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V poslednú adventnú nedeľu v roku 2016 sme sa stretli
v sále Kultúrneho domu v Opatovciach na Vianočnej besiedke.
Na úvod sa všetkým prihovorila starostka obce. Potom nasle-
doval kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti z Mater-
skej školy vo Veľkých Bierovciach, deti z Opatoviec v scénke
o narodení Ježiška, nasledovala báseň a vianočný príbeh. 

Posledný v programe zaspieval koledy Spevácky súbor Opa-
tovčan. Svoje vystúpenie ukončil najznámejšou vianočnou ko-
ledou Tichá noc, pri ktorej priestory sále osvetľovali len pla-
mene sviečok, čo umocnilo dojem z piesne. K príjemnej atmos-
fére prispel aj vianočný punč a koláče. 

Vianočná besiedka (obzretie sa na koniec roka 2016)

Detský karneval

Divadelné predstavenie MRÁZIK

V nedeľu 22.januára 2017 patrila sála Kultúrneho
domu v Opatovciach našim najmenším a najmladším
obyvateľom, teda našim deťom, ktoré sa prišli zaba-
viť na detskom karnevale. Zábavu a súťaže pripravili
tri dámy z Benátok, v podaní členiek Mestského di-
vadla Trenčín, o hudbu do tanca sa postaral Richar
Bulko.  Na občerstvenie bol prichystaný čaj a každá
maska bola odmenená darčekom, ktorý priplavil
Obecný úrad Opatovce v spolupráci s pani Martou Šu-
lekovou. Veríme, že deti odchádzali z karnevalu vy-
šantené a spokojné.

V nedeľu 19. februára 2017 sa v sále Kultúrneho domu
v Opatovciach predstavilo Mestské divadlo Trenčín, divadel-
ným predstavením klasickej ruskej rozprávky Mrázik. Deti, ale
aj dospelí prežili príjemné a veselé chvíle s postavami roz-
právky, ktorú všetci dôverne poznáme. Divadelné predstave-
nie spríjemnilo februárové nedeľné popoludnie.
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3. obecná zabíjačka

Fašiangy

V sobotu 25. februára 2017 pripravil Spevácky súbor Opa-
tovčan,  v poradí už 3. obecnú zabíjačku. Po upršanom týždni
sa na účastníkov zabíjačky usmievalo slniečko a tak mohli vy-
chutnať nielen zabíjačkové špeciality, ale aj pekné počasie
a dobrú náladu. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli pri
príprave podujatia a sponzorovi PD Trenčín-Soblahov.

Fašiangy predstavujú ob-
dobie od Troch kráľov (šies-
teho januára) do Popolcovej
stredy. Tá v roku 2017 pri-
padá na prvého marca. (V
roku 2018 na štrnásteho fe-
bruára.) Názov je odvodený
z nemčiny. Označoval po-
sledné dni pred pôstom,
ktoré sú vyvrcholením pre-
chodného obdobia medzi
zimným a jarným cyklom. Fa-
šiangové obrady sú spojené s očakávaním zmeny - prírodnej,
alebo aj spoločenskej - a svojským spôsobom dočasne rušia za-
vedené poriadky a normy. Pre fašiangy je typické imitovanie
a parodovanie zavedených vzťahov v bežnom živote a bujaré
veselie. Ženy v rozpore s niekdajším tradičným životným štý-
lom poriadali počas fašiangov roztopašné ženské zábavy, na
ktorých nechýbal dostatok alkoholu, tance a divé vyskakova-
nie alebo sánkovanie, čo nebolo nič iné ako pokusy o mágiu
a symbolické aktivity na zabezpečenie úrody a plodnosti. Fa-
šiangy sú nemysliteľné bez masiek. Na dedinách robili pochô-
dzky po domoch s maskami muži. Tradičné masky - medveď,
turoň, koza, kôň - znázorňujú mužskú silu plodnosti. Masky
predvádzali najčastejšie smrť a ožitie zvieraťa, čo malo vyja-
driť obnovu, prebúdzanie prírody k životu po zime. Muži v ma-
skách majú aj typické rekvizity, napríklad ražeň na napicho-
vanie slaniny, šabľu, ale aj tanečné rekvizity, zvonce a hrkálky.
Fašiangy v mestách a obciach dostali inú podobu, vychádzala
z tradícií mestských a obecných stredovekých a renesančných
slávností, ktoré mali svoje korene v starorímskych slávnos-

tiach karnevalového typu. (ID, podľa Etnografického atlasu
Slovenska).

Fašiang v našej obci si pripomenuli členovia Speváckeho
súboru Opatovčan a všetci mladí aj starší, ktorí mali chuť sa
zabaviť, v posledný februárový deň sprievodom masiek po
obci. Dobrú náladu ešte vylepšili muzikanti na  harmoniky,
trubku a ozembuch. 
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Seniori na výlete – JDS ZO Opatovce.

Vyčistenie obecného parku.

Dňa 14. marca 2017 sme si naplánovali výlet do Vysokých
Tatier.  Konkrétne na Hrebienok, obdivovať sochy vyrobené
z ľadu. Všetci na okolí vychvaľovali tatranskú atrakciu, preto
sme sa išli pozrieť a zistiť, či hovoria pravdu. Výlet sme absol-
vovali vlakom / veď lístky máme zdarma/. Dňa 14. marca sme
nastúpili do vlaku a po troch hodinách cestovania sme sa do-
stali do cieľa nášho výletu. A naozaj,  všetci, ktorí navštívili
spomínanú výstavu sôch vyrobených z ľadu, hovorili pravdu.
V ten deň bolo nádherné počasie,  ani jeden tatranský končiar

nebol zahalený hmlou.  A spomínaná výstava ľadových sôch
splnila naše očakávanie.  Krásne boli všetky. Možno sme ich
videli i v televízií, ale vidieť ich na vlastné oči, je úplne iný zá-
žitok. Výletu sa zúčastnilo 16 členov – seniorov. Domov sme
sa vrátili v dobrej nálade so sľubom, že podobné výlety mô-
žeme absolvovať i častejšie.  Chceme poďakovať Obecnému
úradu  Opatovce, ktorý nám vstupenky do areálu výstavy pre-
platil.  

Marta Bulková, predseda JDS Opatovce

Členky JDS ZO Opatovce  v piatok 17.marca 2017 formou
brigády vyčistili obecný park po zimnom období. Vyhrabali

trávnik, vyčistili terén medzi drevinami. Starostka obce ďakuje
brigádničkám  za vykonanú prácu.

Životné jubileum
8. apríla 2017 sa dožila krásnych 90 rokov naša občianka

pani Mária Šuleková. Pri príležitosti jej životného jubilea jej
zablahoželala a zaželala veľa zdravia aj starostka obce. Táto
významná udalosť v živote našej občianky bola zaznamená aj
do pamätnej knihy obce.  
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Stavanie mája
Posledný aprílový deň už tradične patrí stavaniu májov. Aj

keď táto milá tradícia v očiach našej mládeže stále viac upadá
do zabudnutia, na mnohých miestach Slovenska sa stále nájdu
mladí muži, folklórne súbory či dokonca celé obce, ktoré tento
zvyk udržiavajú pri živote. Čo vlastne stavanie mája znamená
a čo ozdobený stromček symbolizuje? Samotný máj je pôvodne
mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový,
ktorý mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu
v boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovu-
júcej prírody. Takmer u všetkých národov bolo zvykom nosiť
máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po
dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich
tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom radosť z víťazstva
jari na zimou. Často sa máje rozlične ozdobovali, najmä pe-
strými stužkami, farebnými papiermi a podobne. Aj naša obec
patrí k tým, čo si tradíciu stavania mája udržiavajú. Teší nás, že

máj stužkami zdobia deti, v čom je nádej, že tradícia bude po-
kračovať. Atmosféru pri stavaní mája spríjemnili piesne v po-
daní Speváckeho súboru Opatovčan. 

V sobotu 27.mája 2017 patril areál pri športovom ihrisku
našim najmenším obyvateľom pri príležitosti oslavy Medzi-
národného dňa detí. V rámci programu bola pre deti pripra-
vená ukážka práce a prehliadka smetiarskeho auta, ktoré po-
skytla spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín. Deti si vyskú-
šali manipuláciu s vysýpaním kontajnera, porozprávali o se-
parovaní komunálneho odpadu v našej obci, vyskúšali si po-
sedieť na sedadle šoféra. Členovia Dobrovoľného hasičského
zboru Opatovce v spolupráci s HaZZ v Trenčíne pripravili pre
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Požiarno-taktické cvičenie

deti ukážku zásahu pri hasení
požiaru. Deti mohli svoju
zručnosť ukázať v súťažiach –
skákanie vo vreci, hádzanie
loptičkou na cieľ, zhadzova-
nie predmetov pomocou
prúdu vody, kopanie lopty do
bránky, prekážkový beh cez
kužele. Po absolvovaní tý-
chto súťaží dostalo každé
dieťa balíček so sladkosťou
a nafúkaný balón. Počas ce-
lého popoludnia mali plné
ruky práce pani Ľudmila Sláv-
ková s dcérou Katkou, ktoré
maľovaním na tvár urobili
z našich detí rôzne kvietky
a zvieratká.  Deti sa zabávali
na hracích prvkoch detského ihriska.  Na záver bola tradičná
opekačka pri ohníku. Ďakujeme sponzorom podujatia Tren-
čianskemu samosprávnemu kraju,  spoločnosti Marius Peder-
sen, a.s. Trenčín, Jurajovi Chorvátovi. Taktiež ďakujeme všet-
kým, ktorí pomohli pri príprave a realizácii tohto podujatia.

Výcvikový štáb Územnej organizácie dobrovoľnej požiar-
nej ochrany v Trenčíne v spolupráci so Združením obcí Mikro-
región Inovec  a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran-
ného zboru v Trenčíne uskutočnili dňa 21.5.2017 požiarno-tak-
tické cvičenie 5. okrsku v Trenčianskej Turnej, lokalita Patlí-
ková. Cvičenia sa zúčastnili Dobrovoľné hasičské zbory obcí

Trenčianska Turná, Tren-
čianske Stankovce, Selec, So-
blahov, Opatovce, Veľké Bie-
rovce, Stredná odborná škola
letecko-technická Trenčín
a hasičská jednotka OR HaZZ
v Trenčíne.
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Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce

Riešenie hlučnosti na Letisku Trenčín počas
víkendov a sviatkov (informácia) 

Dňa 21. mája sme boli operačným strediskom Hasičského
a záchranného zboru vyzvaní, aby sme vykonali zásah v hor-
skej oblasti Trenčianska Turná. Na miesto boli vyslaní štyria
príslušníci DHZO Opatovce. Na mieste udalosti sa zistilo, že sa
jedná o taktické cvičenie zamerané na likvidáciu lesného po-
žiaru. Dňa 29.4 2017 sme v ranných hodinách boli povolaní
na zásah,  kde sme monitorovali hladinu Váhu, pretože vply-
vom intenzívneho dažďa na severe Slovenska sa hladina
zdvihla. Po prieskume bolo zistené, že  odtokové kanále sú
vplyvom vysokej hladiny na rieke Váh zaplavené. Vodu sme
začali odčerpávať a odtokové kanále sme utesnili pieskom. Ná-
sledne sa celá situácia monitorovala. Okrem toho sme tento
rok robili aj nábor do DHZO Opatovce. Týmto vás chceme in-
formovať, že ešte stále sa dá prihlásiť (minimálny vek je 8+).
Na stretnutí s Róbertom Kaliňákom nám bolo potvrdené, že
naša obec dostane protipovodňový vozík s hasičským autom.
V priebehu septembra a októbra plánujeme po domácnostiach
vykonávať preventívne kontroly, aby v prípade požiaru mohla
poisťovňa váš dom odškodniť. 

Štatistika od roku 2016 po 18.6 2017
Počet výjazdov: ............................12
Počet planých poplachov: ............6
Počet taktických cvičení: ..............7
Počet ošetrených osôb: ...............10
Uchránené hodnoty: ............11 000 N

DHZO Benjamín Vasko 
Adam Červenaň

Obce Mikroregiónu Inovec sa obrátili na TSK o riešenie si-
tuácie zvýšenej hlučnosti na Letisku Trenčín počas víkendov
a sviatkov a riešenia havarijného stavu cestnej komunikácie I/9.

Predseda TSK zaslal na vedomie kópie korešpondencie
medzi TSK a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR týkajúcej sa tejto problematiky. 

V písomnom stanovisku MDVaRR SR sa uvádza, že prevá-
dzkovateľom Letiska Trenčín sú Letecké  opravovne Trenčín, a.s..
Prevádzka na letisku je organizovaná v dvoch režimoch: počas
bežného letového dňa (odskúšanie opravených lietadiel, príle-

žitostne využívanie Vzdušnými silami ozbrojených síl SR a vý-
cvik letových operácií letúňov s turbovrtuľovým pohonom). Ne-
pravidelne, najme počas víkendov je letisko využívané aj inými
užívateľmi a prevádzkovateľmi malých letúňov všeobecného le-
tectva. Mimoriadne (napr. pri sústredení reprezentácie SR),  je
počet vzletov a pristáti sústredených do jedného dňa väčší,
avšak takáto situácia môže podľa vyjadrenia LOTN, a.s. nastať
dvakrát za kalendárny rok. Z uvedeného dôvodu ministerstvo
odporúča v danej veci zvolať zainteresované strany k spoloč-
nému rokovaniu, čo je v kompetencii príslušnej samosprávy.  
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Riešenie havarijného stavu cestnej komunikácie I/9
(informácia) 

MDVaRR SR - Odpoveď na interpeláciu predsedu TSK Ja-
roslav Bašku (na požiadanie predsedu NR SR). Vzhľadom
na havarijný stav cesty I/9, pristúpila Slovenská správa ciest
(ďalej len SSC) v roku 2014 k príprave stavby „Cesta I/9
v úseku Chocholná- Mníchova Lehota“, ktorej cieľom bola
výmena betónového krytu vozovky. V priebehu spracovania
projektovej dokumentácie došlo ku skutočnostiam, ktoré si
vyžiadali zmenu rozsahu prác, čo malo vplyv na posun ter-
mínu dodania i cenu projektovej dokumentácie. 

Na rokovaní na TSK 27.4.2017 za prítomnosti štátneho tajom-
níka MDVaRR SR, generálneho riaditeľa SSC Bratislava, predsedu
TSK, starostov obcí Trenč. Turná, Trenč. Stankovce, Veľké Bie-
rovce, Opatovce, Mníchova Lehota, ODI PZ v Trenčíne bola odpre-
zentovaná konečná verzia spracovania projektovej dokumentácie
predmetného úseku cesty I/9. Predpokladané termíny: projek-
tová dokumentácia pre stavebné povolenie – do konca roku 2017,
dokumentácia pre verejnú súťaž – 05/2018, výber dodávateľa, za-
čiatok výstavby – rok 2019, dokončenie stavby – 2020.

Prečo sa pripojiť na verejnú kanalizáciu v obci
Je potrebné na úvod uviesť, že problematika pripojenosti

na verejnú kanalizáciu je  dôležitá hlavne v záujme ochrany
podzemných vôd a životného prostredia. Prax ukázala, že rea-
lita slovenskej obce vo forme nepríjemného zápachu a zne-
hodnoteného životného prostredia je spôsobená predovšet-
kým nezákonnými a neprofesionálnymi praktikami zneškod-
ňovania odpadových vôd s koncovkou na poliach a v poto-
koch. Stále pretrváva využívanie žúmp, ktoré sú netesné, a od-
padové vody presakujú do podložia a znečisťujú podzemné
vody. V porovnaní nákladov na pravidelný vývoz žúmp s ná-
kladmi na stočné je napojenie na verejnú kanalizáciu jednoz-
načne ekonomicky výhodnejšie. Ak je v obci vybudovaná ka-
nalizácia, štát nás zákonom zaväzuje sa na ňu pripojiť. Je to
pochopiteľné už len z dôvodu nesmiernych finančných pro-
striedkov investovaných do jej výstavby, ktoré neboli ná-
hodné, ale programovo smerovali k zvýšeniu životnej úrovne
obce a ochrane spodných vôd a životného prostredia. Odvá-
dzanie a čistenie odpadových vôd je jedným zo základných
procesov tvorby a ochrany zdravého životného prostredia.
V obci Opatovce bola vo februári 2016 skolaudovaná splašková
kanalizácia v rámci projektu “Intenzifikácia ČOV, odkanalizo-
vanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne”.
Jednotlivé aktivity tohto projektu boli zostavené tak, aby spo-
ločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (ďalej TVK) za-
bezpečila naplnenie záväzkov Slovenskej republiky voči Eu-
rópskej únii aj svojim akcionárom. Medzi ne patril aj záväzok,
že obce uvedené v aglomeráciách budú do roku 2015 odkana-
lizované. Vzhľadom na finančnú náročnosť budovania kanali-
zácií bol tento projekt spolufinancovaný z EÚ. Financovanie
projektu sa skladalo z 81,77 % z oprávnených nákladov 

(t.j. 46 437 925,68 N) z kohézneho fondu EÚ a štátneho roz-
počtu, 18,23 % (t.j. 10 727 964,32 N) financovala spoločnosť
TVK, ktorá použila vlastné prostriedky a úver. Časť prostried-
kov vložili samotné mestá a obce, v ktorých sa realizovala vý-
stavba kanalizácie a vodovodov do základného imania. 
Celkové náklady na výstavbu kanalizácie v Opatovciach boli
433 424,21 N (rozdiel 26 611,54 N oproti predpokladanému
rozpočtu vo výške 406 812,67 N), pričom aj obec Opatovce sa
podieľala na spolufinancovaní a to čiastkou 21 828 N. Celková
dĺžka vybudovanej splaškovej kanalizácie je 2 456,29 m. 
Finančné prostriedky na projekt boli poskytnuté za určitých
podmienok a jednou z nich je aj napojenosť na vybudovanú
sieť na úrovni 85%. Momentálne je úroveň napojenosti
v obci Opatovce 66%. Súčasťou prísneho monitorovania pro-
jektu je povinnosť TVK odovzdať do 15. novembra 2017 správu
na Ministerstvo životného prostredia SR a následne aj na Eu-
rópsku komisiu, kde je kontrolované percento napojenosti
(85%) ako jedna z hlavných podmienok pridelenia finančných
prostriedkov. Okrem prísnych podmienok, ktoré sa na tento
projekt vzťahujú, aj v súčasnosti platná slovenská legisla-
tíva ukladá povinnosť pripojiť sa obyvateľom obcí, v kto-
rých je vybudovaná kanalizácia, pričom žumpy a domové
čistiarne sú už akceptované len ako stavby na dobu určitú.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti TVK v spolupráci s obcou
Opatovce vyzýva občanov, aby sa aktívne podieľali na splnení
podmienok stanovených EÚ a zabezpečili zrealizovanie pripo-
jenia svojej nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Podrobné
inštrukcie o pripojení sa získate na www.tvkas.sk alebo na Zá-
kazníckej linke 0850 850 109.

TVK, a.s. Trenčín

Skončenie prevádzky predajne potravín.
Od 26. júna 2017 je zatvorená predajňa potravín v našej

obci. Predajňa bola prevádzkovaná od roku 2007 Ing. Marce-
lou Opačitou. Vzhľadom na to, že tržby v predajni neustále kle-
sajú a občania v predajni nakupujú prevažne len chleba, rožky

a mlieko, zisk nedokáže pokryť náklady na prevádzku a preto
sa prevádzkovateľka rozhodla prevádzku zatvoriť. Obec hľadá
možnosti ako zabezpečiť zásobovanie obyvateľov základnými
potravinami. 
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Hracie prvky detského ihriska

Vážení občania,

V mája 2017 bolo zrealizované osadenie hracích prvkov
detského ihriska – zostava Camelot 7 Premium a pružinová
hojdačka Lienka v areáli športového ihriska Opatovce. Obec
chce v tomto areáli postupne vybudovať voľnočasové
prvky pre všetky vekové kategórie detí aj starších občanov.

Postupne bude obec ihrisko rozširovať o ďalšie hracie
prvky (podľa finančných možností obce, alebo na základe
získaných dotácií).  Budú tu premiestnené aj hracie prvky
z obecného parku, čím sa vytvorí v parku oddychová zóna
pre posedenie a relax.
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obec sa snaží vytvoriť pre občanov, v súlade s platnou le-
gislatívou, možnosti ako likvidovať komunálny odpad. Obec aj
tento rok pripravila harmonogram vývozu komunálneho od-
padu: veľkorozmerového, nebezpečného, elektroodpadu a od-
padu konárov a drevín po jarnom oreze. Každá domácnosť do-
stala tento rozpis v papierovej forme. Neviem pochopiť, prečo
sa teda konáre dostali na čiernu skládku pri Váhu pri dome sú-
pisné číslo 13 a do kontajnera na cintoríne. Konáre sa ukladali
na skládku odkiaľ sa zlikvidovali zoštiepkovaním a odvezením.
Taktiež neviem pochopiť, prečo sa odpad – koliesková stolička,
kartóny na vajíčka a polystyrén ocitli v kontajneri na cintoríne,
kde patrí len odpad z cintorína. Solička mala byť zlikvidovaná
v rámci veľkorozmerového komunálneho odpadu, kartóny na
vajíčka v papieri a polystyrén v plastoch. Kontajnery na tento
triedený odpad sa nachádzajú v obci. Taktiež sa stáva, že pri
kontajneroch na triedený odpad: plasty, papier, sklo a kov sa
po naplnení týchto kontajnerov ukladá odpad na zem okolo
kontajnera. Veď keď občan vidí, že kontajner je plný, môže ešte
pozrieť kontajner na inom mieste v obci, lebo sa stáva, že pri
jednom je nahromadený odpad okolo na zemi a na ďalšom sta-
novisku je kontajner na tento odpad poloprázdny. Keď sa však
stane, že sú kontajnery na určitý odpad plné, je potrebné poč-
kať na ich vyvezenie a potom do voľných kontajnerov vyhodiť
príslušný  odpad. Harmonogram vývozu separovaného komu-
nálneho odpadu je zverejnený na webovej stránke obce. Všetci
sme pri návšteve zahraničia uchvátení čistotou a poriadkom,
ale túto čistotu a poriadok udržujú občania obcí a miest. Pokiaľ
v našej obci bude občanom ľahostajné kde a ako likvidujú
odpad, aj keď obec vytvorí možnosti likvidácie odpadu, dotiaľ
budeme čistotu a poriadok obdivovať len v zahraničí.

„Pozvánky“
Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce pozýva všetkých na

Anna bál v sobotu 22. júla 2017 o 19,00 h. do areálu pri
športovom ihrisku v Opatovciach. O zábavu sa bude starať
hudobná skupina RADOVANKA. Pripravená je tombola a ob-
čerstvenie. V prípade nepriaznivého počasia sa Anna bál pre-
sunie do Kultúrneho domu v Opatovciach 

Spevácky súbor Opatovčan n.o. Vás pozýva na zájazd do
Podhájskej dňa 19. 8. 2017. Cena za osobu je 15,-- N V cene
je zahrnutá doprava, vstup na kúpalisko, koncert speváckeho
súboru na kúpalisku. Prihlásiť sa môžete na oObecnom úrade
v Opatovciach do 31.07.2017. 

Pes je odkázaný 
na svojho majiteľa

Na jednej strane sa majiteľ psa teší z lásky, oddanosti
a spoločnosti svojho miláčika, na druhej strane mu z toho vy-
plývajú určité povinnosti. Nejde len o uspokojovanie základ-
ných potrieb psa, ale aj o zodpovednosť voči rodine, priateľom
a susedom. Pes je odkázaný na svojho majiteľa. Vaše povin-
nosti zahrnujú i dodržiavanie miestnych predpisov, ktoré sa
týkajú chovania psov. Máte zodpovednosť za to, aby sa pes vý-
cvikom od mladosti stal pod vaším vedením spoľahlivým, vy-
rovnaným a spoločenským tvorom.

Chcem apelovať na všetkých majiteľov psov, aby zabránili
voľnému pohybu psov po dedine. Dochádza k tomu, že pes ide
na dvor rodinného domu, pri ktorom zatiaľ nie je vybudované
oplotenie, (alebo je oplotenie také, ktoré netvorí prekážku pre
psa), na ktorom sa hrajú deti a dochádza k nebezpečnej situá-
cii, že pes môže tieto deti napadnúť. Majiteľ psa je plne zodpo-
vedný za svojho psa a má zabezpečiť, aby sa voľne nepohybo-
val po obci. Majitelia psov buďte zodpovední k svojim psom
a predovšetkým ku svojim spoluobčanom. Tvrdenie, „môj pes
nikomu neublíž“ neobstojí, nikto sa nemôže zaručiť za reakciu
psa napríklad, keď ho malé dieťa hrajúce sa na dvore bude
chcieť pohladiť, alebo chytiť za pohybujúci sa chvost. Preto vy-
zývam všetkým majiteľov psov aby zodpovedne pristupovali
ku svojim povinnostiam i nečakala až keď sa niečo stane, to
už môže byť neskoro.

Nájomné zmluvy 
za hrobové miesto

Vážení občania upozorňujeme, že prevažná časť nájom-
ných zmlúv za hrobové miesto na cintoríne v Opatovciach
končí k 1.1.2018, vzhľadom na to, že obec zaviedla nájom za
hrobové miesto od 1.1.2008 a nájomné zmluvy sa uzatvárajú
na 10 rokov. Z uvedeného vyplýva povinnosť podpísania ná-
jomnej zmluvy na ďalšie 10 ročné obdobie.


