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Všetko krásne v Novom roku, dobrých ľudí hneď po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria. Tak
ako starý rok padá, nech do Vášho srdiečka šťastie sadá, zabudnite na bolesť a starosti a prežite ďalší rok v láske a radosti,
nech Vás láska stále hreje, nech Vám nikdy smutno nie je, v novom roku nech Vám zdravie slúži, nech máte vždy to, po
čom srdce túži. Nech Vám radosť žiari z očí celučičký rok a nech šťastie sprevádza každý deň Váš krok.
Zo srdca prajú Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce Opatovce a Janka Horňáková

Vážení občania!
Tak ako po minulé roky aj teraz sa Vám prihováram v predvianočnom čase. Roky ubehli
a aj moje štvrté volebné obdobie vo funkcii starostky obce sa skončilo. Počas každého volebného
obdobia som sa vždy snažila robiť svoju prácu svedomito a pre prospech obce Opatovce a jej
občanov. Dúfam, že sa mi podarilo zrealizovať veľa dobrých nápadov, ktoré našu obec posunuli
dopredu a získali jej kredit rozvíjajúcej sa obce s výhľadom do budúcnosti. Sám človek nedokáže
mnoho a preto chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za podporu pri rozhodovaní a realizácii investícií, podujatí a ďalších činností. Ďakujem zamestnancom obecného úradu
za svedomitú prácu, taktiež ďakujem všetkým občanom za spoluprácu, podporu a pomoc pri
mojej práci starostky obce. Hoci nie som rodáčkou z Opatoviec, našu dedinu mám rada, som
hrdá na všetkých, ktorí reprezentujú našu obec v blízkom či ďalekom okolí, napríklad Spevácky
súbor Opatovčan rozdáva radosť svojimi piesňami, talentované deti zviditeľňujú našu obec v rámci športových, či kultúrnych
podujatí. Držím palce Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska, aby sa ich činnosť stále rozvíjala a prinášala radosť jej členom, taktiež si vážim prácu a pomoc členov Dobrovoľného hasičského zboru, verím , že sa im podarí zrealizovať
ich smelé plány. Do budúcnosti chcem popriať našej obci Opatovce, jej novým zástupcom – starostke obce a poslancom
obecného zastupiteľstva, veľa úspešných rokov a všetkým občanom radosť zo života, zdravie a spokojnosť.
Janka Horňáková
Vážení spoluobčania!
Prihováram sa Vám na prahu nového volebného obdobia ako novozvolená starostka obce
Opatovce. V úvode môjho príhovoru sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí mi vyjadrili
svoju podporu a dali svoj hlas v komunálnych voľbách. Dôvera, ktorú ste mi vložili do rúk, je
pre mňa veľkou výzvou, ale aj záväzkom. Je to pre mňa veľká pocta, ale aj veľká zodpovednosť.
Som si plne vedomá, že ma čaká náročná a zodpovedná práca pri správe vecí verejných. Uvedomujem si, že dobre spravovať obec si vyžaduje určitý čas potrebný na oboznámenie sa so zákonmi
a na nadobudnutie skúseností. Chcem Vás, preto požiadať o trpezlivosť a ústretovosť. Ubezpečujem Vás, že chcem byť dobrou starostkou nielen pre tých, ktorí mi dali svoj hlas vo voľbách,
ale aj pre tých, ktorí svojím hlasom podporili iného kandidáta, alebo sa volieb nezúčastnili. Dovoľte, aby som poďakovala mojej predchodkyni, pani Janke Horňákovej, Obecnému zastupiteľstvu a pracovníkom Obecného úradu za kvalitne odvedenú prácu v predchádzajúcich volebných obdobiach pre našu obec.
Zároveň chcem zablahoželať aj novozvoleným poslankyniam a poslancom Obecného zastupiteľstva a vyjadriť presvedčenie,
že spoluprácou a spoločným úsilím dokážeme našu obec i naďalej budovať.
Iveta Mondeková, starostka obce
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Dňa 5. 9. 2018
mosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
OcZ schvaľuje
neskorších predpisov podľa predloženého návrhu,
•predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Na
kole za historií Velké Moravy“, ktorého ciele sú v súlade •Komunitný plán obce Opatovce na roky 2018 – 2023,
s platným územným plánom obce v SR a programom hos- •text Kroniky obce Opatovce za rok 2017,
podárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja v SR,
•Štatút obce Opatovce,
•zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci,
OcZ berie na vedomie:
•zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancova- •správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných konnie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výtrolách
davkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmien- •informáciu o vykonaných stavebných prácach na
stavbe hasičskej zbrojnice
kami poskytnutia pomoci vo výške 16 989,90 h,
• zmenu rozpočtu obce Opatovce na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3/2018 v zmysle ustanovenia §14 ods.2, písm. a), b)zá- OcZ neschvaľuje
kona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej sa- •vypracovanie žiadosti v rámci výzvy WIFI pre teba

Dňa 7. 11. 2018
OcZ berie na vedomie:
•Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu na
•správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra
území obce Opatovce
obce
•Zmluva o zabezpečení poskytovania prepravnej služby
•viacročný rozpočet pre obec Opatovce na roky 2020a úhrade preukázateľných výdavkov v zmysle Dodatku č. 1
k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálne služby na území obce
2021
•správu audítora o overení účtovnej závierky za rok
Opatovce, neverejnému poskytovateľovi prepravnej služby
Slnečný lúč, n.o. Piešťanská 2137/5 Trenčín,
2017
IČO: 50323741
OcZ schvaľuje
•nenávratný finančný príspevok vo výške 50 h na vydanie
• zmenu rozpočtu obce Opatovce na rok 2018 rozpočtovým
publikácie „O pár týždňov sa vrátime...“, o osudoch vojaopatrením č. 4/2018 v zmysle ustanovenia §14 ods.2, písm.
kov trenčianskeho regiónu v 1. svetovej vojne. Za finančný
a), b)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
príspevok bude obci poskytnutých 5 kusov uvedenej puúzemnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákoblikácie.
nov v znení neskorších predpisov podľa predloženého návrhu •jednorazovú finančnú pomoc vo výške 200 h p. Jozef R.
•rozpočet bez programovej štruktúry pre obec Opatovce na
rok 2019
Dňa 7. 12. 2018 – ustanovujúce zasadnutie
OcZ berie na vedomie:
OcZ zriaďuje
•výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
•Komisiu obecného zastupiteľstva v Opatovciach pre
•vystúpenie novozvolenej starostky obce
bývanie
•Komisiu obecného zastupiteľstva v Opatovciach na
OcZ konštatuje
ochranu verejného záujmu
•novozvolená starostka obce, Mgr. Iveta Mondeková zložila
zákonom predpísaný sľub starostu obce
OcZ určuje
•zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Lenka Bulková, •v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom
Andrej Bulko, Monika Ernestová, Zdeno Margorín,
postavení a platových pomeroch starostov obcí
Ing. Benjamím Vasko zložili zákonom predpísaný sľub
a primátorov miest v znení neskorších predpisov („ďalej
poslanca obecného zastupiteľstva
len zákon“) po poslednej novele zákon č. 320/2018
s účinnosťou od 1.12.2018 určuje plat starostke obce, ako
OcZ poveruje
súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
•poslankyňu Lenku Bulkovú zvolávaním a vedením
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch §12 ods.
ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
2, prvá veta, odst 3 tretia veta, odst. 5 piata veta a odst.
podľa §4 ods. 1, bod 1 zákona, čo v podmienkach obce
6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
Opatovce je 1,65 násobok zvýšený o 5% v zmysle §4, ods.
zriadení v znení neskorších predpisov
2 zákona
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Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Opatovce konané 10.11.2018
Počet voličov zapísaných v zozname voličov.........................................................................................................346
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.......................................................................................................214
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva ..............................211
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce.......................................................214
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva:
Lenka Bulková, nezávislý kandidát, počet hlasov................................................................................................. 171
Benjamín Vasko Ing., nezávislý kandidát, počet hlasov....................................................................................... 166
Monika Ernestová, nezávislý kandidát, počet hlasov ...........................................................................................152
Zdeno Margorín, nezávislý kandidát, počet hlasov ..............................................................................................116
Andrej Bulko, nezávislý kandidát, počet hlasov....................................................................................................113
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:
Richard Bulko, Ing., nezávislý kandidát, počet hlasov ........................................................................................111
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
Andrej Bulko, nezávislý kandidát, počet hlasov ...................................................................................................47
Peter Koubík, nezávislý kandidát, počet klasov ....................................................................................................14
Iveta Mondeková, Mgr., nezávislý kandidát, počet hlasov ..................................................................................153
Za starostu obce bola zvolená: Iveta Mondeková, Mgr.
Patrícia Koníčková, predseda miestnej volebnej komisie

Životné jubileum 90 rokov.
Pani Magda Škúciová sa dožila krásnych 90 rokov života. K tomuto vzácnemu životnému
jubileu jej zablahoželala starostka obce veľa zdravia, šťastia, radosti a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.
Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže
čítať iba raz. Takéto krásne okrúhle jubileum je malým zastavením pri jej čítaní. Oslávenkyni
prajeme, aby ju aj v budúcnosti vždy čítala s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou.
Potom všetko, čo do nej vpíše, zostane v srdciach jej najbližších.
Do Vašich spomienok sa už veľa zmestí. Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk i pokoj do srdca.
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Z činnosti JDS ZO Opatovce
Stretnutie
JDS ZO Opatovce pripravila 1. 9. 2018 stretnutie
v areáli športového ihriska v Opatovciach pri príležitosti výročia SNP a Dňa ústavy SR. Predsedníčka
ZO p. Marta Bulková na začiatku všetkých privítala,
pripomenula krátkym príhovorom významné udalosti v našich dejinách - SNP, Ústavu SR a poinformovala členov o možnostiach účasti na kultúrnych
a iných podujatiach. Stretnutie bolo spojené s tradičnou okekačkou. Je škoda, že búrka predčasne ukončila príjemné posedenie.

Súťaž v lúštení krížoviek
Dňa 1. októbra sa v sále kultúrneho domu uskutočnil
2. ročník súťaže v riešení krížoviek. Účasť síce nebola
veľká, ale tí, čo sa zúčastnili, ukázali, že stále pracujú na
rozvíjaní svojich rozumových schopností. Nelúštia iba
v priestoroch svojich domovov, ale dokážu sa popasovať
i v kolektíve. A kto vyhral? Všetci. A kto sú to všetci? P. Bohušová, p. Ilkyvová, p. Margorínová, p. Chorvát. Pre súťažiach bola pripravená i malá odmena. A pre nich samých dobrý pocit, že stále im to myslí. Vďaka patrí i nesúťažiacim, ktorí prišli medzi nás a Obecnému úradu, pretože reklama a priestory pre súťažiacich boli zdarma. Ľutujete, že ste sa nezúčastnili? Príďte nabudúce.
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Jesenné upratovanie
v obecnom parku
Tak ako v záhradách aj
v našom obecnom parku
bolo treba vykonať jesenné
upratovanie – pohrabať
opadané lístie a ihličie.
Členky JDS ZO Opatovce sa
tejto úlohy ujali 5. novembra popoludní. Odvoz
vyhrabaného lístia a ihličia
zabezpečil pán Milan Ilkyw.
Starostka obce ďakuje všetkým za vykonanú prácu.
Posedenie pri príležitosti mesiaca úcta k starším
Dňa 16. 11. 2018 si naša organizácia pripomenula Mesiac úcty k starším. Spoločenské posedenie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu spestrili naši speváci, ktorí spravili dobrú náladu všetkým prítomným. Boli
sme vďační i za milé slová starostky obce, ktorá sa pochvalne vyslovila o našej aktivite, o zapájaní sa do akcií
poriadaných obecným úradom. Výbor pripravil občerstvenie a každý člen dostal malý darček. Z celkového počtu 42
členov bolo prítomných 33, to znamená, že v našej obci sú
seniori aktívni, majú záujem o dianie vo svojom okolí a nesedia doma. Je to povzbudením do ďalšej činnosti v rámci
našich možností – výlet do Vysokých Tatier, návšteva vianočných trhov v Bratislave, návšteva divadelných podujatí
v Trenčíne. Naše motto znie: dovŕšením dôchodkového veku život ešte nekončí, naopak je viac času na odpočinok,
relax, spoznávanie toho načo sme predtým nemali čas.
Marta Bulková, predseda ZO JDS Opatovce
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Kultúrno spoločenské podujatie - Mesiac úcty k starším
Už tradične si obec v mesiaci október uctí svojich skôr narodených občanov – seniorov. Tento
rok to bolo 17. októbra, keď sa v sále kultúrneho
domu konalo kultúrno-spoločenské podujatie pri
príležitosti mesiaca úcty k starším. Na začiatku sa
všetkým prihovorila starostka obce. Vo svojom
príhovore prirovnala skracujúce sa jesenné dni
s čoraz skúpejším prídelom slnka, so smutnými
dažďami a hmlami, no na druhej strane s bohatosťou dozretých plodov na poliach a záhradách ako
večný symbol zrelosti seniorského veku. Poďakovala za vykonanú prácu a zaželala v mene našej
obce, poslancov obecného zastupiteľstva ale aj vo
svojom mene z úprimného srdca božie požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc zo
strany detí a najbližších. Pre pozvaných bol pripravený kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti z MŠ vo Veľkých Bierovciach, Spevácky
súbor Opatovčan a prednesom básne pani Marta
Bulková. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie a darček. Na znak významnosti podujatia bol
vykonaný zápis do pamätnej knihy Obce Opatovce. Ďakujeme sponzorovi občerstvenia PARTY
PARTNERS, s.r.o. – Pavlovi Janásovi.
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Uvítanie detí do života
V stredu 27.10.2018 sa v sále kultúrneho domu
uskutočnila milá slávnosť uvítania detí do života.
Na začiatku slávnosti pani Jana Vraždová privítala
pozvaných rodičov s deťmi a ostatných prítomných. Predstavila starostke obce rodičov a deti,
ktoré budú touto slávnosťou uvedené do radov občanov našej obce: Matúš Žúži, Nela Koubiková,
Matej Straka a Filip Galandák. Starostka obce vo
svojom príhovore zaželala rodičom veľa úspechov
vo výchove detí – našich nových občanov, pevné
zdravie, veľa trpezlivosti a vytrvalosti. 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 pre rodičov oporou, aby z nich mali vždy radosť. Slávnosť uvítania detí do života spestril kultúrny program – piesne v podaní členiek Speváckeho súboru Opatovčan, báseň a program detí z MŠ
vo Veľkých Bierovciach. Aby sa zachovala pamiatka
na tento okamih, bol uskutočnený slávnostný
zápis do pamätnej knihy obce.

Rozožatie vianočného stromčeka
Stalo sa tradíciou, že v predvečer Mikuláša t.j.
5. decembra sa v našom parku rozsvieti vianočný stromček, ktorý spríjemňuje vianočnú atmosféru všetkým opatovčanom až do príchodu
troch kráľov. K rozsvietenému stromčeku aj
tento rok prišiel Mikuláš v sprievode anjela
a čerta a všetkým dobrým deťom nadelil balíček
so sladkosťami. Deťúrence, ktoré boli odvážne
Mikulášovi na oplátku zarecitovali a zaspievali
aj zahrali na husliach.
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VIANOCE, VIANOCE PRICHÁDZAJÚ...
Takýto názov nieslo podujatie 9. decembra v kultúrnom
dome. Pre všetkých, ktorí prišli stráviť toto popoludnie s vianočnými básňami, piesňami a koledami, bolo pripravené občerstvenie – vianočný punč, ktorý pripravil David Marchot
a koláče. V programe sa predstavili deti z Detského domova
Lastovička v Trenčíne, Spevácky súbor Opatovčan a ďalší účinkujúci, ktorí svojimi básňami a piesňami spríjemnili podujatie.
Na úvod sa všetkým prihovorila novozvolená starostka obce
Mgr. Iveta Mondeková, zaželala radostné prichádzajúce vianočné sviatky, všetko dobré v novom roku, taktiež poďakovala
Janke Horňákovej, ktorá po štyroch volebných obdobiach končila svoje pôsobenie na poste starostky obce.

AGOKOMPLEX NITRA 2018
Výstava Agrokomplex v Nitre má dlhodobú tradíciu.
Miestna akčná skupina /MAS/ Inovec sa v tomto roku zúčastnila výstavy po tretí krát. Svoj región sme reprezentovali na
uvedenom podujatí dňa 16.08.2018 vystúpeniami speváckej
skupiny Opatovčan z Opatoviec a heligón partie Sokolka
z Trenčianskych Stankoviec. K pestrému programu sa pripojil

i folklórny súbor Teplanka z Trenčianskej Teplej, zastupujúci
MAS Strážovské vrchy. Svojim repertoárom piesní, prejavom
a krojovým oblečením priblížili súbory účastníkom Agrokomplexu náš kraj a spestrili podujatie v pavilóne F.
Ing. Eva Beňovičová

Zabezpečovanie prepravnej služby v rámci
sociálnych služieb.
Obec Opatovce za rozhodla na základe požiadaviek od občanov rozšíriť sociálne služby o poskytovanie prepravnej
služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje: a) fyzickej
osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom
na území obce Opatovce, ktorá je odkázaná na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom, b) fyzickej osobe
s trvalým pobytom na území obce Opatovce s nepriaznivým
zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie, c) fyzickej osobe – seniorom nad 65 rokov s trvalým pobytom na území obce Opatovce. Odkázanosť na individuálnu
prepravu osobným motorový vozidlom sa preukazuje poskytovateľovi prepravnej služby právoplatným rozhodnutím
ÚPSVaR o odkázanosti na individuálnu prepravu alebo preukazom ZŤP. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba pre-

ukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
alebo časenkou k lekárovi. Seniori sa preukazujú preukazom
totožnosti. Prepravná služba sa objednáva telefonicky alebo
písomne najmenej deň vopred u poskytovateľa prepravnej
služby. Prepravná služba sa využíva na prepravu do zdravotníckych zariadení všeobecných obvodných lekárov, na prepravu do zdravotníckych zariadení v meste Trenčín, na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese Trenčín. Výška
a spôsob úhrady za prepravnú službu: Prijímateľ sociálnej
služby zaplatí poskytovateľovi v hotovosti sumu vo výške 50%
z celkovej sumy za najazdené km a čakaciu dobu. Za úhradu
(platbu) dostane prijímateľ od poskytovateľa prepravnej
služby príjmový pokladničný doklad o výške úhrady za túto
službu. Výška úhrady Obce Opatovce za prepravnú službu poskytovateľovi je 50% z celkovej sumy za poskytnutú prepravnú
službu prijímateľovi sociálnej služby.
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Obecná knižnica.
V našej obci je aktívna už dlhé roky. Je to zásluha obecného úradu, ktorý pravidelne ročne zahŕňa do svojho rozpočtu i náklady na jej fungovanie. Je to hlavne na dopĺňanie
knižničného fondu, z ktorého máme možnosť knižnicu každý
rok obohatiť o nové knihy. Aj v roku 2018 bola naša knižnica
doplnená novými knihami:
Pre deti:
Babičkina čarovná kniha rozprávok
Papagáj, môj najlepší priateľ
Príbehy z nášho statku
Pre dospelých: Dán Dominik – Kožené srdce
Dirieová W. – Dlhý list mame
Christie A. – Záhada modrého vlaku
Formanová – Iba jeden deň
Kalanithi – Posledný výdych

Mckenzieová – Tajomstvá
Winehouse – Amy moja dcéra
Pre rok 2018 sa prihlásilo 28 čitateľov. Sú medzi nimi deti
i dospelí. V knižnici sa nachádza 2 829 kníh – pre deti, dospelých, romány, detektívky, dobrodružné, náučné, zemepisné,
odborné, básne. Pri návšteve knižnice, ktorá je otvorená každý
piatok v čase od 17.00 hod do 19,00 hod, si určite vyberiete.
Viem, že v dnešnej dobe knihu nahrádza počítač. Je to doma,
nemusíte nikde ísť. Ale čitateľ, ktorý miluje knihy, ten ju za počítač nevymení. Kniha mala, má a bude mať svoju hodnotu,
ktorá sa časom ešte zvyšuje. Uvažuj o tom a navštív nás. Budeš
vítaný a neodídeš sklamaný.
Marta Bulková, pracovníčka knižnice

Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce
Blíži sa koniec roka a preto nastal čas zhrnúť všetko, čo sa
za tento rok udialo. V júli sme opäť organizovali Anna bál,
ktorý napriek zlému počasiu dopadol veľmi dobre. Hoci sme
premýšľali nad tým, že ho z bezpečnostných dôvodov zrušíme,
no počasie sa nakoniec ustálilo a ľudia sa zabávali do skorého
rána. Sme nesmierne radi, že mesiace plánovania tejto akcie
neboli zbytočné a že ste tu aj tento rok boli s nami a podporili
nás svojou účasťou. Už teraz sa tešíme na Anna Bál 2019, pričom pevne veríme, že nás opäť prídete podporiť a v neposlednom rade sa zabaviť. Patrí Vám veľké ĎAKUJEME. Počas roka
sme riešili aj niekoľko výjazdov. V priebehu leta sme pokročili
aj na stavbe novej zbrojnice, ktorá nám okrem uskladnenia
materiálu a vozidla bude slúžiť aj na rôzne školenia, schôdze
a ďalšie potrebné veci. Koncom letných prázdnin sme sa zúčastnili hasičského tábora v Hrabušiciach. Takisto sme s našimi
mladými hasičmi absolvovali aj hasičskú súťaž. Máme v pláne
rozšíriť mladý tím o viac detí a kúpiť im aj potrebné vybavenie
na súťaže. V auguste sme sa zúčastnili medzinárodného taktického cvičenia s heslom ,,Spoločne pre bezpečnosť“ zameraného na pád lietadla. Našou úlohou bolo pátranie a poskytnutie prvej pomoci zraneným osobám vrátane detí, ktoré sa nachádzali nezvestné v zóne pádu lietadla. Toto cvičenie nás

veľmi preverilo. Každoročne
v lete zabezpečujeme aj tradičné festivaly a inak tomu
nebolo ani tento rok.
V októbri sme si boli prevziať
od pani Ministerky vnútra SR
Denisy Sakovej dlho očakávaný protipovodňový vozík.
Vo vozíku sa nachádzajú bariéry na odklonenie toku
vody a tiež rôzny materiál,
ktorý nám dopomôže k lepšiemu zabráneniu povodňových škôd a zároveň ho vieme použiť aj pri hasení požiaru.
V minulosti sme častokrát dostávali od občanov podnety k haseniu požiarov, ktorí nevedeli, kam sa majú obrátiť a ktorých
majetky boli ohrozené práve z dôvodu vzniknutých požiarov
alebo iných nebezpečenstiev. Na túto výzvu reagujeme tým,
že občan môže takúto skutočnosť oznámiť na linke 150, prípadne sa môže informovať u pani starostky alebo u jednotlivých členov DHZ Opatovce.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým naším podporovateľom a sponzorom za ich nesmierne veľkú podporu. Špeciálne
poďakovanie patrí predovšetkým našej bývalej pani starostke
Janke Horňákovej, za všetky cenné rady a za pomoc, ktorú
nám celé tie roky poskytovala. Aj vďaka Vám sme získali novú
techniku, začala sa výstavba novej zbrojnice a takisto ste nám
neraz dopomohli aj pri organizovaní Anna bálu a pri iných aktivitách týkajúcich sa nás - hasičov. Za všetky tieto veci Vám
patrí veľká vďaka v mene všetkých členov DHZ OPATOVCE.
Zároveň Vám, milí spoluobčania, chceme popriať veľa zdravia,
šťastia a úspešné kroky v roku 2019.
S pozdravom Ing.Benjamín Vasko
(veliteľ DHZ Opatovce )
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Z činnosti speváckeho súboru.
Je posledný mesiac v roku 2018, ktorý ubehol veľmi
rýchlo, ročné obdobia sa vystriedali jedno za druhým
a znova je tu zima. Všetky organizácie a spolky hodnotia činnosť v priebehu roka. Spevácky súbor Opatovčan bude vyhodnocovať činnosť v šiestom roku od svojho vzniku. Prvým
vystúpením v roku 2018 bol koncert v kostole v Biskupiciach, už tradične sme usporiadali fašiangový sprievod, kde
sa ku nám pridali aj členovia Dobrovoľného požiarneho
zboru v Opatovciach, aj obyvatelia obce a spoločne sme so
spevom a za tónov harmoniky prešli ulicami Opatoviec.
V mesiaci máji sme vystúpili na výstavisku Pod Sokolicami
na podujatí EXPO TOUR, následne na to, v Trenčianskych

Stankovciach na oslave dňa matiek. K dobrej nálade sme prispeli na Anna bále. V auguste sme už po tretí rok so svojím
programom účinkovali na Agrokomplexe v Nitre. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším súbor prispel svojimi piesňami
na slávnosti, ktorú zorganizoval Obecný úrad Opatovce. Rok
sme zakončili už po piaty krát vystúpením na Vianočných
trhoch v Trenčíne a na podujatí obecného úradu „Vianoce
prichádzajú“ .
Na záver chcem všetkým zaželať požehnané a pokojné
sviatky vianočné, zdravie a lásku v novom roku 2019.
Janka CHORVÁTOVÁ

Dar Vianoc
K Vianociam patria darčeky. Aj drobnosť vie potešiť. Iste sú
takí, ktorých potešili darčeky. Sú aj takí, ktorým to je ľahostajné.
A sú aj takí, ktorí si nedávajú darčeky. Sme tu však preto, aby sme
si uvedomili, prežili a Bohu poďakovali za veľký dar, ktorý nám
dnes Boh dáva. Vianoce sú totižto o tom, že každý človek je obdarovaný, každý jeden. Prorok Izaiáš to vyjadruje slovami: „Lebo
chlapček sa nám narodil, daný nám je syn.“ Daný, čiže darovaný
a nám je daný. „Daný nám“ – teda pre nás je tento dar. Tak to oznámili aj anjeli pastierom ako to píše evanjelista Lukáš: „Nebojte
sa! Zvestujem vám veľkú radosť. Dnes sa vám v Dávidovom meste
narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ „Dnes sa vám“. Teda je to dar, ktorý
je nám daný. To „nám“ sa týka každého jedného z nás. Evanjelista
opisuje, že aj nebo sa raduje: „A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu
na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. Nebo sa teší
a raduje z tohto daru, ktorý vlastne dostáva zem. A k tejto radosti
a oslave Boha sme pozvaní aj my. Aj my máme Bohu ďakovať za
tento dar jeho Syna a nášho Spasiteľa, máme ho aj my oslavovať
a zvelebovať a pripojiť sa k anjelským zástupom a vytvoriť jednotu
medzi nebom a zemou, jednotu, ktorú aj Boží syn priniesol, lebo
v sebe spojil „nebo so zemou“. Ako sa opravdivo radovať z tohto
daru? Kedy sa vlastne človek raduje z daru? Raduje sa vtedy, keď
pochopí, aký má dar pre neho význam, keď spozná jeho hodnotu,
jeho dôležitosť pre seba. Ak to nespozná, tak potom aj ten najcennejší dar mu neprinesie radosť. Nezáleží preto, koľko darček stál,
ak človek v ňom nevidí hodnotu pre seba, tak mu je nanič. Vo viere
vidíme, že Boh nám dáva všetko, ako píše sv. Pavol v liste Efezanom „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý
nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). Niet ničoho lepšieho, cennejšieho, čo by sme mohli
od Boha dostať. Nič lepšie a hodnotnejšie už nikdy ľudstvo nedostane. V Kristovi nám totiž Boh zjavuje a dáva seba samého. V liste
Hebrejom čítame: „On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty
a udržuje všetko svojím mocným slovom“ (Hebr 1, 3). Myslím, že
by sme mohli slová sv. Augustína, ktorý kontemploval tajomstvo
Eucharistie, trochu zmeniť a preniesť aj na tajomstvo Narodenia
Pána a spolu s ním volať: „Bože, hoci si všemohúci, viac si nám dať

nemohol, hoci si vševediaci, viac si nám dať nevedel, hoci si najbohatší, viac a lepšie si nám dať nevládal, ako keď si nám poslal
svojho syna za Spasiteľa.“ Teda, ak na zemi čosi čakáme, čosi veľké,
niet ničoho, ako je práve Ježiš Kristus, Boží syn, pravý Boh a pravý
človek. On je dar, ktorý zostáva navždy; je Emanuel – Boh s nami.
Nie je na jeden večer, na mesiac, na rok, ale na celý život. A viera
nám hovorí aj o jeho dôležitosti a potrebnosti pre náš život: „Ja
som vinič, vy ste ratolesti: Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša
veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“(Jn 14, 6).
Tento dar treba využiť, neodložiť, ale žiť z neho. Z neho máme
žiť! Čítaním a počúvaním jeho slova, modlitbou, sviatosťami, Eucharistiou. Môžeme využívať tento dar. A Ježiš nás premieňa, aby
sme sa aj my mohli stať darom pre neho a pre druhých. A to je ovocie, to je posolstvo Vianoc, aby sme aj my sa stali darom. Aby ľudia
raz mohli o nás povedať: tento človek bol darom pre mňa.
Dvaja priatelia sa nemohli dosýta napozerať na drahokamy
v klenotníctve. Žasli nad ich jasom a žiarou. Zrazu sa však zarazili.
Pred nimi ležal obyčajný kameň, matný a bez lesku. Preto sa spýtali
klenotníka, čo tam robí. Klenotník sa usmial a povedal: „Vezmite si
tento kameň na pár okamihov do ruky". Jeden z nich ho vzal do
ruky, zatvoril a keď sa ruka o niečo neskôr otvorila, žiaril tento
predtým matný kameň v nádherných farbách. „To je opál, on potrebuje len dotyk s teplou rukou a už ukazuje svoje farby a svoj lesk.
V teple sa ticho zapáli jeho svetlo", odhalil odborník toto tajomstvo.
My máme byť tými rukami, ktoré sa budú dotýkať ľudí okolo nás,
aby sme v nich teplom lásky, záujmu, pochopenia, zapálili svetlo.
Koľko je medzi nami takých, ktorí potrebujú len dotyk teplej ruky,
milé slovo, malú láskavosť, zúčastnený pohľad, malú pomoc, záujem a pochopenie, aby zažiarili v svetle, aby ožili. Vtedy sme
darom pre druhých, keď aj my v nich zapálime svetlo života.
Otvorme vo viere svoje srdcia, aby sme privítali tento najväčší dar,
Božieho syna a Spasiteľa sveta, aby nás mohol naplniť svojou láskou, pokojom a svetlom, aby sme sa aj my potom mohli stať darom
a zapaľovať aj iných k životu. Prajem vám milostiplné prežitie Vianoc v kruhu svojich blízkych a všetko dobré v Novom roku !
Viliam Chrastina
Správca farnosti Veľké Bierovce
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Láska v nás...
Teplo domova. Dve slová, ktoré pre všetkých bez rozdielu
veku, vyznania, spoločenského postavenia znamenajú tak
veľa. V mysli sa nám vynorí obraz z našich detských čias. Vidíme rodinnú pohodu v prípravách vianočných sviatkov a ich
celý priebeh. V teple domova máme vložených našich blízkych
členov rodiny, ktorí s nami sú, alebo už na nich iba spomíname. Každý jeden z nás si nesieme v sebe túžbu po spoločenstve s blízkymi ľuďmi. S tými, ktorých milujeme a ktorí milujú
nás. Chceme s nimi vo svojich domácnostiach vytvoriť atmosféru, kde cítiť harmóniu, pokoj, lásku, nádej i radosť. Schádza
sa celá rodina, aby spoločne slávila vianočné sviatky. Stretneme sa s tými, ktorých sme už dávno nevideli, vrátia sa deti,
vnúčatá zo zahraničia, alebo my ideme na návštevu k nim.
Pravdou však je, že nie každému je dané prežiť tieto vianočné
sviatky v kruhu blízkych. Verím, že každý má pri sebe niekoho
a nie je sám.
Práve obsah Vianoc nás upozorňuje na to, že nikto nie je
sám. Narodený Pán Ježiš prichádza do každej rodiny, aby sme
sa mohli potešiť, prijať nádej, že nie sme opustení. Prijať pokoj,
že Jemu na nás záleží. Prijať radosť, že aj nám sa narodil Syn
Boží. Veľmi to potrebujeme precítiť. Nielen deti potrebujú precítiť, že sú s láskou zapísané v srdci svojich rodičov. Aj ostatní
ľudia potrebujeme cítiť, že sme so záujmom a láskou zapísaní
v srdci svojho nebeského Otca. Narodenie Ježiša Krista je prejavom a realizovaním veľkej Božej lásky a Božieho záujmu
o nás ľudí.
Veľkosť vianočnej udalosti spočíva práve v tom, že Syn
Boží sa stal človekom. Človekom pre nás, človekom, ktorý nás
chápe a vie nám pomôcť. On, ktorý sa stal človekom, nám chce
pomôcť, aby sa každý z nás stal človekom pre druhého. Vyzývajú nás k tomu aj slová z Biblie: „Vaša dobrotivosť nech je
známa všetkým ľuďom. Pán blízko!“ Stať sa človekom- to je
krásny vianočný program, ktorý má dosah na celý život- v pomoci a dobrom slove tým, ktorí sú pre nás darom od Boha
a pre ktorých sa my stávame veľkým darom.

Kto je zdravý a úspešný, tomu je ľahké aj sa radovať. Ale
tieto sviatky sú pre mnohých spojené s bolesťou, smútkom, samotou. Ťažké choroby, odchod blízkych, predčasná smrť blízkeho. Nehody, úrady, havárie, tragédie s trvalými následkami,
prírodné katastrofy....aj pre takto skúšaných ľudí platia biblické slová: „Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte
sa!“? Môže sa nám zdať skoro neľudské hovoriť tým, ktorí cítia
ťarchu bolestných udalostí, aby sa radovali. Ale tieto slová napísal apoštol Pavol Filipským kresťanom z väzenia, kedy nevedel, či nebude kvôli viere v Boha odsúdený. Za týchto okolností napísal: „Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte
sa!“ To je situácia podobná tej, v ktorej sú dnes mnohí trpiaci,
zarmútení ľudia.
Tieto slová napísal apoštol nie ako fanatik, ale ako človek,
ktorý vie, čo hovorí. Slová „v Pánovi“ rozširujú obzor. Je tu nielen tragédia a bolesť, ale je tu Pán, a tým sa všetko mení. Je tu
Pán, ktorý pozná tvoju bolesť. Už v tom je útecha, že nie si zabudnutý, ale naopak, že si hlboko pochopený. Nikto ťa nemôže
tak dôkladne pochopiť ako On, Boží Syn. On je zároveň Pánom
budúcnosti. Život nie je tragédia, ale dar. Boh pozná pokračovanie, On tvorí pokračovanie. Pokračovanie už v tomto živote
a pokračovanie vo večnosti. Vzácne sú jeho slová: „Z mojej ruky
ich nikto nevytrhne.“ Predstav si, že si mocne chránený v jeho
rukách, a ak ty chceš v tejto ochrane zostať, nikto ťa nemôže
z jeho rúk vytrhnúť. Ak túto istotu prežiješ, môžeš sa radovať,
radovať sa v Pánovi. Radovať sa nie z bolesti a rany, ktorá ťa postihla, ale radovať sa z toho, že ťa On, tvoj Pán, drží vo svojej
ochrane a láske a nikdy, za žiadnych okolností sa ťa nevzdá.
Prajem Vám sviatky naplnené teplom domova, zdravím,
pokojom a radosťou, ktorá má svoj základ v Pánovi, ktorý nám
je vždy blízko. Nech je tak aj v novom roku 2019 pri Vás a Vašich blízkych.
Vaša Jarmila Petrulová- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk

Futbal v obci
Stalo sa už tradíciou, že Vám s blížiacim sa koncom kalendárneho
roka prinášame informácie a zaujímavosti o činnosti futbalového klubu
Veľké Bierovce – Opatovce. Nadišiel čas bilancovať a zhodnotiť všetko,
čo sa nám počas roka 2018 podarilo dosiahnuť nielen v športovej, ale
aj spoločenskej oblasti. Hodnotenie začíname športovými výsledkami,
ktoré sú hlavným cieľom činnosti futbalového klubu. V mesiaci jún sa
skončil súťažný ročník 2017/2018 v kategórii dospelých sme obsadili 3.
miesto v 6. lige Oblastného futbalového zväzu Trenčín (zahŕňa okresy
Trenčín, Nové Mesto a Myjava) (ďalej len „ObFZ Trenčín“) so ziskom 53
bodov a aktívnym skóre 71:43. V počte strelených gólov sme po Myjave
a Ľuborči boli tretí najlepší a v počte inkasovaných gólov sme skončili
štvrtý najlepší. Skutočnosť, že v posledných troch rokoch patríme k mužstvám, ktoré nielenže dostávajú najmenej gólov, ale tiež strieľajú najviac
gólov v celej súťaži, je dôsledkom zodpovedného prístupu hráčov k svojim úlohám na ihrisku v obrannej aj v útočnej činnosti. Veľmi dôležitá

je herná disciplína všetkých hráčov, to znamená rýchla zmena z obrannej činnosti na ofenzívnu, alebo naopak a rýchla reakcia hráča na novú
situáciu po strate či zisku lopty. Najlepším strelcom sa stal Lukáš Breznický so 17 gólmi pred Ondrejom Breznickým s 13 gólmi. Z maximálneho počtu 30 zápasov najviac odohral Pavol Bulko, ktorý nastúpil v 29
zápasoch a na ihrisku strávil 2 571 minút. V kategórii starších žiakov
sme obsadili 2. miesto v 5. lige U15 ObFZ Trenčín so ziskom 49 bodov
a vysoko aktívnym skóre 105:24. Najlepšími strelcami sa s rovnakým
počtom strelených 22 gólov stali Šimon Bujný a Peter Marchot. Všetkých
22 zápasov s plnou minutážou 1 400 minút odohral Adam Ondrášek. Za
dosiahnuté úspechy žiakov patrí veľké poďakovanie a uznanie trénerom
Milanovi Gabrišovi a Marekovi Ondráškovi. Prebiehajúcu sezónu
2018/2019 naši muži ukončili po jesennej časti na 3. mieste v 6. lige
ObFZ Trenčín so ziskom 26 bodov a aktívnym skóre 35:24. Najlepším
strelcom sa stal Tomáš Sivák s 8 gólmi pred Jurajom Bartákom so 6 gólmi
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a Lukášom Breznickým s 5 gólmi. Plnú minutáž 1 260 minút vo všetkých
14 zápasoch ako jediný absolvoval Tomáš Ondrášek. Svojím umiestnením sme opäť potvrdili, že patríme medzi najlepšie družstvá v súťaži,
keď sme za posledné tri roky vždy skončili na medailovej pozícii. Na začiatku sezóny sa nám podarilo vyriešiť veľmi dôležitý brankársky post
príchodom Róberta Hejbala z Dolného Srnia a návratom Rudolfa Ondrášika, ktorý vynechal v minulej sezóne 9 mesiacov pre zlomeninu
nohy. Medzi oboma brankármi panuje zdravá futbalová rivalita a aj napriek väčšiemu vekovému rozdielu sa navzájom rešpektujú a pomáhajú
si. Nie je stanovená jednotka, ale v zápasoch sa striedajú podľa súčasnej
formy a zdravotného stavu. Pred štartom novej sezóny v mesiaci júl začala v mládežníckych kategóriách spolupráca s futbalovým klubom Trenčianska Turná, výsledkom ktorej vzniklo spoločné družstvo starších žiakov (ďalej len „SDŽ“) a spoločného družstva dorastu (ďalej len „SDD“)
s futbalovým názvom „SDŽ alebo SDD Trenčianska Turná -Veľké Bierovce – Opatovce“. V aktuálnej sezóne po jesennej časti skončili starší
žiaci na 3. mieste v 4. Lige U15 OblFZ Trenčín so ziskom 27 bodov a so
skóre 58:19, na prvé miesto strácajú iba 4 body. Dorast skončil na
15. mieste 4. liga U19 skupina severozápad Západoslovenského futbalového zväzu so ziskom dvoch bodov. Všetky aktuálne informácie, výsledky, tabuľky, fotky, reporty a videá si môžete pozrieť na našej novej
internetovej stránke http://futbalbierovceopatovce.sk/news.php,
o ktorú sa nepretržite stará Timotej Bulko. Po zhodnotení športových
výkonov je veľmi dôležité spomenúť aj organizačné a spoločenské aktivity. Začala sa nová spolupráca s obecným úradom Veľké Bierovce v oblasti financovania futbalu. Boli nám poskytnuté financie nielen na bežné
výdavky, ktoré zabezpečujú každodenný chod, ale aj financie určené na
obnovu nám zvereného majetku obce, ako sú kabíny, ihrisko a priľahlé
plochy. Na základe tejto skutočnosti sme opravili a zrekonštruovali
sprchy, zakúpili nové okná a vybudovali nové umelé osvetlenie polovice
futbalového ihriska za aktívnej pomoci a sponzorstva stavebnej spoločnosti FERO s.r.o.
Opäť sme zorganizovali jednu z najväčších spoločenských akcií na
okolí „Jánske ohne 2018“. To by nebolo možné bez pomoci sponzorov,

preto im chceme poďakovať: Obecný úrad Veľké Bierovce, Obecný úrad
Opatovce, FERO s.r.o, Recobuild, Erson Recycling, MIRACH, Autoservis
Štefan Bozó, Goral, Kadernícky salón - Andrea Fabiánová, Kadernícky
salón Christie, Bar Seven Juraj Gabriš, Kvetinárstvo TIS Ing. Milan
Bulko, Drahoš Meravý, Vojtech Ondrášek, Elspol - Ján Bujný, Potraviny
Peter Šulek, Adam Dziacky, Bresman, Timedata, AutoTrip Juraj Mercek,
REGAL SISTEM. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí ste
nás podporovali nielen na ihrisku, ale ste nám darovali aj 2% z daňového priznania. Zároveň Vás opätovne chceme požiadať o poukázanie
2 % zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2018. Znamená to, že v mesiacoch marec a apríl 2019 budete môcť podporiť činnosť klubu aj touto formou. Činnosť futbalového klubu je rozmanitá
a cieľom nie sú len športové výsledky, tabuľky a rôzne štatistiky, ale
jeho poslaním je aj uspokojovanie záujmov a potrieb hráčov, fanúšikov
a všetkých, ktorí sa o futbal zaujímajú. Veľmi presne to pomenoval Jürgen Klopp, bývalý nemecký futbalista a nemecký tréner, ktorý v súčasnosti vedie anglický futbalový klubu FC Liverpool: „Futbal nie je až tak
dôležitý, my nezachraňujeme životy. Našou úlohou je pomôcť fanúšikom zabudnúť na ich problémy aspoň na 90 minút.“
Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového
roka 2019 veľa úspechov v rodinnom, pracovnom a futbalovom živote.
Mgr. Roman Kadák

Štatistika za rok 2018 k 3. 12. 2018
Počet obyvateľov
Priemerný vek
Slobodní/é
Ženatí/vydaté
Narodení

431 z toho 218 mužov a 213 žien
41,06
210 z toho 122 mužov a 88 žien
193 z toho 89 mužov a 104 žien
3 z toho 3 chlapci

Sobáš
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Zomrelí

4
5
12
2

OZNAMY
Obecný úrad upozorňuje na povinnosť uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto na cintoríne.
Tí, ktorí ešte neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto, (zmluvy sa uzatvárajú na 10 rokov a mnohé zmluvy končili
v roku 2018), je potrebné, aby tak urobili na Obecnom úrad v Opatovciach. Povinnosť uzatvoriť nájomnú zmluvu vyplýva
zo zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Vážení občania Obecný úrad Opatovce, na základe požiadaviek od občanov, potrebuje vykonať prieskum, koľko občanov
v našej obci by malo záujem o zabezpečenie obedov. Cena obedu s dopravou do 4 W. V prípade záujmu o túto službu sa prihláste osobne alebo telefonicky (032-649 73 41, 0911 091 437) na Obecnom úrade v Opatovciach v termíne do 31. 1. 2019.
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