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Vianočný vinš
Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu kam ich oči povedú –
hornatým krajom, šírou rovinou
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom
a nech mu lásku sveta popraje.
Tak ako ono symbol dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu.
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.

Krásne Vianoce v kruhu najbližších, do nového roku veľa zdravia a všetko dobré
praje Janka Horňáková, starostka obce Opatovce

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom rokovaní dňa 25. 7.
2012:
Schválilo:
• Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi obcou Opatovce ako kupujúcim a predávajúcimi: J. Mondek, Ing. I. Javoš,
M. Horňák, Š. Horňák, B. Medvedíková, M. Ježíková, M. Reháková,
Ing. K. Reháková, M. Vlnková, M.
Bulková, J. Horňák, F. Ježík, Ing.
Ľ. Bulko, J. Dohňanský, A. Michalcová, T. Chorvát. Predmetom kúpy
sú CKN parcely číslo: CKN parc. č.
294/44 o výmere 12 m2, CKN parc.
č. 294/42 o výmere 152 m2, CKN
parc. č. 315/5 o výmere 316 m2,
CKN parc. č. 294/41 o výmere 33 m2,
CKN parc. č. 315/4 o výmere 45 m2,
CKN parc. č. 315/6 o výmere 157 m2,
CKN parc. č. 315/7 o výmere 12
m2. Celkom kúpna cena predstavuje
sumu: 7 270 €, slovom sedemtisíc-

dvestosedemdesiat eur.
• Kúpnu zmluvu v zmysle § 9a ods. 8
písm. b/ zákona NR SR č.138/1991
Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa uzatvorenú
medzi obcou Opatovce ako predávajúcim a kupujúcimi: I. Bulko, L.
Bulková, M. Múčková, J. Vasková.
Premetom kúpy sú CKN parcely číslo: parcela CKN č. 318/5 o výmere
4 m2, druh zastavaná plocha, parcela CKN č. 318/4 o výmere 8 m2, druh
zastavaná plocha, parcela CKN č.
320/2 o výmere 27 m2, druh zastavaná plocha, parcela CKN č. 320/3
o výmere 8 m2, druh zastavaná plocha, parcela CKN č. 151/2 o výmere
44 m2, druh ostatná plocha. Celkovo
predstavuje kúpna cena: 1 350,46 €,
slovom tisíctristopäťdesiat eur štyridsaťšesť centov.
• Cenu za kopírovanie 0,10 €/A4.

Uložilo:
• Starostke obce pripraviť podmienky
na vytvorenie ďalších možností IBV
v zmysle schváleného Územného
plánu obce Opatovce.
Súhlasilo:
• S predloženou PD skutočného realizovania stavby HIPOTERAPIA
– OPATOVCE jednoduché poľnohospodárske stavby, pri splnení
podmienok stanovených vo vyjadreniach dotknutých orgánov: RÚVZ,
RVPS, Obvodný úrad ŽP, TVS, ZsE,
OR HaZZ.
Vzalo na vedomie:
• Predloženú správu o financovaní
MŠ a ŠJ vo Veľkých Bierovciach.
• Predloženú Informáciu o stave projektu „INTENZIFIKÁCIA ČOV, ODKANALIZOVANIE A ZÁSOBOVANIE
PITNOU VODOU V TRENČIANSKOM REGIÓNE“ – AKČNÝ PLÁN.
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Poverilo:
• Starostku obce pripraviť predaj hasičskej striekačky PPS 8 v zmysle
zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom rokovaní dňa 3. 10.
2012:
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
• Správu audítora o vykonanom audite účtovnej závierky obce Opatovce
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k 31. 12. 2011.
• Upozornenie prokurátorky Okresnej
prokuratúry v Trenčíne o nesúlade
v niektorých paragrafoch Štatútu
obce Opatovce s novelou zákona
o obecnom zriadení.
• Informáciu o možnosti založenia
Oblastnej organizácie cestovného
ruchu (OOCR) s názvom „Trenčín
a okolie“ a s účasťou obce Opatovce v tejto organizácii ako zakladajúceho člena.
• Informáciu komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie o splnení podmienok žiadateľov na pridelenie
nájomného bytu, ich žiadosti budú

vybavené v poradí, v akom boli doručené.
Schválilo:
• Štatút obce Opatovce.
• Z uznesenia OcZ č. 27/2012 zo dňa
13. 6. 2012 vypustiť: Rastislav Tomašák.
• Nájom KD:
a) sála KD mimo vykurovacieho obdobia 10 €, vo vykurovacom období 20 €,
b) kuchynka KD bez riadu 10 €,
c) kuchynka KD vrátanie všetkého
riadu 20 €,
d) riad jednotlivo 0,03 €/kus.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
Pôvodcovia odpadu – občania si prednostne zhodnocujú
biologicky rozložiteľný komunálny odpad na vlastnom pozemku domácim kompostovaním.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad: tráva, lístie,
konáre, pozberové zvyšky a ostatný biologický odpad zo
záhrad rastlinného pôvodu (uvedený odpad však musí byť
vytriedený a nesmie obsahovať nerozložiteľné prímesi, napr.
kamene, štrk), ktorý pôvodcovia odpadu nezhodnotia na
vlastnom pozemku kompostovaním, bude odvážaný v pravidelných intervaloch na kompostovisko v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi obcou a organizáciou oprávnenou nakladať
s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Zber tohto odpadu
bude realizovaný veľkoobjemovými kontajnermi. V jarných
mesiacoch, keď sa vykonáva strihanie stromov, bude zabezpečené podrvenie ostrihaných konárov a následne vykonaná likvidácia podrvenej hmoty v rámci vývozu biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu. Verím, že občania
budú rešpektovať tento systém likvidácie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu a nebudú vytvárať
čierne skládky, ktoré špatia kataster našej obce a svedčia o ľahostajnosti jednotlivých občanov k životnému
prostrediu a vzhľadu našej obce.
Porušenie a nedodržiavanie ustanovení VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce je priestupkom, alebo v prípade právnickej
osoby správnym deliktom. Na priestupky a na ich prerokovávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prerokovávaní
priestupkov. Obec uloží pokutu do výšky 165,96 € právnickej
osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi alebo fyzickej osobe,
ktorá zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore so

zákonom o odpadoch, uloží odpad na iné miesto, než na
miesto určené obcou, nesplní si oznamovaciu povinnosť
v zmysle ustanovení zákona o odpadoch (ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu
životného prostredia a obci), neposkytne obcou požadované
údaje v zmysle ustanovenia zákona o odpadoch (držiteľ komunálnych odpadov a držiteľ drobného stavebného odpadu, alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo
s drobným stavebným odpadom na území obce, je povinný
na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie
súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobným
stavebným odpadom). Obec uloží pokutu do výšky 663,87 €
fyzickej osobe, ktorá nakladá so stavebnými odpadmi alebo
odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona o odpadoch.
Starosta obce môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej
osobe – podnikateľovi pokutu do výšky 6 638,78 €, ak poruší
povinnosti vyplývajúce zo VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce.
Verím, že zodpovedným prístupom občanov a rešpektovaním zavedeného systému likvidácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území obce Opatovce dokážeme zabrániť
vytváraniu čiernych skládok a obec nebude musieť uložiť žiadnu pokutu.
(VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Opatovce je k dispozícii na webovej stránke obce www.opatovce.sk).

• • • • • Kultúrne leto Opatovce 2012 • • • • •
Nedeľňajšie popoludnie 8. júla 2012 spríjemnili našim občanom i hosťom piesne a skladby v podaní DH Váhovanka,
ktorá sa koncertom predstavila v rámci podujatia KULTÚRNE
LETO OPATOVCE 2012. V rámci podujatia mala premiéru aj
novozaložená spevácka skupina z Opatoviec pod vedením
Jozefa Horňáka. Od apríla tohto roku usilovne nacvičovali
piesne ženy a muži z Opatoviec. Na koncerte predviedli, že
keď sa chce, tak nie je nič nemožné. Obecenstvo príjemne
prekvapili peknými piesňami. Uskutočnilo sa aj slávnostné
pomenovanie speváckej skupiny na Spevácku skupinu
Opatovčan. Pri príležitosti pomenovania speváckeho súboru sa uskutočnil slávnostný zápis zakladateľov súboru
do pamätnej knihy obce Opatovce: Jozef Horňák, Janka
Chorvátová, Helena Blažejová, Emília Hudeková, Katarína
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Janásová, Margita Zavadzanová, Anna Nagyová, Želmíra
Bulková, Katarína Nagyová, Lenka Bulková, Anna Chorvátová, Alena Margorínová, Ján Horňák, Igor Bulko, Peter Bulko,
Tibor Chorvát a harmonikár Ján Zemánek.
Jozef Horňák v mene členov speváckeho súboru poďakoval starostke obce Janke Horňákovej za podporu a vytvorenie
podmienok pre súbor. Členovia súboru zasa vyzvŕtali starostku v tanci, pri ktorom im nebol prekážkou ani náročný terén.
Speváckemu súboru Opatovčan želáme do budúcnosti
veľa pekne zaspievaných piesní, veľa úspechov pri ich vystupovaní a veľa spokojných poslucháčov. Po prvýkrát sa
podujatie konalo pri športovom ihrisku v Opatovciach.

Ďalšie vystúpenie v rámci podujatia
Kultúrne leto Opatovce 2012 patrilo
DH Opatovanka. V nedeľu 12. augusta 2012 koncertným vystúpením
vytvorila príjemnú atmosféru pre občanov i návštevníkov našej obce.
Verím, že poslucháči si odnášali z
vystúpenia DH Opatovanka pekný kultúrny zážitok a dobrý pocit z príjemne
stráveného popoludnia.
Ďakujeme všetkým sponzorom a občanom, ktorí pomohli pri finančnom aj
organizačnom zabezpečení podujatia.

Šachový turnaj Opatovce – 7. ročník
V prvú augustovú nedeľu – 5. 8. 2012 sa tradične konal
v Opatovciach šachový turnaj. Už 7. ročník Šachového turnaja Opatovce sa tešil veľkému záujmu zo strany šachistov.
Sily si prišlo zmerať 60 súťažiacich – mužov, žien a detí. Aj
tomuto ročníku môžeme dať prívlastok medzinárodný, lebo
sa ho zúčastnili šachisti z našej partnerskej obce Boršice
v ČR a jeden hráč šachu z Portugalska. Na prvých troch
miestach sa umiestnili: 1. Miroslav Maslík z Trenčína, 2. Miloš Blažek z Trenčína, 3. Veronika Machalová z Budmeríc.
Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme, aby
sa im pri hre šachu darilo a aby mali z hry radosť.
Poďakovanie patrí Ing. Pavlovi Ondriškovi, ktorý organizačne zabezpečil celý turnaj a za finančnú
podporu patrí poďakovanie obci Opatovce a sponzorom: PYROSLOVAKIA,
s. r. o., Pohostinstvo Opatovce Mariana
Blahová, Predajňa Potraviny – Ing. Marcela Opačitá. Ďakujeme za zapožičanie
stolov z OcÚ Veľké Bierovce.
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Október – Mesiac úcty k starším
Rok uplynul ako voda a opäť je tu október, mesiac, ktorý
dostal prívlastok mesiac úcty k starším. Pani Jeseň už drží
v rukách farebný štetec a na prírode zanecháva stopy svojej
vlády. Tam farbu zlatistú či purpurovú, teplú hnedú, či odtiene zelenej. Ročné obdobia – jar, leto, jeseň symbolizujú život
človeka, jeho spojenie s prírodou a jej zákonitosťami. Tak ako
sa v prírode na jar rodí nový život, v lete prekvitá a v jeseni
začína vädnúť, tak aj človek sa raz narodí, kvitne v ume i produktívnej práci a po plodnom živote prichádza jeho jeseň.

Dňa 17. októbra 2012 sme sa stretli, aby sme prejavili úctu
našim občanom, poďakovali 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 pri tejto príležitosti popriala všetkým len to
najlepšie, hlavne pevné zdravie a pohodu v kruhu rodiny
a svojich blízkych a v spoločnosti svojich priateľov. V pripravenom programe sa predstavili deti z MŠ vo Veľkých Bierovciach a Spevácky súbor Opatovčan a o dobrú náladu sa
postarali hudobníci zo skupiny SYNTETIZ.

Obecná knižnica informuje
Obecná knižnica je inštitúcia historická i súčasná, na území Slovenska vznikla už v 19. storočí a jej vznik bol logickým vyústením snahy bežných obyvateľov a nemajetných ľudí po čítaní, poznávaní, kultúrnom i duševnom obohacovaní sa. Kto
vyrástol na vidieku, vie veľmi dobre, že knižnica bola jedným z mála miest, ktoré uspokojovalo túžbu po poznávaní
a čítaní. Kto rád čítal, mal knižničný fond raz-dva prečítaný a požadoval ďalšie a ďalšie knihy. Preto som rada, že sa nám aj
v tomto roku podarilo vďaka obecnému úradu rozšíriť knižný fond v našej knižnici o ďalšie nové tituly, ktoré vám ponúknu
nové poznanie, či oddych pri ich čítaní.
Nové knihy pre deti a mládež:
Osbornová: Výprava na ostrov pirátov
Petiška: Bolo raz jedno bábkové
divadlo
Čarodejnica Lilli v cirkuse
Schefflerová: Záhada oranžovej masky
Šibalstvá medvedíka
Brumkáčika

Nové náučné knihy:
Gandon: Objavujeme svet
Holtmann: Veľký atlas Európy
Holtmann: Veľký atlas sveta

Nové knihy pre dospelých:
Garwoodová: Oheň a ľad
Gordon: Vínna pivnica
Koleničová: Víťazné prehry
Lucká: Alkoholičky
Spodniaková: Súboj lásky

Ešte pripomínam, že knižnica je otvorená každý piatok od 17.00 h do 19.00 h, služby našej knižnice sú bezplatné,
a preto ste všetci vítaní.
Marcela Bulková, knihovníčka

Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave

Projekt cezhraničnej spolupráce obcí Opatovce v SR a Boršice v ČR sa prezentoval 22. 9. 2012 podujatím
Dni obcí Opatovce a Boršice v ČR v rámci I. Boršických burčákových slávností a folklórneho festivalu v obci
Boršice. V rámci podujatia sa predstavili folklórne a spevácke súbory a ľudovoumeleckí remeselníci z oboch obcí.
Projekt je financovaný z EÚ, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Spoločne bez hraníc.
Slávnostný sprievod obcou Boršice sa končil v areáli športového ihriska, kde starosta obce Boršice Ing. Roman Jílek
privítal všetkých na podujatí. Obec Opatovce predstavila vo
svojom príhovore starostka obce Janka Horňáková. Obec
Opatovce v Boršiciach reprezentoval Detský folklórny súbor
Stankovčan pri ZŠ J. Lipského v Trenčianskych Stankov-

ciach, do ktorého chodia aj deti z Opatoviec, Spevácky súbor Opatovčan, Patrik Horňák, študent VŠMU a ľudovoumeleckí výrobcovia: Jozef Mondek – prútiky, Ľudmila Katonová
– výrobky zo slamy a suchých kvetov, Monika Rogovská –
výrobky z textilu, Andrejka Bohušová – medovníčky. Veľký
úspech mali aj koláče Márie Bulkovej. Účastníci podujatia
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mali možnosť zoznámiť sa s hipoterapiou po teoretickej aj
praktickej stránke. Mgr. Dana Struhárová oboznamovala záujemcov so základmi hipoterapie, aj s praktickou ukážkou na
koni. Patrícia Koníčková a Ivanka Bujná poskytovali v stánku
informácie a propagačný materiál o obci Opatovce. V rámci
sprievodného programu sa predstavila aj DH Váhovanka.
Obec Boršice reprezentovali: Detský folklórny súbor Pentlička, Folklórny súbor a cimbalová muzika Pentla, Mužský
zbor Stoprounští vinaři. V rámci festivalu ešte vystúpili: folklórne súbory Soláň, Lučina, Spolek odvážnych, Dolněmčan,
Děcka z Kunovic, cimbálovka Šefranica a speváci z Boršic
u Blatnice. Sobotňajšie popoludnie bolo bohaté na slniečko,
kultúrny program, dobrú náladu a príjemnú atmosféru.

OBECNÉ NOVINY
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V nedeľu 23. 9. 2012 sa v rámci projektu „Z Opatoviec do
Boršíc, od Váhu k Morave“ konal šachový turnaj – Otevřený
přebor Moravy 4-člennních družstev v bleskové hře, ktorého
sa zúčastnili aj šachisti z Opatoviec. V silnej konkurencii sa
síce neumiestnili na prvých miestach, ale zato získali ďalšie
skúsenosti a strávili deň v športovom duchu.

Zážitok z 1. burčiakových slávností v Boršiciach na Morave
Bolo krásne jesenné popoludnie
v piatok 21. 9. 2012, keď sme nasadali do auta v Opatovciach a plní
očakávania sme sa nemohli dočkať
obce Boršice. Po ceste som obdivovala krásu a upravenosť miest a dedín
Slovácka. Prichádzali sme do obce
Boršice, položenej v údolí rieky, ktorá
sa nachádza západne od Uherského
Hradišťa. Dominantou obce je Kostol
sv. Václava. Obec je tiež známa pestovaním vína a folklórnymi tradíciami,
ktoré udržiavajú DFS Pentlička, FS
a cimbalová muzika Pentla. V peknom
prostredí poľovníckej chaty sme v prvý
večer pri tónoch cimbalovej muziky
a moravských ľudových piesňach spoznávali mentalitu a kultúru milých
a pohostinných Moravákov. Najdôležitejším dňom bola sobota 22. 9. 2012,
kedy v očakávaní 1. burčiakových
slávností bol pripravený bohatý kultúr-

ny program folklórnych amatérskych
súborov okolitého regiónu Boršíc aj
pozvaných hostí. Slávnosť sa začala
sprievodom od kultúrneho domu cez
celú obec, ktorá dýchala veselosťou,
nadšením, hudbou, spevom, dobrou
náladou. V sprievode zástupcovia obcí
s hrdosťou reprezentovali svoju obec
v krojoch. Na úvod programu bola
podpísaná zmluva o cezhraničnej spolupráci obcí Opatovce a Boršice.
V rámci 1. burčiakových slávností
bol realizovaný projekt v rámci cezhraničnej spolupráce „Z Opatoviec do
Boršíc, od Váhu k Morave“. Ďakujem
pani starostke Janke Horňákovej za
pekný prejav, v ktorom priblížila históriu
a súčasnosť našej obce a možnosti
pre návštevníkov na príjemne strávené
chvíle. Veľkou cťou pre našu obec boli
naši ľudovoumeleckí remeselníci, ktorí
sa prezentovali v stánkoch. So zveda-

vosťou sa pri nich zastavovali účastníci
a hostia folklórnych slávností. V kultúrnom programe vystúpili DFS Stankovčan, Spevácky súbor Opatovčan a HS
Váhovanka. Kroje, ktoré mali poobliekané deti, ženy a chlapi, prezrádzali
hrdosť, tradície predkov, babiek a prababiek, dedov a pradedov.
Súčasťou týchto slávností bol i šachový turnaj, ktorý sa konal v nedeľu
23. 9. 2012. Turnaj otvoril starosta
obce Boršice a starostka obce Opatovce. Zúčastnili sa ho tiež šachisti
z našej obce. Plní dojmov a zážitkov
sme sa vracali domov z plnohodnotného pobytu v Boršiciach.
Touto cestou sa chcem poďakovať
pani starostke Janke Horňákovej, ľuďom z Opatoviec, spevákom a hudobníkom, ktorí sa svojím vystúpením postarali o reprezentovanie našej obce.
Mgr. Viola Dohálová
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Uvítanie detí do života
Narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším momentom v živote rodičov. Je pečaťou ich vzájomnej lásky, je najvzácnejším
darom, akým sa môžu milujúci rodičia vzájomne obdarovať.
Stáva sa prísľubom plnosti ich života i trvácnosti ich šťastia.
Dňa 7. novembra 2012 sa konal slávnostný obrad uvítania detí – našich najmenších občanov do života. Obrad je
akousi bránkou, ktorou vchádza dieťa do života našej obce.
Žiadna rodičovská láska sa nestratí, to, čo dostanú naše deti
od nás dospelých, odovzdajú raz svojim deťom. Taká je zákonitosť života.
Rodičia sú tí, ktorí po prvý raz počujú slovko mama a uvidia prvý nesmelý krôčik v živote dieťaťa, prvé oškreté kolienko. Rodičia sú tí, ktorí prežívajú prvé bezsenné noci, keď
ich dieťa trápia prvé zúbky či nejaká choroba, uvidia v jeho
očkách bolesť, ktorú ešte nebude vedieť popísať. Rodičia sú
tí, ktorí sa s ním budú hrávať, čítať mu prvé rozprávky a učiť
ho rozoznávať dobré od zlého, učiť pravde, statočnosti, čestnosti a hrdosti, vštepovať mu lásku k rodnej obci a vlasti.
Veríme, že vytvoríte vo vašej rodine teplý domov, v ktorom
bude dieťa zdravo a šťastne rásť a do ktorého sa bude vždy
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rado vracať, lebo v ňom nájde ľudí, ktorým sa bude môcť
zdôveriť so svojimi radosťami aj starosťami.
Želáme rodičom pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri výchove ich dieťaťa. Nech sa ich nádeje, ktoré dnes doň vkladajú, naplnia v jeho ušľachtilých skutkoch. Nech deti rastú
pre radosť rodičov, rodiny, našej obce i celej spoločnosti.
Nech z nich vyrastú statoční, zdatní a schopní ľudia s čistým
a otvoreným srdcom, aby boli oporou svojim rodičom.

Mikuláš
V podvečer 5. decembra 2012 ožiarili
farebné blikotavé svetielka na vianočnom stromčeku obecný park v našej
obci. Pri stromčeku žiarili očká detí, ktoré sa tu stretli s Mikulášom a anjelom.
Mikuláš sa musel veru obracať, keď sa
chcel prihovoriť každému dieťaťu, preto
bol rád, že má so sebou anjela, ktorý mu
pomáhal. Deti, niektoré smelo, niektoré
trocha ustráchane, pristupovali k Mikulášovi, aby povedali, či cez rok poslúchali
a boli dobré. Mnohé sa priznali, že to s poslúchaním veru nebolo celkom v poriadku. Mikuláš však každé dieťa pochválil,
povzbudil a obdaroval pripraveným darčekom z veľkého prúteného koša. Deti
mu na oplátku zarecitovali, zaspievali,
dokonca zahrali na flaute.
Na záver sa Mikuláš rozlúčil so sľubom,
že na budúci rok zasa medzi deti príde.

Starostka obce Opatovce ďakuje všetkým sponzorom, ktorí finančne, vecne alebo
organizačne pomohli pri podujatiach usporiadaných obcou Opatovce v roku 2012. Ďakuje aj
všetkým občanom, ktorí počas roku 2012 pomáhali pri zabezpečovaní úloh obce.

Materská škola Veľké Bierovce
Školský rok 2012/2013 priniesol materskej škole mnohé
zmeny. V septembri nastúpilo do materskej školy 31 detí vo
veku od 2,5 – 6 rokov. Všetkých zaradených detí je 36. Ďalšie nastúpia v priebehu školského roka po dovŕšení 3. roku.
Väčšina detí prišla do materskej školy po prvýkrát. Aj keď
začiatky boli veľmi náročné, môžeme povedať, že sme to
zvládli. Zo začiatku sa malí drobčekovia ťažko lúčili so svojimi najbližšími, teraz sa ťažko lúčia s hračkami, s kamarátmi,
keď si ich prídu rodičia popoludní vyzdvihnúť.
V septembri a v októbri bola v materskej škole zriadená
1 trieda s poldennou výchovou a vzdelávaním a 1 trieda
s celodennou výchovou a vzdelávaním. Po dohode s rodičmi a so zriaďovateľom materskej školy, deti nezamestna-

ných rodičov a matiek na materskej dovolenke navštevovali
materskú školu len dopoludnia. K tomuto rozhodnutiu sme
pristúpili na základe odporúčania Štátnej školskej inšpekcie,
ktorá v máji minulého školského roku vykonala v materskej
škole komplexnú inšpekciu.
I keď to nebolo celkom ideálne riešenie a finančná situácia nie je práve priaznivá, snažili sme sa nájsť spôsob, ako
vyhovieť všetkým rodičom i deťom. Po dohode so zriaďovateľom a obecným zastupiteľstvom sme od novembra mohli prijať ďalšiu učiteľku. Vytvorili sme 2 triedy s celodennou
výchovou a vzdelávaním. To znamená, že všetky deti môžu
stráviť celý deň v materskej škole.
Výchovno-vzdelávacia činnosť je organizovaná tak, aby
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utvárala podmienky pre zdravý rast a vývin detí s prihliadnutím na ich vek, zdravotný stav, stupeň psychosomatického
vývinu a na predchádzanie poškodeniam zdravia.
Počas pobytu v materskej škole deti získajú množstvo
poznatkov a skúseností z okolitého sveta, naučia sa samostatnosti, vzájomnej tolerancii, sú schopné hodnotiť svoje
správanie a konanie, rozvíjajú sa pracovné a výtvarné zručnosti, deti sa pripravujú na vstup do primárneho vzdelávania
v základnej škole a na ďalší život v spoločnosti.
Snažíme sa o to, aby bol každý deň detí v materskej škole
zaujímavý a pestrý, aby deti prichádzali do materskej školy
s radosťou a túžbou po poznaní.
Lenka Bulková, riaditeľka materskej školy

O STANKOVSKEJ ŠKOLE
Asi sa naša zemeguľa otáča čoraz rýchlejšie, lebo zrazu je tu opäť koniec kalendárneho roka. December je mesiac plný očakávaní, kedy sú najkrajšie sviatky roka a s nimi chvíle strávené v kruhu rodiny so svojimi blízkymi. Takou rodinou je i škola, kde jej
členovia – žiaci a pracovníci – spolu trávia čas potrebný na získanie nových vedomostí a zručností. Okrem vyučovacích hodín sú
to i aktivity, ktorými sa žiaci učia, ale aj vychovávajú. Zaujímavou aktivitou bol i projekt cezhraničnej spolupráce obcí Opatovce
v SR a Boršice v ČR Dni obcí Opatovce a Boršice v ČR. V rámci podujatia vystúpili i naše deti z folklórneho krúžku pod vedením
pani učiteľky Bočákovej pod názvom Hry detí.
Jeseň je obdobím prác v záhradách a ovocných sadoch.
Naša vidiecka škola má rozsiahly ovocný sad, v ktorom prevládajú najmä jablone. Ich chutné plody obohatia jedálny
lístok našej školskej jedálne a čo sa nestihne skonzumovať,
spracujú naši šikovní žiaci v rámci vyučovania predmetu
Svet práce. Obľúbeným spôsobom spracovania je najmä
sušenie ovocia. Jablká krájali na tenké plátky a ukladali do
sušičky na ovocie. Usušené jablká budú chutnou a zdravou
výživou cez zimné mesiace.
Naše deti trávia čoraz viac času za počítačom a pred
televízorom. Fyzické aktivity dnes často nahrádza sedavý
spôsob života. Podľa viacerých výskumov o stave výživy
a stravovacích návykoch u detí rastie obezita, poruchy stravovania a s tým spojený nezdravý životný štýl. Celosvetovo
trpí obezitou a nadváhou viac ako 22 miliónov detí do piatich
rokov a 155 miliónov v školskom veku. U nás má nadváhu
asi 13 percent chlapcov a 12 percent dievčat. Vo väčšine
prípadov je obezita u detí zapríčinená nesprávnymi stravovacími návykmi a nedostatkom pohybu. Mnohé zlé návyky si
deti prenášajú aj do dospelosti.
Aj tieto štatistiky boli dôvodom pre založenie krúžku Zdravé
varenie, ktorý môžu žiačky a žiaci druhého stupňa navštevovať už druhý školský rok. V priestoroch cvičnej kuchynky sa
spoločne učia poznávať a bezpečne používať kuchynské spotrebiče, pomôcky a nástroje, ako aj zostaviť zdravý jedálny
lístok pre deti školského veku, ktoré potraviny sú pre školákov
dôležité a ktorým by sa mali skôr vyhnúť. Pripravili pokrmy zo
sezónneho ovocia – jabĺk, naučili sa pripraviť zdravé raňajky,
pri ktorých by nemali chýbať nátierky – cesnaková a zemiaková. Všetky recepty potom skúšali i doma.

V našej škole sa snažíme realizáciou projektov ukázať
deťom i to, čo je zdravé. Hoci to deti vedia a poznajú z domáceho prostredia, predsa len – kde je viac ľudí, tam aj
lepšie chutí. Preto sme sa v jesenných mesiacoch zamerali
na ochutnávku čerstvej zeleniny – známej i menej známej.
Žiaci mali možnosť ochutnať zeleninu v čerstvom a uvarenom stave. A žiakom naozaj chutilo, i keď niektorým viac,
niektorým menej. Najviac si pochvaľovali karfiol, brokolicu,
cviklu, uhorky, kaleráb, kapustu a cesnakové hrianky. Našli
sa aj žiaci, ktorým chutil aj samotný cesnak a cibuľa. Veď to
bol liek, ktorý sa oddávna používal proti bolesti hrdla.
Začiatkom októbra sa Mladí ochranári zúčastnili výletu do
lesoparku Brezina. Prešli si náučný chodník Les, zacvičili
na kyslíkovej dráhe a zaujal ich aj pamätník 69 umučených
obetí fašizmu, pri ktorom sa aj odfotili. Zistili, že medzi nimi
je aj náš rodák z Malých Stankoviec.
Po krátkom oddychu absolvovali náučný chodník Les, ktorý ústil až v Dušovej doline. Tu ich čakalo ďalšie prekvapenie
– bunkre a tunely z 2. svetovej vojny.
Koncom októbra štvrtáci a niektorí tretiaci navštívili Nitru.
Zúčastnili sa bábkového divadelného predstavenia Kmotra
Smrť a zázračný lekár. Touto zážitkovou formou si obohatili
vedomosti z literatúry. Jesenné slniečko im doprialo aj návštevu historického centra Nitry s prechádzkou po hradnom
nádvorí a vyhliadkou na široké okolie pod Zoborom.
Naši najmladší žiaci – prváci si postupne zvykajú na systém školskej práce. Oboznámili sa s priestormi školy, vedia,
čo je rozvrh hodín, dokážu sa adekvátne pripraviť na vyučovaciu hodinu. Spoločne sa učia prvé slabiky a slová, počítajú
a píšu. Aby dokázali svojim rodičom, ale i pani riaditeľke, že
sú hodní oslovenia „prvák“, rozhodli sa pani učiteľky prvého
ročníka zorganizovať spoločnú akciu Pasovanie prvákov.
Žiaci plnili rôzne úlohy takmer zo všetkých oblastí vyučovacieho procesu. Ukázali svoje vedomosti i zručnosti zo slovenského jazyka, písania, matematiky, prírodovedy, hudobnej
a telesnej výchovy. Potom p. učiteľka prečítala sľub prvákov,
ktorí žiaci zopakovali a sľúbili, že ho budú dodržiavať. Svoj
sľub spečatili podpisom na pasovací dekrét. Na záver pani
riaditeľka slávnostne pasovala všetkých prvákov, ktorí si za
odvedenú prácu, ale i za výborné správanie zaslúžili naozajstnú prvácku medailu.
Školský rok je už v plnom prúde. Žiaci našej školy získavajú
vedomosti a zručnosti na rôznych predmetoch. Každý žiak má
vzťah k niečomu inému. Veľa je však takých žiakov, ktorí sú všestranní. Dokážu zúročiť svoje vedomosti aj v praktickej činnosti.
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V škole máme v 5. ročníku predmet Tvorba životného prostredia. Tu sa snažíme viesť deti k láske k prírode a životnému prostrediu. Tak, aby sme sa v ňom cítili dobre. Na tom sa
však musíme aj my sami podieľať. Staráme sa nielen o areál
školy, ale skúšame aj niečo nové.
Žiaci V. A a V. B sa na hodine učili vysádzať črepníkové kvety. Z malého lístka fialky si najprv dopestovali malé rastlinky,
ktoré potom presadili do črepníkov. A už zostáva len starať sa
o ne a čakať, kto bude mať najkrajšie rozkvitnutú fialku.
I keď jesenné počasie je veľmi premenlivé a rýchlo sa stmieva,
žiaci si pod vedením pani učiteliek toto pochmúrne počasie spestrujú rôznymi aktivitami, ako napr. vyrezávanie tekvíc, vyučovanie
v rozprávkových kostýmoch, ale i lampiónovým sprievodom.
V piatok 9. novembra sa v podvečerných hodinách zišli
pred hlavným vchodom do školy žiaci I. stupňa spolu s rodičmi a pani učiteľkami. Každý žiak si niesol farebný lampiónik,
prípadne ho dostal od pani učiteliek, ktorý zabezpečila škola.
Lampiónový sprievod sa pohol na cestu cez materskú školu, ulicu v Malých Stankovciach smerom k Lipského parku
a popri hlavnej ceste ku spoločenskému domu. Svetlá lampiónov vylákali do okien aj obyvateľov tejto časti obce. Najväčší zážitok mali žiaci pri púšťaní lampiónov šťastia pred
spoločenským domom. Celá akcia sa skončila po vzlietnutí
jedenástich lampiónov šťastia a všetci zúčastnení si sľúbili
zopakovať takéto dobrodružstvo aj na budúci rok.
Dňa 17. 10. 2012 získala druháčka našej školy Simonka Fričová ocenenie vo výtvarnej súťaži Príroda, životné prostredie
a deti, ako jedna z desiatich ocenených (zo 118 prác) v kategórii 1. – 4. ročník ZŠ za maľbu Môj psík, ktorú vytvorila na výtvarnom krúžku pod vedením. Jej obrázok, rovnako ako práce
ďalších našich žiakov (B. Paulovičová, I. Jančo, S. Švecová,
M. Frič), bol zverejnený na výstave Príroda, životné prostredie
a deti na prízemí OÚ v Trenčíne.
Tradične končíme november športovou súťažou Majster
školy v skoku do výšky. 98 zapojených žiakov súťažilo
v troch kategóriách: 3. – 4. ročník, 5. – 6. ročník a 7. – 9. ročník. Najúspešnejší žiaci z Opatoviec boli v kategórii 3. – 4.
ročník s nasledovným umiestnením:
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chlapci 1. miesto Adrián Beňo – 116 cm
2. miesto Adam Mondek – 113 cm
3. miesto Tomáš Rožník – 106 cm

dievčatá 1. miesto Diana Bujná – 103 cm
2. miesto Barbora Kucharíková – 100 cm
3. miesto Dominika Ondrášková – 100 cm.
Ďalšie aktivity je možné sledovať na našom webovom sídle www.zs.trencianskestankovce.sk

T
T

Za oknom vločka padá a zvonček cinká, zapáľte
sviečku zľahka, zľahulinka, v tú chvíľu láska a šťastie
blikoce a my vám prajeme šťastné Vianoce.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy

T

T

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami... (Jn1,14)
Vianočné sviatky sú dni, na ktoré sa
tešíme. Snáď aj preto, že veľa od nich
očakávame na rozličných úrovniach.
Určitým znakom je aj to, že v tomto období sa snažíme byť si viac nablízku,
citlivejšie prežívame potrebu veriť, že
dobro víťazí nad zlom, a že v každom
z nás je niečo dobré. Preto so záľubou
pozeráme príbehy, ktoré o tom rozprávajú. Žiaľ, niekedy sme si akosi zvykli,
že s realitou veľa spoločného nemajú.
Potešia nás na psychologickej úrovni,
ale inak ich skôr posúvame do ríše
rozprávok. Vianoce sú však sviatkami,
ktoré nám chcú cez narodenie Ježiša
dôrazne pripomenúť, že túžba po dobre, kráse, láske, pokoji nie je len nostalgickým pozostatkom z raja.
V tomto zmysle pripravoval aj Ján
Krstiteľ svojich súčasníkov, aby očakávali nielen naplnenie svojich čiastkových chúťok a potrieb, ale príchod
Toho, ktorý jediný je plnosťou všetkých dobier a jedine On môže nimi naplniť ľudské srdce. Vianoce nám teda
pomáhajú prekonať skepsu, že dobro
nie je len predmetom rozprávok, ale

že zostúpilo k nám v reálnej podobe, v prisľúbenom Mesiášovi, ktorý
je Emanuel – Boh s nami. Tak to zvýrazňuje evanjelista Ján: „Na počiatku
bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to
Slovo bolo Boh... A Slovo sa telom
stalo a prebývalo medzi nami.“
Tieto slová nám majú pomôcť zostúpiť z ríše snov do reality, v radosti
mať účasť na dobrách, ktoré nám Boh
v Ježišovi svojím príchodom priniesol.
No rovnako sú aj výzvou na napodobňovanie.
Veľmi pekne to zachytil v jednom
príbehu kňaz Guy Gilbert.
Raz na Vianoce jeden pán a jedna
dáma, ktorí žili v luxusnom byte v bohatej štvrti, vychádzali po sv. omši
z kostola. Pred svojím Porsche stretli
bezdomovca – úplne typického. Dáma
mu hneď dala pár drobných, ale pán
sa zastavil a povedal mu: „Drahý priateľu, mohli by ste nám preukázať tú
česť a povečerali by ste s nami pri stole?“ Bezdomovec pozvanie prijal. Po
bohatej večeri sa ho ten muž spýtal:
„Prijali by ste, drahý pane, naše po-

zvanie a prespali by ste u nás?“ Bezdomovec samozrejme pozvanie prijal.
A potom mu ten farník našiel prácu...
Počas ďalších Vianoc sedel bývalý
bezdomovec, perfektne oblečený, v prvej lavici kostola na polnočnej omši
vedľa muža, ktorý mu pomohol. Nečakal, kým kňaz prečíta modlitbu za chudobných. Ujal sa mikrofónu, ukázal na
muža pred sebou a zvolal: „Pozrite sa
na tohto chlapíka, to je skutočné náboženstvo! Vlani som u neho na Vianoce prespal, potom mi našiel prácu.
Vďaka nemu zasa stojím na nohách.
To je skutočné náboženstvo!“
Áno, tento príbeh vyzerá ako vianočná rozprávka, ale vďaka Bohu nie
je. Nie veľa rečí, nie veľa romantiky
a ozdôb ani špeciálnych programov,
ale konkrétne skutky. „Skutočná láska
musí bolieť,“ hovorievala matka Tereza.
Nech teda naše stretnutia, obdarovania, rozhovory v týchto dňoch vykazujú túto pravú, Ježišovu črtu lásky,
aby sa tak dobro aj našou zásluhou
stalo telom a prebývalo medzi nami.
J. Michút, far. admin V. Bierovce
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Spoločenská rubrika

Štatistika:

Počet obyvateľov:
z toho muži
ženy
Priemerný vek:
Slobodní
z toho muži 		
ženy 			
Ženatí/vydaté: 		
z toho muži 		
ženy 			
Narodení: 		
Zomrelí: 		
Sobáš: 			

Jubilanti roku 2012

415
208
207
39,91
200
113
87
187
86
101
5
4
4
9. 5.
23. 8.
21. 6.
12. 9.

85 rokov
Magda Škúciová
Pavel Škúci
86 rokov
Mária Šuleková

60 rokov
Vladimír Chorvát
Peter Bulko
Alena Kulichová
Daniela Chorvátová
Veronika Chorvátová

Opustili nás
Anna Janíková
Ing. Pavel Šulek
Ján Mondek
Emília Dovinová

75 rokov
Božena Horňáková
Mária Krištofová

50 rokov
Ivan Bujný
Jozef Barták
Miroslav Bulko
Janka Koníčková
Jarmila Chudá

87 rokov
Ján Bujný
88 rokov
Angela Bartáková
Anna Kováčová

70 rokov
Anna Bujná
Anna Michalcová
Emília Prcúchová
Margita Zavadzanová

2012
2012
2012
2012

94 rokov
Mária Bulková

OTJ Veľké Bierovce-Opatovce

Futbalisti začali prípravu na nový ročník 10. júla 2012,
počas nej odohrali 4 prípravné zápasy a zúčastnili sa turnaja
v Trenčianskej Turnej, v ktorom obsadili 1. miesto.
Káder mužstva pod vedením Romana Kadáka a Bystríka
Ondrášeka tvorí 19 hráčov: Rudolf Ondrašik, Michal Holíček,
Ján Bulko, Milan Fabian, Luboš Zhanač, Peter Bulko, Juraj
Mercek, Tomáš Sivák, Martin Horňák, Lukáš Breznický, Roman
Bulko, Juraj Barták, Ladislav Žuži, Stanislav Kajaba, Rastislav
Tomašák, Aleš Viršinský, Martin Sivák, Lukáš Filip a Lukáš Turaj (ukončenie hosťovania v Trenčianskych Stankovciach).
Na konci jesennej časti obsadili v tabuľke 7. miesto so
ziskom 25 bodov a vyrovnaným skóre 34 : 34. V porovnaní s predchádzajúcim súťažným ročníkom si zlepšili
pozíciu o dve miesta, získali o tri body viac a strelili o 9 gólov

viac. Vo všetkých 16. zápasoch nastúpili: Peter Bulko, Martin Sivák a Tomáš Sivák. Najlepším strelcom sa stal Tomáš
Sivák (8 gólov) pred Lukášom Breznickým (7 gólov) a Jurajom Bartákom (5 gólov).
Hráči svojimi výkonmi potvrdili, že patria medzi popredné
mužstvá v súťaži a dokážu hrať vyrovnané zápasy so všetkými súpermi. Preto si zaslúžia poďakovanie za športové
zážitky, ktoré prinášajú.
Žiaci obsadili 5. miesto so ziskom 10 bodov. Najlepšími strelcami sa stali Patrik Ondrášek a Marek Krajčovič so 7 gólmi pred
Samuelom Bulkom (3 góly). O žiakov sa starali Roman Kadák,
Bystrík Ondrášek, Marek Ondrášek a Milan Gabriš.
Všetky aktuálne informácie o futbale sú na internetovej
stránke www.tjbierovce-opatovce.tym.sk
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ç Tabuľka muži – I. trieda 2012/2013

1

Chocholná-Velčice

16

12

2

2

49 : 21

38

2

Pobedim

16

9

4

3

43 : 19

31

ê Tabuľka žiaci – II. trieda skupina „B“ súťažný ročník
2012/2013

3

Čachtice

16

10

0

6

45 : 36

30

*
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Soblahov

8

6

2

0

49 : 4

20

4

Trenč. Jastrabie

16

8

4

4

38 : 25

28

1

5

Očkov

16

8

2

6

39 : 35

26

2

Beckov

8

6

1

1

44 : 10 19

6

Skalka nad Váhom

16

7

5

4

19 : 21

26

3

Zamarovce

8

6

0

2

42 : 12 18

Moravské Lieskové

8

6

0

2

38 : 16 18
22 : 24 10

7

V. Bierovce-Opatovce

16

8

1

7

34 : 34

25

4

8

Trenč. Turná

16

7

3

6

29 : 28

24

5

V. Bierovce-Opatovce

8

3

1

4

9

Soblahov

16

7

1

8

40 : 38

22

6

Trenč. Bohuslavice

8

2

0

6

9 : 48

6

10 Horná Súča

16

6

2

8

31 : 43

20

7

Chocholná-Velčice

8

2

0

6

15 : 61

6

11 Veľká Hradná

16

6

1

9

32 : 46

19

8

Zemianske Podhradie

8

1

2

5

14 : 26

5

9

Kočovce

8

0

2

6

3 : 35

2

12 Bošáca

16

6

0

10 34 : 36

18

13 Horné Srnie

16

4

5

7

23 : 25

17

14 Dubodiel

16

4

5

7

25 : 35

17

15 Dolná Súča

16

5

2

9

24 : 40

17

16 Kálnica

16

2

1

13 22 : 45

7

Roman Kadák
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