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Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa lásky, lebo jej je málo
a veľa všetkého, čo by za to stálo.
Všetkým praje Janka Horňáková, starostka obce

Vianočný príbeh a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u
Rozrušená straka v lese čudnú správu všetkým nesie.
Takú správu rapoce, vraj neprídu Vianoce.
Prekvapená veverička vyskočila spoza kríčka:
„Čo to táraš, straka milá, veď som práve vyriadila.“
Hlavou krúti aj zajkuľa, lamentuje, oči gúľa:
„Čo tu robíš aké kriky, veď ja pečiem medovníky!“
Medveď kráča po lese, túto správu neznesie:
„Brum, brum, brum, brum, čože to máš za novinu,
veď ja chystám medovinu.“
Vyfintená pani líška vĺčkovi hneď šepce stíška:
„No čo, kmotre premilý, zbytočne sme lovili.“
Zamračený vĺčik skríkne, až sa straka vskutku mykne:
„Odkiaľ to máš, klebetnica, od hnevu mi horia líca.“

„Letím z mesta, dediny, odtiaľ mám tie noviny.
Vraj má každý iba zvadu a myslí len na parádu.
Preto krásny Vianoc čas už nechce prísť medzi nás.“
Tak zvieratká hotové, rozbehli sa ku sove.
„Múdra sova, pomôž nám, ako zas prísť k Vianociam?“
„Vianoce sú iba tam, kde je láska, dobrota.
Ak z tých dobrôt nachystáte, určite ich privítate.“
„Lásku, dobro nachystať, kde možno to dobro vziať?“
Húta cháska zvieracia, pátra, všetko prevracia.
Tu priletí rovno z neba hviezdička, tá vie, čo treba:
„Hľadať všade? Chyba, chyba. Láska, tá len v srdci býva.
Ak ju v sebe nájdete, Vianoce sú na svete.“

a b c d e f g h i j k
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom zasadnutí dňa
10. 7. 2013:
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonanej následnej finančnej kontrole.
• Hodnotiacu správu k záverečnému
účtu obce za rok 2012.
• Monitoring – čerpanie rozpočtu na
rok 2013 k 12. 6. 2013.
Schválilo:
• Záverečný účet obce Opatovce
a celoročné hospodárenie za rok
2012 bez výhrad.
• Použitie prebytku v sume 25 958,04 €,
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.
3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na tvorbu
rezervného fondu – 25 958,04 €.
• Zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 1.
• Pre ZŠ J. Lipského s MŠ Trenč.
Stankovce nenávratný finančný príspevok 100 € na zakúpenie pomôcok na krúžkovú činnosť žiakov.
• Predĺženie nájmu na ďalšie tri roky
pre nájomcov v bytovom dome č.
66: byt č. 1 – Ing. Peter Bašternák,
byt č. 3 – Michal Chovanec.
• Dohodu o zániku kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou Opatovce a Z.
Eržinom, L. Eržinovou na pozemky:
CKN parc. č. 294/17 o výmere 473
m2, druh pozemku orná pôda, k. ú.
Opatovce, obec Opatovce, okres
Trenčín, podiel 1/1, CKN parc. č.
294/29 o výmere 81 m2, druh pozemku orná pôda, k. ú. Opatovce,
obec Opatovce, okres Trenčín, podiel ¾, čo predstavuje 60,75 m2.
• Finančnú čiastku 33 €, slovom tridsaťtri eur, ako kompenzáciu za bocianie hniezdo v záhrade pani M.
Marchotovej.
Odporučilo starostke obce:
• Pripraviť nájomnú zmluvu na prenájom pohostinstva v zmysle zákona
č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, a to ako
zmluvu na dobu neurčitú, zmluva
bude predložená na schválenie na
najbližšom zasadnutí OcZ.
• Vstúpiť do rokovania o odkúpenie pozemkov
pre prípravu na
individuálnu bytovú výstavbu.

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom zasadnutí dňa
26. 7. 2013:
Schválilo:
• Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi obcou
Opatovce a Západoslovenskou distribučnou, a. s., zastúpenou Západoslovenskou energetikou, a. s., na
zriadenie vecných bremien pre pozemky, na ktorých budú realizované
SO 302 – Transformačná stanica a
SO 303 – Káblový rozvod NN v rámci
stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“: parcela CKN 294/44, 24 m2, orná pôda,
k. ú. Opatovce, zapísaná na LV č.
660.
• Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi obcou
Opatovce a Západoslovenskou distribučnou, a. s., zastúpenou Západoslovenskou energetikou, a. s., na
zriadenie vecných bremien pre pozemky, na ktorých budú realizované
SO 302 – Transformačná stanica
a SO 303 – Káblový rozvod NN
v rámci stavby „Miestna komunikácia
a inžinierske siete v obci Opatovce“:
parcela CKN 317, 2030 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela CKN
294/37, 1 m2, orná pôda, parcela
CKN 294/38, 140 m2, orná pôda,
parcela CKN 294/41, 33 m2, orná
pôda, parcela CKN 294/32, 152 m2,
orná pôda, parcela CKN 315/4, 45
m2, orná pôda, parcela CKN 315/5,
316 m2, orná pôda, parcela CKN
315/6, 157 m2, orná pôda, parcela
CKN 315/7, 12 m2, orná pôda, k. ú.
Opatovce, zapísané na LV č. 1.
• V prípade nároku vlastníka Slovenského pozemkového fondu, Búdková č. 36, Bratislava – pozemkov
registra KN „C“: parc. číslo 294/43,
315/3, 315/8, 294/45, 294/44 v spoluvlastníckom podiele ¼ k. ú. Opatovce, dotknutého vybudovaním
elektroenergetických zariadení NN
vedenia, v rozsahu špecifikovanom
v čl. II., ods. 1, Zmluvy na úhradu
jednorazovej odplaty za zriadenie
vecného bremena formou uzatvorenia Zmluvy o zriadení vecného
bremena v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a. s.,
Bratislava v rozsahu s vybudovaním elektroenergetických zariadení
v rozsahu špecifikovanom v čl. III.,
ods. 8, bod (ii) Zmluvy, pristúpi k uzatvoreniu zmluvy o jednorazovej odplate
za zriadenie vecného bremena zo
zákona ako platiteľ, uhradí v mene
prevádzkovateľa zo Zmluvy na vlastné náklady bez možnosti spätnej
refakturácie jednorazovú odplatu za

zriadenie vecného bremena, ktorej
výška bude určená v zmluve o jednorazovej odplate za zriadenie vecného bremena zo zákona.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom zasadnutí dňa
28. 8. 2013:
Vzalo na vedomie:
• Oznámenie od Ing. Františka Dohála, poslanca OcZ o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Opatovciach.
• Zloženie predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Brigitou Marcinátovou.
• Informáciu o žiadosti hlavnej kontrolórky obce o ukončenie pracovného
pomeru dohodou k 31. 12. 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom zasadnutí dňa
28. 8. 2013:
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonanej následnej finančnej kontrole.
Schválilo:
• Nájomnú zmluvu uzatvorenú v zmysle s § 720 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka a zákona
č. 119/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov na prenájom
priestorov na prevádzkovanie pohostinstva pre Marianu Blahovú.
• Predĺženie nájmu na ďalšie tri roky
pre nájomcu v bytovom dome č. 66:
byt č. 4 – Ing. Gabriela Hradňanská.
• Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 20. 12. 2010 v zmysle
§ 588 a násl. zákona číslo 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi obcou Opatovce a Z. Eržinom a L. Eržinovou na
prevod nehnuteľností CKN parc. č.
294/17 o výmere 473 m2, druh pozemku orná pôda, k. ú. Opatovce,
obec Opatovce, okres Trenčín, podiel 1/1, CKN parc. č. 294/29 o výmere
81 m2, druh pozemku orná pôda, k.
ú. Opatovce, obec Opatovce, okres
Trenčín, podiel ¾, čo predstavuje
60,75 m2.
• V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010,
29/2011 predaj pozemku CKN parc.
č. 294/17 o výmere 473 m2, druh pozemku orná pôda, k. ú. Opatovce,
obec Opatovce, okres Trenčín, podiel
1/1, CKN parc. č. 294/29 o výmere
81 m2, druh pozemku orná pôda, k.
ú. Opatovce, obec Opatovce, okres
Trenčín, podiel ¾, čo predstavuje
60,75 m2, cena za 1 m2 25 € kupujúcemu: P. Dohňanský, bytom Opatovce č. 126.
• Nenávratný finančný príspevok vo
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výške 500 € pre spevácky súbor
Opatovčan, n. o., na podporu činnosti súboru v roku 2014.
Neschválilo:
• Jednorazovú nenávratnu finančnú
pomoc vo výške 60 € pre L. Z.
Zrušilo:
• Uznesenie č. 39/2013 z 10. 7. 2013.
Vyhlásilo:
• V zmysle § 18a, ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov voľbu
hlavného kontrolóra obce Opatovce
na deň 27. 11. 2013. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra –
pracovný úväzok 1,5 týždenne (0,30
h/deň), ukončené minimálne úplné
stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť. Náležitosti písomnej prihlášky
na funkciu: meno, priezvisko, titul,
dátum narodenia, bydlisko, kontakt-
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né údaje (telefón, e-mail), štruktúrovaný profesijný životopis, úradne
overená kópia dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, súhlas so spracovaním údajov. Kandidáti na funkciu hlavného
kontrolóra obce Opatovce doručia
svoje písomné prihlášky v zalepenej
obálke označenej „Voľba hlavného
kontrolóra obce“ najneskôr do 13.
11. 2013 (15.00 h) na Obecný úrad
Opatovce, Opatovce č. 73, 913 11
Trenč. Stankovce.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom zasadnutí dňa
27. 11. 2013:
Vzalo na vedomie:
• V zmysle § 25, bod 2, písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zaniká mandát poslanca OcZ
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v Opatovciach Ing. Patrikovi Bulkovi z dôvodu zmeny trvalého pobytu
mimo územia obce.
• Zloženie predpísaného sľubu poslanca obecného zastupiteľstva Ing.
Richardom Bulkom.
• Správu audítora o vykonanom audite účtovnej závierky obce Opatovce
k 31. 12. 2012.
• Správu audítora o súlade výročnej
správy s účtovnou závierkou k 31.
12. 2012.
Schválilo:
• Zmenu rozpočtu vrátane programov
a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2.
• Hlavného kontrolóra obce Opatovce
Ing. Kristínu Repkovú od 1. 1. 2014
na obdobie 6 rokov.
• Nenávratný finančný príspevok 100 €
obci Veľké Bierovce pre MŠ na zakúpenie výchovno-vzdelávacích pomôcok a hračiek pre deti.

Kanalizácia Opatovce
Práce na objemovo najväčšom projekte
v histórii Trenčianskych vodární a kanalizácií
sa začali v auguste 2013. Projekt „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovane a zásobovanie
pitnou vodou v trenčianskom regióne“ prinesie nášmu regiónu štyri zmodernizované čistiarne odpadových vôd (Trenčín – ľavý breh,
Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá a Trenčian-ske
Stankovce, jednu novú v Ivanovciach, 56 km novovybudovanej kanalizácie v Trenčíne, Zamarovciach, Omšení, Trenčianskych Stankovciach, Veľkých Bierovciach, Opatovciach,
Ivanovciach, Melčiciach-Lieskovom, Adamovských Kochanovciach a Chocholnej-Velčiciach a pribudne aj 26 km nového vodovodu z Čachtíc cez Častkovce do obcí Podolie,
Pobedim a Očkov. Rozpočtové náklady tohto projektu sú
57 135 578 € bez DPH. Tento projekt je spolufinancovaný
z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu (81,7 %), a z finančných prostriedkov TVK (18,3 %), ktoré sa skladajú
z úveru, vlastných prostriedkov TVK a príspevku obcí, v ktorých sa kanalizácia buduje.
Kanalizácia v obci Opatovce v dĺžke 2 325 m sa začne
v zmysle harmonogramu zhotoviteľa realizovať v apríli 2014.
V rámci kanalizácie v Opatovciach sa vybuduje 1 prečerpávacia stanica a 121 ks odbočiek (prípojok po hranicu pozemku) v celkovej dĺžke 460 m. Celkové rozpočtové náklady na
vybudovanie kanalizácie v Opatovciach sú 418 377 € – samotné práce. Predpokladaná dĺžka realizácie je 8 mesiacov
(do konca novembra 2014) bez povrchových úprav komunikácií. Tie budú zrealizované na jar v roku 2015.
Vzhľadom na rozsah realizovanej stavby bude postup prác
v jednotlivých obciach rozdelený do etáp – v súlade s dohodami medzi investorom, zhotoviteľom, starostami dotknutých
obcí a správcami dotknutých komunikácií. Kanalizácia bude
realizovaná po úsekoch v jednotlivých dotknutých uliciach.
Pred začatím stavebných prác sa upraví terén, prípadne
výrub stromov. Gravitačná kanalizácia sa bude realizovať
z PP rúr v miestnych komunikáciách, štátnej cesty II. a III.
triedy, prípadne v zelenom páse (nespevnený terén, poľná
cesta). Prvotné stavebné práce budú spočívať v odstránení
konštrukčných vrstiev vozovky. Počas realizácie bude nutné
riešiť križovanie ciest, tokov, potoka prekopom, pretlakom,

nadchodom, ako aj križovanie železnice. Predmetom vybudovania kanalizácie bude kompletná realizácia zemných
prác (vrátane paženia, odčerpania podzemnej vody), ktorá
zahŕňa výkopy, lôžko pre uloženie potrubia, obsypy, zásypy
a spätnú úpravu povrchov. Súčasťou gravitačnej kanalizácie
budú kanalizačné šachty z prefa dielcov, kanalizačné potrubia vrátane odbočiek, tvaroviek, oporných blokov a elektrospojok, vrátane požadovaných skúšok tesnosti kanalizácie.
Projekt zahŕňa položenie nových konštrukčných vrstiev
dotknutých vozoviek a konečnú úpravu spevnených plôch.
V rámci výstavby kanalizačných systémov budú zriadené
čerpacie stanice odpadových vôd DN 2200, DN 1600 a DN
2500. Typ navrhnutých čerpacích staníc ako aj označenie
a umiestnenie bude zodpovedať projektovej dokumentácii aj
technickým špecifikáciám. Čerpacie stanice budú zložené
zo železobetónových rúr, realizovať sa budú metódou spúšťania studní oceľovým britom. Po spustení studne do predpísanej hĺbky sa zabetónuje dno. Navrhovaný kanalizačný
systém rieši aj výtlak z čerpacích staníc, NN prípojky k ČS,
zhotovenie koncových šácht na výtlaku vrátane kompletnej
vybavenosti strojnotechnologickej časti ČS, elektrotechnologickej časti ČS vrátane merania a regulácií a ASRTP. Súčasťou dodávky kanalizácie sú potrebné prekládky IS, tak
aby novorealizované osadenie potrubí spĺňalo požiadavky
priestorového usporiadania v súlade s príslušnou STN. Samotná realizácia kanalizácie v čase, vrátane postupu prác
a vzájomného prepojenia medzi stavebnou a strojnotechnologickou časťou (vrátane elektrotechnologickej časti) je
obsiahnutá v grafickej časti harmonogramu prác. Koordinácia stavebných prác predstavuje zabezpečenie potrebnej
stavebnej pripravenosti pre montáž strojnotechnologickej
a elektrotechnologickej časti. Stavebná pripravenosť pre
objekty čerpacích staníc predstavuje v podstate kompletné ukončenie HSV prác objektu tak, aby bolo možné začať
montážne práce. K stavebnej pripravenosti na montáže nie
je nevyhnutne potrebná skúška vodotesnosti, resp. plynotesnosti ani konečný obsyp nádrže. Pripravenosť na montáž
elektročasti predstavuje osadenie elektricky poháňaných
zariadení do definitívnej polohy a realizáciu prípadných súvisiacich priestupov, káblových kanálov a žľabov.
Ing. Monika Čižnárová, TVK, a. s., Trenčín
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Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave
Projekt bol financovaný z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky, z Fondu mikroprojektov, v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce.
Správca fondu mikroprojektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika a Česká republika je Trenčiansky samosprávny kraj. Realizácia projektu bola uskutočnená
v období od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013.
Podujatie „Dni Opatoviec a Boršíc“ sa uskutočnilo 22. 9.
2012 v Boršiciach v Českej republike a 24. 8. 2013 v Opatovciach v Slovenskej republike. Pre Opatovce bolo podujatie o to významnejšie, že v roku 2013 uplynulo 900 rokov od
prvej písomnej zmienky o obci v známej Zoborskej listine
z roku 1113. Na podujatiach sa predstavili folklórne a spevácke súbory z oboch obcí: detský folklórny súbor Stankovčan, spevácky súbor Opatovčan, spevák Patrik Horňák, DH
Váhovanka, detský folklórny súbor Pentlička, folklórny súbor
a cimbalová muzika Pentla, spevácky zbor Stoprounští vinaři, DH Boršičanka, DH Textilanka; ľudovoumeleckí remeselníci z oboch obcí prezentovali výrobky z prútia (pletenie
košíkov a korbáčov), výrobky zo slamy a suchých kvetov,
výrobky z textilu (bábiky, zvieratká), medovníčky, opatovské
koláče, keramiku, výrobky zo šúpolia, koštovku vína. Účastníci podujatí mali možnosť zoznámiť sa s hipoterapiou po
teoretickej aj praktickej stránke. Mgr. Dana Struhárová oboznamovala záujemcov so základmi hipoterapie a predvádzala praktickú ukážku na koni.

V úvode podujatia v Boršiciach podpísali starostka obce
Opatovce Janka Horňáková a starosta obce Boršice Ing.
Roman Jílek zmluvu o vzájomnej spolupráci. Obe obce budú
spolupracovať v kultúrnych, spoločenských a hospodárskych odvetviach formou vzájomnej spolupráce a výmeny
skúseností, obojstrannou účasťou na podujatiach obcí. Na
podujatí v Opatovciach bola do života uvedená kniha pod
rovnomenným názvom „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu
k Morave“. Sprievodnou akciou podujatia v Opatovciach
bola výstava o histórii a súčasnosti oboch obcí v kultúrnom
dome.
V nedeľu 23. 9. 2012 v Boršiciach a 4. 8. 2013 v Opatovciach sa v rámci projektu konal medzinárodný slovenskočeský šachový turnaj. Šachisti z oboch obcí si zmerali sily,
získali ďalšie skúsenosti a strávili deň v športovom duchu.
Verím, že spolu s naším cezhraničným partnerom, obcou
Boršice, sa nám bude dariť skvalitňovať život našim občanom, že občania oboch obcí vytvoria prostredie pre vzájomnú spoluprácu na všetkých úrovniach.

„Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“
2. medzinárodný slovensko-český šachový turnaj
V nedeľu 4. augusta 2013 sa v obci
Opatovce v rámci projektu „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“
konal 2. medzinárodný slovenskočeský šachový turnaj, v rámci 8.
ročníka už tradične usporiadaného
šachového turnaja. Okrem šachistov
z Boršíc a Opatoviec sa ho zúčastnil
rekordný počet šachistov z okolitých

miest a obcí, a to 71. Najviac sa darilo
Igorovi Srvátkovi, ktorý sa umiestnil na
prvom mieste, druhé miesto získal Peter Ábel a tretie miesto obsadil Roman
Psota. V kategórii detí vyhrala Andrejka Slaba, v kategórii žien získala prvé
miesto pani Tomaniková. Čo je potešujúce, z našej obce sa turnaja zúčastnili štyria šachisti, a to Zdeno Mar-

gorín, Dominik Chorvát, Maťo a Peťo
Marchotovci. Pán Margorín obsadil
druhé miesto v kategórií do 1500.
Poďakovanie patrí vedeniu obce
Opatovce, pohostinstvu
pani Blahovej, potravinám
pani Opačitej, pani Struhárovej, a predovšetkým
Ing. Pavlovi Ondriškovi.
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Opatovce 1113 – 2013
Obec Opatovce si v roku 2013 pripomína 900 rokov od prvej písomnej zmienky. Za svoj rodný list vďačí Zoborskej listine
z roku 1113. Tento dokument je jeden z najcennejších písomných dokladov o histórii Slovenska. Deväť storočí je doba, ktorá
si zaslúži obzretie do minulosti.
Najstarší názov obce bol „Sv. Hypolit“, v ďalších storočiach prešiel názov obce rôznym vývinom, je však zrejmé,
že od 14. storočia sa už obec volala Opatovce. Najstaršia
pečať Opatoviec pochádza z roku 1732, teda z čias, keď
obec vlastnila rehoľa jezuitov. Je pozoruhodné, že obec sa
rozhodla pre samostatný symbol, ktorý nie je ničím spojený
so symbolikou jezuitského rádu. Svedčí to o zdravom sebavedomí vtedajšieho predstavenstva obce.
Z 18. storočia sa zachovali zmienky o opatovských rybároch a mlynoch stojacich na Váhu. Tradícia mlynárstva mala

mimoriadny význam, mlynári sa tešili priazni, záujmu aj váženosti u príslušníkov všetkých stavov. Opatovské mlyny, ako
typické riečne mlyny, boli charakteristické tým, že samotní
mlynári sa starali aj o dopravu obilia a odovzdanie múky. Na
dopravu využívali člny alebo kompu, ktorá premávala medzi
Opatovcami a Zárečím.
Život obce vždy bol a je spätý s riekou Váh, ktorá mnohokrát pripravila Opatovčanom horúce chvíle. Mnohé z povodní na tejto rieke narobili v obci veľké škody. Obec pre
povodne údajne štyrikrát zmenila svoje miesto. Vybudovaním
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hrádze na tejto rieke odbudli vrásky z čela mnohým obyvateľom obce.
Do roku 1942 bol raritou Opatoviec miestny hlásnik s hlásnou trúbou, lampášom a halapartňou. Vybudovaním miestneho rozhlasu zanikla jeho potreba.
Skutočný rozvoj obce nastal po skončení II. svetovej vojny. V roku 1949 bol do obce zavedený telefón, v 50. rokoch
bolo realizované priame autobusové spojenie s Trenčínom.
V roku 1959 zaviedli do obce elektrický prúd.
Niektorí z občanov si určite ešte pamätajú ťažké chvíle pri
zakladaní jednotného roľníckeho družstva.
Ku skvalitneniu života prispelo v roku 1970 vybudovanie
verejného vodovodu a v roku 1998 plynovodu.
Občania obce mali možnosť podieľať sa na činnosti
telovýchovnej jednoty, ktorá bola a stále je spoločná s obcou
Veľké Bierovce, Červeného kríža, zväzu mládeže.
Od roku 2003 sa podarilo v obci zrealizovať vybudovanie
časti kanalizácie, vybudovanie parku, športového ihriska,
bytovky, pripravili sa možnosti pre individuálnu bytovú výstavbu, uskutočnila sa rekonštrukcia budovy obecného úradu, kultúrneho domu, hasičskej zbrojnice, obecnej knižnice, autobusovej zastávky, miestneho rozhlasu a verejného
osvetlenia. Občania majú k dispozícii novú predajňu potravín.
V blízkej budúcnosti nás čaká výstavba kanalizácie a následne rekonštrukcia miestnych komunikácií.
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Niektoré z uvedených akcií sa nám podarilo zvládnuť s pomocou príspevku z Európskej únie, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a mnohých sponzorov. Život našej obce obohacujú kultúrno-spoločenské a športové podujatia, usporiadané
prevažne obcou: karneval pre deti, stavanie mája, MDD, kultúrne leto, hody, Mesiac úcty k starším, vítanie detí do života,
Mikuláš, vianočná besiedka, šachový turnaj, mariášový turnaj.
Všade sa stretávajú ľudia, aby spolu strávili príjemné chvíle
a odniesli si bohaté kultúrne a športové zážitky.
Dúfam, že sa nám spoločným úsilím podarí skvalitniť život
v obci, vybudovať dobré medziľudské vzťahy, aby to, čo sa
kedysi hovorilo, že malá dedina je ako jedna rodina, bola
pravda aj v skutočnosti.
Dovoľte mi poďakovať všetkým našim predchodcom za to,
že vytvárali podmienky pre rast obce, všetkým občanom, ktorí
úprimne a s hrdosťou vyslovujú – som občan Opatoviec.
Ďakujem všetkým, s pomocou ktorých sa nám podarilo
zabezpečiť oslavu výročia prvej písomnej zmienky o obci,
predovšetkým: PD Trenčín Soblahov, Agronovaz, a. s., Nové
Mesto nad Váhom, Slovenské elektrárne, a. s., TOB Trenčianska Turná, Mlyn Trenčan, spol. s r. o., LIM PLUS, spol. s r.
o., PARTY PARTNERS, s. r. o. – Pavol Janás.
Ďakujem všetkým občanom, ktorí pomohli pri zabezpečovaní oslavy a všetkým tým, ktorí pripravili našu obec na túto
oslavu.

Burčiakové slávnosti v Boršiciach
Dva autobusy odchádzali 21.
septembra 2013 o 10.00 h z Opatoviec do Boršíc na Morave na Burčiakové slávnosti spojené s folklórnym festivalom. Občania obce
Opatovce a členovia speváckeho
súboru Opatovčan, n. o., nadviazali na podujatia v rámci projektu
cezhraničnej spolupráce „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“
a zúčastnili sa na slávnosti.
Hoci počasie tomuto podujatiu
veľmi neprialo, o dobrú náladu,
pekné a hodnotné vystúpenia
mnohých folklórnych súborov
nebola núdza. Spevácky súbor
Opatovčan vo svojom vystúpení
dokázal, že od minulého roka, keď
v Boršiciach vystupoval prvýkrát,
rozšíril svoj repertoár a vycvičil
hlasy. Festival obohatili stánky s ponukou rôznych ľudovoumeleckých
výrobkov, maškŕt a, samozrejme,

burčiaku a vína. Zlatým klincom bolo večerné vystúpenie FS Pentla s baladickým príbehom a svetelnými efektmi.
Verím, že účastníci slávností si odniesli bohatý kultúrny zážitok.
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Október – Mesiac úcty k starším

„Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza mesiac október s chladnejším počasím, pozeráme sa okolo
seba čudujúc sa každý rok, ako rýchlo uplynul čas. Príroda
začína hýriť pestrými farbami – zlatožltou, červenou, hnedou. Zelená sa pomaly vytráca. Príroda začne očakávať príchod zimy. Tak ako sa v prírode menia ročné obdobia, tak
sa i človeku míňa rôčik za rôčikom a pomaly nastáva jeseň
života. Je to čas na spomínanie. Spomienky sú pestré ako
príroda na jeseň. Nájdu sa v nich šťastné chvíle a najkrajšie
prežité roky, ale aj vážne a smutné obdobia. Roky pribúdajú
nenápadne, človek si ich pri každodenných povinnostiach
nestačí uvedomovať. Sem-tam niečo zabolí, zdravie už nie
je čo bývalo, človek akosi nestíha porobiť robotu, ktorá mu
v minulosti nerobila problémy, ubúda síl, pribúda vrások,
vlasy sa zabelejú striebrom. Vekom však človek nadobudne
skúsenosti, prehľad, ako riešiť rôzne životné situácie. Skúsenosti a rady odovzdáva mladším.
Prácou ste napĺňali dni svojho života a teraz si užívate
zaslúžený oddych. V mesiaci októbri prichádza čas prejaviť
úctu tým skôr narodeným, čas, keď je treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie a prianie.
Dovoľte mi, aby som vyslovila poďakovanie za vašu celoživotnú prácu, za hodnoty, ktoré ste svojou prácou vytvárali.
Dovoľte mi vysloviť prianie veľa zdravia, šťastia, spokojnosti

a radosti v kruhu vašich najbližších. Dovoľte mi vysloviť slová
úcty a ponúknuť pomocnú ruku počas celého roka všetkým,
ktorí ju budú potrebovať.“ (príhovor starostky obce)
V rámci podujatia, ktoré sa konalo 23. októbra, sa v programe predstavili deti z MŠ vo Veľkých Bierovciach pod
vedením riaditeľky Lenky Bulkovej, spevácky súbor Opatovčan, n. o. a harmonikár Tomáš Bečár. Obecný úrad Opatovce pripravil pre pozvaných občanov malé pohostenie
a darček, do ktorého vecne prispela organizácia Goral, s. r. o.,
Veľké Bierovce.

Mikuláš
Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku podvečer 5. decembra, sa
v obecnom parku rozsvietil vianočný stromček. Blikajúce svetielka sa
odrážali v očiach detí, ktoré čakali na príchod Mikuláša. Prišiel v sprievode
anjela aj s plným košom balíčkov, ktoré boli odmenou za básničky a pesničky, ktoré deti predniesli Mikulášovi. So sľubom, že príde aj na budúci
rok, sa Mikuláš s deťmi rozlúčil.
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Spoločenská rubrika

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

408
203
205
40,71
197
110
87
185
86
99
3
4
3

Opustili nás
Milan Barták
Ján Bujný
Angela Bartáková
Ján Blažinský
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29. 1. 2013
17. 5. 2013
11. 9. 2013
28. 9. 2013

Česť ich pamiatke.

Jubilanti roku 2014

50 rokov
Ján Chudý
Miroslav Marcinát
Ernest Hodulík
Anna Margorínová
Jarmila Hodulíková
Mgr. Iveta Mondeková
Zuzana Knotková
Emília Vranová
Jana Bujná
60 rokov
Jozef Bulko
Jozef Bujný
70 rokov
Jozef Pristaš
Jaroslav Bujný
Michal Janás
Emília Hudeková
Katarína Janásová
Helena Blažejová
Anna Chorvátová
Mária Bujná

75 rokov
Vladimír Nagy
Mária Komorovská
80 rokov
Jozef Dohňanský
85 rokov
Ján Marcinát
Anna Chorvátová
86 rokov
Pavel Škúci
Magda Škúciová
87 rokov
Mária Šuleková
89 rokov
Anna Kováčová
92 rokov
Anna Chorvátová
95 rokov
Mária Bulková

Materská škola Veľké Bierovce
Učíme sa hrou
Predškolské obdobie je charakteristické významnými zmenami v telesnom, emočnom, kognitívnom vývoji,
vo vývoji reči a vývoji komunikačných
schopností. Vyznačuje sa neustálou
pohybovou a duševnou aktivitou detí
a záujmom o všetko, čo ho obklopuje.
Dieťa aktívne skúma svoje okolie, pozoruje, počúva, emocionálne prežíva,
experimentuje. Vďaka činnosti, ktorú
nazývame hrou, sa dieťa orientuje vo
svojom najbližšom okolí.
Hra je pre dieťa zábavou, učenie
formou hry mu umožňuje učiť sa prirodzeným uvoľneným spôsobom, pre
dieťa najvyhovujúcejším. Pri hre dieťa
musí používať svoje schopnosti, vedomosti a zručnosti, spomínať na to
čo videlo, počulo a zažilo, riešiť veľa
úloh. Dieťa prejavuje a rozvíja svoju
aktivitu v pohyboch, v myšlienkovej
činnosti a súčasne nadobúda určité
kompetencie.
Výber hry i jej priebeh treba primerane prispôsobovať osobnosti dieťaťa.
Deti nedospievajú rovnako rýchlo,
a preto je možné, že päťročné dieťa
môže vnútorne napĺňať hra s úlohami
pre trojročné dieťa a naopak. Ak sa
z nej päťročné deti tešia a vyhľadávajú
ju, to znamená, že ešte vždy sa z nej
majú čo učiť. Prostredníctvom hry sa
dieťa učí a mení tým svoje vnútorné

predpoklady na uskutočňovanie ďalších činností. Na jej základe dochádza
k uspokojovaniu potrieb dieťaťa.
Pri hre deti napodobňujú dospelých
zo svojho okolia, zvieratá, pohyb dopravných prostriedkov, pracovné činnosti. V hre sa odrážajú udalosti zo
života, ale i vzťah dieťaťa k nim. Dieťa
v nej vyjadruje svoje priania, pocity,
predstavy, uplatňuje svoju fantáziu.
Dokáže rozlíšiť hru od skutočnosti. Používa slová akože, len tak. Avšak i keď
dieťa vie, že hra nie je skutočný život,
svoju rolu v hre prežíva naplno. City
dieťaťa pri hre sú skutočné. Dieťa prežíva rôzne pocity, napr. v úlohe šoféra
pociťuje hrdosť a zodpovednosť, v úlohe mamičky, ktorá sa stará o „svoje“
dieťa, napodobňuje úprimnú nežnosť
a lásku. Práve preto, že hra je bohatá
na rozmanité emócie, zanecháva vo
vedomí dieťaťa hlbokú stopu, pôsobí
na jeho charakter, na jeho vzťah k ľuďom, a životným udalostiam.
Okrem toho, že dieťa sa v hre
zoznamuje s vlastnosťami predmetov, vecí, s vlastnosťami prírodných
úkazov, javov, hra rozvíja prirodzeným
spôsobom i také vlastnosti, ako sú
sebaovládanie, schopnosť dodržiavať
pravidlá, čestnosť, pravdovravnosť,
umenie podriadiť sa i viesť, nadviazať
nové priateľstvá, spolupracovať, nevyvyšovať sa nad ostatných.
Prostredníctvom hry sa dieťa zara-

ďuje do detského kolektívu, upevňujú sa spoločenské vzťahy. Deti v hre
prežívajú pocity súdržnosti a rozvíjajú
sa vlastnosti potrebné pre kolektívny
život.
Učenie sa rodí v hre. Dieťa sa hrá
a zároveň sa učí. Poznatky, ktoré dieťa získa učením v rôznych aktivitách,
ovplyvňujú úroveň detskej hry a hra
zase povzbudzuje záujem detí o nové
poznatky a skúsenosti. Na akej kvalitatívnej úrovni sú hry a aký je ich obsah, také budú aj poznatky detí.
Aby hra priniesla svoj účel, dieťa
potrebuje prirodzenú podporu a vedenie dospelých. Preto im pripravujme
edukačné prostredie, a hlavne sa im
venujme, darujme im svoj voľný čas,
keď sa hrajú. Hru zveľaďujme, zdokonaľujme, skvalitňujme, obohacujme
a rozvíjajme. Nepremárnime príležitosť
dobre pripraviť deti na život.
Zdroj: M. Podhájecká,
Edukačnými hrami spoznávame svet
Lenka Bulková,
riaditeľka materskej školy
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O STANKOVSKEJ ŠKOLE
Dva mesiace bezstarostných prázdnin uplynuli ako voda
v rieke času a v septembri začali pre žiakov školské povinnosti.
Pred začiatkom školského roka sa deti z folklórneho krúžku pod vedením pani učiteľky Bočákovej zúčastnili vystúpenia v Opatovciach pri príležitosti osláv – 900 rokov od prvej
písomnej zmienky o obci. Deti vystupovali i v Trenčianskych
Stankovciach na obecných dňoch.
V septembri do našej školy nastúpilo 352 žiakov, z toho
26 žiakov z Veľkých Bieroviec. Čakali ich zrekonštruované
šatne, vymaľované priestory v školskom klube a vyzdobené
triedy.
Cez školskú – kvetinovú bránu, ktorú pripravili pani učiteľky prvého ročníka, smelo vstúpili naši najmladší žiaci,
prváčikovia, ktorých máme 34 v dvoch triedach. Neboli to už
bojazlivé deti, pretože školu dobre poznali. Počas uplynulého školského roka prichádzali niekoľkokrát do školy, kde si
s pani učiteľkami a so školákmi zo školy hravou formou vyskúšali vyučovanie v telocvični, v počítačovej učebni, v triede
na interaktívnej tabuli, spoločne si zaspievali a zatancovali.
Na našich školských súťažiach a aktivitách sa pravidelne
zúčastňujú i deti z Materskej školy Veľké Bierovce spolu
s ich pani učiteľkami, za čo im pekne ďakujeme.
O vzdelávanie žiakov sa v školskom roku 2013/2014 stará 27 pedagogických zamestnancov. V školskom klube detí
pracujú 2 vychovávateľky.
Čo ponúkame žiakom?
Vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny príspevok na ich záujmové vzdelávanie v školskom roku. Na
vzdelávací poukaz si žiak môže uplatniť iba jeden zvolený
krúžok. Vybrať si mohli z pestrej ponuky krúžkov – dramatický, moderný tanec, gymnastický, hru na flaute, florbal, futbal, folklór, hasičský, výtvarný, šikovné ruky, ručné práce,
počítačový, cvičenia z matematiky, cvičenia zo slovenského
jazyka, športové hry, karate, mladý ochranár, zdravé varenie.

pre školy u nás aj vo svete. Pomáha žiakom a učiteľom nielen sa o prírode a životnom prostredí učiť, ale aj prakticky konať. Praktické činnosti vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu, teda pomáhajú znížiť
celkový vplyv školy na životné prostredie. Hlavným cieľom
je organizovať na škole také aktivity, ktoré povedú k zdravšej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole i spoločnosti. Každá škola,
ktorá splní podmienky tohto projektu a stane sa zelenšou,
získa medzinárodný certifikát a vlajku Eco-Schools. To je aj
naším cieľom. Chceme, aby sa naša škola stala zaujímavým
miestom, kde každý bude chodiť rád.
Vo vestibule Okresného úradu v Trenčíne sa 6.
novembra konalo otvorenie výstavy Príroda, životné prostredie a deti. Bolo
spojené s odovzdávaním
cien deťom, ktorých práce vybrala odborná porota a vyhodnotila ich ako
najlepšie v 3 kategóriách.
Do 3. kategórie sa zapojilo 12 ZŠ, poslali 91 prác.
Ocenení boli i traja žiaci
z našej školy a medzi nimi
aj Patrik Fabian z 5. A triedy, pod vedením p. učiteľky Mgr. Mikušincovej.
Každý žiak sa už na začiatku školského roka zaujíma
najmä o prázdniny, ktoré ho čakajú. V súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR, sa
člení obdobie školského vyučovania a školských prázdnin
nasledovne:
Prázdniny

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

30. október –
1. november 2013

4. november 2013
(pondelok)

vianočné

23. december 2013
– 7. január 2014

8. január 2014
(streda)

polročné

3. február 2014
(pondelok)

4. február 2014
(utorok)

jarné

17. – 21. február
2014

24. február 2014
(pondelok)

veľkonočné 17. – 22. apríl 2014
letné
Okrem týchto ešte učitelia z elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy v Nemšovej vedú v našej škole krúžky –
hru na flaute, hru na gitare, hru na klavíri a výtvarný krúžok.
Organizujeme rôzne súťaže – športové, spevácke, výtvarné, recitačné, olympiády v prírodovedných predmetoch
a v cudzích jazykoch, celoslovenské vedomostné súťaže –
EXPERT, VŠETKOVEDKO, MAXÍK, MAX, SCIO testy
v anglickom jazyku a iné.
Realizujeme triedne a celoškolské projekty – HALLOWEEN,
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD, VIANOCE, VEĽKÁ NOC, DEŇ
ZEME a ďalšie.
Naša škola sa zapojila do programu Zelená škola. Program Zelená škola (Eco-Schools) je najväčší eko-program

23. apríl 2014 (streda)

30. jún – 29. august 2. september 2014
2014
(utorok)

• Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať 5. 2. a 6. 2. 2014
(streda, štvrtok).
• Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov sa uskutoční 12. marca 2014 (streda)
• náhradný termín 25. marca 2014 (utorok).
Mnohé ďalšie informácie zo života školy sa môžete dozvedieť
na našom webovom sídle www.zs.trencianskestankovce.sk
Nech školský rok je pre žiakov motiváciou vydolovať zo
seba to najlepšie, čo v nich je. Nech je bohatý na úspechy
v zvládnutí vzdelávacích štandardov, ale súčasne bohatý
na pekné a veselé zážitky, ktoré ku školskému životu neodmysliteľne patria.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy
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Skutočné posolstvo Vianoc
Existujú doby Božieho mlčania. Vedel o nich Jób ako aj
mnohí autori biblických žalmov v dobách veľkého osobného
utrpenia. Vie o nich každý jeden z nás. Pán Boh vie mlčať,
ale nemlčí donekonečna. On vie prehovoriť. Prehovoriť potichu, keď vnáša svetlo a pomoc do toho môjho života. Vie
prehovoriť v spoločenskej a politickej oblasti.
Boh prehovoril do tvojho i môjho života. To sú jedinečné
príležitosti. Nad všetky tieto prejavy Božieho hovorenia, zasahovania do nášho osobného života, do života spoločenstiev, vyčnieva vysoko jedno Božie prehovorenie – práve to,
ktoré si pripomíname cez tieto sviatky. Boh prehovoril k svetu, k celému svetu tak, že nám poslal svojho Syna Ježiša
Krista, a to s pevne stanoveným poslaním.
Neopakovateľná atmosféra Vianoc nám pripomína jedinečnosť, neopakovateľnosť Božieho narodenia v Ježišovi
do tohto nepokojného, ukričaného, materiálneho sveta. Hrozí však pritom nebezpečenstvo, že Vianoce sa stávajú len
sviatkom rodiny, darčekov, preplnených nákupných centier,
kde vianočné piesne a výzdoba je od novembra. Vonkajšia
vianočná atmosféra môže byť tak silne príťažlivá, že nás natoľko pohltí, že pritom zabudneme na to, čo je podstatné. To
by znamenalo obľúbiť si škrupinu a odhodiť jadro. Sviatočná
nálada má svoje opodstatnenie, ale len za predpokladu, že
nám pomôže preniknúť hlbšie k Pánovi Ježišovi, k Jeho láske,
ktorá prichádza v tichosti a pokore ako vzácny dar, ktorého
jediným motívom je Božia láska ku každému človeku bez
rozdielu veku, svetonázoru, vzdelania či miesta bydliska.

Posol Vianoc
Atmosféra Vianoc je poznačená
myšlienkou na iných. V týchto dňoch
nepoznávame samých seba. Priam
sa predbiehame v ušľachtilých vlastnostiach urobiť iným radosť. Tešiť sa
z prítomnosti najbližších, žiť pre iných.
Obdarovať i očakávať. Rodičia chcú
potešiť deti, deti rodičov. Manželia si
čítajú z očí nevyslovené túžby a niet
takého človeka, ktorý by nenašiel niekoho, komu by mohol dať pocítiť, ako
sa láska jeho srdca prelieva nad všetky prekážky a obmedzenia. Nie však
s každým sa máme možnosť počas
vianočných dní stretnúť. Preto hľadáme možnosť kontaktu iným spôsobom.
Naše poštové schránky a poštárska
brašna bývajú plnšie ako inokedy.
Žičenie dobra, pokoja, vzájomného
porozumenia, a tak i prejav našej lásky či pozornosti posielame i vo forme
vianočnej pohľadnice. Koľko radosti
vie priniesť tento nepatrný obrázok
s vianočným motívom. Uvedomili sme
si však niekedy, aká je história tohto
nositeľa vianočného posolstva? Na
prekvapenie nie veľmi stará.
Otcom vianočnej pohľadnice je Henry Coley, ktorého inšpiroval k tomuto
ušľachtilému kroku korešpondenčný
lístok. Pred Vianocami v roku 1843 dal
vytlačiť tisíc kusov. Tohto, na tie časy
unikátneho diela sa nám zachovalo do

Tak ako Boh dáva slnko a dážď na dobrých i na zlých, tak
ponúka aj svoju lásku všetkým.
Keď prijímame prejavy čistej, nesebeckej lásky od rodičov,
detí, priateľov, tak ide vždy o lásku, ktorá má svoj pôvod
v Božej láske. Tak sa o tom hovorí v Prvom liste Jánovom:
„My milujeme, lebo On ako prvý miloval nás.“ Ak sa cez Vianoce tešíme z prejavov lásky blízkych ľudí, ak cez Vianoce
pociťujeme niečo zo sviatočnej, pokojnej nálady, tak pritom
ide o ovocie životného diela, ktoré vykonal Boží Syn Ježiš
Kristus.
Vianoce pochopí a skutočne prežije len ten, kto Syna Božieho prijme s vierou. Veriť znamená celkom osobne pochopiť a prežiť vianočnú udalosť, a to v tomto zmysle: Boží Syn
Ježiš Kristus prišiel na svet aj kvôli mne. Som za to nesmierne vďačný. Začínam postupne chápať, čo všetko nové On
môže vniesť do môjho života. Prijímam to, osvojujem si to.
Bez tohto radostného a vďačného prijatia by veľká Božia ponuka ostala neúčinná. Ale prijatie tejto ponuky, prijatie toho,
čo nám Ježiš Kristus dáva – to môže byť dlhý proces. Preto
nám všetkým, vážení čitatelia, prajem také Vianoce aby sme
objavili tie najkrajšie dary – pokoj,
vieru, lásku, odpustenie a porozumenie.
S úctou a modlitbami za vás
vaša Jarmila Petrulová,
evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk

dnešných čias šesť kusov.
Prvá pohľadnica bola zložité dielo. Autorom bol grafik J. C. Horsley,
ktorý v strede pohľadnice umiestnil
rodinu troch generácií, tvoriacu jedenásť osôb. Všetci srdečne pripíjajú
dvanástej neprítomnej osobe, ktorou
sa stáva adresát. Okolo sú výjavy
predstavujúce lásku a dobročinnosť.
Na ľavej strane je načrtnutý majiteľ
domu, ktorý podáva almužnu chudobnému. Na pravej strane sa prezentuje
bohatá dáma, podávajúca chudobnej
žene svoje vyradené plesové šaty.
Táto rodinná scénka narobila autorovi aj nepríjemnosti. Obvinili ho, že dal

aj deťom do rúk pohár vína, z ktorého
dozaista pili. Horsley bol donútený napísať článok, v ktorom vysvetľoval, že
mu išlo len o to, aby zvýraznil symbol
radosti.
Iste, aj my v týchto dňoch dostaneme,
ale i pošleme svojim známym a blízkym
vianočný pozdrav. Nezabudnime, že
tu nejde o suchú formalitu alebo len
zdvorilostný akt. Ide tu o čosi viac.
Šíriť lásku, ktorá sa nám zjavila v podobe betlehemského Dieťaťa. Dieťaťa,
ktoré chce prebývať v našich srdciach.
Mgr. Viliam Chrastina,
správca farnosti Veľké Bierovce
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OTJ Veľké Bierovce-Opatovce
Futbalový klub TJ SPP Veľké
Bierovce-Opatovce do nového
súťažného ročníka 2013/2014
prihlásil družstvo mužov a premiérovo mladších žiakov (ročník
narodenia 2001 a mladší).
Muži už piatu sezónu hrajú
najvyššiu súťaž v Trenčianskej
oblasti. Jesennú časť skončili na 8.
mieste so ziskom 22 bodov a aktívnym skóre 28 : 26. Z domáceho
ihriska si urobili nedobytnú pevnosť, kde ani raz neprehrali a získali 20 bodov za šesť víťazstiev a dve remízy. Naopak, na súperových ihriskách sa im
veľmi nedarilo a odniesli si z nich len dva body za remízy.
Do súťaže vstúpili veľmi dobre a po 3. kole mali na konte
7 bodov za dve domáce víťazstvá (Dolná Súča a Skalka) a remízu v Očkove. Ale následne od 4. kola až po
10. kolo (7 zápasov) dokázali získať len 5 bodov s jedným
víťazstvom a dvomi remízami. Spomenuté víťazstvo dokázali získať proti Myjave „B“, neskoršiemu víťazovi súťaže po
jesennej časti. Paradoxne, s poslednými tromi mužstvami po
jesennej časti (Očkov, Soblahov a Horné Srnie), uhrali len
dve remízy. Uvedené obdobie bolo poznačené rôznymi zraneniami a chorobami hráčov a v skutočnosti sme boli radi,
že na uvedené zápasy bolo k dispozícii jedenásť zdravých
hráčov.
Ku koncu sezóny v posledných šiestich zápasoch sa postupne do mužstva vracali uzdravení hráči, čo sa následne
prejavilo na zlepšenej hre. Muži získali 10 bodov za tri víťazstvá a jednu remízu a aj v ostatných dvoch zápasoch (Ľuborča, Zamarovce), ktoré prehrali, siahali minimálne na bod.

Aj napriek odohratiu len deviatich zápasov sa najlepším
strelcom s 12 gólmi stal Juraj Barták s priemerom 1,33 gólu
na zápas. Vďaka jeho streleckej efektivite sa podarilo nahradiť chýbajúce góly Lukáša Breznického (14 gólov v predchádzajúcej sezóne s priemerom 0,46 gólu na zápas), ktorý
odišiel pracovať do Českej republiky a hráva futbal za klub
FK Slávia Orlová Lutyně a Tomáša Siváka (17 gólov v predchádzajúcej sezóne s priemerom 0,56 gólu na zápas), ktorý
bol po celú časť jesene zranený.
Najväčší prínos pre bierovsko-opatovský futbal je, že počas roku 2013 boli do mužstva po ukončení dorasteneckého
veku zapracovaní domáci odchovanci: Lukáš Turaj, Lukáš
Sabadka a Michal Svatík (všetci ukončili hosťovanie v Trenčianskych Stankovciach) a do kategórie mužov boli preradení vekom ešte dorastenci, ale výkonmi už muži: Tomáš
Ondrášek a Dominik Pazúr.
Mladší žiaci po prvej polovici súťaže skončili na 2. mieste
so ziskom 18 bodov za šesť víťazstiev a jednu prehru s vysoko aktívnym skóre 36 : 7. Na prvé miesto, na ktorom sa nachádza ich jediný premožiteľ, spojené družstvo
Melčice- -Lieskové – Ivanovce, strácajú 3 body. Najlepším
strelcom sa stal Dominik Ondrášek s 11 gólmi pred Patrikom
Fabianom s 8 gólmi a Samuelom Bulkom so 6 gólmi.
O chlapcov sa po celý rok starali tréneri Roman Kadák, Milan Fabian a vedúci družstva Marek Ondrášek. Poďakovanie
patrí hlavne rodičom, ktorí neúnavne podporujú chlapcov
a podieľajú sa na zabezpečení dopravy na jednotlivé zápasy.
Ďalšie aktuálne informácie o futbale nájdete na internetovej stránke www.tjbierovce-opatovce.tym.sk, ktorú pravidelne aktualizuje Timotej Bulko.
Mgr. Roman Kadák

Zázvorový likér:
0,5 l vodky (bez metylalkoholu), 125 g medu (asi 6 PL), 125 g čerstvo nastrúhaného zázvoru, 1 olúpaný na plátky pokrájaný
citrón. Necháme vylúhovať tri dni, potom zlejeme späť do fľašky a večer užívame 0,5 štamperlíka.
Celú zimu nebudeš nachladnutý a chrípka sa ti tiež vyhne.
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