Ročník IX.

Číslo 2 – december 2009

Nech čaro Vianoc naplní Vaše srdcia pokojom a porozumením,
nech prichádzajúci rok je plný zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov.
Všetkým praje Janka Horňáková, starostka obce

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom riadnom zasadnutí
dňa 29. 7. 2009:
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
• Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Opatovce za rok 2008 a správu o overení
súladu Výročnej správy s účtovnou
závierkou za uvedené obdobie.
• Informáciu – odpoveď z Environmentálneho fondu na žiadosť Obce
Opatovce o dotáciu na vybudovanie
splaškovej kanalizácie.

• Informáciu – príprava projektu na vybudovanie kanalizácie spoločnosťou
TVK, a. s., Trenčín.
• Informáciu o uzavretí zmluvy medzi
Obcou Opatovce a Strediskom
služieb vedľajšieho hospodárstva
Nemocnice pre obvinených a
odsúdených a ÚVTOS Trenčín na
poskytnutie jedného odsúdeného na
vykonávanie prác: údržba verejnej
zelene, verejného priestranstva
a drobné stavebné a udržiavacie práce.
Schválilo:
• VZN č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

na predajných miestach.
• VZN č. 3/2009 o sociálnych službách
a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Obce Opatovce.
• Ceny za prenájom (zapožičanie) stolov, stoličiek, lavíc:
Reštauračný stôl 0,50 € (15,063 Sk)
Tapacírovaná stolička
0,20 €
			
(6,025 Sk)
Rozkladací stôl (pivný) 1,00 €
(30,126 Sk)
Rozkladacia lavica (pivná)
0,50 €
(15,063 Sk)
Prerátané
konverzným
kurzom
30,126 Sk/€.
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• Komisiu OcZ v Opatovciach pre bývanie v nasledovnom zložení: Mgr.
Iveta Mondeková, Monika Ernestová, Ján Bohuš.
Neodporučilo:
• Realizovať opravu chodníka a miestnej komunikácie pri RD č. 39 v zmysle predloženej cenovej ponuky.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom riadnom zasadnutí
dňa 30. 9. 2009
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
Schválilo:
• Finančný príspevok pre OTJ Veľké Bierovce – Opatovce na dopravu a rozhodcov v roku 2009 vo výške 343 €.
• Predložený návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2009.
• Výšku nájmu za pozemok parc. č. 12
v k. ú. Opatovce v čiastke 100 €/rok.
• Umiestnenie lampy verejného osvetlenia v zákrute pred rodinným domom č. 14.
• Zoznam žiadateľov, spĺňajúcich podmienky o pridelenie nájomného bytu
v poradí, v akom boli doručené kompletné žiadosti:
1. Ing. Gabriela Hradňanská, Sedličná 161,
2. Adriana Chudá, Opatovce č. 53,
3. Janka Mandincová, Opatovce č. 51,
4. Katarína Šujanská, Opatovce č. 9,
5. Michal Chovanec, Záhumenská
16, Trenčín.
• Zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili požadované podmienky z dôvodu nepredloženia požadovaných dokladov:

Stavebné práce
realizované
v roku 2009
Financované z rozpočtu obce:
• Osvetlenie v obecnom parku.
• Oprava opadnutej fasády na kultúrnom dome.
• Demontáž stropu v sklade OcÚ.
• Rekonštrukcia
strechy
na
prístrešku pri pohostinstve.
• Oprava a náter fasády na Dome
smútku, oprava dlažby pri dome
smútku.
• Oprava miestnej komunikácie
frézovaným asfaltom.
Financované z dotácií s dofinancovaním z rozpočtu obce:
• Výstavba nájomných bytov (úver
ŠFRB, dotácia MVaRR SR, rozpočet obce).
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1. Tatiana Zadrabajová, Opatovce č.
81,
2. Eva Šujanská, Opatovce č. 9,
3. Michaela Kornidesová, Opatovce
č. 59,
4. Libor Matejík a Zuzana Ľahká,
Trenčianske Stankovce č. 804.
• Vypracovanie geometrického plánu
na cintorín v Opatovciach.
Nevyhovelo:
• Žiadosti pani M. Kornidesovej o
umiestnenie lampy verejného osvetlenia pri rodinnom dome č. 59.
Zrušilo:
• Uznesenie č. 32/2008 schválené na
zasadnutí OcZ v Opatovciach dňa
30. 7. 2008.
Neschválilo:
• Jednorazovú finančnú výpomoc pre
J. G.
Odporučilo:
• Starostke obce začať s prípravou na
vydanie monografie obce Opatovce.

• úhradu faktúry za stavebné práce –
kanalizácia a žumpa na stavbe 5 b.j.
– 8 301,00 € z rezervného fondu,
• úhradu faktúry za vypracovanie žiadosti a verejné obstaranie agentúre
Premier Consulting, spol. s r. o. 8
690,00 € z rezervného fondu,
• predložený návrh na zmenu rozpočtu
na rok 2009,
• návrh rozpočtu na rok 2010,
• Zmluvu o poskytnutí vkladu a postupe pri realizácii Intezifikácie ČOV,
odkanalizovaní a zásobovaní pitnou
vodou v Trenčianskom regióne medzi TVK, a. s. a obcou Opatovce,
• zoznam žiadateľov spĺňajúcich podmienky o pridelenie nájomného bytu
v poradí v akom boli doručené kompletné žiadosti:
1. Michaela Kornidesová, Opatovce
č. 59
2. František Pliska, Hrabovka 74

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom riadnom zasadnutí
dňa 9. 12. 2009
Zrušilo:
• uznesenie č. 40/2009 zo dňa 30. 9.
2009,
• uznesenie č. 41/2009 zo dňa 30. 9.
2009.

Vzalo na vedomie:
• správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole
• návrh rozpočtu na rok 2011 a 2012
• správu o získaní finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka
SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.1.
• informáciu o príprave stavebných pozemkov

Schválilo:
• jednorazovú finančnú výpomoc pre
J.G. vo výške 50 €,
• výšku nájmu za pozemok par. č. 12
k.ú. Opatovce v čiastke 50 €/rok,
• odstúpenie od Zmluvy o dielo č.
200801 o vypracovaní dodatku ÚPN
obce Opatovce,

Poverilo:
• starostku obce preveriť všetky možné
riešenia, aby boli splnené podmienky
súvisiace s vybudovaní kanalizácie
v obci v rámci pripravovanej stavby
„Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie
a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“.

Stavba: „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie
a zásobovanie pitnou vodou
v trenčianskom regióne“
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín (ďalej iba TVK, a. s.) podali
na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť o príspevok z fondov EÚ pre sektor životné prostredie na r. 2007 – 2013, Operačný program – Životné prostredie,
Prioritná os 1, Operačný cieľ 1.2. na realizáciu projektu. Ide o stavbu: „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v trenčianskom regióne“. V
rámci uvedeného sa má vybudovať aj kanalizácia v obci Opatovce.
Veríme, že uvedený projekt bude úspešný a naša obec bude do roku 2013 odkanalizovaná.

Úspech obce Opatovce – získanie dotácie
z fondov Európskeho spoločenstva
Obec Opatovce pripravila spoločne s agentúrou Premier Consulting, spol. s r. o.
projekt na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja
vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.1. Na základe rozhodnutia Pôdohospodárskej
platobnej agentúry bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 107.458,40
€ na výstavbu viacúčelového športového ihriska, rekonštrukciu budovy obecného úradu a refundáciu nákladov na miestny rozhlas vybudovaný v roku 2008.
Výstavba viacúčelového športového ihriska a rekonštrukcia budovy obecného
úradu bude realizovaná v roku 2010.
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Finančné príspevky získané na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných
obcou v roku 2009:
Márius Pedersen, a. s., 			
stredisko Trenčín		
		
KUPRED, s. r. o., Trenčín
		
AGRONOVAZ, a. s., 			
Nové Mesto nad Váhom
		
Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava
PYROSLOVAKIA, s. r. o., Opatovce
Mariana Blohová, prevádzkovateľka
pohostinstva

66,39 €
332,00 €
100,00 €
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Vecné plnenie:
PYROSLOVAKIA, s. r. o., Opatovce – pohár pre víťaza
				
(Šachový turnaj)
AKRYLMAT – Daniel Mondek – ceny (Šachový turnaj)
Ing. Marcela Opačitá – sladkosti pre deti.
Všetkým patrí naše úprimné poďakovanie.

332,00 €
30,00 €
100,00 €

Drobná stavba – povinnosti stavebníka
Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov sú
drobnou stavbou:
• stavby, ktoré majú doplnkovú
funkciu pre hlavnú stavbu (napr.
pre stavbu na bývanie, pre stavbu
občianskeho vybavenia, pre stavbu
na výrobu a skladovanie, pre stavbu
na individuálnu rekreáciu) a ktoré
nemôžu podstatne ovplyvniť životné
prostredie, a to:
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje 25 m2 a výška
5 m (napr. kôlne, práčovne, letné
kuchyne, prístrešky, zariadenia na
nádoby pre odpadky, stavby pre
chov drobného zvieratstva, sau-

ny, úschovne bicyklov, čakárne
a stavby športových zariadení)
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka
3 m (napr. pivnice, žumpy).
Za drobné stavby sa považujú aj:
a) stavby organizácií na lesnej pôde
slúžiace na zabezpečenie lesnej
výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30
m2 a výška 5 m (napr. sklady krmiva, náradia alebo hnojiva),
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete
a kanalizáciu hlavnej stavby,

d) nástupné ostrovčeky hromadnej
verejnej dopravy, prechody cez
chodníky a na susedné pozemky,
priepusty a pod.
Pri všetkých týchto stavbách má
stavebník povinnosť ohlásenia stavebnému úradu – obci. K ohláseniu
drobnej stavby (tlačivo je na webovej
stránke obce) pripojí jednoduchý situačný výkres. Stavebník môže uskutočniť stavbu len
na základe písomného
oznámenia
stavebného úradu
– obce, že proti ich
uskutočneniu nemá
námietky.

Zabezpečenie požiarnobezpečnostných opatrení
v súvislosti s vykurovacím obdobím
So zimným obdobím vystupuje do popredia používanie palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení
ústredného vykurovania. Toto obdobie poznáme pod názvom „vykurovacie obdobie“. Z hľadiska štatistiky požiarovosti v SR
toto obdobie považujeme za jedno z najrizikovejších, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore
(v rodinných domoch, bytových domoch a v priestoroch s nimi súvisiacich). V roku 2008 vzniklo až 933 požiarov v rodinných
domoch, pričom bolo usmrtených 34 osôb. Za I. polrok je v tomto odvetví evidovaných 515 požiarov a 13 usmrtených osôb.
Z toho dôvodu považujeme za potrebné upozorniť občanov na tieto skutočnosti:
• Pre inštaláciu a prevádzkovanie palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu
platí vyhl. MV SR č. 401/2007 Z. z.
• Pre inštaláciu konkrétnych druhov spotrebičov musí prevádzkovateľ poznať druh prostredia, aby sa dalo určiť, či v konkrétnom
prostredí môže byť inštalovaný spotrebič na tuhé, plynné alebo
kvapalné palivo, prípadne elektrotepelný spotrebič.
• Spaliny zo spotrebičov na tuhé, kvapalné a plynné palivo
musia byť odvádzané dymovodom do komína (okrem plynových tzv. turbokotlov, alebo spotrebičov na tuhé palivo
inštalovaných v cestnom vozidle, maringotke, lesanke,
alebo dočasnej stavbe), táto povinnosť by mala byť upravená v návode na používanie spotrebiča jeho výrobcom.
• Komín, do ktorého je spotrebič zaústený, musí byť vyhovujúcej konštrukcie a musí byť pred začiatkom jeho používania preskúšaný osobou s odbornou spôsobilosťou
(revíznym technikom komínov).
• Komín možno vypaľovať len výnimočne, ak nemožno odstrániť
usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba
kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej
jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

• Počas prevádzky musí byť komín kontrolovaný a čistený
v lehotách určených v § 20 citovanej vyhlášky v závislosti
od druhu paliva a výkonu spotrebiča.
• Spotrebiče musia byť inštalované v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov, či už zabudovaných, alebo
uložených v blízkosti spotrebiča (napr. palivo). V prípade
umiestnenia spotrebiča na horľavej podlahe je nutné pod
spotrebič umiestniť tepelnoizolačnú podložku dostatočných rozmerov.
• Nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča možno ukladať iba do nerozbitnej plnostennej nádoby z nehorľavého materiálu.
• Dymovody nesmú byť poškodené, jednotlivé diely musia
byť do seba správne zaústené, ak sú dlhšie ako 2 metre,
musia byť pevne zakotvené.
• Palivové spotrebiče treba čistiť v lehotách určených jeho
výrobcom a uvedených v dokumentácii k spotrebiču. Ak
táto dokumentácia chýba, tak v lehotách, ktoré platia pre
kontroly komínov.
• Palivové spotrebiče, ktoré určí výrobca, nemôžu byť v prevádzke bez dozoru dospelých osôb.
(Z listu ORZaZ v Trenčíne)
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Desatoro ochrany osobných údajov pre občanov
1. Dokumenty s osobnými údajmi
(účty, neplatné kreditné karty...)
nevyhadzuj do smetných košov,
ich likvidáciu vykonaj skartovaním
alebo fyzickou likvidáciou.
2. Svoje osobné doklady nedávaj z ruky
mimo svoj dohľad, nedávaj ich ako
zálohu pri rôznych službách a výpožičkách, poskytni ich iba osobám,
ktorým to zákon vyslovene dovoľuje.
3. Na kopírovanie tvojich osobných
dokladov musí oprávnená osoba
organizácie žiadať tvoj písomný
súhlas, s výnimkou tých, ktoré na
to majú právo na základe zákona
(banky, poisťovne, súdy...).
4. Pri používaní internetu si dobre
zváž, či poskytneš svoje osobné údaje (vyplnením v rôznych
dotazníkoch, pri využívaní sociálnych sietí – Facebooku a ďalších, pri nákupoch...), ak nemáš
istotu, že ide o zabezpečenú
internetovú stránku. Všetko, čo
uvedieš na internete, sa môže
dostať k širokému okruhu ďalších ľudí, ktorí môžu tvoje osobné údaje zneužívať rôznym spô-

5.
6.

7.

8.
9.

10.

sobom (na podvody a inú trestnú
činnosť).
Pri používaní osobného počítača
pravidelne aktualizuj antivírový
program.
Pri otváraní e-mailovej pošty dávaj
pozor na neznámych odosielateľov,
lebo svojou neopatrnosťou im prípadne umožníš vstup do celej svojej
databázy s veľmi citlivými údajmi.
Pri telefonických rozhovoroch nikomu neposkytuj svoje osobné
údaje, bezpečnosť telefonických liniek nie je dokonalá a môžeš naraziť na podvodníka, ktorý ťa oslovil
v mene nejakej organizácie.
Neuvádzaj svoju adresu bydliska
v telefonickej hlasovej stránke.
Neprezrádzaj osobné údaje, charakteristické informácie o sebe
i okolnosti, ktoré by mohli byť zneužiteľné v tvoj neprospech – cudzím a nedôveryhodným osobám.
Všetky písomnosti – napríklad
kúpno-predajné zmluvy – vždy veľmi dôkladne prečítaj ešte predtým,
ako svoj súhlas potvrdíš svojím
podpisom.

Adventné zamyslenie 2009
Šedosť a stereotyp každodenného života pravidelne prerušujú rozličné slávnosti a sviatky.
K nim neodmysliteľne patrí aj slávenie Vianoc. Navonok
nás na ne čoraz silnejšie a skoršie upozorňujú vysvietené
obchodné centrá s rozličným množstvom tovaru a uponáhľaných ľudí. Jasne to poukazuje na fakt, kde sa po viac ako
dvetisíc rokoch prenieslo ťažisko na ich prípravu a prežívanie. Odhliadnuc od tohto pokrútenia ich posolstva a zmyslu,
nechajme sa osloviť ich pôvodným jadrom. Napomôcť nám
to môže aj symbol svetla, ktorý je veľmi silný nielen v náboženskom, ale aj profánnom prežívaní Vianoc.
Vianoce sú sviatkami svetla, vysvietených ulíc, priestorov,
izieb, kostolov, námestí a mali by sme urobiť všetko preto,
aby boli predovšetkým sviatkami vyjasnenia a svetla v našich srdciach. Ježiš svojím narodením priniesol nové svetlo
tak ako to predpovedal už prorok Izaiáš: „Ľud, čo kráča vo
tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v temnom kraji
smrti, zažiari svetlo.“ (Iz 9,1) A apoštol Ján dodáva: „A svetlo
vo tmách svieti.“ (Jn 5,1) Ide o nový pohľad na život, šťastie,
pokoj, radosť, zlyhania, bolesť, povinnosti, vzťahy, potreby,
úspechy či sklamania. Tieto naše životné rozpoloženia a
situácie sú akoby jednotlivými sklíčkami v mozaike nášho života. Svetlo Ježišovho príchodu na ňu dopadá a vytvára
z nej pestrú paletu rôznofarebných sklíčok, ktoré práve v tomto svetle dostávajú svoj zmysel a vytvárajú krásny obraz.
Pozerať takto na svoj život znamená nenechať sa pohltiť
malichernými drobnosťami, zhonom, množstvom rozličného haraburdia a pôžitku, ktoré síce navonok robia vianočné
sviatky honosnejšími, no vovnútri určite chudobnejšími
a smutnejšími. Nechať sa prežiariť Ježišovým svetlom znamená trpezlivo sa učiť pozerať očami srdca, vidieť to, čo je
neviditeľné navonok, ako to krásne vyjadril veľký spisovateľ
Antoine de Saint Exupéry v knižke Malý princ: „Dobre vidíme
len srdcom. To podstatné je očiam neviditeľné.“ Výstižne to
vyjadruje príbeh o jednom človeku, pre ktorého malo cenu

Buď zdravo opatrný, osobné údaje
sú vstupnou bránou do tvojho súkromia. Ich prípadné zneužitie môže mať
negatívne následky pre celý tvoj život.
Je čas prudkého rozmachu informačných technológií, ktoré prinášajú v posledných rokoch okrem úžitku aj znásobené riziká.
Svojím obozretným správaním môžeš predísť rôznym neželaným dôsledkom, ako sú: konanie inej osoby v
tvojom mene, ktorá sa môže zmocniť
tvojho finančného konta, môže vystaviť
faktúry, vypožičať si auto, ktoré nevráti,
nakupovať a využívať platené služby
na tvoj účet a uskutočňovať celý rad
ďalších podvodov. Obhajovanie vlastnej bezúhonnosti v týchto záležitostiach
potom môže byť pre teba ťažké a časovo náročné, navyše bez záruky, že
ujmy nemateriálne i materiálne ti budú
plnohodnotne nahradené.
Ak máš podozrenie, že boli zneužité
tvoje osobné údaje, podaj oznámenie
Úradu na ochranu osobných údajov SR
alebo Polícii SR. O týchto rizikách informuj aj svojich blízkych.
(Územná samospráva 5/2009)

iba to, čo mohol spočítať, zmerať a odvážiť. Mal obchodného ducha, ale bol slepý voči darom neba. Choval množstvo
dobytka. Keď jedného dňa vkročil do maštale, chytila ho panika, lebo kravy mu nedali ani len kvapku mlieka. Zostal teda
v maštali na postriežke, aby zistil, čo sa stalo. Keď prišla noc
a hviezdy už jasne svietili, videl, ako po rebríku upletenom
z lúčov zostupovali dievčatá. So spevom vošli do maštale
a dojili kravy bez vedra. Také mrhanie ho veľmi nahnevalo,
priskočil k hviezdnym dievkam, aby ich chytil a zbil. Tie sa
mu však šikovne vyšmykli z rúk a po rebríku z lúčov utiekli nahor. Ale na jedno dievča zabudli. Muž ho mocne chytil
za vlasy a držal. Keď sa rozvidnelo, hnev ho prešiel, lebo
dievčina bola krásna. Dokonca ju požiadal o ruku, aby sa
stala jeho ženou. Dievčina súhlasila, ale len pod podmienkou, že sa nikdy nepozrie do malého prúteného košíka. Až
teraz zbadal muž malý, pekne upletený košík. „Nikdy som
nebol zvedavý“, odvetil muž, „nikdy sa doň nepozriem!“ Celé
mesiace sa nič neudialo, no po istom čase v ňom zvedavosť
predsa len začala rásť. Keď raz žena nebola doma, zdvihol
viečko a nazrel dnu. Bol prázdny. Keď sa žena vrátila domov,
smutne povedala. „Pozrel si sa do košíka.“ „A čo sa stalo?“
zasmial sa, „veď v ňom nič nie je!“ Žena sa naňho dlho zahľadela a zmizla. Nik ju už viac nevidel.
Vieš prečo odišla smutná? Ani nie preto, že muž nedodržal
slovo, ale preto, že to, čo ležalo v koši – priateľstvo, láska,
vernosť, súcit, empatia, radosť, dôvera, pokoj – to nevidel.
Bol slepý voči vzácnym darom neba a rozmýšľal iba o tom,
čo získa. Ježiš teda prichádza aj tento rok znova, aby otvoril
naše oči a srdcia pre tieto hodnoty. Vonkajšie dary by mali
byť prejavom vnútorného bohatstva a nie zásterkou vypočítavosti, egoizmu, materializmu, pôžitkárstva a konzumu. Inými
slovami, mali by nás odkazovať k základnému daru všetkých
darov – k Bohu a nie od neho odvádzať. Tak ako svetlo betlehemskej hviezdy priviedlo mudrcov po dlhej a namáhavej
ceste k malému Ježišovi, tak aj nás nech naplní túžbou a odvahou znovuobjaviť toho, ktorý dáva život v plnosti.
J. M., správca farnosti V. Bierovce
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• • • • Kultúrne leto Opatovce 2009 • • • •
V tomto roku pripravila Obec Opatovce už 4. ročník podujatia
Kultúrne leto Opatovce. V rámci podujatia sa uskutočnili dva
koncerty dychovej hudby a divadelné predstavenie.
DH Bučkovanka z Nového Mesta nad Váhom sa koncertom predstavila 12. júla. Svojimi skladbami a piesňami spríjemnila nedeľňajšie popoludnie našim občanom.

vonku na pódiu pri kultúrnom dome prinieslo našim občanom zaujímavý kultúrny zážitok.

Posledným podujatím Kultúrneho leta 2009 bol koncert
DH Bodovanka v nedeľu 30. augusta. Skladby a piesne
v podaní hudobníkov a spevákov dychovej hudby spríjemnili
občanom i hosťom nedeľnajšie popoludnie.

V nedeľu 16. augusta sa Ochotnícky divadelný súbor Konvalinky z Považan predstavil divadelnou hrou Ferka Urbánka Kamenný chodníček. Netradičné odohratie divadelnej hry

Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí nám pomohli svojimi
finančnými príspevkami podujatie Kultúrne leto Opatovce
2009 úspešne zvládnuť: KUPRED, s. r. o., Trenčín, AGRONOVAZ, a. s., Nové Mesto nad Váhom, Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava, PYROSLOVAKIA, s. r. o., Opatovce.

Obecná knižnica

Obecná knižnica aj v roku 2009 tvorila súčasť kultúry v obci. V súčasnosti sa v jej bohatom knižnom fonde nachádza
2 837 kníh, z čoho pre dospelých je 134 knižných jednotiek odbornej literatúry a 1 325 kníh krásnej literatúry. Pre deti to je 170
knižných jednotiek odbornej literatúry a 1 208 kníh krásnej literatúry. Aj napriek tomu, že v spoločnosti a ekonomike vládne
hospodárska kríza a všade sa šetrí, podarilo sa, tak ako po iné roky, aj v tomto nakúpiť zopár nových titulov, ktoré rozšírili
knižný fond knižnice. Za to patrí veľká vďaka obecnému úradu.

Nové knihy pre dospelých:
Hannahová, K.: 		
Krentzová, J. A.: 		
Myrer, A.: 		
North, W.: 		
Pilcherová, R.: 		
Sparks, N.: 		
Steel, D.: 		

Nové náučné knihy:
Beamontová: 		
Landmann, R.: 		
Lunkenbeinová: 		
			
Smithová, S.: 		

Letný ostrov
Pád do bdelosti
Posledný kabriolet
Dlhá cesta domov
Kvety v daždi
Svadba
Nebezpeční starí mládenci
Zvieratá a les
Encyklopédia zemepisu sveta
Všetko o koňoch
Rytieri
Začínami s origami

Nové knihy pre mládež:
			
			
			
Levinová, G. C.: 		
Miler, Ďurinová: 		
			
White, E. B.: 		

Čarodejnica Lili čaruje
Do každého rožka rozprávočky
troška
Vílí prach a zázračné vajíčko
Šibal Krtko
Rozprávky z chalúpky
Šarlotina pavučinka

V roku 2009 je v evidencii knižnice prihlásených 31 čitateľov, z toho 13 dospelých a 18 čitateľov do 18 rokov. Dvere
knižnice sú pre všetkých otvorené každý piatok od 17.00 do
19.00 hod.
Marcela Bulková, knihovníčka
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• • • • Pripomenuli sme si Mesiac úcty k starším • • • •
V kultúrnom dome v Opatovciach sme sa stretli 21. októbra
na podujatí v rámci Mesiaca úcty k starším. Pre pozvaných
občanov bol pripravený pekný kultúrny program, v ktorom
sa predstavili deti z Materskej školy vo Veľkých Bierovciach
a Spevácka skupina Dolinečka zo Soblahova. Posedenie

a pohodu v kruhu rodiny a svojich blízkych, v spoločnosti
svojich priateľov, aby mali dostatok času na všetko, čo majú
radi. Nech ich nikdy neopúšťa dobrá nálada, nech majú

okolo seba vždy veľa ľudí, ktorí ich majú radi. Na pamiatku
sa pozvaní občania zapísali do pamätnej knihy. Malý darček
pre všetkých spolu s občerstvením pripravil Obecný úrad
Opatovce.
Zabudnite na to, čo bolelo.
Zahoďte čriepky toho, čo sa rozbilo.
Rozhrňte suché lístie, čo opadalo a nájdite
pod nim živý kvet lásky a spokojnosti.

spríjemnil aj pán Opatovský svojimi piesňami a skladbami.
V živote človeka sú chvíle, kedy začne uvažovať o svojom
živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda
úsmev so slzami. Veď boli radosti, ale aj smútky. Starostka
obce v príhovore ubezpečila občanov, že na nich obec
nezabúda, že si váži statočnú prácu, ktorú vykonali. Zaželala
im všetko len to najlepšie, predovšetkým pevné zdravie

Privítali sme nových občiankov
Veľa je na svete krásnych, drahých a vzácnych vecí,
a predsa niet väčšieho pokladu, ako je ľudský život, ktorý nie je
porovnateľný so žiadnou inou hodnotou. Zrod nového človeka
spĺňa túžby a želania rodičov, dáva ich spoločnému životu novú
náplň. Nik nedokáže opísať tú nekonečnú radosť, nehu a lásku,
s akou mamička po prvý raz privinie k srdcu svoje dieťatko.
Nikto dostatočne nevystihne radosť otca, keď prvý raz berie do
náručia svojho potomka. Nielen rodičia, ale celá rodina, ba i celá
spoločnosť s radosťou víta zrod každého dieťaťa – veď deti sú
darom pre rodičov i spoločnosť. Aj naša obec vyjadruje svoju
radosť, svoj záujem a starostlivosť o život nových občanov tým,
že pripravuje slávnosť privítania detí do života.
V roku 2009 sme privítali nových občiankov:
• Michala Rábeka, narodeného 12. januára 2009, syna
Moniky Rábekovej a Jozefa Rábeka,
• Alexandru Mondekovú, narodenú 14. januára 2009, dcéru
Dany Mondekovej a Daniela Mondeka,
• Michala Kulicha, narodeného 11. marca 2009, syna Lenky
Kulichovej a Michala Kulicha,
• Sofiu Holíčkovú, narodenú 14. septembra 2009, dcéru
Žanety Holíčkovej a Miroslava Holíčku,
• Alexa Dohňanského, narodeného 13. októbra 2009, syna
Zuzany Urbanovskej a Jána Dohňanského,

• Tomáša Chorváta, narodeného 2. novembra 2009, syna
Andrey Ľahkej a Tomáša Chorváta.
Rodičom želáme veľa úspechov vo výchove ich detí –
našich nových občanov, pevné zdravie, veľa trpezlivosti a vytrvalosti, nech im deti prinášajú len radosť.
Deťom prajeme, aby z nich vyrástli statoční, zdatní a schopní ľudia s čistým a otvoreným srdcom, aby boli oporou rodičom.
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medzi deti opäť zavítal Mikuláš
Ani tento rok neobišiel našich najmenších Mikuláš so
svojimi sladkými darčekmi. K rozsvietenému vianočnému
stromčeku v parku prišiel v sprievode anjela potešiť naše
deti. Deti na oplátku Mikulášovi zarecitovali alebo zaspievali
a sľúbili, že budú celý nasledujúci rok poslúchať.

Spoločenská rubrika
Počet obyvateľov:
z toho muži 		
ženy		

420
212
208

Slobodní: 		
z toho muži 		
ženy		

198
114
84

Ženatí: 			
z toho muži 		
ženy 		

197
91
106

Priemerný vek:

37,72 roka

Zomrelí:
Mária Bulková, 3. 9. 2009
Česť jej pamiatke.
Narodení: 		
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Počet
prihlásených na trvalý pobyt:
9
odhlásených z trvalého pobytu: 6

Jubilanti roku 2010
50 rokov:
Peter Horňák,
Brigita Marcinátová,
Janka Bulková
60 rokov:
Jozef Dohál,
Milan Ilkyw,
Jozef Bulko,
Jaroslava Magdolenová,
Anna Mondeková,
Alena Margorínova,
Katarína Nagyová,
Daniela Nagyová
65 rokov:
Ján Mondek,
Janka Pristašová

Šachový turnaj
Už 4. ročník Šachového turnaja v Opatovciach sa konal v
prvú augustovú nedeľu a pripravil ho Ing. Pavol Ondriška v
spolupráci s Obecným úradom. V príjemnej atmosfére bojovalo v turnaji 31 hráčov z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho
okolia. Z roka na rok rastie počet súťažiacich, a tak turnaj
získava nielen na kvantite, ale aj kvalite. Tento ročník bol
zaujímavý aj skutočnosťou, že sa ho zúčastnil šachista z
Českej republiky, a tak si môže dať prívlastok medzinárodný
a po prvýkrát bola medzi súťažiacimi žena. Cenu pre víťaza
turnaja – pamätný pohár venovala spoločnosť PYROSLOVAKIA, s. r. o., ostatné ceny venoval Obecný úrad Opatovce a firma AKRYLMAT – Daniel Mondek. Poďakovanie patrí
predovšetkým Ing. Pavlovi Ondriškovi za prípravu aj realizáciu šachového turnaja.

70 rokov:
František Bulko,
Ľudmila Michalcová,
Margita Nagyová,
Agnesa Horňáková,
Magdaléna Dohňanská
75 rokov:
Miloslav Horňák,
Jozef Bulko,
Magda Margorínová,
Helena Chorvátová
80 rokov:
Ján Bulko
85 rokov:
Anna Kováčová,
Angela Bartáková
91 rokov:
Mária Bulková
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Účastníci šachového turnaja v poradí, na akom sa umiestnili:
1. Igor Srvátka 		
(2 189 Trenčín) 		
7 b
2. Stanislav Šlacký
(2 172 Trenčín) 		
7 b
3. Miroslav Kijac
(2 185 Trenčín) 		
6,5 b
4. Miroslav Maslík
(2 381 Trenčín) 		
6,5 b
5. Ivan Balluch 		
(1 952 Trenčín) 		
6 b
6. Pavol Pytlík 		
(2 028 Trenčín) 		
6 b
7. Peter Joštic 		
(2 039 Trenčín) 		
6 b
8. Drahoslav Masarik
(2 024 Trenčín) 		
5,5 b
9. Dušan Orgoň 		
(2 121 Dubnica n/V.)
5,5 b
10. Emanuel Mičiak
(1 951 Nové Mesto n/V.) 5,5 b
11. Kornel Frindt 		
(2 133 Košice) 		
5 b
12. Tomáš Kukla 		
(1 948 Trenčín) 		
5 b
13. František Tunega
(1 740 Heřmanúv Městec – CZ) 5 b
14. Vladislav Solovič
(1 720 Dubnica n/V.)
5 b
15. Alojz Horváth 		
(1 880 Dubnica n/V.)
5 b
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16. Alojz Krajcovic
17. Zdeno Margorín
18. Vladimír Mrázik
19. Marián Holubčík
20. Dušan Janáček
21. Tomáš Dohňanský
22. Vladimír Zaťko
23. Ľubomír Hanker
24. Maroš Jančo 		
25. Ľubomír Juhaniak
26. Peter Beták 		
27. Miroslav Letko
28. Štefan Kubiš 		
29. Ľudmila Tomaniková
30. Juraj Kadlecaj
31. Martin Šiška 		

(2 008 Dubnica n/V.)
(1 350 Opatovce)		
(1 888 Trenčín) 		
(2 052 Bratislava)
(1 686 Plevník Drienove)
(1 350 Veľké Bierovce)
(1 350 Veľké Bierovce)
(1 542 Bratislava)
(1 587 Trenčín) 		
(1 350 Bratislava)
(1 587 Trenčín)		
(1 350 Trenč. Stankovce)
(1 350 Selec) 		
(1 350 Dubnica n/V.)
(1 350 Veľké Bierovce)
(1 350 Trenč. Turná)

4,5 b
4,5 b
4 b
4 b
4 b
4 b
4 b
4 b
4 b
4 b
3,5 b
3 b
3 b
3 b
2 b
2 b.

Opäť medzi prvými
Rok 2009 bol úspešným pre nášho mladého občana
Filipa Ernesta, ktorému sa darilo v športovej kariére.
V septembri sa zúčastnil Európskych detských atletických
hier v Brne, kde sa umiestnil vo svojej kategórii na prvom
mieste vo vrhu guľou. Úspechom bolo aj druhé miesto vo
vrhu guľou na medzištátnom trojstretnutí ČR „A“ – ČR „B“
– SR 15 ročných v Dubnici nad Váhom. Na XIII. ročníku o
pohár renauditu v Nitre sa umiestnil na prvom mieste vo vrhu
guľou a druhom mieste v skoku do výšky. Za svoj najväčší
úspech v roku 2009 Filip považuje 1. miesto vo vrhu guľou
na Majstrovstvách Slovenskej republiky v ľahkej atletike a
zaradenie do centra olimpíjskej prípravy. Prajeme mu veľa
úspechov v jeho ďalšej športovej kariére.

OTJ Veľké Bierovce – Opatovce

Futbalové mužstvo Veľkých Bieroviec a Opatoviec sa v júni
na konci súťažného ročníka 2008/2009 ako víťaz II. triedy
Sever radovalo z postupu do Majstrovstiev oblasti Trenčín.
Tento úspech sa im podarilo dosiahnuť po jedenástich
rokoch. Oslavy postupu vyvrcholili jánskymi ohňami, ktoré
sa už tradične konajú na futbalovom ihrisku.
Príprava na nový súťažný ročník 2009/2010 vo vyššej súťaži
sa začala 3. júla 2009 a prebiehala v domácich podmienkach.
Káder mužstva pod vedením Romana Kadáka a Bystríka Ondráška sa doplnil príchodom nových hráčov Ondreja Breznického, Romana Bulka (z Trenčianskych Stankoviec a Juraja
Merceka (z Nemšovej). V súčasnosti ho tvorí 21 hráčov.
Sezóna sa začala 2. augusta 2009 na vynovenom
futbalovom ihrisku a za výraznej podpory futbalových
fanúšikov. Počas celej jesennej časti podávali hráči kvalitné
a vyrovnané výkony. Ako nováčik súťaže boli výrazným
oživením a prispeli ku skvalitneniu Majstrovstiev oblasti
Trenčín. Najlepšími strelcami sa stali Ondrej Breznický so 6
gólmi a Peter Marcinát s 5 gólmi. Obidvaja dali spolu presne
polovicu gólov celého mužstva, takže premieňanie šancí
a strieľanie gólov je jedna z hlavných úloh na zlepšenie do
jarnej časti. Mužstvo skončilo jesennú časť na 4. mieste,
ale najlepším ukazovateľom dobrého futbalu je neutíchajúci
záujem o „bierovský a opatovský futbal“.
Futbalisti sa začnú pripravovať na jarnú časť 11. januára
2010, na prípravu budú využívať domáce futbalové ihrisko,
umelú trávu a telocvičňu. Tri prípravné zápasy by mali
odohrať na umelej tráve v Novom Meste nad Váhom.

O prípravu mladých futbalistov sa už niekoľko rokov
stará Milan Svatík, ktorému v súčasnosti pomáha Marek
Ondrášek. Spomedzi mnohých futbalových nádejí najviac
vynikajú Jozef Svatík, Tomáš Turaj, Tomáš Ondrášek
a Lukáš Krajčovič.
Účinkovanie mužstva dospelých v Majstrovstvách oblasti
a žiakov v II. triede skupiny B by nebolo možné bez predstaviteľov oboch obcí, sponzorov a fanúšikov, za čo im chceme
poďakovať. Poďakovanie patrí poslancom OcZ Opatovce
a starostke Janke Horňákovej za finančnú dotáciu pre OTJ
a zapožičanie sály kultúrneho domu na vyhodnotenie činnosti na záver roka, ďalej Petrovi Oravcovi za administratívno-propagačnú činnosť a Milanovi Ondráškovi a Jaroslavovi
Žuchovi za údržbu kabín a starostlivosť o ihrisko a okolie.
Osobitne chceme poďakovať trénerovi mužstva Romanovi
Kadákovi za úspešne vedenie mužstva dospelých a Milanovi
Svatíkovi za výborné vedenie žiakov, hlavným sponzorom:
• Firme Erson Recycling, s. r. o., Veľké Bierovce
• Firme Dalitrans, s. r. o., Veľké Bierovce
• Firme LIFE, Pavol Fero, Veľké Bierovce
• Firme Elektrogrup, Ľuboš Bulko, Trenčianska Turná
• a predsedovi OTJ Ing. Jánovi Marcinátovi za obetavú organizačnú prácu a získavanie sponzorov pre Telovýchovnú jednotu Veľké Bierovce-Opatovce
Už teraz sa tešíme na jarnú časť sezóny a veríme, že
futbalisti budú svojimi výkonmi aj naďalej tešiť svojich
priaznivcov, a tí im na oplátku budú svoju podporu prejavovať
aj v ťažších futbalových momentoch.
Výbor OTJ
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