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Vážení občania,
čas beží ako okrídlený tátoš a život človeka
beží s ním. Ešte nevybledli spomienky na minulé
Via-noce a už nám klopú na dvere tie tohoročné
a hneď za nimi sa stretá rok s rokom. Hodnotenie
uplynulého roku a predsavzatia do nového roku, to
je klasický scenár tohto obdobia. Pevne verím, že
v hodnotení budú prevládať pozitívne veci oproti
tým, ktorých nás mohol život ušetriť.
V atmosfére očakávania najkrajších sviatkov
roka vám ďakujem za spoluprácu a pomoc, želám
vám, aby ste vianočné sviatky prežili v kruhu svojich najbližších, aby vám nový rok 2008 priniesol
radosť, šťastie, spokojnosť a predo-všetkým
zdravie.
Janka Horňáková, starostka obce

Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom za-sadnutí
dňa 4. 7. 2007
Schválilo:
• Cenu za nehnuteľnosti – parc. č. 123 o výmere 556 m2 zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Opatovce, budova súp. č. 66
postavená na parc. č. 123, k. ú. Opatovce 111.200.- Sk, slovom
stojedenásťtisícdvesto slovenských korún.
• Kúpnu zmluvu medzi Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Veľké
Bierovce a Obcou Opatovce na odkúpenie: parc. č. 123 o výmere
556 m2 zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Opatovce, budova súp.
č. 66 postavená na parc. č. 123,
k. ú. Opatovce všetko
zapísané na LV č. 223, k. ú. Opatovce, vedeného na Katastrálnom
úrade v Trenčíne, Správa katastra Trenčín za cenu 111.200.- Sk,
slovom stoje-denásťtisícdvesto slovenských korún.
• V prípade zachovania ceny 270 Sk/m2 schváliť kúpno-pre-dajnú
zmluvu (predaj časti parcely o výmere 10 007 m2, parcela reg. „E“
č. 569/2 orná pôda, k. ú. Opatovce, zapísaná na Katastrálnom
úrade, Správa katastra Trenčín na LV č. 511 – vlastník Obec Opatovce), spoločnosti AGRONOVAZ, a. s., Nové Mesto nad Váhom
aj so splátko-vým kalendárom časti kúpno-predajnej ceny na päť
rokov.

Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 1.
8. 2007
Schválilo:
• Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu miestnych komunikácií uzatvorenou me-dzi Obcou
Opatovce a organizáciou Ing. Dušan Duvač – PRODOS, IČO: 339
083 46, Karpatská 1, Nemšová.
• Prijatie Dexia komunál univerzálneho úveru vo výške
1,200.000,- Sk poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko,
a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, SR, IČO: 31 575 951,
IČ DPH: Sk2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka č.: 148/L za podmienok
dojednaných v prís-lušnej úverovej Zmluve. Obecné zastupiteľstvo
zároveň schvaľuje, že v prípade, ak bude na základe každoročného
prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec
vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého
úveru väčší objem finančných prostriedkov, ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi
pôvodnou a no-vou výškou úveru najneskôr do 30.05., daného
kalendár-neho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi
pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje,
že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný
úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo záro-veň schvaľuje vystavenie vlastnej vista
blanko zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z úveru. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude
zistené, že miera rizika obce ako klienta bola v prie-behu úverového
vzťahu zvýšená, obec vystaví v súlade s podmienkami dojednanými
v príslušnej úverovej zmlu-ve na výzvu banky vlastnú vista bianko
zmenku na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky
z úveru.
• Výstavbu obecných nájomných bytov 5 b. j. a inžinierske siete
k nim, výber dodávateľa stavby a dodávateľa pro-jektu stavby
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formou verejného obstarávania a záväzok zahrnúť prostriedky
pridelené zo ŠFRB po ich obdržaní do rozpočtu obce.
• Finančné vyrovnanie v čiastke 2.000.- Sk, slovom dvetisíc slovenských korún za používanie loga obecných novín obce Opatovce
pre Jiřího Foldýnu, 913 31 Skalka nad Váhom II/34.
• Finančnú čiastku 1.000,- Sk, slovom tisíc slovenských korún ako
kompenzáciu za bocianie hniezdo v záhrade pre pani Máriu Marchotovú, bytom Opatovce č. 14.
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa
26. 9. 2007
Schválilo:
• Predložený návrh na zmenu rozpočtu na rok 2007.
• Súhlasné stanovisko pre stavbu Ložisko nevyhradeného nerastu
štrkopieskov „Opatovce – Sever“ pre vydanie územného rozhodnutia za týchto podmienok:
- v PD stavby riešiť steny kazety dostatočne spevnené (kamenné
steny kazety), aby nedochádzalo v prípade zaplavenia kazety
v čase zvýšenej hladiny na rieke Váh k narušeniu a devastovaniu
kazety,
- vyjadrenie SVP, š.p., že nehrozí narušenie hrádze derivačného
kanála nad vodnou elektrárňou z dôvodu výkopových prác na
kazete,
- nerealizovať výsadbu drevín v okolí kazety z dôvodu, aby nedochádzalo k úbytku objemu medzihrádzového priestoru v prípade
zvýšenej hladine rieky Váh.
• Nájomnú zmluvu medzi Obcou Opatovce a pani Evou Laurincovou
o nájme nehnuteľnosti, miestnosti v budove č. 66. Cena nájmu
200,- Sk/mesiac.
• Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Opatovce.
• Zmluvu o spolupráci uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a pánom
Husárom, ktorá rieši zabezpečenie výkopových prác súvisiacich
s pochovávaním a exhumáciou na cinto-ríne v obci Opatovce.
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
Odporučilo:
• V predloženej nájomnej zmluve AGRONOVAZU, a. s., Nové Mesto
nad Váhom:
- v časti III. Doba nájmu, bod 3.3. vypustiť predkupné právo nájomcu na odkúpenie pozemku vo výmere
10 007
m2,
- v časti III. Doba nájmu, bod 3.4. výpovednú lehotu skrátiť na 1
rok,
- v časti IV. Nájomné, bod 4.1. stanoviť výšku nájmu v zmysle
Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 465/1991 o cenách stavieb,
pozemkov, trvalých porastov, úhra-dách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie
pozemkov, prvá časť, ôsmy oddiel, § 17 – Náhrada za dočasné
užívanie pozemkov, bod 1 a bod 2, písmeno f) 1 Sk za 1m2, to
znamená ročný nájom 10 007,- Sk.
• Uverejniť oznam o poskytnutí pohostinstva do prenájmu, podmienky prenájmu zostávajú nezmenené.
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.
11. 2007
Schválilo:
• Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a Ag-ronovazom, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom, IČO 314115 76 na odkúpenie
časti parc. Reg E č. 569/2 k. ú. Opatovce o výmere 10 007 m2
(Reg. „C“ parc. č. 244/21, 244/38, 244/18, 244/17, 244/16, 244/33,
244/57), za 270,- Sk/m2
• Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a Ag-ronovazom, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom, na časť parc. Reg E č.
569/2, k. ú. Opatovce o výmere 10 007 m2 (Reg. „C“ parc. č. 244/21,
244/38, 244/18, 244/17,
244/16, 244/33, 244/57), za
cenu nájmu 957,- Sk/rok, za účelom vykonávania podnikateľskej
činnosti v oblasti poľnohospodárstva.
• Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a Jo-zefom
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Mikoláškom, bytom Tr. Turná č. 634, na odkúpenie parc. Reg E č.
25 o výmere 298 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
k. ú. Opatovce v podiele 1/12 za cenu 400.- Sk/m2, čo predstavuje
sumu 9.932,- Sk
Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a Marianom Horňákom s manželkou Marianou, Máriom Krajčo-vičom
s manželkou Renátou, Ivanom Babicom s manžel-kou Renátou,
Marekom Jurigom s manželkou Stanisla-vou, bytom Opatovce
č. 50 na odkúpenie parc. č. 291/8 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 18 m2, k. ú. Opatov-ce, za cenu 200,- Sk/m2.
Rozpočet na rok 2008.
VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Územný plán obce Opatovce.
VZN č. 3/2007 o záväzných častiach územného plánu obce Opatovce
Zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice v Opatovciach.
Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Opa-tovciach.
V prípade odmietnutia prenájmu prevádzky pohostinstva v obci
Opatovce Ivanom Blahom ml., Opatovce č. 40, nájomcu prevádzky
pohostinstva v obci Opatovce na zákla-de predloženej žiadosti:
Rastislav Fraňo a Pavol Prekop, Trenčín.
Nenávratný finančný príspevok na činnosť v roku pre OTJ Veľké
Bierovce – Opatovce – 10.000,- Sk, pre MŠ Veľké Bierovce –
15.000,- Sk.
Jednorazovú nenávratnú finančnú pomoc pre žiadateľa J. R. vo
výške 2.000,- Sk.

Neschválilo:
• Predaj pozemku parcela č. 123, k. ú. Opatovce žiadateľovi Ivanovi
Blahovi ml.
• Predaj časti budovy s. č. 17, v ktorom sa nachádza pre-vádzka
pohostinstva žiadateľovi Ivanovi Blahovi ml.
• Poskytnutie finančných prostriedkov Svojpomocnému klubu
stomikov ILCO Trenčín.
Odporučilo:
• Ponúknuť Ivanovi Blahovi ml. prenájom pohostinstva v obci, v prípade nezáujmu z jeho strany postupovať podľa uznesenia o výbere
nájomcu prevádzky pohostinstva z evidovaných žiadateľov o
prenájom.
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
• Vlastník parc. Reg C č. 12 zastavané plochy a nádvoria, k. ú.
Opatovce nemá záujem o predaj ani prenájom uvedenej parcely
• Predbežný rozpočet na roky 2009 – 2010.
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Rozpočet na roky 2008 – 2010
Bežné príjmy (v tis. Sk)
Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku
Daňové príjmy – dane za špecifické služby
Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku
Nedaňové príjmy – administratívne poplatky
Iné daňové príjmy
Tuzemské bežné granty a transfery
Bežné príjmy spolu

r. 2008
1890
133
81
10
3
9
2126

r. 2009
2011
133
70
10
0
9
2233

r. 2010
2150
133
70
10
0
9
2372

Kapitálové príjmy (v tis. Sk)
Príjmy z predaja nehnuteľností
Kapitálové príjmy spolu

r. 2008
2700
2700

r. 2009
0
0

r. 2010
0
0

Bežné výdavky (v tis. Sk)
Výdavky verejnej správy
Finančná rozpočtová oblasť
Transakcie verejného dlhu
Ochrana pre požiarmi
Výstavba
Cestná doprava
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
Nakladanie s odpadmi
Ochrana životného prostredia
Rozvoj obcí
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Knižnice
Ostatné kultúrne služby, kultúrne domy
Náboženské a iné spoločenské služby
Predškolská výchova
Základné vzdelanie
Nedefinované vzdelanie
Sociálne zabezpečenie
Bežné výdavky spolu

r. 2008
1280
5
26
21
40
18
1
226
33
12
113
10
6
78
44
15
3
12
17
2038

r. 2009
1384
5
26
21
40
20
1
248
33
12
134
10
19
84
61
15
3
12
17
2145

r. 2010
536
5
26
21
40
20
1
265
33
15
133
10
11
85
36
15
3
12
17
2284

Kapitálové výdavky (v tis. Sk)
Nákup pozemkov
Kapitálové výdavky spolu

r. 2008
14
14

r. 2009
10
0

r. 2010
0
0

Výdavkové finančné operácie

88

88

88

r. 2008
2038
14
88
2140
2126
2700
0
4826
2686

r. 2009
2145
0
888
2233
2233
0
0
2233
0

r. 2010
2284
0
88
2372
2372
0
0
2372
0

Sumarizácia (v tis. Sk)
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
Rozpočtové výdavky spolu
Bežné príjmy spolu
Kapitálové príjmy spolu
Príjmové finančné operácie
Rozpočtové príjmy spolu
Hospodárenie celkom

Celkovo je hospodárenie obce na rok 2008 rozpočtované ako prebytkové. Prebytok je tvorený z prebytku kapitálového
rozpočtu. Hospodárenie obce na roky 2009 – 2010 je rozpočtované ako vyrovnané. Rozpočet obce bol schválený OcZ
v Opatovciach dňa 21. 11. 2007.
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Hodnotíme realizované stavebné práce
V rámci schváleného plánu stavebných prác v obci na rok 2007 boli práce
financované z rozpočtu obce a z dotácií.
Z dotácií sme v roku 2007 plánovali
na základe vypracovaných projektov
rekonštrukciu miestneho rozhlasu
a požiarnej zbrojnice. Dotácie sa nám
získať nepodarilo.

• Výmena vchodových dverí na
obecnom úrade – pôvodné nevyhovujúce vchodové dvere boli nahradené novými plastovými, kryje ich aj
nový prísprešok.

Práce financované z rozpočtu obce:
• Oprava vodovodnej šachty pri
obecnom úrade – pri dažďoch
bývala vodovodná šachta zatopená
dažďo-vou vodou, čo sa opravou
odstránilo.

• Osadenie ríny na budove kultúrneho domu, omietka steny, oprava
fasády – na budove kultúrneho do-mu
bola osadená rína zo strany su-seda
p. Husára. Pôvodná bola už de-ravá
a dažďová voda z tejto strany strechy

• Osadenie lavičky na cintoríne –
k dvom už osadeným lavičkám pribudla ešte jedna osadená pri vodovodnej šachte.
• Úprava povrchu dvora pri obecnom
úrade – zámkovou dlažbou a novým
trávnikom bol upravený dvor obecného úradu, pred vchodom do obecného úradu a obecnej knižnice bola
položená protišmyková dlažba.

tiekla pod múr kultúrneho domu. Steny
kultúrneho domu z tejto strany majú
novú omietku a natretá je aj fasáda.
• Osadenie vetracích mriežok pod javisko v kultúrnom dome – do steny
pod javiskom v kultúrnom dome boli
osadené štyri vetracie otvory.
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia – v septembri boli vymenené
všetky svietidlá verejného osvetlenia.
• Oprava miestnych komunikácií po
zime – pužitý bol asfalt.

Finančná bilancia nákladov na stavebné práce v roku 2007:
Oprava kultúrneho domu
Oprava miestnych komunikácií
Oprava dvora obecného úradu
Výmena vchodových dverí na OcÚ
Prístrešok nad dverami OcÚ
Verejné osvetlenie
Spolu

Dotácie poskytnuté obci
Na základe žiadostí boli poskytnuté obci finančné príspevky na kultúrno-spoločenské podujatia usporiadané obcou
v roku 2007:
Akrylmat – Daniel Mondek
1.000,- Sk
POS, a. s.
2.000,- Sk
Autodielňa – Peter Bulko
1.000,- Sk
Kupred, s. r. o.
10.000,- Sk
Ing. Marcela Opačitá
3.000,- Sk
Trenčiansky samosprávny kraj
10.064,- Sk
Slovenské elektrárne, a. s.
15.000,- Sk
Spolu
42.064,- Sk
Ing. Marcela Opačitá, pani Eva Laurincová a Akrylmat
– Daniel Mondek poskytli na podujatia ceny, darčeky a občerstvenie.
Všetkým, vďaka ktorým sme mohli pre našich občanov
pripraviť podujatia, ktoré obohatili ich kultúrny a spo-ločenský
život, ďakujeme.

26.310,- Sk
24.990,- Sk
33.735,- Sk
18.775,- Sk
3.713,- Sk
104.057,- Sk
211.580,- Sk

Schválili Územný plán Obce Opatovce

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom zasadnutí
21. 11. 2007 chválilo Územný plán Obce Opatovce na základe
odporúčania Krajského stavebného úradu v Trenčíne. Spracovaný bol v súlade so schváleným zadaním. Základným
cieľom územno-plánovacej dokumentácie je podľa stavebného zákona sústavne a kompexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, určiť jeho zásady, navrhnúť
vecnú a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné
prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty
územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi
trvalo udržateľného rozvoja. Hlavnými cieľmi rozvoja obce je
ekonomická prosperita, všestranné zvyšovanie kvality života
obyvateľov, dobudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry,
ochrana prírodného prostredia a zosúladenie samosprávy so
zámermi regionálneho a celoštátneho významu. Spra-covanie
územného plánu obce prispeje k vytvoreniu čo naj-lepších
predpokladov života v obci, zamedzí živelný rozvoj obce
a usmerní ho tak, aby boli vytvorené optimálne pod-mienky
pre súčasný i budúci život v obci.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE OPATOVCE

Obec Opatovce, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4
ods. 3 písm. g/ a podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o
10. 2007, schválené RÚVZ v Trenčíne. Úcta k pamiatke zoobecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
mrelých a súcit s ich pozostalými, spoločenské poslanie
a v súlade so zákonom č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve
verejných pohrebísk, ako i zariadení poskytujúcich služby
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnosobyvateľstvu, ktoré sú určené k pietnemu pochovávaniu
tenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorzomrelých a k ukladaniu spopolnených ostatkov vyžadujú,
ších predpisov vydala Všeobecne záväzné nariadenie obce
aby pohrebiská boli udržiavané tak, aby to zodpovedalo
Opatovce č. 1/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska
ušľachtilým ľudským vzťahom.
Opatovce, schválené na zasadnutí OcZ v Opatovciach
dňa 26. 9. 2007 uznesením č. 46/2007 s účinnosťou od 26.
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Obec Opatovce prevádzkuje cintorín nachádzajúci sa v obci, rozloha
cintorína 3 167 m2,
Dom smútku, počet hrobových miest – 230, správca pohrebiska na
základe vykonaných skúšok – Jozef Dohál.
Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:
a) starať sa o celkový estetický vzhľad cintorína,
b) starať sa o zeleň nachádzajúcu sa na cintoríne, vrátane jej
pravidelnej údržby,
c) vykonávať úpravu a čistenie komunikácií na cintoríne,
d) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na cintoríne, ako
sú domy smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť cintorína,
e) starať sa o inžinierske siete na cintoríne,
f) starať sa o oplotenie cintorína,
g)
zabezpečovať poriadok a čistotu na cintoríne,
h)
počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobo-vého
miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezod-kladne zaistiť
bezpečné prevádzkovanie pohrebiska.
O takomto pripravovanom alebo už uskutočnenom zása-hu je
povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný:
a) prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie
doložené
aa) listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením
o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku
mŕtveho,
ab) pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,
b) zdržať sa v styku s nájomcami a pozostalými necitlivého správania
a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb
v súlade s prejavenou vôľou obsta-rávateľa pohrebu,
c)
mať situačný plán cintorína a viesť v ňom evidenciu voľných
miest a na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu,
d) viesť evidenciu hrobových miest a prevádzkovania pohrebiska,
e) prenajímať hrobové miesto na uloženie ľudských po-zostatkov
alebo ľudských ostatkov nájomcovi za pod-mienok ustanovených
zákonom a týmto poriadkom. Za hrobové miesto sa považuje:
ea) hrob so stenami a dnom z rastlého terénu,
eb) hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len
z rastlého terénu,
ec) hrob pre urnu,
ed) krypta.
V dome smútku je prevádzkovateľ povinný:
a) starať sa o poriadok a čistotu v priestoroch domu smútku,
pravidelné čistenie obradnej miestnosti pred každým pohrebom,
b)
otvárať a zatvárať dom smútku podľa potreby,
c) zodpovedá za funkčnosť zariadení v budove a ich bežnú údržbu,
d) dodržiavať režim údržby čistoty a dezinfekcie chladiacich zariadení, na dezinfekciu používať dezinfekčné prostriedky vyrobené
pre tento účel. O vykonaní dezinfekcie viesť pí-somnú evidenciu
s uvedením použitého druhu dezin-fekčného prostriedku.
Chladiace zariadenie je prevádzkovateľ povinný udržiavať v maximálnej hygienickej čistote, dodržiavať bezpeč-nostné a zdravotné
predpisy,
Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku:
a) výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhu-máciou,
b) pochovávanie,
c) vykonanie exhumácie,
d) správa a údržba pohrebiska a domu smútku,
e) správa a údržba komunikácií a zelene na pohrebisku,
f) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohre-biska,
g) kamenárske a stavebné práce.
Výkopové práce a pochovávanie môžu vykonávať len osoby, ktoré
určí prevádzkovateľ pohrebiska a ktoré majú príslušné oprávnenie na
výkon týchto činností.
Hrobové miesto sa prenajíma na základe nájomnej zmluvy, písomnou formou, ktorú uzatvára Obec Opatovce a nájomca. Nájomná
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zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie byť vypovedaná
skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohre-bisku.
Výšku poplatkov podľa platného cenníka prevádzkovateľa za
prenájom hrobového miesta je nájomca povinný zaplatiť na dobu
10 rokov dopredu.
Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej
zmluvy majú dedičia; ak je dedičov viac, ten z dedičov, ktorý sa u
prevádzkovateľa prihlásil ako prvý.
Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu
hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi všetky zmeny
údajov potrebné na vedenie evidencie hro-bových miest. Nájomca je
povinný pri údržbe hrobového miesta udržiavať prenajaté hrobové
miesto na pohrebisku v riadnom stave, je povinný čistiť a udržiavať
priestor 30 cm okolo celého obvodu hrobu, ak sa prenajaté miesto
inak ne-upravuje. Bez súhlasu prevádzkovateľa nesmie vykonávať
žiadne úpravy okolia hrobu (betónovanie, ukladanie dlažby a pod.) ani
vysádzať stromy a kríky a umiestňovať lavičky. Je zakázané odkladať
medzi hroby plechovky, sklenené poháre, kamene a iné predmety.
Cintorín je verejnosti prístupný denne bez časového obmedzenia.
Likvidácia odpadu na cintoríne: suché kytice, vence (okrem umelých),
zelina vypletá pri údržbe hrobov sa odkladajú do veľkoobjemového
kontajnera umiestneného za domom smútku, ktorý je vyprázdňovaný
podľa potreby. Umelé kvety, vence a ďalšie nežiaduce nečistoty
(kahance...) sa odkladajú do 1 110 l smetnej nádoby umiestnenej pri
vstupe na pohre-bisko, ktorá je vyprázdňovaná v pravidelnom intervale
1-krát mesačne. V priestore cintorína a je zakázané vytvárať nové
odpadové skládky, vypaľovať trávu a spaľovať odpad.
Cenník služieb:
1. Za prenájom hrobového miesta sa účtuje poplatok:
a) Hrobové miesto – základný poplatok
Hrob, hrobka
800,- Sk/10 rokov
Detský hrob
200,- Sk/10
rokov
Hrob pre urnu
1.000,- Sk/25 rokov
b) Hrobové miesto – predlžovací poplatok
Hrob, hrobka
400,- Sk/10 rokov
Detský hrob
100,- Sk/10 rokov
Hrob pre urnu
200,- Sk/10 rokov
Krypta
3.000,- Sk/10 rokov
2. Využívanie obradnej miestnosti v dome smútku za 1 pohreb
150,00 Sk
3. Použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého pred
pohrebom
a)
do 4 dní
150,- Sk
b)
za každý ďalší začatý kalendárny deň
50,Sk

Prevádzkový poriadok pohrebiska nájdete na webovej stránke
obce www.opatovce.sk a na Obecnom úrade v Opatovciach.
V zmysle Prevádzkového poriadku pohrebiska vyzývame
občanov, aby v priebehu 1. polroka 2008 uzatvorili nájomné zmluvy na hrobové miesta na cintoríne v Opatovciach na Obecnom
úrade v Opatovciach.
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Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Opatovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
štu-dujúcich mimo obce ubytovaných
v za-riadení poskytujúcich ubytovanie,
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predobča-nov v hmotnej núdzi. Nárok na
pisov vydáva VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
zníženie poplatku si musí občan uplatniť
odpady a drobné stavebné odpady.
do
31. 1. spoplatňovacieho obdobia,
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanovenie druhov, sadzieb,
to znamená do konca januára každého
oslobodení, vyrubovania a pla-tenia
roka. Neuplatnenie zníženia poplatku
2008 dochádza k na-výšeniu ročnej
miestnych daní, ako aj vznik a zánik
má za následok zánik nároku na znížesadzby dane z pozemkov o 0,05 %, pre
poplatkovej povinnosti, ohla-sovacej
nie poplatku v bežnom spoplatňovastavby na pôdohospo-dársku produkciu,
povinnosti, splatnosť, hodnoty koeficom období. Aby sa občania mohli
vrátane stavieb na skladovanie vlastnej
cientu, odpustenie a zníženie po-platku
dô-kladne oboznámiť s povinnosťami,
produkcie a vlast-nú administratívu
za komunálne odpady a drobné stavebale aj s možnosťami vyplývajúcimi zo
o 0,25 Sk/m2, pre stavby na ostatné
né odpady v zmysle zákona č. 582/2004
VZN, dávame do pozornosti občanom
podnikanie a zárob-kovú činnosť o 5,Z. z. o miestnych daniach a miestnom
we-bovú stránku obce, kde môžu nájsť
Sk/m2.
poplatku za komunálne odpady a drobvšetky podstatné informácie a podklady
Vzhľadom na zvyšovanie cien za vývoz
né stavebné odpady v znení neskorších
o činnosti obce a všetky platné predpisy
a likvidáciu odpadu (v roku 2006 obec
predpisov, ktoré sú aplikované na poda nariadenia – www.opatovce.sk.
dotovala vývoz odpadu sumou 70.000,mienky obce Opa-tovce. Obec ukladá
Sk, v roku 2007 to bude 110.000,- Sk)
nasledovné druhy miestnych daní: daň
sa zvyšuje poplatok na 350 Sk/rok na
z nehnuteľností, daň za psa, daň za
osobu. VZN umožňuje uplatnenie znížeužívanie verejného priestranstva, daň
nia poplatku pre občanov s ťažkým
za nevýherné hracie automaty. Pre rok
zdravotným postihnutím, študentov

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa:
Matúš Horňák, 18. 12. 2006
Stella Eržinová, 6. 3. 2007
Šimon Barinka, 11. 5. 2007
Ema Svatíková, 27. 7. 2007
Jakub Rábek, 1. 8. 2007
Ema Zavadzanová, 10. 8. 2007
David Vrábel, 30. 10. 2007

65-roční
Anna Bujná, č. d. 3
Margita Zavadzanová, č. d. 11
Emília Prcúchová, č. d. 125
Anna Michalcová, č. d. 145
70-roční
Františk Dohňanský, č. d. 22
Božena Horňáková, č. d. 47
Mária Krištofová, č. d. 76

Na spoločnú cestu vykročili:
29. 9. 2007
Irena Granačková
a Branislav Mondek

80-roční
Pavel Škúci, č. d. 85
Magda Škúciová, č. d. 85
Štefan Bulko, č. d. 142

Odsťahovali sa:
Stanislava Marcinátová, č. d. 53
Mária Bočáková, č. d. 59
Milan Bočák, č. d. 59
Prisťahovali sa:
Jaroslav Mandinec, č. d. 51
Gabriela Mandincová, č. d. 51
Daniel Mandinec, č. d. 51
Adam Mandinec, č. d. 51
Marcela Kornidesová, č. d. 9
Soňa Kornidesová, č. d. 59
Michaela Kornidesová, č. d. 59
Zomreli:
Agnesa Horňáková, č. d. 70
25. 6. 2007
Jaroslav Chorvát, č. d. 98
16. 6. 2007
Pavol Chorvát, č. d. 56
20. 5. 2007
Ladislav Nagy, č. d. 130
7. 8. 2007
Peter Nagy, č. d. 130
31. 3. 2007
Česť ich pamiatke

Najstaršia občianka
Mária Bulková, č. d. 86

Jubilanti v roku 2007:
50-roční
Anna Dohálová, č. d. 1
Mária Repková, č. d. 10
Zdeno Margorín, č. d. 41
Marián Marcinát, č. d. 53
Ľubomír Knotek, č. d. 53
Mária Ondrišková, č. d. 55
Marcela Kornidesová, č. d. 59
Štefan Horňák, č. d. 78
Jozef Koníček, č. d. 85
Viola Dohálová, č. d. 135
60-roční
Anna Dohňanská, č. d. 22
Anna Nagyová, č. d. 24
Jozefína Marcinátová, č. d. 61
František Margorín, č. d. 94

Štatistika obce
Počet obyvateľov 415
z toho muži

205
ženy

210
spolu máme 15 373 rokov
priemerný vek 37 rokov
vekové rozdelenie obyvateľov obce:
do 6 rokov
35
od 6 do 18 rokov 58
od 18 do 30 rokov
77
od 30 do 40 rokov
66
od 40 do 50 rokov
49
od 50 do 60 rokov
55
nad 60 rokov
75
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Adventné zamyslenie
Reklama v televízii, plnšie nákupné
centrá, vysvietené a vyzdobené výklady
a mestá, väčší ruch a zhon, horúčkovité
nakupovanie, to všetko signalizuje, že
sa blížia najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Je ale otázkou, či práve tento
spôsob prípravy je ten najvhodnejší na
ich plnohodnotné prežitie.
Práve preto sme pozvaní ešte predtým prežiť obdobie adventu, prípravy,
ktorý nás pozýva, tak ako kedysi Židov,
prostredníctvom Jána Krstiteľa k pokoju, stíšeniu, oslobodeniu a otvorenosti
srdca pre záležitosti ducha. Keď sa
Ježiš pri poslednej večeri lúčil s apoštolmi a poumýval im nohy, aby im aj
prakticky poukázal na najdôležitejší
odkaz lásky, prečo prišiel na zem,
vzápätí sa ich opýtal: „Chápete, čo som
vám urobil?“ Táto otázka ako keby sa
tiahla celými dejinami, zvlášť pri slávení
veľmi dôležitých tajomstiev viery, teda
aj Vianoc. Veď vtedy si pripomíname
vtelenie Boha, ktorý sa stal jedným
z nás, v malom Dieťati Ježišovi.
Chápeme teda, o čom sú Vianoce,
v čom je ich podstata? Anthony de
Mello v knihe Spev vtáka v jednej časti
výstižne ukazuje, ako ľahko môžeme
skĺznuť aj pri slávení dôležitých vecí
k povrchnosti a úplne nepodstatným
veciam:
Večer čo večer, keď si guru sadol, aby
slávil bohoslužby, vliezla tam mačka,
čo patrila do ášramu a rozptyľovala veriacich. Preto guru nariadil, aby mačku
počas bohoslužieb priviazali. Keď
guru zomrel, dlho po jeho smrti mačku
na-ďalej priväzovali počas večerných
boho-služieb. A keď nakoniec mačka
zdoch-la, priviedli do ášramu inú mačku,
aby ju mohli priväzovať počas večernej
bohoslužby. Neskôr po stáročiach žiaci
guru písali veľmi učené spisy, akú
podstatnú úlohu má mačka v náležitom
slávení bohoslužby.
Niečo podobné sa nám stalo aj so
slávením Vianoc. Prvýkrát boli o podstate, teraz sú o pozlátke a folklóre. Na
začiatku boli o chudobe a jedno-duchosti, aby v nich vynikol Ježiš, tie súčasné
sú o bohatstve, prepychu a zisku, aby
sa nám v nich Ježiš do-konale stratil. Na
začiatku to bolo o ľu-ďoch a vzťahoch,
dnes je to len o veciach a plných stoloch.
Pôvodne sa ľudí dotýkali pokojom,
radosťou a novým svetlom života, dnes
sa nás dotýkajú nepokojom, zhonom,
nervo-zitou a vyčerpanosťou.
Vianoce nás učia, že nie je dôležité,
čo máme a čo kúpime, ale to, kým
sme, že najväčším darom sme jeden
pre druhého, keď sme ochotní nájsť si

vzájomne pre seba viac času, ochoty
viac sa počúvať, prejaviť záujem o život
a problémy toho druhého, keď sa vieme
vzájomne podržať a povzbudiť, jednoducho byť si vzájomne nablízku. Pekne
to dokresľuje aj tento úryvok z knihy
Pastierova flauta od B. Ferrera: „Mám
ešte niečo urobiť?“, opýtal sa sekre-

si malý zaželal.“ Sekretárka otvorila list
a s úsmevom povedala: „Vždy plním
vaše príkazy, ale teraz to nedokážem.“
„Prečo nie? Že by tam bolo napísané
niečo, čo sa nedá zohnať osemročnému dieťaťu? Čo si želá? Ukážte...
Do paroma!“ Sekretárka mlčky podala
riaditeľovi list od jeho syna a on čítal:

tárka. Zaneprázdnený riaditeľ letmo
pozrel na hodinky a do diára. „Už sme
mali byť preč. Teraz nič nevybavíme.“
Sekretárka sa usmiala: „Vlastne je tu
ešte zoznam vianočných darčekov od
vášho syna. Nezabudnite. O tri dni sú
Vianoce!“ „Aspoň vy na to myslíte!“,
vzdychol si vyťažený riaditeľ. „Obávam
sa, že moje úbohé dieťa sa na mňa
trochu nahnevalo. A asi oprávnene.
Mám na svoju rodinu tak málo času.
Keď prídem domov, malý už spí. Skoro
nikdy sa nestihneme porozprávať. Ach!
Ale aspoň na Vianoce by som mu chcel
dať pekný darček! Ibaže nemám čas
kúpiť ho.... Urobíme to takto: kúpite
ho za mňa. Nech to stojí, čo to stojí.
Prečítajte si zoznam a kúpte všetko, čo

„Drahý ocko, namiesto vianočného darčeka by som chcel, aby si mal v novom
roku viac času na mňa, aspoň pol hodinu každý deň. Nič iné nechcem. Tvoj
syn Ferko.“
Prehodnoťme teda správnosť našej
formy prípravy a prežívania Vianoc,
urobme všetko preto, aby sme zažili
viac pokoja, radosti, úprimnosti a lásky
z blízkosti Boha, ktorý sa stal jedným
z nás a zároveň aj z nášho vzájomného
zblíženia.
J. M., správca farnosti Veľké Bierovce
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Kultúrnemu letu Opatovce 2007 prialo aj počasie

Dychová hudba Trenčianska dvanástka sa predstavila na koncerte 29.
júla. Hudobné skladby a piesne potešili
našich občanov i hostí. Tie známejšie
piesne si so spevákmi zanôtili aj diváci.
Akordeónový orchester ÚSMEV
z Trenčianskych Teplíc sa divákom
predstavil 19. augusta 2007. Koncert zostavený z melódií v tanečno
m
a swingovom rytme,
ale aj z oblasti váž-nej hudby si získali divákov. Bol po-sledným v rámci podujatia
Kultúrne leto Opatovce 2007. Veríme, že
program v rámci tohto podujatia obohatil
našich občanov o pekné kultúrne zážitky
a spríjemnil im nedeľné odpoludnia.

V roku 2007 sa konal 2. ročník kultúrno-spoločenského podujatia Kultúrne leto 2007. Počasie nám prialo,
takže všetky vystúpenia sa mohli konať
vonku na pódiu pri kultúrnom dome.
Na prvom podujatí 8. júla sa pred-stavil

Detský folklórny súbor Nezábudky
z Drietomy. Deti si pies-ňami, tancami,
a svojou bezprostred-nosťou získali
obecenstvo. Veríme, že všetci diváci
odchádzali obohatení o pekný kultúrny
zážitok.

Ďakujeme sponzorom, ktorí svojimi
finančnými darmi podujatie podporili:
Slovenské elektrárne Enel
Trenčiansky samosprávny kraj
KUPRED, s. r. o.
Ing. Marcela Opačitá, Pohostinstvo
v Opatovciach

Spomienky v pavučine času

Kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa konalo 18.
na na to, čo sa stratilo v pavučine času.
októbra v kultúrnom dome podujatie.
Čím je človek starší a skúse-nejší, tým
Úcta, láska, porozumenie, trpezlivosť
si viac uvedomuje, že šťastie človeka
a uznanie autority starších by sa mali
určuje predovšetkým pokoj v rodine,
premietať v každodennom živote ako
láska, radosť z každodenných maličkostí
samozrejmosť. Človek žije svoj život
a predovšetkým zdravie. Láska dieťaťa
naplnený statočnou prácou, láskou
k matke a otcovi je darom, ktorý človeka
k blízkym, odovzdávaním životných
skúseností a rád. Každý si rád za-spomí-

sprevádza po celý život. Pri pohladení
starej mamy, stretnutí sa so životnými
múdrosťami starého otca klíči semienko
úcty k ro-dičom a všetkým ľudom.
Starostka obce pozdravila všetkých
účastníkov stretnutia, poďakovala im za
celoživotnú prácu a popriala veľa rokov
v zdraví a šťastí v kruhu svojich najbližších, život naplnený dobrým zdravím,
spokojnosťou a radosťou.
V programe sa predstavil FS Večernica z Trenčianskej Turnej.
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Privítali sme najmenších
Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou udalosťou. Aj my
v obci vyjadrujeme svoju radosť, svoj záujem a starostlivosť o život nových
občanov aj tým, že pripravujeme slávnosť privítania detí do života. Uskutočnila
sa 7. novembra.

Naši najmenší občania:
Matúško Horňák, narodený 18. de-cembra
2006, syn Kataríny a Bystríka Horňákových
Stella Eržinová, narodená 6. marca 2007,
dcéra Lenky a Zlatka Eržinových
Šimon Barinka, narodený 11. mája 2007, syn
Kataríny a Tibora Barinkových
Ema Svatíková, narodená 27. júla 2007,
dcéra Kataríny a Milana Svatíkových
Jakub Rábek, narodený 1. augusta 2007,
syn Moniky a Jozefa Rábekových
Ema Zavadzanová, narodená 10. augusta 2007, dcéra Moniky a Jozefa Zavadzanových.
Rodičom želáme veľa úspechov vo výchove ich detí – našich nových obča-nov,
pevné zdravie im aj deťom, veľa trpezlivosti
a vytrvalosti. Nech deti rastú pre radosť
ich rodičom, celej rodiny, našej obce i celej
spoločnosti. Nech z nich vyrastú statoční,
zdatní a schopní ľudia s čistým a otvoreným
srdcom.

K vianočnému stromčeku prišiel aj Mikuláš

V predvečer 5. decembra sa slávnostne rozsvietil vianočný stromček
v obecnom parku. Medzi deti prišiel svätý Mikuláš aj s anjelom a porozdával
im darčeky. Deti mu zarecitovali básničky a zaspievali pesničky.

Obecná knižnica ponúka nové kniky
O tom, že žijeme veľmi rýchlym tempom
a často nemáme čas si ani oddýchnuť,
svedčí aj z roka na rok sa zmenšujúci počet
zapísaných čitateľov v obecnej knižnici.
V roku 2007 je ich zapísaných 30, z toho
18 čitateľov do 18 rokov a 12 čitateľov
z radov dospe-lých.
Preto chceme poprosiť čitateľov, ktorí
ešte nenavštívili v tomto roku obecnú
knižnicu, aby aspoň vrátili knihy, ktoré
majú vypožičané. Čakajú na ne čitatelia,
ktorí by si ich radi prečítali.
V súčasnosti je v knižnom fonde
2 797 knižných jednotiek. Aj napriek
znižujúcemu sa počtu čitateľov sa po-

darilo v tomto roku doplniť knižný fond
o 12 nových kníh, za čo patrí veľká vďaka
obecnému úradu.
Nové knihy pre mládež:
Andersen, H. Ch.: Rozprávky
Cabotová, M.: Typické americké dievča
Dale, J.: Nikto ma nechce
Epesová, K.: Zatúlané zvieratká
McAllister, H.: Modrá a žltá lokomotíva
Spyri, J.: Heidi, dievčatko z hôr
Nové knihy pre dospelých:
Fieldingová, K.: Jar v Havraňom údolí
Keleová-Vasilková, T.: Modrý dom
Kellerman, J.: Klinika v Beverly Hills

Nové náučné knihy:
Môj prvý atlas sveta
Nové originálne ručné práce
Príručka hubára

Knižnica je otvorená každý piatok v čase
od 17.00 do 19.00 hod. Všetci ste srdečne
vítaní.
Marcela Bulková, knihovníčka
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Opäť sa stretli hráči šachu

Druhého ročníka šachového turnaja sa
3. augusta v Kultúrnom dome v Opatovciach zúčastnilo 16 hráčov z okresu Trenčín. Deviati z nich hrajú za Športový klub
Trenčín. Najviac sa darilo Petrovi Jošticovi. Na druhom mieste skončil Miroslav
Kijac a na tretom mieste Miloš Blažek.
Celkové poradie:
1. Peter Joštic (Trenčín) 8 b.
2. Miro Kijac (Trenčín) 7,5 b.
3. Miloš Blažek (Trenčín) 7,5 b.
4. Vladimír Mrázik (Soblahov) 5,5 b.
5. František Julényi (Trenčín) 5,5 b.
6. Pavol Pytlík (Trenčín) 5 b.
7. Pavol Ondriška (Opatovce) 5 b.
8. Miroslav Letko (Tr. Stankovce) 5 b.
9. Tomáš Kukla (Trenčín) 4,5 b.
10. Zdeno Margorín (Opatovce) 4,5 b.
11. Tomáš Dohnanský (V. Bierovce) 4 b.
12. Juraj Kadlecaj (V. Bierovce) 3,5 b.
13. Vladimír Zatko (V. Bierovce) 3 b.
14. Peter Beták (Trenčín) 2 b.
15. Štefan Kubiš (Selec) 1,5 b.
16. Patrik Nittnaus (Trenčín) 0 b.

Mužstvo žiakov odohralo super jeseň 2007
Futbalový oddiel v jeseni 2007 reprezentovali v súťažiach v rámci okresu
dve mužstvá: muži – II. trieda Sever
a žiaci – II. trieda skupina B. Mužstvo
dospelých odohralo pomerne dobrú jesennú časť súťaže. V prvých kolách síce
bol problém na poste brankára, pretože
R. Ondrašíkovi sa skončilo hosťovanie,
R. Marcinát odišiel pracovať do zahraničia, M. Hrušovský prestal trénovať.
Do brány zaskakoval M. Bulko, ale ten
skončil hneď po prvom kole po zápase
v Dolnej Súči – trest za inzultácie rozhodcu. Potom zostal iba hráč V. Ondrášek, ktorý sa podujal na post brankára.
Našťastie sa podarilo vybaviť opäť
hosťovanie R. Ondrášika z Považian
a situácia sa zlepšila. Mužstvo sa zlepšovalo od zápasu k zápasu a výsledkom je pekné umiestnenie.
V jeseni 2007 mužstvo odohralo13
zápasov, z toho 9 vyhralo, 2 remizovalo
a dva prehralo. Získalo 29 bodov. Skóre
35 : 18 znamenalo druhé miesto so
stratou 3 bodov na vedúce mužstvo
Trenčianske Teplice. Naše mužstvo
na domácej pôde neprehralo, 5-krát
vy-hralo, 1-krát remizovalo, ako jediné
zdolalo vedúce Trenč. Teplice. Nebyť
zbabraného úvodu súťaže – zápasy
Dolná Súča a Drietoma, mohlo byť bodov ešte viac. Aj tak je to dobrý výsledok
snaženia hráčov, trénera a funkcionárov
oddielu. Z terajšieho kádra mužstva

možno vyzdvihnúť výkony Juraja Bartáka, ktorý ťahal mužstvo strelecky, aj
herne v rozhodujúcich momentoch. Pred
jarnou sezónou 2008 si tak mužstvo
vytvorilo dobrú pozíciu v ta-buľke, v prípade, že mužstvo zostane pohromade,
môže potrápiť aj vedúce Trenčianske
Teplice. Vylosovanie pre jarnú súťaž
je priaznivé, nakoľko mužstvo z čela
tabuľky hostíme doma.
Mužstvo žiakov odohralo super jeseň
2007. Vo svojej skupine odohralo 9 zápasov a všetky sa skončili víťazstvom
našich chlapcov. To znamená, že po jeseni 2007 sú na čele tabuľky so ziskom
27 bodov, skoré 63 : 3. Na tomto výsledku má, okrem hráčov, hlavnú zásluhu
dlhoročná obetavá práca trénera Mila-na
Svatíka. Hráči futbalovo dozreli, čo sa
prejavilo na ich výkonoch na ihrisku.
Pri výborných jednotlivcoch – Lukáš
Sabadka, Michal Svatík, Lukáš Pevný,
Mikolášek, sa futbalovo chytili aj ostatní
chlapci a výsledkom je toto výborné
umiestnenie. Trénerovi Svatíkovi pri
je-ho náročnej práci pomáhali Jozef
Konečné tabuľky – Jeseň 2007
II. trieda – Skupina B – žiaci
1. miesto Veľké Bierovce/Opatovce
skóre
II. trieda SEVER – muži
2. miesto Veľké Bierovce/Opatovce

Sabadka a Marek Ondrášek. Pred jarnou sezónou 2008 čaká funkcionárov
mužstva dôležitá úloha. Do mužstva
postupne zapracovať ďalších hráčov,
nakoľko pre dovŕšenie vekovej hranice
po jarnej sezóne 2008 mužstvo opustia
už spomínané opory. Zároveň možno
konštatovať, že futbalová jeseň bola pre
naše mužstvá úspešná, čo určite potešilo fanúšikov a funkcionárov TJ. Taktiež
treba uvažovať pre sezónu 2008/2009
s vytvorením mužstva dorastu, aby naši
žiaci mohli pokračovať v športovej činnosti v našej obci.
Poďakovanie za vytvorené podmienky
patrí všetkým funkcionárom, trénerom
a hlavne hospodárovi OTJ Bystríkovi
Ondráškovi. Za poskytované finančné
prostriedky na činnosť OTJ, údržbu
športového areálu patrí vďaka Obecnému úradu Veľké Bierovce. Finančnou
čiastkou 10.000,- Sk prispel i OcÚ
Opatovce. Našli sa i sponzori, ktorí tiež
svojím darom vylepšili našu situáciu.
Veríme, že futbal v našej obci udržíme
aj pre nasledujúce generácie.

9 zápasov, 27 bodov,

63

:

3

13 zápasov, 29 bodov, 35 : 18 skóre

Peter Oravec, zástupca TJ pre styk s verejnosťou a médiami
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