zapojili do projektov:
- Hipoterapia detí s postihnutím prichádzajúcich individuálne

- Hipoterapia detí v zariadeniach a spolupráca s organizá-
ciami s poslaním starostlivosti o deti s hendikepom 

- Hipoterapia pre väčšie skupiny, ktoré prichádzajú zo vzdia-
lenejších miest v rámci voľnočasových aktivít a výletov, kde
je hipoterapia a vozenie na koníkoch podnetným progra-
mom spojeným so zážitkami z prírody, ergoterapie

- Aktivity dobrovoľníckej skupiny mládeže, ktorí pomáhajú
pri aktivitách v centre

- Podpora zamestnávania v projektoch UPSVaR 

V roku 2017 smerovanie Lesan n.o. podporili Nadácia pre
deti Slovenska Fond Dôvera, Nadácia VUB Banky a Trenčian-
sky samosprávny kraj, za čo srdečne ďakujú rodiny s deťmi
a kolektív Lesan n.o.

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o. získalo dňa
17.7.2017 certifikát „Vitajte cyklisti“.

Cieľom certifikácie turistických služieb je úprava turistických
zariadení a cieľov pre potreby cyklistov a tým podpora cyklodo-
pravy a cykloturistiky na Slovensku. 

YZ praktického hľadiska to znamená, že najdôležitejšou vecou
pri návšteve certifikovaného zariadenia je, že si máte kde odložiť
bicykel bez rizika poškodenia či krádeže.

Naše centrum poskytuje počas návštevy základné náradie pre
základné opravy, umožňuje umytie bicykla, pranie a sušenie vý-
stroja, krátkodobé ubytovanie v turistickej chatke.

Geografická poloha obce Opatovce ponúka návštevníkom vy-
konávať jednodňové ako aj dlhšie cyklotúry.

JRC Lesan n.o. je partnerom Projektu „Vrchárska koruna Tren-
čianska“, ktorá je zameraná na spoznávanie Trenčianskeho kraja
zdolaním 20 vrcholov zo sedla bicykla alebo pešou turistikou. 

Mgr. Dana Struhárová

Na záver chcem poďakovať za sponzorskú pomoc a pod-
poru všetkým rodičom našich žiakov.

Veľmi pekne ďakujem i všetkým, tým, ktorí nám pomáhali
a prispeli 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pre ro-
dičovské združenie. Úprimné poďakovanie za poukázanie
dvoch percent z dane patrí tiež spoločnosti VAILLANT GROUP
– VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA, s.r.o. Trenčianske Stan-
kovce.

Zaželajme si v tomto školskom roku veľa úspechov, aby
bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zaží-
vali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových po-

dujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových ob-
javov. Úprimne si želám, aby naša škola, tak ako doteraz,
fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia,
mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dob-
rej rodine. Prajem všetkým zdravie, pohodový a úspešný
školský rok.

Žiakom menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie
známky, za ktorými budú bohaté vedomosti. Prajem im
mnoho úspešných dní počas celého školského roka.

Mgr. Darina Sýkorová
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Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce

Jednota dôchodcov Slovenska 
Základná organizácia Opatovce - stretnutie

Tento rok sa pre členov dobrovoľného hasičského zboru
Opatovce niesol v duchu prevencie voči požiarom, osobných
previerok a školení. 

Ku dňu 15.11.2017 sme registrovali celkovo 9 výjazdov, zú-
častnili sme sa troch taktických cvičení a troch školení. Aj
v tomto roku sme dohliadali na bezpečnosť festivalov, ktoré
sa konali na Rybníkoch v Opatovciach, pričom sme počas do-
zoru boli prizvaní i k dopravnej nehode políciou, ktorá vznikla
na ceste prvej triedy. Organizovali sme aj Anna Bál, ktorý bol
aj napriek počasiu jedným z najlepších ročníkov. Touto cestou
by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorých tieto okolnosti ne-
odradili a prišli si príjemne posedieť, zatancovať si a podporiť
našu zábavu. Dúfame, že o rok sa nám podarí zopakovať túto
akciu v ešte lepšom a hojnejšom prevedení a taktiež pevne ve-
ríme, že spolu s Vami vytvoríme opäť skvelú atmosféru. 

V jesenných mesiacoch sme po domácnostiach v obci vy-
konávali preventívne protipožiarne kontroly. Hoci sa našlo
i zopár nedostatkov, tak sme boli pozitívne prekvapení spolu-
prácou našich občanov a ich milým prístupom. Všetkým samo-
zrejme ďakujeme za ich čas a ochotu spolupracovať pri vyko-
návaní týchto preventívnych kontrol. 

Budúci rok máme v pláne pokračovať v kontrolách hydran-
tovej siete v obci. Čakajú nás aj taktické cvičenia, kde opäť pre-
veríme pripravenosť našich členov a ich pripravenosť zasiah-
nuť všade tam, kde môže dôjsť k ohrozeniu života a majetku.

Do zboru nám pribudli aj dievčatá, ktoré sa takisto v budúc-
nosti zúčastnia základného školenia dobrovoľných hasičských
zborov, aby sa rovnako mohli podieľať na zásahových činnos-
tiach a najmä reprezentovať našu obec pri hasičskom športe.

Týmto dávame priestor všetkým dievčatám a chlapcov, ak
majú záujem, aby nás oslovili a prihlásili sa do nášho zboru,
rozšírili naše rady, prípadne dopomohli našej obci pred jed-
notlivými nepriaznivými živlami ako oheň, alebo voda.

Na záver by sme sa chceli pekne poďakovať všetkým spon-
zorom, starostke obce a poslancom obecného zastupiteľstva
a tým, ktorí nám počas celého roka pri týchto akciách pomá-
hali, pretože i vďaka Vám vieme rozvíjať náš zbor a byť nápo-
mocní všetkým našim občanom. 

Srdečne Vám želáme krásne vianočné sviatky a úspešný
štart do nového roka 2018. 

Benjamín Vasko
- veliteľ DHZ Opatovce. 

26. augusta 2017 sa stretli členovia JDS ZO Opatovce
v areáli športového ihriska na tradičnej opekačke pri vybudo-
vanom ohnisku. Gazdinky priniesli ochutnať koláče a nechý-
balo ani dačo tuhšieho, aby lepšie chutilo. V družnej debate
posedeli okolo ohniska a tešili sa z príjemného počasia, ktoré
tiež tejto akcii prialo. Predebatovali pripravovaný výlet do Vy-
sokých Tatier, ktorý sa uskutočnil 19. septembra 2017. Zúčast-

nilo sa ho 11 členov, ktorí si
prezreli Štrbské pleso, poko-
chali sa výhľadom na naše
najväčšie hory a prečistili
pľúca tatranským vzduchom.
Obe podujatia sa vydarili.

Marta Bulková
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Jednota dôchodcov Slovenska Základná organizácia Opatovce

V októbri sa členovia jednoty stretli pri príležitosti mesiaca úcty
k starším. Úvodný príhovor predniesla predsedníčka pani Marta Bul-
ková: Neberme zrelý vek tak vážne – šach ešte neznamená mat. Nech
ešte veľa dní sa zažne každému, kto má život rád. Tak sa spomína vo
verši Kataríny Hudecovej – Zrelý vek. Nezabúdajme, že každému z nás
pribúdajú roky. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Človek sa
ocitá v jeseni života a prichádza čas spomienok na detstvo, mladosť,
bilancovanie, čo sme urobili pre svoje deti, rodinu. Čo sme urobili pre
seba, aby sme i roky v seniorskom veku prežili spokojne a stále ešte
aktívne. Pretože teraz máme čas na oddych, výlety, pokojnejšiu prácu
v záhrade, áno, aj pozeranie televízie – známe seriály, súťažné duely,
zábavné programy. Každé obdobie života má svoje svetlé i tienisté
stránky. Nenechajme sa odradiť od drobných radostí, ktoré nám život
ponúka i vo vyššom veku. Nezostávajme za dverami svojho domu.
Zapájajme sa do spoločenského života našej obce. Nikto nás nebude
odsudzovať za to, že už nemáme toľko síl ako za mlada. Naopak, ešte
stále môžeme byť pre mladých príkladom .Môžeme im ukázať, že
i nám ešte záleží na tom, ako sa žije v našej obci, ako naša obec vyzerá.
Prešiel ďalší rok, čo sme si povedali, že nebudeme len za dverami svo-

jich domovov, že využijeme ešte pár tých rôčkov, ktoré nám život po-
núka. V roku 2017 sme posilnili svojou účasťou karnevalový sprievod
pri ukončení fašiangového obdobia. Nenechali sme si ujsť ani vystú-
penie súboru Alexandrovci, ktorého sa zúčastnilo 10 našich členov
s čiastočnou úhradou z pokladne. Obdivovali sme ľadové sochy vo
Vysokých Tatrách, relaxovali na Štrbe, v spolupráci s organizáciou
z Juhu sme navštívili Čičmany a okolie, využili sme týždňový rela-
xačný pobyt v Bojniciach, stretli sme sa pri vybudovanom ohnisku
na tradičnej opekačke, Trenčianske kultúrne stredisko nám ponúklo
predstavenie „Nikto nie je dokonalý“, ktorého sa zúčastnilo 12 našich
členov. Celoročne máme v ponuke masáže v stredisku na Juhu, ktoré
sú pre seniorov zľavnené. Nezabudli sme ani na tých členov, ktorí, zo
zdravotných dôvodov nie sú schopní výletov mimo domova, pripra-
vili sme malé posedenie v mesiaci Úcty k starším s malým darčekom.
Za to, že môžeme vyvíjať spomínané aktivity, ďakujeme finančným
príspevkom Obecnému úradu a Združeniu členov urbáru v Opatov-
ciach. Ak Ťa niečo oslovilo, ak nechceš byť osamelý, ak máš čas, ktorý
nevieš využiť, poď medzi nás. 

Marta Bulková 

Jednota dôchodcov Slovenska Základná organizácia Opatovce

Prednáška

Seniori pozor !
Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov ! 
Polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičia-

vali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o pod-
vodníkov a zlodejov. V ostatnom období sú zaznamenávané prí-
pady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám
v neskorých nočných hodinách alebo skorých ranných hodinách
a predstavujú sa nielen ako ich príbuzní alebo známi (vnuk, syn,
brat, sused, spolužiak) a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely,
ale tiež ako lekári (napr. MUDr. Molnár, MUDr. Martinka,
MUDr. Matuška) a oznámia seniorom, že ich príbuzný pod vply-
vom alkoholu spôsobil ťažkú dopravnú nehodu na Slovensku
alebo v Maďarsku, ktorou spôsobil škodu inej osobe a teraz leží
v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri dopravnej ne-
hodne odhryzol jazyk. Od seniorov žiadajú peniaze na úhradu
škody, ako aj za jeho operáciu, nakoľko je v kritickom stave. Pá-
chatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili se-
niorovi preveriť, či skutočne volá ich príbuzný. Žiadajú,
aby peniaze poslali po taxikárovi, alebo ich osobne pri-
niesli do Maďarska a odovzdali ich neznámej osobe, ktorá
o nehode vie a zariadi všetky potrebné veci, hlavne to, že
nehoda nebude hlásená polícii a nikto sa o nej nedozvie.
Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy overili, či na-
ozaj volá ich príbuzný a peniaze v žiadnom prípade nedá-
vali cudzím osobám. 

Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj
pod inými vymyslenými legendami. K najznámejším legendám
patrí, že páchatelia sa predstavujú ako pracovníci elektrární, vo-
dární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli
vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok
alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako
cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú
peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu
a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade vystu-
pujú ako rôzny predajcovia rôzneho tovaru (vlnené prikrývky,
masážne stroje, zdravotnícke pomôcky, hrnce, nože) a lákajú se-
niorov na výrazné zľavy. 

Polícia upozorňuje, že v mnohých prípadoch ide
o podvodníkov, ktorí sa v prvom rade snažia získať
dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokali-
zovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli pod
rôznymi zámienkami ich okradnúť. Polícia preto
zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby
do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a nevy-
berali pred nimi peniaze, nakoľko podvodníci ovlá-
dajú veľa spôsobov a manipulačných techník ako od
nich vylákať peniaze, alebo ich okradnúť o celoži-
votné úspory. 

Mgr. Danka Adámiková
referent špecialista KR PZ SR

7.  decembra 2017 základná organizácia pripravila prednášku zameranú na tému bezpečnosti
v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne. Je škoda, že prednášku si
prišlo vypočuť málo obyvateľov, lebo téma je stále aktuálna. 

Marta Bulková
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Štatistika za rok 2017 k 5.12.2017
Počet obyvateľov 434, z toho 216 mužov a 218 žien
Priemerný vek 40,28
Slobodní/é 214 z toho 122 mužov a 92 žien
Ženatí/vydaté 193 z toho 87 mužov a 106 žien
Narodení 5 z toho 2 chlapci a 3 dievčatá
Sobáš 6
Prisťahovaní 14
Odsťahovaní 1

Opustili nás:
Mária Marcinátová 04.01.2017
Pavel Škúci 13.05.2017 
Ján Bulko 13.06.2017
Oľga Marcinátová 17.08.2017
Mária Krištofová 25.08.2017
Mária Šuleková 27.09.2017
Ing. Miroslav Šulek 22.10.2017
Česť ich pamiatke

Jubilanti roku 2018
50 rokov
Rábek Jozef, Dohňanský Pavol, Svatík Milan
60 rokov
Horňák Štefan, Knotek Ľubomír, Marcinát Marián, 
Margorín Zdeno, Kvasnicová Marcela, Dohálová Viola 
Mgr., Repková Mária, Dohálová Anna, Ondrišková Mária
70 rokov
Barták Jaroslav, Margorín František, Horňák František, 
Nagyová Anna, Dohňanská Anna
75 rokov
Bujná Anna, Michalcová Anna, Prcúchová Emília
80 rokov
Horňáková Božena
86 rokov
Marcinát Ľudovít
87 rokov
Chorvát Jozef, Janík Pavol
89 rokov
Marcinát Ján, Chorvátová Anna
90 rokov
Škúciová Magda
93 rokov
Kováčová Anna
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Grafická úprava a tlač: DUO PRINT, s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.Náklad: 150 ks.

Zmluvy na hrobové miesta
Vážení občania, opätovne upozorňujeme na končiace ná-

jomné zmluvy na hrobové miesta na cintoríne v Opatovciach
s termínom 1.1.2018. Je potrebné prísť na Obecný úrad uzavrieť
nájomnú zmluvu na ďalšie obdobie – 10 rokov. V zmysle zákona
131/2010 Z.z. o pohrebníctve, právo užívať hrobové miesto a ur-
nové miesto vzniká uzavretím písomnej nájomnej zmluvy. Ob-
raciame sa na občanov, ktorí majú podpísané nájomné zmluvy
na hrobové miesta, alebo na rodinných príslušníkov (v prípade,
že nájomca počas trvania desaťročného nájmu zomrel), aby pri-
šli na obecný úrad a v zmysle zákona si splnili povinnosť a uza-
vreli nájomnú zmluvu. Za spoluprácu všetkým ďakujeme. 

Parkovanie na komunikáciách
V našej obci nemáme vyhradené miesta na parkovanie, ale

predpoklad je, pri zástavbe rodinnými domami, že občania –
vlastníci osobných motorových vozidiel, budú parkovať svoje
osobné motorové vozidlá v garáži, alebo na svojom pozemku vo
dvore. Situácia na našich cestách, či už štátnej ceste, alebo miest-
nych komunikáciách je však taká, že veľa osobných automobilov
je zaparkovaných na komunikácii. Z uvedeného dôvodu často
vznikajú dopravné kolízie, ktoré ohrozujú nielen majetok – za-
parkované vozidlo, ale aj životy ďalších účastníkov cestnej pre-
mávky a dochádza k poškodzovaniu komunikácie. Jazda automo-
bilu medzi zaparkovanými vozidlami po komunikácii sa často pri-
bližuje slalomu na lyžiach. Blíži sa zimné obdobie a keď nám za-
sneží, bude treba vykonávať zimnú údržbu komunikácií. Pri tejto
činnosti sú zaparkované vozidlá prekážkou, pre ktorú nie je
možné dostatočne zabezpečiť odhrnutie snehu alebo posyp ko-
munikácie. Vyzývam občanov, vlastníkov osobných automobilov,
aby parkovali v garážach a na svojich pozemkoch a tak prispeli
k bezpečnosti na cestách v našej obci. Vopred všetkým ďakujem.

Prerušená dodávka
elektrickej energie.

V mesiaci november došlo v našej obci dva krát k preruše-
niu dodávky elektrickej energie z dôvodu poruchy na kobkovej
transformačnej stanici, ktorá v roku 2014 nahradila starú sto-
žiarovú transformačnú stanicu. Viem, že nie je príjemné byť bez
elektriky, na ktorú sme si už všetci zvykli ako na samozrejmosť.
Sú však poruchy, ktoré sa nedajú odstrániť za pol hodinu či ho-
dinu. Verím, že v oboch prípadoch sa pracovníci Západosloven-
skej energetiky snažili odstrániť poruchu v čo najkratšom čase
a za dostupných technických podmienok. Buďme tolerantní,
veď tí, ktorí pracujú na odstránení porúch (netýka sa to len po-
rúch na elektrike, ale aj na ostatných inžinierskych sieťach) sú
takí istí ľudia ako my, nie sú kúzelníci s čarovnými prútikmi. 

Pracovná ponuka
Obec Opatovce prijme na dohodu do pracovného pomeru

zamestnanca na vykonávanie prác starostlivosť o verejnú
zeleň, verejné priestranstvá a drobné práce pri údržbe
a oprave majetku obce. Záujemca nech sa prihlási na Obecnom
úrade v Opatovciach do 15.1.2018.






