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Vážení občania,
rok sa stretol s rokom, ani sme sa nenazdali a zasa sa pripravujeme na vianočné sviatky, na nový rok 2009.
Bude pre nás všetkých výnimočný tým, že prejdeme na novú menu euro. Mnohí z nás sa tejto zmeny obávajú,
nevedia, ako rýchlo sa zorientujú v používaní nových bankoviek a mincí. Verím, že táto zmena prinesie viac
pozitívnych ako negatívnych vecí pre nás všetkých. V atmosfére približujúcich sa vianočných sviatkov vám želám
ich príjemné strávenie v kruhu svojich najbližších, do nového roku 2009 vykročenie šťastnou nohou, veľa zdravia,
šťastia, lásky a porozumenia.
Janka Horňáková, starostka obce

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo na svojom
riadnom zasadnutí dňa 30. 7. 2008
Schválilo:
• Predaj parcely reg. „E“ číslo 571, k. ú.
Opatovce, výmera 10 459 m2, orná
pôda vo vlastníctve Obce Opatovce
– LV 511, na podnikateľský zámer
spoločnosti VIREM, s. r. o., za cenu
300 Sk/m2. Kúpno-predajná zmluva
predložená Ing. arch. Masarykom
bude schválená uznesením OcZ.
• Dodatok č. 1 k Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Obce Opatovce.
• Finančnú čiastku 1.000 Sk, slovom
jedentisíc slovenských korún, ako
kompenzáciu za bocianie hniezdo
v záhrade pre pani Máriu Marchotovú, bytom Opatovce.

• Aby OcÚ Opatovce zabezpečil náter
poškodenej časti plotu od bocianov
na základe žiadosti Márie Marcinátovej, Opatovce.
• Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi
Obcou Opatovce a Janou Mahríkovou, bytom Malé Stankovce, Trenčianske Stankovce, na odkúpenie
parc. reg „E“ č. 25 o výmere 298 m2,
druh záhrady, k. ú. Opatovce v podiele
3/48 spolu za cenu 400 Sk/m2.
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
• Súhlas Ing. arch. Masaryka s podieľaním sa na financovaní dodatku
územného plánu obce.
• Informáciu o príprave PD pre čerpa-

nie finančných prostriedkov z EÚ.
Odporučilo:
• Cenu 350 Sk/m2 pre pozemky kupované za účelom vytvorenia stavebných pozemkov v zmysle ÚPN Obce Opatovce.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
riadnom zasadnutí dňa 1. 10. 2008
Schválilo:
• Zmluvu o dielo na asanáciu budovy
č. 66 uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a Sandrom Prekopom – SAPRESTAV, IČO 43 119 301 so sídlom
vo Veľkých Bierovciach v zmysle predloženej cenovej ponuky – 350.000 Sk
(11.617,87 EUR)
• Finančný príspevok 5.000 Sk, slovom
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päťtisíc slovenských korún (165,97 Eur)
pre MŠ Veľké Bierovce na zakúpenie
detských preliezok do záhrady MŠ.
• Použitie rezervného fondu na rekonštrukciu miestneho rozhlasu v zmysle
predloženej cenovej ponuky 193.415 Sk
(6.420,20 EUR) od Antona Šipolda
– ELASON, IČO 30743231.
• Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a Ing. Jozefom Janíkom, bytom Opatovce, 913 11 Trenčianske Stankovce, na odkúpenie
parc. reg „E“ č. 25 o výmere 298 m2
druh záhrady, k. ú. Opatovce v podiele 3/16 za cenu 400 Sk/m2 (13,28
Eur/m2).
• Plán Obce Opatovce na zavedenie
eura.
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách a vyhodnotenie
rozpočtu k 31. 8. 2008.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
riadnom zasadnutí dňa 3. 12. 2008
Schválilo:
• Predložený návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2008.
• Návrh rozpočtu Obce Opatovce na
rok 2009.
• VZN č. 1/2008 Zásady nakladania
s finančnými prostriedkami Obce
Opatovce.
• Dodatok č. 3 VZN č. 2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
• Sponzorský dar pre OTJ Veľké
Bierovce – Opatovce – rozhlasovú ústredňu AUR 320, ktorá bola
nahradená v rámci rekonštrukcie
miestneho rozhlasu novou rozhlasovou ústredňou.
• Preloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške
55.103 EUR (1.660.026 Sk) a poskytnutie štátnej podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania
na stavbu Výstavba nájomných bytov 5 b. j. a IS vo výške 174.935 Eur
(5.270.091 Sk) (s projektom).
• Predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na technickú
vybavenosť stavby vo výške 8.215
Eur (247.481 Sk) a čerpanie vlastných zdrojov vo výške 11.805 Eur
(355.664 Sk).
• Vypracovanie a prijatie VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov, ktoré bude upravovať:
- predloženie a podmienky žiadosti o poskytnutie dotácie z Mi-
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nisterstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a poskytnutie
štátnej podpory z prostriedkov
Štátneho fondu rozvoja bývania
na stavbu Výstavba nájomných
bytov 5 b. j. a IS za podmienok:
a) byt prenajme nájomcovi, ktorý
môže byť:
1. fyzická osoba, ktorej mesačný
príjem a mesačný príjem osôb
s ňou bývajúcich, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne podľa
osobitného predpisu (§ 3 zák.
č. 601/2003 Z. z.), neprevyšuje
trojnásobok životného minima
(§ 2 zák. č. 601/2003 Z. z.) platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby,
ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu (§ 4 zák.
č. 601/2003 Z. z.) za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel
tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa
príjem poberal (ďalej len „životné minimum“),
2. mladá rodina, pričom za mladú
rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku
dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku
a spĺňa podmienku príjmu podľa
bodu 1,
b)nájomnú zmluvu (§ 685 OZ) s nájomcom uzatvorí na dobu, ktorá
neprevýši tri roky s výnimkou, ak
nájomca je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, u ktorého
doba nájmu neprevýši desať rokov,
c) nájomnú zmluvu na užívanie
bytu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom
(Vyhláška Ministerstva životného
prostredia SR č. 532/2002 Z. z.)
pre užívanie bytu osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
uzatvorí len s občanom so zdravotným postihnutím a ak nemá
žiadosť o uzavretie nájomnej
zmluvy od takejto osoby, uzatvorí
nájomnú zmluvu na takýto byt aj
s inou osobou, a to na dobu, ktorá
neprevýši jeden rok,
d) v nájomnej zmluve upraví právo
nájomcu na opakované uzavretie
nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve, a ak nepožiada o uzavretie
nájomnej zmluvy fyzická osoba,
ktorá spĺňa podmienku podľa písmena a), uzatvorí nájomnú zmluvu s nájomcom, ktorý nespĺňa

podmienku podľa písmena a) a to
na dobu, ktorá neprevýši jeden
rok,
e) prípadná finančná zábezpeka za
užívanie bytu nepresiahne ročné
nájomné, pričom lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním
nájomnej zmluvy,
f) od nájomcu v súvislosti s uzatvorením nájomnej zmluvy nebude
požadovať finančné plnenie, ktoré
priamo nesúvisí s užívaním bytu,
g) zachová nájomný charakter bytov
po dobu najmenej 30 rokov,
h) počas lehoty uvedenej v písmene
g) umožní vstup do bytov zamestnancom ministerstva, príslušného
krajského stavebného úradu a iných
kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu
bytu a tento záväzok premietne aj
do nájomnej zmluvy,
i) žiadateľ prenajme byt fyzickej
osobe, ktorá je občanom s ťažkým
zdravotným postihnutím a ktorej mesačný príjem neprevyšuje
štvornásobok životného minima,
j) žiadateľ prenajme byt fyzickej
osobe, ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne
potreby obce, najmä školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné alebo fyzickej osobe užívajúcej
nájomný byt vrátený oprávnenej
osobe podľa osobitných predpisov (napr. zák. č. 403/1990 Zb.),
pričom však podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť
10 % bytov, najmenej však 1 byt,
k) žiadateľ prenajme byt fyzickej
osobe, ktorej ubytovanie súvisí
s vytváraním nových pracovných
miest v území a obstaranie bytov
súvisí s realizáciou významnej investície (zák. č. 175/1999 Z. z.),
pričom však podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť
40 % bytov.
• Že obec pre zachovanie trvalého
charakteru bytov zriadi záložné
právo v katastri na príslušnom liste
vlastníctva plombou v zmysle výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 zo dňa
7. 12. 2006.
Vzalo na vedomie:
• Návrh rozpočtu Obce Opatovce na
roky 2010 – 2011.
Neschválilo:
• Žiadosť pani Mariany Blahovej o rozšírenie prevádzky pohostinstva do
priestoru kultúrneho domu.
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Rozpočet Obce Opatovce na rok 2009 – 2011

Návrh rozpočtu Obce Opatovce je zostavený ako viacročný na roky 2009 – 2011 v zmysle novely zákona 583/2004
Z. z. §10, odst. 3 o rozpočtových pravidlách.
V roku 2009 po prvýkrát obec zostavila programový rozpočet (novela zákona 583/2004 Z. z.) zdôrazňujúci vzťah
medzi rozpočtovými a očakávanými výstupmi a výsledkami
realizovaných programov a aktivít. Pre rok 2009 – 2011 je
navrhnutých 12 programov. Programový rozpočet na rok

2009 – 2011 obec zostavila ako vyrovnaný, obsahuje bežné
príjmy a výdavky. Rozpočtovaný je po prvýkrát v euro mene.
Návrh rozpočtu na roky 2010 – 2011 je orientačný a vychádza z percentuálnej medziročnej inflácie a nominálnych
rastov odhadom podľa Ministerstva financií SR a poradného
ekonomického výboru.
Kompletný rozpočet obce je na webovej stránke obce
www.opatovce.sk.

• • • • • Kultúrne podujatia • • • • •
KULTÚRNE LETO OPATOVCE 2008

Obec Opatovce sa snaží vytvoriť tradíciu kúltúrno-spoločenských podujatí a tým prispieť k zachovaniu kultúrnych
hodnôt života obce, poskytnúť možnosť kultúrneho vyžitia širokej verejnosti. V roku 2006 obec po prvýkrát zorganizovala
podujatie KULTÚRNE LETO. Stalo sa tradičným podujatím
v našej obci v letných mesiacoch – v júli a auguste. Aj tohto
roku sme pokračovali v tradícii, 13. júla sa predstavila koncertom Stankovská kapela, ktorá spríjemnila našim občanom
nedeľné popoludnie.
Dňa 3. augusta o 17.00 h sa uskutočnilo v poradí druhé
vystúpenie v rámci Kultúrneho leta Opatovce 2008, a to koncert Speváckeho súboru Klubu pri Jednote dôchodcov
z Trenčianskych Stankoviec. Zaspieval nám Patrik Horňák,
študent Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorého

starý otec Jozef Horňák bol rodákom z Opatoviec.
Pekné piesne v podaní spevákov už v zrelom veku vytvorili príjemnú atmosféru a zvláštne čaro. Posledným
podujatím Kultúrneho leta Opatovce 2008 bolo vystúpenie
FS Mladosť z Dubnice nad Váhom 24. augusta. Hravá veselosť a bezprostrednosť mladých tanečníkov a spevákov
a taktiež skladby v podaní sláčikovej kapely boli dôstojným
a príjemným ukončením kultúrneho leta.
Všetky podujatia sa nám podarilo finančne zvládnuť za pomoci sponzorov:
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava a Konštrukta – Galvanizovňa, s. r. o., Trenčín, za čo im patrí naše poďakovanie.

Šachový turnaj sa stal medzinárodným
V nedeľu 3. augusta sa konal 3. ročník šachového turnaja
v Opatovciach do sály kultúrneho domu prišlo 27 hráčov praktického aj korešpondenčného šachu.
Tento ročník si môže pripísať k názvu aj medzinárodný,
pretože sa ho zúčastnili 4 hráči z Českej republiky. Turnaj sa
hral pod záštitou Obce Opatovce, organizačne ho veľmi dobre
zvládol Ing. Pavol Ondriška, za čo mu patrí poďakovanie.
Cenu pre víťaza zabezpečil a osobne prišiel odovzdať
viceprimátor mesta Trenčín Tomáš Vaňo. Ostatné ceny
zabezpečila Obec Opatovce a odovzdala ich starostka obce
Janka Horňáková a poslankyňa OcZ Bc. Iveta Mondeková.
Víťazom turnaja sa stal Miroslav Kijac z Trenčína. Na
druhom mieste sa umiestnil Miroslav Maslík z Trenčína, na
treťom mieste skončil Igor Srvátka z Chocholnej-Velčíc.
Z domácich sa turnaja zúčastnil Zdeno Margorín, ktorý
skončil na 22. mieste.
Všetci hráči turnaja dostali na pamiatku tašku s prezentačnými predmetmi obce. Veríme, že sa všetkým účastní-

kom turnaja v Opatovciach páčilo bez ohľadu na to, ako sa
na ňom umiestnili a o rok prídu zasa. Zároveň chcem osobitne povzbudiť našich šachistov, aby sa zúčastnili turnaja vo
väčšom počte.

4

OBECNÉ NOVINY

Ročník VIII. • Číslo 2 – december 2008

Kultúrno-spoločenské posedenie v rámci Mesiaca úcty k starším
Stretnutie sa konalo 22. októbra v Kultúrnom dome v Opatovciach pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Čas – toľkokrát opakované slovo. Raz nám chýba, inokedy
by sme najradšej posunuli dopredu ručičky na hodinách.
Ale je spravodlivý, každému meria rovnako, dni plné práce,
radosti a úspechov i tie s nepokojom a smútkom v srdci.
To dobré, pekné a milé si ukladáme v pamäti a načierame
do nej najmä pri významných, dôležitých či slávnostných
príležitostiach. Stretli sme sa, aby sme prejavili úctu našim
občanom, poďakovali im za ich prácu, za všetko, čo urobili
pre svoju obec Opatovce – kút na zemi, kde zanechali svoje
zreteľné stopy, kút na zemi, ktorý nazývajú svojím domovom.
Starostka obce na záver svojho príhovoru zaželala všetkým
hlavne pevné zdravie a pohodu v kruhu rodiny a svojich
blízkych.
V programe sa predstavili deti z MŠ vo Veľkých Bierovciach a FS Seniorklub Družba z Trenčína. Na pamiatku tejto
slávnostnej príležitosti sa pozvaní občania zapísali do pamätnej knihy obce.

Privítali sme nových občiankov
Nielen rodičia, ale celá rodina, ba i celá spoločnosť s radosťou víta zrod každého dieťaťa – veď deti sú darom pre
rodičov i spoločnosť. Sú budúcnosťou rodičov i budúcnosťou
našej obce a nášho národa. Dňa 12. novembra sme sa
stretli v Kultúrnom dome v Opatovciach, aby sme privítali
v našej obci nových občiankov:
Davida Vrábela, nar. 30. 10. 2007, syna Sone Kornidesovej a Ľubomíra Vrábela;
Teréziu Macharovú, nar. 15. 7. 2008, dcéru Michaely Kornidesovej a Ivana Macharu;

Mateja Chorváta, nar. 10. 9. 2008, syna Andrey a Martina
Chorvátových;
Samuela Babica, narodeného 24. 10. 2008, syna Renáty
a Ivana Babicových.
Rodičom želáme, aby boli ich deti zdravé, zdatné a múdre,
aby im prinášali len radosť a šťastie. Vám, milé deti, prajeme,
aby vaše budúce dni a cesty boli slnečné, plné spokojnosti,
radosti a zdravia.

Materská škola vo Veľkých Bierovciach si pripomenula 30 rokov
Je to už 30 rokov, čo sa po prvýkrát otvorila brána MŠ.
Presne 11. septembra 1978. Prvou riaditeľkou bola pani Ľudmila
Ondrášková. MŠ bola dvojtriedna, s počtom 55 detí. Prvými
učiteľkami boli pani Terézia Čechvalová, Jarmila Mojžišová
a Mária Kulichová. So zaškoľovaním päťročných detí sa začalo
už tri roky pred jej otvorením. Predškolskú výchovu viedla pani
Ondrášková. Deti sa schádzali dvakrát do týždňa po tri hodiny
v budove Základnej školy v Opatovciach. Tridsať rokov je
čas bohatý na zmeny, zážitky, prekvapenia, obyčajné ľudské
radosti, možno i sklamania. Počas uplynulých rokov sa v MŠ
vystriedalo približne 490 detí, 14 pedagógov a 8 prevádzkových
pracovníkov. Mnohí z prvých škôlkarov sú dnes rodičmi detí,
šikovní odborníci, lekári, učitelia, manažéri, podnikatelia...
MŠ patrila pod Okresný úrad v Trenčíne, od 1. júla 2002
prešla zriaďovateľská funkcia na Obec Veľké Bierovce. V súčasnosti ju navštevuje 41 detí, výchovno-vzdelávaciu prácu
vykonávajú štyri kvalifikované učiteľky, o ďalší chod sa starajú
dve prevádzkové pracovníčky. MŠ sa zapája do rôznych

kultúrno-spoločenských aktivít v obci, do hudobných, recitačných, športových súťaží materských škôl. Život detí
obohacujeme o záujmové činnosti a podujatia, niektoré z nich
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sa stali dokonca tradíciou. Patrí sem posedenie so starými
rodičmi, jesenné tvorivé dielne, Šarkaniáda, mikulášska
besiedka, pečenie a zdobenie medovníkov, fašiangový
karneval, Deň Zeme, Deň matiek, Deň detí, Týždeň zdravia,
športové hry a mnohé iné. Vo výchovno-vzdelávacej práci
využívame prvky z projektu Škola podporujúca zdravie.
Cieľom programu je vychovať telesne a duševne zdravé
deti, ktoré svojimi postojmi a konaním budú prispievať
k rozvoju a ochrane vlastného zdravia. V spolupráci so
Zdravotníckou školou v Trenčíne pracujeme na príprave
projektu Zdravý úsmev. Druhý rok sa deti predškolského veku
v popoludňajších hodinách vyučujú anglický jazyk. Rôznymi
akciami sa snažíme, aby bol život detí v MŠ zaujímavý
a pestrý, aby boli pripravené na vstup do 1. ročníka ZŠ a aby
im na MŠ zostali pekné spomienky.
Za posledné roky sa nám podarilo vylepšiť interiér a exteriér
MŠ. Triedy sme vybavili novým zariadením, previedli sme
rekonštrukciu sociálnych zariadení, šatne, vymenili sme

okná, kúpili sme počítač s tlačiarňou a veľa iných, potrebných
vecí pre jej plynulý chod. Takéto výsledky by nebolo možné
dosiahnuť bez zodpovednej práce pedagógov, ale i nepedagogických zamestnancov a rodičov. Každá učiteľka
pristupuje ku každodennej práci s deťmi zodpovedne a s láskou. Pani upratovačka svojím zmyslom pre poriadok vytvára
čisté a príjemné prostredie. Pani kuchárka varí chutné
a zdravé jedlá. Naše aktivity podporuje hlavne Obecný úrad
vo Veľkých Bierovciach, Obecný úrad v Opatovciach, rodičia,
sponzori. Bez ich pomoci by sme sa nezaobišli. Im všetkým
patrí naša vďaka.
Aj v budúcnosti sa budeme snažiť vytvárať v MŠ takú
pohodu, aby do nej radi chodili učiteľky, prevádzkové pracovníčky, rodičia a najmä deti. Aby sme sa tu stretávali
s láskavosťou, porozumením a vzájomnou úctou. Poprajme si
na záver pevné zdravie, veľa šťastia a trpezlivosti pri výchove
našich detí.
Lenka Bulková, riaditeľka MŠ

Vyhodnotenie stavebných prác za rok 2008

Dotácie a finančné príspevky

V roku 2008 boli vykonané stavebné práce:
rekonštrukcia pohostinstva,
oprava terasovej dlažby pri dome smútku,
vymaľovanie domu smútku,
vyčistenie dažďovej kanalizácie pri obecnom úrade a pri
predajni potraviny,
• výmena okna na chodbe obecného úradu,
• preloženie autobusovej čakárne,
• oprava miestnych komunikácií,
• rekonštrukcia miestneho rozhlasu.
Stavebné práce boli financované z rozpočtu obce a rezervného fondu. Celkové náklady na tieto práce činili 715.870 Sk.

Na základe žiadostí sa podarilo obci získať celkovo 35.500
Sk, ktoré boli použité na financovanie kultúrno-spoločenských
podujatí organizovaných obcou Opatovce v roku 2008:
• Agronovaz, a. s., Nové Mesto nad Váhom
2.000,- Sk
• Považská odpadová spoločnosť, a. s., Trenčín 2.000,- Sk
• Firma Kadlec, potraviny pre zvieratá, Trenčín 3.000,- Sk
• Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
10.000,- Sk
• Kupred, s. r. o., Trenčín
10.000,- Sk
• Mariana Blahová, prevádzkovateľka
Pohostinstva 			
3.500,- Sk
• Konštrukta – Galvanizovňa s. r. o., Trenčín
5.000,- Sk
Všetkým patrí naše úprimné poďakovanie.

•
•
•
•

Do obecného parku pribudla detská šmykľavka
Ako si iste mnohí z vás všimli, v obecnom parku pribudla detská šmykľavka.
Touto cestou sa chcem poďakovať
rodine Slavkových, ktorá sa rozhodla
venovať umelohmotnú časť šmykľavky
obci Opatovce. Drevenú časť šmykľavky vyrobil pán Vladimír Chorvát.
Zároveň by som chcela poprosiť
deti a ostatných návštevníkov parku,
aby neničili detské atrakcie – vláčik,
koníka, šmykľavku, ktoré majú slúžiť na
spríjemnenie času, a nie na to, aby si

tam niekto dokazoval svoju silu. Taktiež
ozdobné kríky a výsadba v parku si
zaslúžia šetrnejšie zaobchádzanie.
Vozenie sa na bicykloch alebo naháňanie sa cez tieto dreviny im určite
na kráse nepridá, nehovoriac o tom,
že mnohé z kríkov sú olámané až pri
zemi. Verím, že rodičia napomenú
deti a vysvetlia im, že aj vonku v parku sa treba chovať tak, aby nikomu
neubližovali a nič neničili, za čo im
vopred ďakujem.

Poškodený koník v parku.

Adventné zamyslenie
Každodenne sme svedkami rozličných správ, ktoré kolujú
médiami a sú nám adresované. Sme pozvaní správne ich
zaradiť, vytriediť a tými, ktoré majú zmysel pre náš život a môžu nás obohatiť, sa máme nechať osloviť. Blížime sa
k obdobiu, sviatkom, ktoré patria k najvýznamnejším v roku,
k Vianociam. Určite nie pre zhon, ruch a nervozitu, ktoré ich
každoročne sprevádzajú, ale pre obsah a posolstvo, ktoré
v sebe nesú.
Ich posolstvo je jednoduché, ale veľmi dôležité, univerzálne a zároveň hlboké, obohacujúce, zhrnuté v jednej vete:
„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť
všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil
Spasiteľ Kristus Pán!“(Lk 2,10) Skutočnosť, ktorá pôsobí ako
balzam na dušu. Boh prichádza k nám, aby si medzi nami
„postavil svoj stan“. Do nášho srdca má možnosť vstúpiť
radosť, že máme Boha, ktorý sa zaujíma o človeka, ktorý

k nemu zostupuje, približuje sa k nemu, stáva sa jedným
z nás. Boh, ktorý zostupuje na cestu človeka, aby spolu
s ním kráčal, delil sa s ním o jeho biedy, slzy, úzkosti a nádeje. Boh, ktorý prejavuje milosrdenstvo a prináša záchranu
všetkým. Ide o radosť, ktorá presahuje všetky iné a môže sa
zdať až bláznivá. „Boh sa stáva človekom, aby sa človek mohol stať Bohom“. A predsa do nášho srdca mnohokrát vnikne
len nepatrný lúč tejto radosti. Pre povrchnosť, vonkajšiu
i vnútornú uponáhľanosť, pre falošnú predstavu, že nie Boh,
ale veci tohto sveta nás urobia šťastnými a radostnými. A tak
táto radostná správa, napriek tomu, že je stručná a veľmi
radostná, zostáva udusená správami a túžbami po vysvietených obchodoch, plných žalúdkoch, plytkom rozptýlení. Aj
Alessandro Ponzato vo svojej knihe Nepohodlné evanjeliá
nám pripomína, aby sme nepodľahli len pochybnému sentimentalizmu, Vianociam prepchatými nafúkanou rétorikou
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a poéziou, bohatými na pestrofarebné malichernosti a lacné
dojatia. Je potrebné vyvarovať sa uspokojeniu samých so
sebou, že aspoň raz do roka môžeme vystúpiť na javisko
a zahrať tam úlohu dobrého človeka. Následné slová evanjelia nás jasne upozorňujú na nebezpečenstvo v jadre svojej bytosti natrvalo neprijať Krista: „Uložila ho do jasieľ, lebo
pre nich nebolo miesta v hostinci“. (Lk 2,7) Alebo: „Prišiel do
svojho vlastného a vlastní ho neprijali“. (Jn 1,11) Ide teda
o výzvu, aby sme Ježiša pochopili a prijali ako dar na celý
život, nielen na pár dní, aby sa v nás mohol narodiť, aby zo
spoločenstva s ním vychádzali všetky naše hodnoty, správanie, vzťahy, túžby a zmysel života. Je dôležité, aby sme
ani v ostatných dňoch roka nevnímali Ježiša ako votrelca,
nepriateľa našich pochybných radovánok, niekoho, koho len
trpko a zdvorilostne tolerujeme, ale aby sa stal pre nás najväčším darom, prirodzenou súčasťou nášho života.
Veľmi cenným prostriedkom, zvlášť v súčasnosti, k takémuto ponímaniu Vianoc je ticho. Je a bude stále cennejším
artiklom. Jedine v ňom môžeme pravdivo objaviť hodnotu
seba, Boha aj iných. A vlastne o to na Vianoce prioritne ide.

Magdaléna Richterová vo svojej knihe Mozaika radosti rozpráva, ako k jednému osamelému pustovníkovi v istý deň
prišli ľudia a pýtali sa ho: „V čom vidíš zmysel života v takom
tichu?“ Pustovník práve čerpal vodu z nádrže a namiesto odpovede ich vyzval, aby sa do nej pozreli. „Čo vidíte?“, opýtal sa ich. „Rozčerenú, mútnu vodu,“ odpovedali. Po chvíli
rozhovoru, keď voda postála, ich opäť pozval nahliadnuť do
nádrže. Keď sa do nej pozreli, voda bola tichá, čistá a číra
a oni v nej uvideli vlastný obraz. „Tak je to aj s tichom, v ňom
človek pravdivo poznáva sám seba,“ povedal mních. Aj Ježiš
prišiel na túto zem v jednoduchosti a tichu maštale. Ako pripomína Christian Bobin, jeho moc je v bezmocnosti, nahote,
slabosti a chudobe. Zoblečený zo šiat z lásky, zoslabnutý
z lásky, chudobný z lásky. Taká je postava najväčšieho kráľa
ľudstva, jediného panovníka, ktorý zhromaždil svojich poddaných tichým hlasom matky. Svet ho nemohol počuť. Svet totiž
vníma iba to, čo je hlučné a mocné. Otvorme teda v tieto dni
svoje srdcia tichu, aby do neho mohol vstúpiť tento tichý kráľ
lásky so svojou radosťou, svetlom a pokojom.
Ján Michút, správca farnosti

Je sa o koho oprieť...
Vzácni čitatelia,
o vianočných sviatkoch sme informovaní už v dostatočnom predstihu
v rôznej podobe. Jednoducho povedané, neobíde nás tento údaj. Ale dovoľte
mi otázku – boli ste už na mieste, kde
k vám neprenikla žiadna informácia?
Určite poznáme takúto lokalitu aj na
Slovensku, kde nemáme prístup ku civilizácii, v tom dobrom slova zmysle...
Ľudia také miesto radi objavujú. Chodia
tam radi na dovolenku či počas sviatkov, jednoducho v čase, kedy nemusia
byť v práci. Otázkou pre nás zostáva,
ako dlho by nám takýto život vyhovoval
– bez techniky, bez prístupu k informáciám. Aký význam pripisujeme v našom
živote správam, novinkám? Získavame
ich predsa i teraz – ak čítate tento časopis, z masovokomunikačných prostriedkov, z novín. Máme to oveľa jednoduchšie, ako ľudia v minulosti. Pozrime
sa i na prvých ľudí, ktorí sa dozvedeli
o narodení Syna Božieho, čo si pripomíname počas týchto vianočných sviatkov. Tými prvými ľuďmi boli pastieri
a túto radostnú novinku sa dozvedeli od
anjelov, ktorí im povedali: „Nebojte sa,
lebo zvestujem vám veľkú radosť, ktorá
bude všetkým všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom
Spasiteľ, ktorý je Kristus Kráľ.“ Nebojte
sa, lebo pre vás prišiel Ten, ktorý bol
dlho ohlasovaný a Ten, ktorý sa narodil
v našom ponímaní veľmi dávno, viac,
ako dvetisíc rokov dozadu a predsa,
Ježišov príchod je neustále aktuálny aj
pre nás. Narodil sa v Betleheme. Je to
pre nás radostná zvesť. Radostná
v jednej dôležitej veci. Ak sa Všemohúci
Boh znížil a zostúpil do maštale v jednom malom mestečku, kde bývalo viac
ako dvesto ľudí, potom si i ja môžem
byť istá, že zostúpi aj ku mne. Aj keď by

môj duchovný život bol úplne drobný,
úbohý, tak i ku mne sa Pán Boh skláňa.
Aj keď by môj duchovný život bol taký
chudobný ako betlehemská maštaľ,
a keby moja viera bola taká nepatrná
ako mestečko Betlehem, aj tak ku mne
príde! Ak Pánu Bohu bolo milé mestečko Betlehem, som mu milý i ja. Jeden
z mnohých som pre Pána Boha dôležitý. Skutočne sa máme o koho oprieť.
Pán Boh nám dal svojho Syna. Ponížil sa tak, že prišiel ako bezbranné dieťa do tohto sveta. Narodil sa v chudobe,
a predsa ako kráľ. Vzdal sa pre nás
mnohého, aby sme v ňom získali všetko, čo potrebujeme pre náš život. Aj
naše životy sa majú meniť pod vplyvom
Božej prítomnosti. Vďaka Bohu získame aj inú optiku videnia. Vďaka Nemu
spoznáme samých seba, nebojme sa
prijať túto skutočnosť, lebo aj pre nás
sa narodil Mesiáš. Vďaka Bohu môžeme mať odvahu na vylepšenie vzťahov,
čas na rozhovory, čas na všetko potrebné. Ak Pán Boh prijal na seba podobu
človeka, pokúsme sa aj my náš život
poľudštiť a precítiť Božiu lásku a záujem o teba i o mňa. Máme sa o koho
oprieť aj v tých najťažších chvíľach.
Ale rovnako tak aj vo chvíľach šťastných. Lebo on stojí pri nás, nebojte sa,
táto radosť je tu pre nás. Pre každého
človeka bez rozdielu. Pre mladého, či
staršieho, oslavujúceho Vianoce osamote, alebo vo veľkej rodine. Syn Boží
prišiel pre všetkých, ktorí chcú prežiť
zmysluplný život. Ježiš Kristus, ktorý sa
k nám priblížil, nech nás robí ľudskejšími. Kristus, ktorý prejavil svoju lásku
i tým, že sa stal chudobným, nech nás
obohatí. Nebojme sa, ale vedzme, že
Pán Boh na nás pozerá a dáva nám do
vzťahov Jeho pokoj. Pán Boh nám posiela na zem anjelov. Tak ako ich poslal

aj k narodenému Ježišovi. Posiela ich
ako svojich poslov. Vidíme ich v našich
blízkych, našich priateľoch, ktorí nám
podali pomocnú ruku, keď sme potrebovali, vidíme ich všade tam, kadiaľ
kráčame v tichosti, v beznádeji, ustarostenosti. Nebojme sa, Pán Boh sa
i tam nás ujíma. Má pre nás pripravenú
prítomnosť, ale i budúcnosť – plnú pokoja, lebo sa nemusíme báť. Správa
o Jeho príchode môže vyvolať rôzne
pocity, preto my sme oslovení – nebojte sa, lebo pre vás sa narodil Syn Boží.
Pán Boh svoju lásku k ľuďom prejavuje
denne. Ukazuje nám ju v maličkostiach, ktoré berieme ako samozrejmosť.
Veď ako by vyzeral náš deň, ak by sme
si nemohli v noci odpočinúť? Ako by
vyzeral náš život, ak by nám bol uprený pohyb? Ako, ako, ako... výpočet by
sme asi nikdy neuzavreli. Nad všetkým
vidíme Božiu prítomnosť. Ak by sme
nemali mier v krajine, pokoj v živote,
nemali by sme šancu vytvoriť hodnoty, nemali by sme šancu vychovať deti
či potešiť blízkych. Každá skúsenosť
sprevádzaná nepokojom neprináša požehnanie.
Prajem vám, bratia a sestry vo viere
a milí priatelia, také sviatky, počas ktorých s pomocou Božou ešte viac spoznáme božskú slávu Jeho Syna, Ježiša
Krista. Toho, ktorý sa narodil v Betleheme. Prajem vám, aby Spasiteľ rozšíril
svoju vládu aj nad vašimi príbytkami
i rodinami a zavládol svojou láskou aj
vo vašich srdciach. Prajem vám, aby
ste sa mohli tešiť z daru Kristovej lásky
a moci: z pokoja, ktorý všetko prevyšuje! A je to tak aj v dnešnej modernej
dobe. Lebo máme sa o koho oprieť aj
v novom roku.
Jarmila Petrulová,
evanjelická farárka v CZ
Trenčianske Stankovce
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Návštívil nás Mikuláš
Mikulášku dobrý strýčku,
modlím sa ti modlitbičku,
zlož tú svoju nošku,
darčekov trošku...
V predvečer svätého Mikuláša 5. decembra 2008 prišiel
medzi deti k rozožatému vianočnému stromčeku v obecnom
parku svätý Mikuláš v sprievode anjela.

Spoločenská rubrika
Štatistika obce
Počet obyvateľov:		
z toho muži:		
ženy:			
spolu máme:
priemerný vek:

415
208
207
15 476 rokov
37 rokov

Zomreli:
25. 12. 2007
František Dohňanský, č. d. 22
8. 1. 2008
Agnesa Chorvátová, č. d. 100
7. 5. 2008
Anton Margorín, č. d. 41
15. 5. 2008
Mária Bulková, č. d. 86
Česť ich pamiatke

Na spoločnú cestu vykročili:
16. 2. 2008			
Miroslava Oriešková
a Ing. Štefan Camper
12. 4. 2008
Ing. Miroslava Bulková
a Stanislav Vasko
7. 6. 2008
MUDr. Lenka Janíková
a Ing. Michal Kulich

6. 9. 2008
Žaneta Dohňanská
a Miroslav Holíček
15. 11. 2008
Soňa Kornidesová
a Ľubomír Vrábel

60-roční

Narodili sa:

Anna Chorvátová, č. d. 12
Michal Janás, č. d. 39
Katarína Janásová, č. d. 39
Jozef Pristaš, č. d. 81
Mária Bujná, č. d. 111
Jaroslav Bujný, č. d. 111
Helena Blažejová, č. d. 116
Emília Hudeková, č. d. 139

Karolína Láslopová
Štefan Camper
Roman Konárik 		
Terézia Macharová
Matej Chorvát
Samuel Babic

Milan Barták, č. d. 16
Anna Blahová, č. d. 40
Anna Dohňanská, č. d. 126
Ján Dohňanský, č. d. 126
65-roční
2. 4. 2008
18. 6. 2008
21. 6. 2008
15. 7. 2008
10. 9. 2008
24. 10. 2008

Odsťahovali sa:

70-roční

Lenka Kulichová, č. d. 35
Zuzana Sýkorová, č. d. 53
Sofia Sýkorová, č. d. 53
Soňa Vráblová, č. d. 59
David Vrábel, č. d. 59

Mária Komorovská, č. d. 31
Vladimír Nagy, č. d. 32

Jubilanti roku 2009:
50-roční

Marián Horňák, č. d. 50
Ing. Miroslav Šulek, č. d. 57
Marta Šuleková, č. d. 69
Bernardína Horňáková, č. d. 78
Ing. Ľuboš Chorvát, č. d. 131
Ing. Mária Chorvátová, č. d. 131
Elena Bulková, č. d. 142

75-roční
Jozef Dohňanský, č. d. 14
80-roční
Ján Marcinát, č. d. 23
Anna Chorvátová, č. d. 54
Anna Janíková, č. d. 58
Najstaršia občianka – 90 rokov
Mária Bulková, č. d. 91
Srdečne blahoželáme.
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Obecná knižnica informuje

Dni sa skracujú a večery predlžujú. Počas zimných večerov oveľa častejšie trávime voľný čas aj čítaním nejakej
zaujímavej knihy. Dobrú knihu si môžete prísť vypožičať aj
do obecnej knižnice, ktorá je otvorená každý piatok od 17.00
do 19.00 hod.
V tomto roku sa opäť podarilo doplniť jej knižný fond novými titulmi:
Nové knihy pre dospelých:
• Bártu, J.
• Deverauxová, J.
• Disher, G.
• Francome, J. 		
• Monk, S. 		
• Stell, D. 		
• Starks, N. 		

Rodinné putá
Výlet
Hľadanie raja
Vražedné objatie
Trón morskej panny
Západ slnka v St. Tropez
Osudová zákruta

Nové náučné knihy:
• Firth, R. 		
• Langey, M. 		
• Johnsom, K. 		
• Mydlíková, B. 		
			

Dinosaury
500 zaujímavostí o histórii
500 zaujímavostí o zvieratách
Inšpirácie pre šikovné ruky
Náš svet – otázky a odpovede

• Taylorová, B. 		
Zvieratá giganti
		
Fakty a rekordy
Nové knihy pre mládež:
• Cabotová, M. 		
• Barlow, S. 		
		
• Rushtonová, R.
• Busquets, C. 		
• Kubatzki, P 		
• Fontaine, J. 		

Šokujúce priznanie
Dobrí riťjeri
Príbehy z lesných brlôžkov
Len nerob scény, mama!
Rozprávkový šlabikár
Dobrodružstvá škriatka Valentína
Detské hry
Najkrajšie bájky

Za to, že pribudli uvedené tituly do knižného fondu, patrí
vďaka obecnému úradu. Počet knižných jednotiek vzrástol
na 2 819. V súčasnosti je zapísaných 32 čitateľov, z toho je
12 dospelých a 20 čitateľov do 18 rokov.
Rada by som vyzvala čitateľov, ktorí majú vypožičané
knihy z obecnej knižnice a v tomto roku ju ešte nenavštívili,
aby knihy vrátili a dali tak možnosť prečítať ich aj iným
čitateľom.
Marcela Bulková, knihovníčka

Obecný úrad Opatovce hľadá pracovníka na údržbu verejnej zelene, verejného priestranstva
a drobné stavebné udržiavacie práce.
Záujemca nech sa prihlási na Obecnom úrade v Opatovciach do 28. 2. 2009.

Futbalová jeseň 2008
V majstrovských súťažiach reprezentovali našu obec dve
mužstvá – dospelí a žiaci. Mužstvo dospelých v II. triede Sever bojuje v posledných ročníkoch o postup do MO. Aj pre súťažný ročník 2008/2009 je cieľom mužstva bojovať o postup.
V letnej prestávke došlo v mužstve k zmenám. Hosťovanie ukončil O. Breznický ml., do mužstva pribudli L. Breznický, M. Ševčík, a L. Horňák – ide o mladých perspektívnych
hráčov, ktorí by mali postupne nahradiť dlhoročné opory –
J. Bartáka, J. Sabatku, Ľ. Zhaňača. Trénerom mužstva zostal
Ľ. Kulich, vedúcim F. Horňák. V príprave na jeseň dostali
príležitosť všetci hráči. Začiatok jesene bol dobrý, tri víťazné
zápasy po sebe, potom však prišiel zápas v Dolnej Súči, kde
okrem prehry sme prišli i o hráčov – Markecha a Bartáka po
vylúčeniach. Hlavne oslabenie na štyri zápasy o J. Bartáka
bolo zbytočné. Mužstvo však zabojovalo, zvíťazili v ďalších
zápasoch, hlavne víťazstvo v Mníchovej Lehote bolo dôležité.
Potom prišli dva zápasy vonku, čakalo sa víťazstvo v Ivanovciach, bola len remíza a strata dvoch bodov. Zápas v Drietome bol znova obrazom posledných stretnutí. Po množstve
zahodených šancí naše mužstvo nezvládlo záver stretnutia
a utrpelo druhú prehru. Záverečné tri stretnutia mužstvo hralo
veľmi kŕčovito, ale vďaka bojovnosti a troche šťastia získalo
všetky tri víťazstvá. Hlavné víťazstvo v stretnutí s TTS Trenčín bolo dôležité, aby sme zostali v hre o postup. V jesennej
časti odohralo mužstvo 13 zápasov, 10 vyhralo, 1 remizovalo
a 2 prehralo. Získalo 31 bodov, skóre 44 : 21. V tabuľke
skončilo na 2. mieste o jeden bod za Dolnou Súčou. Doma
mužstvo vyhralo všetky zápasy a skóre 30 : 1. Vonku získalo
za štyri víťazstvá a jednu remízu 13 plusových bodov, ktoré
môžu rozhodovať o konečnom umiestnení. Výsledok v roku

2008 mohol byť ešte lepší, doplatili sme na množstvo nevyužitých šancí. Hráčom a vedeniu mužstva treba poďakovať
za predvedenú hru, v jarnej časti je potrebné sa vyvarovať
zbytočným ŽK a ČK.
Mužstvo žiakov začalo svoju súťaž v skupine B so zvereným kádrom, z ktorého vypadli opory – Sabadka, Mikolášek,
Turaj. Tréner Svatík mužstvo doplnil o ďalších adeptov
futbalu, ktorých znova trpezlivo zaúča do futbalovej hry.
Mužstvo v jesennej časti podávalo dobré výkony, dlho viedlo súťaž, po remíze doma so Selcom a prehre v Drietome
sa umiestnilo na treťom mieste. Pritom v zápase so Selcom
sme doplatili na nepremenené šance a v Drietome sa prejavil
hlavný rozhodca. Ťahúňom mužstva bol hlavne M. Svatík.
Aj ostatných hráčov treba pochváliť za ich bojovnosť počas
zápasov. Vystupovanie mužstva bolo tiež dobré a na ich zápasy chodilo dosť divákov. V jeseni odohralo mužstvo 8
zápasov, 6 vyhralo, 1 remizovalo, 1 prehralo. Skóre 66
: 5, bodov 19. Poďakovanie patrí aj ostatným funkcionárom
mužstva, ktorí pomáhali Milanovi Svatíkovi.
Celkovo môžeme konštatovať, že naše mužstvá v jesennej časi súťaže nesklamali a hrali o popredné umiestnenie.
Zostáva len veriť, že jarná súťaž 2009 zastihne mužstvo
v dobrej forme a svojou hrou budú priťahovať divákov. Za zabezpečenie činnosti patrí poďakovanie OcÚ Veľké Bierovce,
OcÚ Opatovce, drobným sponzorom, všetkým funkcionárom
TJ. Športovci želajú všetkým občanom príjemné prežitie Vianoc, veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov v roku
2009.
Peter Oravec, člen výboru OTJ
pre styk s verejnosťou a médiami
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