
Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Ročník VI.             Číslo 2 - december 2006

Vážení občania,
rok sa stretá s rokom, život človeka plynie ako voda v rieke. Človek 

žije svoj život v rastúcich kruhoch, ktoré sa ťahajú ponad veci, tak ako 
keď hodíte do vody kameň. Kruhy na hladine, to je život naplnený 
statočnou prácou, láskou k blízkym, odovzdávaním životných skúse-
ností a rád. Šťastné chvíle striedajú tie menej šťastné, niekedy až 
smutné. Láska, porozumenie a vzájomná úcta pomáhajú prekonávať 
životné prekážky. 

V roku 2006 ste si zvolili nových vládnych predstaviteľov, od ktorých 
očakávate, že splnia vaše potreby a vytvoria svojím rozhodovaním 
v našej vlasti prostredie, v ktorom bude dostatok pracovných príleži-tostí, 
sociálne zázemie a podpora podnikateľov, aby sa hodnota ľud-ského 
žitia dostala na úroveň jej patriacu. Aj v komunálnych voľbách ste dali 
dôveru občanom – starostke a poslancom, od ktorých očaká-vate rozvoj 
našej obce.

Ja ako starostka obce vám chcem poďakovať za prejavenú dôveru. 
Budem sa snažiť svojou prácou zveľaďovať našu obec, vytvárať v nej 
stále lepšie podmienky. Verím, že spoločnou prácou a zodpovedným 
prístupom sa nám podarí, aby naša obec bola stále krajšia, aby sme 
sa v nej cítili dobre a boli tu spokojní a šťastí. 

Najkrajšie sviatky v roku – Vianoce – už klopú na dvere, želám vám 
aby ste ich prežili v kruhu svojich najbližších, radostne a šťastne. 
V novom roku 2007 vám prajem, aby sa vaše predsavzatia, ktoré ste si 
dali, splnili. Nech rok 2007 prinesie do vášho osobného i pracov-ného 
života šťastie, spokojnosť, radosť a predovšetkým zdravie.       

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa                             
9. augusta 2006
Schválilo:
•   prijatie kontokorentného účtu – Superlinka od Dexia banky 

Slovensko, a. s., pobočka Trenčín v výške 75.000,- Sk;
•   počet poslancov do Obecného zastupiteľstva v Opa-tovci-

ach  – päť poslancov a budú zvolení v jednom voleb-nom 
obvode pre celú obec.

Vzalo na vedomie: 
•   správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách;           
•   správu hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu obce                   

k 31. 7. 2006;
•   údaje Výročnej správy akciovej spoločnosti Trenčianske 

vodárne a kanalizácie, a. s., za rok 2005;
•   správu nezávislého audítora o audite účtovnej závierky 

Obce Opatovce za rok 2005.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa                         
11. októbra 2006
Schválilo:
•   predložený návrh na zmenu rozpočtu č. 2 pre rok 2006;
•   prijatie symbolov obce: erb obce Opatovce – v modrom 

štíte vpravo zo striebornej pažite vyrastajúca zlatá bezlistá 
vŕba, vľavo od nej strieborná zlatookná budova mlyna, 
s pravou stranou prekrytou zlatým mlynským kolesom 
dolu sa dotýkajúcim zvlnenej modrej päty štítu prekrytej 
zlatou položenou rybou, vlajka obce – pozostáva zo sied-
mich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/9), modrej                  
(2/9), modrej (1/9), bielej (2/9), modrej (1/9), a žltej (1/9), 

pomer strán má 2 : 3, ukončená je tromi cípmi, t. j. dvoma 
zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu; 

•   fi nančný príspevok 3.000,- Sk pre Základnú školu Jána 
Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce na 
zabezpečenie osláv 50. výročia založenia školy;   

•   návrh zadania pre územný plán obce Opatovce.
Vzalo na vedomie: 
•   správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách;           
•   správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách;
•   informáciu o priebehu vymáhania pohľadávky od obce 

Kostolná-Záriečie.
Uložilo starostke obce:
•   preveriť informácie o parcele č. 569/2 v k. ú. Opatovce.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. 
novembra 2006
Vzalo na vedomie:
•   predbežný rozpočet na roky 2008 a 2009.
Schválilo:
•   rozpočet na rok 2007;
•   Zmluvu o dielo č. 200605 – Návrh územného plánu obce. 

Zhotoviteľ SK – Valencia, s. r. o., Považská Bystrica.
Neschválilo:
•   predaj  časti parcely č. 569/2 s výmerou 10 007 m2 (podľa 

geometrického plánu parcely č. 244/21, 38, 18, 17, 16, 
33, 57) Agrokombinátu, a. s., Veľké Bierovce, ktorú v sku-
točnosti užíva za ponúkanú cenu 120 Sk/m2, odporúča 
rokovať s Agrokombinátom, a. s., Veľké Bierovce o mož-
nosti navýšenia ceny za m2 predmetnej časti parcely. 

Janka Horňáková, starostka obce
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    DOTÁCIE POSKYTNUTÉ 
NA ZÁKLADE VYPRACOVANÝCH PROJEKTOV 

A ŽIADOSTÍ

Na základe vypracovaných projektov a žiadostí sme 
získali do rozpočtu obce nasledovné finančné pros-
triedky:
•    75.000,- Sk na zatraktívnenie prostredia obecného 

parku z Programu obnovy dediny
•    15.000,- Sk na obnovu vstupnej informačnej tabule do 

ob-ce od Agentúry Pohoda, s. r. o.
•    2.000,- Sk na zabezpečenie osláv Medzinárodného dňa 

detí od POS, a. s., Trenčín
•    3.000,- Sk na zabezpečenie osláv Medzinárodného dňa 

detí od Konštrukty – Gál, s. r. o.
•    1.000,- Sk na zabezpečenie osláv Medzinárodného dňa 

detí  od AKRYLMATU – Daniel Mondek
•    5.000,- Sk od ATLAS COPCO COMPRESOR INTER-

NATIONAL, organizačnej zložky z Trenčína
•    5.000,- Sk od VOD EKO, a. s.
•    18.500,- Sk na nový autobusový prístrešok od GAR-

TUS
•    3.000,- Sk na Kultúrne leto Opatovce 2006 od Ing. 

Marcely Opačitej, prevádzkovateľky pohostinstva
•    10.000,- Sk príspevok na údržbu miestnej komunikácie 

od PD Trenčín – Soblahov.
Celkom sa nám podarilo získať 157.500,- Sk.
Formou vecného plnenia nám mnohí pomohli pri zabez-

pečovaní jednotlivých prác a podujatí: Miroslava Chor-
vátová, Trenč. Bohuslavice, Natália Horňáková, Opatovce 
č. 79, Eva Laurincová, prevádzkovateľka potravín.

Všetkým darcom, ale aj občanom, ktorí pomohli pri 
realizácii jednotlivých projektov a podujatí úprimne 
ďakujem.

Vymaľovanie vnútorných priestorov obecného úradu 
– v rámci týchto prác bola zrealizovaná výmena okien na 
chodbe a sociálnom zriadení, pôvodné okná mali len jedno 
sklo, a tak dochádzalo k veľkému úniku tepla, vymaľovali sa 
vnútorné priestory obecného úradu a v kancelárii starostky 
obce a administratívnej pracovníčky bola položená plávajúca 
podlaha a namontovaný kazetový strop. Podlaha a strop boli 
riešené z dôvodu zateplenia miestností. Pôvodná podlaha 
z terasa bola v zimnom období veľmi chladná a kazetovým 
stropom sa znížila výška v miestnostiach.

Osadenie lavičiek na cintoríne – na cintoríne pri dome 
smútku boli osadené dve lavičky, ktoré boli pôvodne um-
iestnené pri studni v parku, na jar bude ešte osadená jedna 
lavička v priestore pred domom smútku.

Oprava miestnych komunikácií – bola vykonaná základ-
ná oprava zabetónovaním najväčších jám a výtlkov na miest-
nych komunikáciách. V roku 2007 bude spracovaný projekt 
na vybudovanie miestnej komunikácie, tzv. Záhumnie a na 
rekonštrukciu miestnej komunikácie k farme DP. Následne 
bude vybavené stavebné povolenie. Po vybudovaní kanalizá-
cie (žiadosť je postúpená na schválenie do Bruselu) pristú-
pime k realizácii projektu. Projekt bude fi nančne zabezpečený 
formou dotácie, prípadne formou úveru.

Vonkajší náter dreva na dome smútku – v jarných mesia-
coch bol zrealizovaný náter dreva luxolom. 

Osadenie lavičiek, detských atrakcií a studne v parku 
– na základe projektu Zatraktívnenie prostredia obecného 
parku sme získali fi nančné prostriedky, ktoré nám pomohli pri 
realizácii osadenia lavičiek, studne, detských atrakcií – vláčika 
a koníka, smetných košov v obecnom parku, ktoré slúžia na 
oddych a hru. Chcem poprosiť predovšetkým deti, aby ich 
nezničili svojím necitlivým prístupom, nech slúžia všetkým 
čo najdlhšie.    

Výstavba nového autobusového prístrešku – v auguste 
starú plechovú čakáreň nahradil nový autobusový prístrešok. 
S fi nančným pokrytím nákladov nám pomohla fi rma GARTUS, 
spol. s r. o., ktorá poskytla na prístrešok fi nančný dar 18.500,- 
Sk. Celkové náklady činili 38.000,- Sk. Verím, že nebude 
dochádzať k zámernému poškodeniu novej čakár-ne, veď aj 
ona dotvára vzhľad našej obce.

Oprava vstupnej tabule – tabuľa, ktorá sa nachádza pri 
vstupe do obce, je teraz nielen vstupnou, ale aj informačnou 
tabuľou. Letecký záber našej obce slúži na orientáciu náv-
števníkov. Na opravu tabule nám fi nančne prispela  Agentúra 
Pohoda, s. r. o., čiastkou 15.000,- Sk. Celkové náklady boli 
24.669,- Sk.

Rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho roz-
hlasu sa nám nepodarilo uskutočniť z dôvodu nezískania 
fi nančných prostriedkov. Uvedené úlohy budú presunuté do 
roku 2007.

VYHODNOTENIE STAVEBNÝCH PRÁC REALIZOVANÝCH V ROKU 2006

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VO-
LIEB 2006 V OBCI OPATOVCE

•••••••••••••••••••••••••••• NOVÁ PREDAJŇA POTRAVÍN •••••••••••••••••••••••••••
Vzhľadom na dlhotrvajúcu zimu a nepriaznivé počasie v jarnom období sa s výstavbou predajne začalo až v máji 2006, takže 

pôvodný úmysel otvoriť predajňu ešte v roku 2006 sa nepodarilo zrealizovať. Otvorenie novej predajne je plánované na 9. 
mája 2007. Verím, že predajňa prispeje k zvýšeniu kultúry predaja.  

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 320
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  200
Počet odovzdaných obálok    
200
Počet platných odovzdaných hlasovacích   
146
lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva  
Počet platných odovzdaných hlasovacích   
192
lístkov pre voľby starostu obce    
 
Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva:
Iveta Mondeková, Bc., ĽS HZDS   
122
Monika Ernestová, ĽS HZDS     92
Bystrík Horňák, ĽS HZDS        
58

Počet platných hlasov kandidátov na funkciu starostu obce:
Janka Horňáková, nezávislý kandidát  170
Mária Chorvátová, Ing., Slobodné fórum     22

Ďakujem všetkým poslancom OcZ 
vo volebnom období 2002 – 2006 za prácu 

v obecnom zastupiteľstve. 
Novozvoleným poslancom prajem veľa úspe-

chov v práci pre našu obec 

                    Janka Horňáková, starostka obce
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Obec Opatovce požiadala Krajský stavebný úrad v Tren-
číne, v zmysle § 20 ods. 5 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení ne-
skorších predpisov o posúdenie Návrhu zadania pre vypra-
covanie územného plánu obce Opatovce.

K žiadosti boli predložené doklady: Návrh zadania pre 
vypracovanie ÚPN-O, Prieskumy a rozbory (textová a grafi cká 
časť), správa o prerokovaní zadania, vyhodnotenie stanovísk 
a pripomienok z prerokovania návrhu zadania, fotokópie 
stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu zadania, fo-
tokópie doručeniek o oznámení začatia prerokovania ná-vrhu 
zadania, fotokópia oznámenia o začatí obstarávania územ-
ného plánu obce verejnou vyhláškou, fotokópia ozná-menia 
o začatí prerokovania návrhu zadania verejnou vyhláškou, 
poverenie obstarávateľa ÚPD obce Opatovce pre odborne 
spôsobilú osobu na obstarávanie ÚPP a ÚPD spolu s kópiou 

Na obecný úrad doručil podnik Agrokombinát, a. s., Veľké 
Bierovce návrh na odkúpenie pozemku par. č. 569/2 v k. ú. 
Opatovce (parcela, na ktorej sa nachádza farma brojlerov – 
oproti elektrárne). V návrhu boli dve alternatívy ponuky. Odkú-
penie len tej časti, ktorú má Agrokombinát, a. s., oplotenú 
a užíva ju na svoju podnikateľskú činnosť za 120 Sk/m2, alebo 
odkúpenie celej parcely č. 569/2 za 75 Sk/m2. Vzhľa-dom na 
to, že obec spracováva ÚPN a v tejto časti k. ú. má úmysel 
zriadiť priemyselný park, nie je vhodné, aby sa predá-vala 
celá parcela č. 569/2, lebo potom by ju musela obec spätne 
odkupovať. Preto bolo navrhnuté, aby sa Agrokombi-nátu, 
a. s., Veľké Bierovce odpredala časť parcely č. 569/2     s 
výmerou 10 007 m2 (podľa geometrického plánu parcely č. 
244/21, 38, 18, 17, 16, 33, 57), ktorú v skutočnosti užíva. 

Ing. Mária Chorvátová, predsedníčka PSP Opatovce na za-
sadnutí obecnéhozastupiteľstva dňa 11.10. 2006  upozor-nila, 
že parcela č. 569/2 v k. ú. Opatovce je uplatňovaná v rámci 
reštitúcie PSP Opatovce. Na základe tejto skutoč-nosti som 
preverila možnosť odpredaja časti parcely Obcou  Opatovce 
ako vlastníkom.

Hádzanie hrachu na stenu, boj s veternými mlynmi, tak sa 
dá často charakterizovať snaha obce, zamestnancov obec-
ného úradu o dodržiavanie zákona a všeobecne-záväzných 
nariadení. Koľkokrát boli občania – majitelia psov oslovení 
či už v obecných novinách, reláciou v miestnom rozhlase, 
alebo doručením letáčika priamo majiteľovi psa, na povin-
nosti dodržiavať zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 
podmienky držania psov a VZN o podmienkach držania psov 
v obci Opatovce. 

Napriek tomu stále pretrváva pobehovanie psov po obci bez 
sprievodu majiteľa. Pes je priateľ človeka, má mu pomá-hať 
strážiť dvor, chalupu, byť jeho maznáčikom, ale určite nemá 
byť postrachom na ulici. Každý pes má svoje teritórium – dvor, 
na ktorom sa má pohybovať, je nezodpovednosťou jeho 
majiteľa, keď sa nestará, kadiaľ pobehuje jeho pes celý deň 
alebo celú noc. Taký pes nemôže byť dobrým stráž-com, ani 
dobrým priateľom človeka. Stane sa, že pes utečie, mala by to 
však byť výnimka, a nie pravidlo. V našej obci sa nachádzajú 
psi, ktorí akoby ani nemali svojich pánov, pretože sú celé dni 
a noci na ulici. Majiteľ psa si musí uvedomiť, že on je zod-
povedný za to, čo jeho pes urobí. Preto vás, vážení majitelia 

V zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva 
a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. 
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k po-
zemkom v znení neskorších predpisov  § 4 obec nie je po-
vinnou osobou (nevzniká jej povinnosť vrátiť pôdu opráv-nenej 
osobe) a § 6 ods.1 vlastníctvo k pozemkom alebo jeho časti 
nemožno vrátiť, ak – písm. d) pozemok bol po prechode do 
vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby zastavaný. Podľa 
uvedeného zákona § 6 ods. 2 v prípade uvedenom v odseku 1 
sa oprávnenej osobe prevedú bez-odplatne do vlastníctva iné 
pozemky vo vlastníctve štátu v pri-meranej výmere a bonite, 
v akej boli jej pôvodné pozemky, a to ak možno v tej istej obci, 
v ktorej sa nachádza prevažná časť pôvodných pozemkov, ak 
s tým oprávnená osoba súhla-sí, alebo sa oprávnenej osobe  
poskytne fi nančná náhrada.  

Z uvedeného vyplýva, že uplatňovaná reštitúcia predmet-
ného pozemku nie je prekážkou pre odpredaj časti pozemku 
jeho vlastníkom – Obcou Opatovce. Obec Opatovce má 
uve-denú parcelu na liste vlastníctva. PSP Opatovce nemá 
ku dnešnému dňu právo vlastníka na uvedenú parcelu, takže 

ÚZEMNO-PLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIE OBCE
preukazu o odbornej spôsobilosti.

Krajský stavebný úrad v Trenčíne, odbor územného pláno-
vania príslušný podľa § 1 a § 4 zákona č. 608/2003 Z. z. 
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 
a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona posúdil 
podľa § 20 ods. 6 stavebného zákona predložený Návrh 
zadania pre územný plán obce Opatovce včítane dokladovej 
časti a odporučil schváliť predložený Návrh zadania pre 
územný plán obce Opatovce Obecným zastupiteľstvom 
v Opatovciach. Obecné zastupiteľstvo Zadanie pre územný 
plán obce Opatovce schválilo na svojom zasadnutí 11. 10. 
2006. Ďalším krokom bude návrh územného plánu obce. 
O postupnosti krokov budú občania informovaní na vývesnej 
tabuli obce a v obecných novinách. 

Verím, že v roku 2007 budeme mať schválený územný plán 
obce, aby sa mohla ďalej rozvíjať. 

psov, chcem opätovne vyzvať k zodpovednému prístupu 
a zamedzeniu túlania sa vašich psov po obci.
Ďalším neustále sa opakujúcim problémom je triedenie 

odpadu na cintoríne. Nachádzajú sa tu dva kontajnery, na 
ktorých je napísané, aký odpad do ktorého kontajnera patrí. 
Neverili by ste, ale akoby sme nevedeli čítať. A pritom je to 
také jednoduché, nemáme tak rozľahlý cintorín, že by sa 
vzdialenosť medzi jednotlivými kontajnermi nedala prekonať aj 
s triedeným odpadom. Mrzí ma napríklad, že aj napriek tomu, 
že máme v obci triedený zber plastov a máme na to určené 
kontajnery, tak v kontajneri na cintoríne, kde sa má ukladať 
bio odpad, sú nahádzané plasty, igelity. Ak sa nenaučíme 
zodpovedne pristupovať ku všetkým veciam, nielen k tým, na 
ktorých máme priamo záujem, tak výsledok nebude taký, aký 
by mohol byť. To znamená bezpečné verejné priestranstvá, 
miestne komunikácie, čistota obce. Verím, že mnohí občania 
dodržiavajú platné predpisy a zodpovedne pristupujú k povin-
nostiam občana obce, za čo im ďakujem a chcem vyzvať tých, 
ktorí môžu svoj prístup k uvedeným problémom zlepšiť, aby 
si z nich vzali príklad.

Kam sa vytratila zodpovednosť

PREDAJ POZEMKU AGROKOMBINÁTU, a. s., VEĽKÉ BIEROVCE 
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si nemôže uplatňovať súhlas či nesúhlas s predajom. 
V prípade uznania reštitučného nároku bude PSP Opatov-

ce daná náhradná výmera alebo finančné odškodnenie 
v zmysle už citovaného zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení 
vlastníctva a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 
Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva 
k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Obec má možnosť predajom získať fi nančné prostriedky, 
ktoré budú použité na jej rozvoj. Finančné prostriedky budú 

účelovo zaviazané uznesením obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. 11. 

2006 neschválilo predaj uvedenej časti parcely z dôvodu, že 
uvedený pozemok sa nachádza v lukratívnej časti katastrál-
neho územia a má vyššiu hodnotu, ako bola ponúkaná cena. 
Obec bude rokovať s Agrokombinátom, a. s., Veľké Bierovce 
o možnosti zvýšenia ceny za m2.  

KULTÚRNE LETO OPATOVCE 2006
V tomto roku sme sa rozhodli zorganizovať podujatie Kultúrne leto 

Opatovce 2006, ktoré prispelo k obohateniu kultúrneho života našich 
občanov, prinieslo radosť nielen mladším, ale predovšetkým našim 
starším občanom, ktorí už nemajú také možnosti zúčastniť sa podujatí 
mimo obce. V júli a auguste sme pripravili vystúpenia dychových hudieb, 
folklórneho speváckeho súboru. 

Verím, že sa nám podarilo pripraviť podujatie, ktoré sa stane tra-
dičným každoročným podujatím. 

Dňa 16. júla 2006 sa občanom predstavila dychová hudba OPATO-
VANKA z Opatovej. Svojimi skladbami a piesňami spríjemnila divákom 
nedeľné popoludnie. 

Dňa 6. augusta 2006 nám pripravil pekné po-polud-
nie folklórny spevácky súbor DOLINEČKA zo Sob-
lahova. Krásne piesne a ukážka tradície odčepčenia 
mladej nevesty boli príjemným oživením.

Dňa 27. augusta 2006 koncertovala dychová 
hudba TEXTILANKA, ktorá skladbami, piesňami 
a vtipným slovom pripravila prítomným príjemnú 
atmosféru. V prestávke predviedli vystúpenie mažo-
retky zo Základnej školy v Trenčianskych Stan-
kovciach pod vedením pani učiteľky Kadákovej, 
ktoré bolo pekným spestrením programu. 
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Podujatie Kultúrne leto Opatovce 2006 organizačne 
pripravil Obecný úrad Opatovce. Podujatie fi nančne 
podporili Ing. Marcela Opačitá, prevádzkovateľka Pohos-
tinstva v Opatovciach a ATLAS COPCO COMPRESOR 
INTERNATIONAL, organizačná zložka z Trenčína. Patrí 
im naše poďakovanie.

STRETNUTIE S OBČANMI 
PRI PRÍLEŽITOSTI MESI-
ACA ÚCTY K STARŠÍM

Dňa 18. októbra 2006 sa v kultúr-nom dome v Opa-
tovciach konalo tra-dičné kultúrno-
spoločenské podujatie pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším.  Čas života 
je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na 
bielo, brázdi vráskami tvár. Jedno však 
nedokáže zmeniť, a to úprimný vzťah 
a lásku. Láska, poro-zumenie a vzá-
jomná úcta pomáhajú prekonať životné 
prekážky. Starostka obce v mene svo-
jom a v mene poslan-cov obecného 
zastupiteľstva poďako-vala pozvaným 
občanom v tento sláv-nostný deň za ich 
celoživotnú prácu, popriala im z celého 
srdca, aby veľa rokov pobudli v zdraví 
a šťastí v kruhu svojich najbližších, aby 
ich život bol na-plnený dobrým zdravím, 
spokojnos-ťou, radosťou a Božím 
požehnaním.   

Slávnostnú chvíľu spríjemnili svojím 
vystúpením deti z Materskej školy vo 
Veľkých Bierovciach a spevácky súbor 
z Trenčianskych Stankoviec.

VÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
Dňa 8. novembra 2006 sme privítali našich najmladších obča-

nov: Mateja Krajčoviča, syna Renáty a Mária Krajčovičovcov, 
Sofi u Janu Vylámovú, dcéru Jany Bujnej a Michala Vyláma, 
Erika Ranostaja, syna Aleny a Petra Ranostajovcov, Ninu Babi-
covú, dcéru Renáty a Ivana Babicovcov, Daniela Struhára, syna 
Dany a Ladislava Struhárovcov, Patríciu Guričanovú, dcéru 
Ve-roniky a Miroslava Guričanovcov, Teréziu Rábekovú, dcéru 
Mo-niky a Jozefa Rábekovcov, Sofi u Sýkorovú, dcéru Zuzany 
a Joze-fa Sýkorovcov, Charlieho Mandinca-Lordana, syna Janky 
Man-dincovej a Josepha Lordana.  Vítanie detí bolo spojené so 
sláv-nostným zápisom do pamätnej knihy obce. V kultúrnom pro-
gra-me sa predstavili deti z MŠ vo Veľkých Bierovciach a Martina 
Margorínová. Rodičom prajeme, aby pri výchove svojich synov 
a dcér mali vždy dostatok lásky, trpezlivosti a pochopenia a aby z 
nich mali len radosť. Deťom želáme, aby ich životom sprevá-dzalo 
pevné zdravie, láska, šťastie a rodinná pohoda.

Už tradične zavítal do našej obce medzi deti svätý Mikuláš v sprievode anjela. S jeho príchodom sa slávnostne rozs-
vietil vianočný strom v obecnom parku. Príjemnú atmosféru dotvárali deti svojimi básničkami a pesničkami.
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Ani sme sa nenazdali a už máme za sebou tri mesiace 
nového školského roka. Aj keď začiatky boli pre niektoré deti 
veľmi ťažké, môžeme povedať, že sme ich hravo zvládli. 
Veď ktoré dieťa rado opúšťa svojich rodičov a bez problémov 
sa zaradí do nového, neznámeho prostredia? Niektoré deti 
túto zmenu znášajú ľahko, iným prináša adaptácia v novom 
prostredí veľké problémy.

V našej materskej škole sa snažíme riešiť tieto problémy 
nasledujúcim spôsobom: 
•   umožňujeme novým deťom s rodičmi navštevovať mater-

skú školu počas letných prázdnin (na 1 – 2 hodiny), aby 
sa oboznámili s novým prostredím, s kamarátmi, s učiteľ-
kami

•    rodičia nových detí môžu zotrvať v triede po určitý dohod-
nutý čas

•   denne informujeme rodičov o deťoch, ich problémoch, 
úspechoch

•   ponúkame rodičom odborný materiál z oblasti výchovy 
a vzdelávania, ktorý im pomôže ľahšie zvládnuť adaptačné 
problémy detí

•   informujeme rodičov i deti o aktivitách, ktoré ich čakajú 
v nasledujúci deň, aby sa mali na čo tešiť.

V školskom roku 2006/2007 máme zaradených 33 detí vo 
veku od 2,5 do 6 rokov. Z toho je 6 detí predškolského veku, 
14 detí je z Opatoviec, 17 detí z Veľkých Bieroviec a 2 deti 
z iných obcí.

Od septembra  pracuje u nás nová pani učiteľka Martina 
Vlková, odišla kuchárka zo školskej jedálne pani Daniela 
Zaťková, nakoľko sa znížil počet stravníkov z dôvodu zrušenia 
základnej školy.

Od 1. októbra pracujeme i bez vedúcej školskej jedálne, 
nakoľko pani Jana Kubišová, doterajšia vedúca školskej 
jedálne,  pracuje v Trenčianskej Turnej na plný úväzok. Vedú-
cu školskej jedálne zastrešuje obecný úrad ako zriaďovateľ 
našej materskej školy.

I v tomto školskom  roku pripravujeme pre deti a ich rodičov 
veľa zaujímavých akcií, počas ktorých majú rodičia možnosť 
zistiť, ako sa ich dieťa zapája do činností v materskej škole. 
V októbri sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili 
posedenie pre starých rodičov. Deti predviedli svoje zručnosti 
pri pečení koláčikov, pri príprave darčekov pre starých rodičov, 
ale i smelé vystupovanie pri prednese básní a piesní. V no-
vembri pripravujeme akciu Zdravá výživa a formou sláv-nostne 
prestretého stola, jesennej výzdoby, prípravou pokr-mov 
z ovocia a zeleniny chceme rodičom ukázať, čo všetko ich 
deti s pomocou dospelých dokážu. Chceme upozorniť deti na 

„Prídem zajtra. Čakajte ma. Podpísaný: Ježiš.“ Táto správa 
spôsobila rozruch v celej dedine. Farár, významní predsta-
vitelia obce, ale aj ostatní ľudia začali horúčkovito premýšľať 
o tom, čo by mali urobiť, aby bolo pre Božieho Syna prijatie 
v ich dedine skutočne nezabudnuteľné.

Urobili prieskum a dohodli sa, že každá rodina podaruje 
Ježišovi to najkrajšie a najvzácnejšie, čo má. Mala to byť 
jedinečná udalosť a dedina sa chcela ukázať v tom najlep-
šom svetle.

Na druhý deň si všimli, že po ceste, ktorá vedie k dedine, 
sa vlečie žobrák v poplátaných šatách, s rozčaptanými to-

to, aká je zdravá výživa dôležitá pre zdravie.
Pripravujeme aj vianočnú besiedku, fašiangový karneval, 

veľkonočné tradície, Deň matiek, MDD, výlet do ZOO  Bo-
jnice a množstvo iných zaujímavých akcií a činností pre deti 
i rodičov.

V školskom roku 2005/2006 sa nám podarilo sponzorsky 
vymaľovať jednu triedu, ktorú sme zariadili i novým nábyt-
kom.

V budúcnosti plánujeme vymaľovať i druhú triedu a za-
riadiť ju novým nábytkom, vymeniť dlažbu v chodbe, obohatiť 
záhradu o detské preliezky...

Pri tejto príležitosti chcem poďakovať starostovi obce 
Jánovi Mazáňovi, nášmu zriaďovateľovi, za veľmi dobrú 
spo-luprácu. Ďakujem i všetkým rodičom, ktorí pomáhali pri 
praní posteľného prádla a uterákov, pri oberaní jabĺk, prinášali 
rôzne papiere na kreslenie, výkresy, farbičky, rôzny odpadový 
materiál, ktorý sme využívali pri práci s deťmi.        

       
Lenka Bulková, riaditeľka MŠ 

OBECNÁ KNIŽNICA
Počas jesenných a zimných dní, keď sa nepracuje 

v záhradkách a na roliach, mnohí siahajú vo voľnom čase 
po dobrej knihe. Miestom, kde sa dajú dobré knihy za-
obstarať, je aj knižnica. 

V knižnom fonde obecnej knižnice sa nachádza 2 785 
knižných jednotiek. V roku 2006 je v obecnej knižnici 
zapísaných 33 čitateľov, z toho 19 čitateľov do 18 rokov 
a 14 čitateľov z radov dospelých. Oproti predchádzajúcim 
rokom je to menej čitateľov.  

Chcem  vyzvať všetkých čitateľov, ktorí ešte v tomto roku 
nenavštívili knižnicu, aby vrátili vypožičané knihy, aby si 
ich mohli vypožičať aj ďalší čitatelia. 

Knižnica je otvorená každý piatok od 17.00 do 19.00 
h. Každý čitateľ je srdečne vítaný.

Nové knihy:
Majstri ducha, Majstri slova, Majstri štetca, Spoznávame 
umenie, Ilustrované dejiny Slovenska, Svetové rekordy, 
Jánošík, Hviezdna kniha, Princeta a kapitán, Čarovný 
chlapec.

Marcela Bulková, knihovníčka

MATERSKÁ ŠKOLA VO VEĽKÝCH BIEROVCIACH

Adventné zamyslenie
pánkami a dlhou bradou.

„To je on!“ zvolal farár. „To môže byť len on! Myslel som si, 
že sa preoblečie za žobráka.“

„To je pravda! To je pravda!“ volali všetci ostatní.
Všetci sa zbehli okolo chudobného muža a dávali mu svoje 

vzácne dary a predbiehali sa vo vychvaľovaní toho svojho. 
Úprimne prekvapený muž všetko nakladal na voz s koňom, 
ktorý mu osobne odovzdali čelní predstavitelia obce. Napokon 
chudobný človek poďakoval, všetkým požehnal a odišiel aj 
s vozom.

Miestni obyvatelia si s úľavou vydýchli, lebo si mysleli, že 



Ročník VI. • Číslo 2 - december 2006           OBECNÉ NOVINY OPATOVCE                                                 7

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Charlie Mandinec-Lordan  25. 8. 2005
Matej Krajčovič    4. 11. 2005
Sofi a Jana Vylámová   11. 1. 2006
Erik Ranostaj     15. 1. 
2006
Nina Babicová      1. 2. 2006
Daniel Struhár      3. 7. 2006
Patrícia Guričanová      2. 7. 
2006
Terézia Rábeková    26. 8. 2006
Sofi a Sýkorová    31. 8. 2006

Na spoločnú cestu vykročili: 
18. 2. 2006 Monika Hotová a Jozef Zavadzan
22. 4. 2006 Zuzana Knotková a Jozef Sýkora
22. 4. 2006 Alena Šujanská a Peter Ranostaj
27. 5. 2006 Monika Hamajová a Jozef Rábek

Odsťahovali sa: 
Erik Ranostaj, č. d. 9
Alena Ranostajová, č. d. 9

Prisťahovali sa:
Stanislava Jurigová,  č. d. 50
Marek Juriga, č. d. 50
Eva Bakalárová, č. d. 15
Zuzana Bakalárová, č. d. 15

Zomreli:
Anna Horňáková, č. d. 96    2. 1. 2006
Ján Chorvát, č. d. 8      3. 4. 
2006
Margita Kubáňová, č. d. 88  17. 7. 2006
Margita Blažinská, č. d. 127  28. 8. 2006
Anna Mandincová, č. d. 51   3. 12. 2006

Jubilanti v roku 2007:

50-roční    70-roční
Milan Kováč, č. d. 21  Elena Bulková, č. d. 49
Ján Bohuš, č. d. 26  Anna Janíková, č. d. 83
Lýdia Janíková, č. d. 33  Anna Chorvátová, č. d. 93
Gabriela Bulková, č. d. 38  Ján Bujný, č. d. 106
Želmíra Bulková, č. d. 108
Jarmila Vasková, č. d. 100  75-roční
      Ľudovít Marcinát, č. d.27
60-roční    Anton Margorín, č. d. 41
Jana Chorvátová, č. d. 8  Štefan Chorvát, č. d. 93
Ján Kulich, č. d. 35   Ján Blažinský, č. d. 127
Ján Magdolén, č. d. 84   
      80-roční
65-roční    Mária Šuleková, č. d. 19
Anna Bulková, č. d. 5   
Tibor Chorvát, č. d. 12  85-roční
Emília Šuleková, č. d. 80  Ján Kováč, č. d. 21
Anna Mondeková, č. d. 128  Anna Chorvátová, č. d. 56

90-ročná    Najstaršia občianka:
Mária Bulková, č. d. 86  Agnesa Horňáková, č. d. 70
      92 rokov

Vekové rozdelenie:
do 6 rokov  33
od 6 do 18 rokov 63
od 18 do 30 rokov 82
od 30 do 40 rokov 53
od 40 do 50 rokov 61
od 50 do 60 rokov 46
nad 60 rokov  72
Štatistické údaje o obci:

Počet obyvateľov     
410         
z toho muži     
203          
ženy  207
Spolu máme 15 002 rokov.
Priemerný vek je 37 rokov.

sa predstavili naozaj v dobrom svetle. Farár dokonca dodal, 
že aj anjeli môžu závidieť.

Podvečer však do dediny skutočne dorazil Ježiš. „Pre-páčte, 
že meškám,“ povedal, „mal som ešte nejaké povin-nosti...“  
„Ale veď ty si Ježiš!“ zvolal zarazený farár. „Takže... Tamten 
človek...“ „To bol podvodník! Okradol nás!“ jačal dav. „Poďme 
rýchlo za ním!“ Všetci sa rozbehli  v snahe za-chrániť svoje 
dary, svoj vzácny majetok. A Ježiš, ako zvyčaj-ne, zostal sám 
uprostred opusteného námestia.

(Porov Bruno Ferrero, Ale veď máme krídla)
      
Pointa tohto príbehu nás na jednej strane uvádza do 

čarovnej atmosféry adventu, očakávania príchodu Ježiša 
Krista a s tým spojených príprav. No na druhej strane sati-
rickým spôsobom poukazuje, že nie je príprava ako príprava. 
Základnou otázkou zostáva, akým spôsobom sa pripravuje-
me a o čo nám vlastne aj v súvislosti s Vianocami ide, koho 
vlastne čakáme. 

Ak sa pripravujeme len upratovaním, pečením, vare-
ním, horúčkovitým zháňaním a nakupovaním, veľmi rýchlo 
môžeme zistiť, tak ako ľudia z príbehu, že nám ani tak nejde 
o Ježiša, ale o nás, o pohodlie, zábavu, image, veci, dary, plný 
žalúdok a ten najväčší Dar, Ježiš Kristus, by tak zostal opäť 
nepovšimnutý, opustený a neprijatý, tak ako na prvé Vianoce. 
Nenechajme sa teda strhnúť konzumom a zhonom, ktorý 
každoročne Vianoce sprevádza a zastiera ich podstatu, dopra-

jme si aj počas adventu chvíle ticha na zastavenie, vzájomný 
rozhovor, modlitbu, čítanie Svätého Písma. Veď narodenie 
Ježiša Krista bolo o jednoduchosti, chudobe, pokore a viac 
o hodnotách ducha, pokoji, úprimnej radosti a láske. 

Úprimne chcem na záver poďakovať všetkým za spolu-
prácu a pomoc tak v hmotnej, ako i duchovnej oblasti  
a popriať všetkým farníkom nielen požehnané vianočné 
sviatky, ale aj šťastný vstup do nového roka 2007 pod 
ochranou našej Nebeskej Matky Panny Márie.

  J. Michút, správca farnosti

Česť ich pamiatke.
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ŠACHOVÝ  TURNAJ
Dňa 19. 8. 2006 sa v kultúrnej sále v Opa-
tovciach konal nultý ročník v šachovom turnaji. 
Hralo sa na 15 minút, každý s každým. Víťazom 
turnaja sa stal Stanislav Šľacký z Trenčína, 
ktorý zvíťazil pred oddielovým kolegom Igorom 
Srvatkom z Chocholnej-Velčíc. Obidvaja pre-
chádzali turnajom suverénne, takže bolo jasné, 
že o víťazovi rozhodne ich vzájomný duel. Tretie 
miesto získal Pavol Ondriška z Opatoviec. 

Konečné poradie: 
  1. Stanislav Šľacký – Trenčín   9,5 b
  2. Igor Srvatka – Chocholná-Velčice     9 b
  3. Pavol Ondriška – Opatovce     7 b
  4. Peter Poruban – Tr.Túrna      6 b
  5. Zdeno Margorín – Opatovce  5,5 b
  6. Zlatko Husár – Tr.Turná 4,5 b
  7. Miroslav Letko – Tr. Stankovce   4,5 b
  8. Štefan Kubiš – Selec      4 b
  9. MiroslavHusár – Tr. Turná            2,5 b
10. Marian Margorín – Opatovce        1,5 b
11. Tomáš Dohňanský – V. Bierovce     1 b

 Pavol Ondriška

•TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VEĽKÉ BIEROVCE – OPATOVCE•
Telovýchovnú jednotu Veľké Bierovce – Opatovce repre-

zentujú v súťažiach dve futbalové mužstvá – muži v II. triede 
Sever a žiaci v II. triede skupina „B“. Mužstvo mužov v jesennej 
súťaži 2005 podávalo veľmi dobré výkony, keď z 13 majstrov-
ských zápasov utrpelo len jednu prehru na ihrisku v Záblatí. 
V domácom prostredí mužstvo zo 7 zápasov 5 vyhralo a 2 remi-
zovalo. Vonku odohralo mužstvo 6 zápasov, 2-krát zvíťazilo, 
3-krát remizovalo a 1-krát prehralo. Celkove to po jeseni 2005 
znamenalo zisk 26 bodov a umiestnenie na druhom mieste 
v skupine II. triede Sever. Zásluhu na dobrých výsledkoch 
má tréner Ľubomír Kulich, hráči, ako aj vedenie TJ na čele 
s predsedom Ing. Jánom Marcinátom. Do mužstva dobre 
zapadli hráči Pavol Barták, Peter Bulko a dorastenec Tomáš 
Horňák, ktorí boli na hosťovaní z iných TJ. Dobré výkony 
tiež podávali stabilné opory Sabatka, Zhanač a ne-starnúci 
Breznický. Oporou bol aj brankár Hrušovský. Pozi-tívom bolo 
aj slušné vystupovanie našich hráčov v zápasoch. 

Mužstvo žiakov, ktorého cieľom je zaúčať do tajov futbalu 
nových hráčov, štartovalo v jeseni 2005 v novej skupine, kde 
si zvykalo na nových súperov. Na chlapcoch je vidieť pokrok 
v ich futbalovom umení, na ňom má zásluhu predovšetkým 
tréner Milan Svatík s pomocníkom Jozefom Sabatkom. 
Mužstvo odohralo viacero dobrých zápasov, no niekedy do-
pláca na to, že súperi sú fyzicky  zdatnejší. Aj tak môžeme 

byť s futbalovou jeseňou 2005 spokojní. S mužstvami z konca 
tabuľky získali chlapci body, prekvapili predovšetkým v zápase 
v Bošáci, ktorý vyhrali a v poslednom zápase jesene dokázali 
remizovať s vedúcim neporazeným mužstvom AS Trenčín 
„B“. Z jedenástich majstrovských zápasov mužstvo 3-krát 
vyhralo, 2-krát remizovalo a 6-krát prehralo, obsadilo 9 miesto 
so ziskom 11 bodov.

To, že naše mužstvá hrajú na dobrom trávniku, je zásluhou 
hospodára TJ Bystríka Ondráška, ktorý sa o hraciu plochu 
vzorne stará. O pekný vzhľad futbalového areálu sa brigádami 
zaslúžili aj samotní športovci – nátery zábradlia, lavičiek 
pre obecenstvo a úprava hracej plochy.  Vďaka patrí Obec-
nému úradu Veľké Bierovce za fi nančnú dotáciu pri údržbe 
športových kabín a hradení ostatných nákladov na činnosť. 
Obecný úrad Opatovce tiež prispieva fi nančnou čiastkou na 
činnosť TJ.

Výbor TJ verí, že spoluprácou zainteresovaných z obidvoch 
obcí sa podarí túto športovú činnosť udržať aj v nasle-dujúcom 
období, veď je to okrem pohostinstiev a barov jediné celoročné 
kultúrno-športové vyžitie pre obyvateľov našich obcí, ktoré má 
dlhoročnú tradíciu.

 Peter Oravec, organizačný pracovník TJ

Obecný úrad Opatovce hľadá pracovníka na údržbu verejnej zelene, verejného 
priestranstva a drobné stavebné práce. Záujemca nech sa prihlási na Obecnom úrade 
v Opatovciach do 31. januára 2007.


