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A už je tu zas, ten vianočný čas, ktorý ako vločka drieme v nás.
Ulicou sa šíri vôňa škorice, v rodinách srdiečok z medu je tisíce.
Ten čas vianočný hreje nás pri srdci. Je to čas zázračný, je to čas pomoci.

Milí spoluobčania,
prežili sme zvláštny - poviem ťažký rok – rok s novou chorobou na ktorú ešte nemáme liek. Náš život sa zmenil.
Začali sme nosiť rúška v obavách o zdravie, menej sa stretávať, deti prestali chodiť do školy a celá naša ekonomika utrpela straty. Napriek všetkému život ide ďalej a čarovný čas Vianoc prichádza. Už vieme, že to bude iné
ako po minulé roky. Rodiny a priatelia sa budú stretávať iba v rámci obmedzení, ale o to viac si budú na diaľku
priať, aby tento čas prežili v radosti, vo vzájomnej úcte a hlavne v zdraví.
Na malú chvíľu sa zastavíme a zaspomíname na chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si spomenú na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a
spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, lásky, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si
môžeme dať. Práve teraz, počas pandémie si naplno uvedomujeme jeho hodnotu.
Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.
Milí spoluobčania, dovoľte, aby som vám zaželala nielen v svojom mene, ale aj v mene pracovníkov obecného
úradu a poslancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám, aby sa
splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli
ten najkrajší darček, aký si vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré
uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Šťastné, veselé, požehnané vianočné sviatky a Nový rok 2021 nech je plný zdravia a prosperity.
Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce
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ZO ŽIVOTA V OBCI
Rok 2020 sa v našej obci Opatovce aj napriek zložitej
situácii s ochorením Covid 19 niesol v znamení budovania.

Opatovce – Boršice – Zlechov
náš spoločný projekt

V rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, sme spoločne s obcou
Boršice a Zlechov v Českej republike pripravili projekt
s názvom „Na kole za historií Velké Moravy“, ktorý je
financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Hlavným cieľom projektu je posilnenie kontaktov a trvalých väzieb, ktoré vedú k spolupráci miestnych obyvateľov, samospráv, subjektov v oblasti cestovného ruchu
a kultúrneho dedičstva. Nástrojom na dosiahnutie tohoto
cieľa je vybudovanie cykloturistických trás vo všetkých
troch obciach. Cykloturistické trasy zviditeľnia a podporia spoločné kultúrne dedičstvo, spojené s prezentáciou prírodných krás.

Realizátorom projektu cykloturistického chodníka
z Opatoviec do Trenčína bola firma PEMAL s.r.o., ktorá úspešne napriek nepriazni počasia v náročnom teréne
ochrannej hrádze rieky Váh dokázala dodržať termín dokončenia stavebných prác.
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Stavebné práce boli zahájené v máji 2020 a začiatkom
októbra 2020 bol odovzdaný vybudovaný cykloturistický chodník. Práca bola náročná a vyžadovala veľa úsilia,
umu a aj veľa fyzických síl, nie všetko dokázali urobiť
stroje. Na úspešnej realizácii stavby mal podiel aj tím
šikovných ľudí - odborníkov, ktorí sa stretávali na pravidelných kontrolných dňoch stavby. Poďakovanie patrí
firme PEMAL s.r.o., stavebnému dozoru za cenné rady
pri odstraňovaní komplikácii, pracovníkom SVP a.s. a
zástupcom mesta Trenčín za ústretovosť a v neposlednom rade našim cezhraničným partnerom Boršiciam
a Zlechovu za podporu. Špeciálne poďakovanie chceme
vyjadriť mestu Trenčín za poskytnutie finančnej dotácie
15000 eur, ktorá bola použitá na vybudovanie protipovodňovej bariéry na zjazdoch do záplavového územia.
Celkové dokončenie cykloturistického chodníka je
naplánované, až na mesiac apríl – máj 2021 z dôvodu
pandemických opatrení. V tomto čase budú v miestnom
parku a na cykloturistickom chodníku nainštalované
umelecké diela – obelisky s dátami z histórie Opatoviec. Autorom obeliskov je akademický sochár Daniel
Trubač. Dúfame, že nám bude umožnené zorganizovať
aj malú slávnosť s oficiálnym odovzdaním cykloturistického chodníka z Opatoviec do Trenčína do užívania
verejnosti.

Hasičská zbrojnica

Nová budova hasičskej zbrojnice, financovaná z časti z
dotácie Ministerstva vnútra SR, ktorú nám firma Fero
s.r.o. dokončila a odovzdala v októbri tohto roku , zažila
už aj svoj krst v rámci celoplošného testovania antigénovými testami na covid 19. Vďaka tomu sme mohli poskytnúť vhodné priestory na testovanie.
Budova novej hasičskej zbrojnice je kompletne dokonče-
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ná. Čaká nás, už len úprava okolia a oplotenie pozemku.
Verím, že budova novej hasičskej zbrojnice bude slúžiť
svojmu účelu a bude motiváciou pre dobré fungovanie
DHZ Opatovce.

Spoločenský a kultúrny život v obci

Pandémia vo veľkej miere obmedzila možnosti spoločenského a kultúrneho života aj v našej obci Opatovce,
tak ako všade vo svete. Z tradičných podujatí sa nám
podarilo zorganizovať iba karneval pre deti. Ostatné kultúrne podujatia sme museli podriadiť obmedzeniam súvisiacich z ochranou verejného zdravia.

Detský karneval

V nedeľu 2. februára 2020 v Kultúrnom dome v Opatovciach sa ešte tradične konal karneval našich detí. Zábavu
a súťaže pripravili členky Mestského divadla Trenčín.
Dobrá nálada a radosť sa niesla celým podujatím. Obecný úrad pripravil pre deti darčeky a sladkosti. O hudbu
sa postaral Richard Bulko a občerstvenie pre deti, slad-
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kosti aj dobrý detský punč venovala pani Zuzana Sičová,
za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Stavanie mája

Tohoročné stavanie mája sme absolvovali poskromne.
Pracovníčky obecného úradu so starostkou vyzdobili
máj a pán Sandro Prekop s dobrovoľnými hasičmi máj
postavili, za čo im ďakujeme. Pri stavaní mája chýbala
veselosť, piesne nášho Speváckeho súboru Opatovčan
a samozrejme naši občania. Dúfam, že takéto stavanie
mája už nebudeme musieť zažívať.

Mikuláš

Mikuláš tento rok do našej obce neprišiel. Chvíľu to vyzeralo že, nemá správne nastavené GPS, alebo že naše
deti neposlúchajú. No nakoniec sa všetko vysvetlilo.
Mikuláš nechcel vystavovať deti a seba riziku ochorenia a preto poslal balíčky pre deti na obecný úrad. Pracovníci obecného úradu si nasadili čiapky mikulášskych
pomocníkov a rozniesli deťom darčeky s pozdravom od
Mikuláša.

Mesiac úcty k starším

V mesiaci október, ktorý patrí naším drahým seniorom
sme tradične usporadúvali stretnutie seniorov s kultúrnym programom a občerstvením. Stretnúť sa, porozprávať a pobaviť padne dobre každému človeku. Vo veku,
keď už človek nemá toľko aktivít a možností je to ešte
vzácnejšie, ale žiaľ aj túto milú slávnosť nám pandémia
zobrala.
Obecný úrad pripravil pre seniorov aspoň darčeky s prianím a ubezpečením, že na nich nezabúdame. Do pestrosti balíčka prispela aj firma GORAL s.r.o., za čo jej ďakujeme. Pracovníci obecného úradu a dobrovoľní hasiči
darčeky odovzdali seniorom.

LÁSKA ROZDÁVANÍM RASTIE
Ako sa dnes cítite? Nad čím ste sa dnes pousmiali? Čo
všetko plánujete zvládnuť, pripraviť? Takéto otázky nedostávame často. Napriek novej a ťažkej dobe, v ktorej sme
sa všetci bez rozdielu veku, vyznania a miesta bydliska
vyskytli, stále spracovávame pocit neistoty a istej formy
strachu. Učíme sa žiť a nielen prežiť. Túžime žiť dni naplnené pokojom, vôňou rodinnej lásky, pohody zmiešanej s radosťou a istotou, že má život svoju cenu. Uvidíme,
aký bude vianočný čas a vstup do nového roka. Túžime
však, aby bol Štedrý večer naplnený niečím tajomným.
Nech to nie sú len spomienky, ku ktorým sa radi vraciame. Sprítomňujeme si detstvo, myslíme na rodičov, ktorí
nám pripravovali krásne zážitky, ktoré znamenali domov,
pokoj, prijatie. My máme deti, vnúčatá. Našou úlohou je
pripraviť im krásne Vianoce, aby mohli celý život spomínať na pevný, pokojný, chrániaci domov ako na predobraz
definitívnej chránenosti v Božích láskavých rukách. Čo v
detských dušiach rozhoduje o kráse Vianoc? Nie je to v
prvom rade finančná hodnota darčekov. Dary majú cenu,
len ak sú kryté láskou. Dary bez lásky, akokoľvek drahé,

sú „bezcenné“. Aj menší dar, pri ktorom cítiť, že je prejavom skutočnej lásky, záujmu, je fascinujúcim zážitkom.
A to platí pri každom človeku, ktorý je obdarovaný. Ak
si na nás spomenie niekto blízky, som vďačný za jeho záujem a čo i len malú drobnosť, ktorou ukáže, že na mňa
myslí. Avšak pri deťoch je jeden dôležitý moment. Ak má
dieťa ľudí, ktorí ho vezmú do náručia, objímu, pohladia,
ktorí sa s ním hrajú, rozprávajú, trpezlivo odpovedajú na
jeho otázky, vedia pokojne hovoriť aj o jeho problémoch,
tak je to pre dieťa úžasný zážitok, ten najväčší dar, ktorý
dáva cenu aj tým najskromnejším darčekom.
V dnešnej dobe o to viac je potrebné hovoriť a žiť hodnotami, ktoré nestrácajú na sile a intenzite zmenou ročného
obdobia, alebo časom pandémie či bez nej. Deti sú veľmi
vnímavé pre to Dieťa v jasliach narodené v Betleheme.
Cítia, že že patria k Nemu. Túto príťažlivú silu, ktorou to
vianočné Dieťa na naše deti pôsobí, treba využiť, pestovať, rozvíjať. A práve toho majú byť Vianoce plné. Nájsť
si čas a rozprávať deťom o nádeji, ktorá prišla v Synovi
Božom, hovoriť o viere, ktorá dáva silu obstáť v každom
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–aj v tom najťažšom období života. Prísť do chrámu a aj
doma hovoriť o Ježišovi – o jeho narodení, o pastieroch, o
úteku s rodičmi pred teroristom Herodesom, o Jeho živote... práve v dnešnej dobe, keď hľadáme pravé hodnoty života. Viesť deti a uistiť aj seba, že máme sa o koho oprieť.
Vianoce majú mnoho posolstiev. Jednému môžeme sami
pomôcť, ak dovolíme zázraku LÁSKY, aby sa zostal v našich srdciach a my aby sme boli poslami lásky pri ľuďoch.
Lebo láska rozdávaním rastie. Ľudia predsa potrebujú
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milé, dobré, nežné slovo uistenia, že ktosi je na blízku, že
ktosi žije pre nich. Lebo láska nemá anonymnú tvár.
Nech sú naše Vianoce – sviatkom lásky a pokoja prežité v zdraví a bez strachu. To Vám prajem z hĺbky srdca
a nech nový rok 2021 je popretkávaný nádejou, úspechom, dobrým slovom, zdravím, radosťou a v objatí pokoja.
Vaša Jarmila Petrulová- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk

VIANOCE 2020
Boh sa stal darom pre nás, aby sme ho v tom mohli napodobniť, aby sme sa my mohli stať darom pre človeka.
Ježiš je darom a chce aj nás premeniť, aby sme sa aj my
stali darom.
Ježiš chce obohatiť naše srdce, chce ho naplniť, chce ho
premeniť, prežiariť jasom svojho svetla, svojej lásky, pravdy a pokoja. To sú sviatky, to je jadro, ak necháme Ježiša
vstúpiť dnu, ak ho vpustíme dnu. Iba vtedy získame, čo
nám prináša, iba vtedy budú pre nás radostné, lebo sú to
Ježišove sviatky.
„Boh sa pre nás stal darom. Daroval samého seba. Vianoce sa stali sviatkom darov, aby sme tak napodobili Boha,
ktorý nám daroval samého seba. Nechajme, aby sa nášho srdca, našej duše a našej mysle, dotkla táto udalosť!
Medzi mnohými darmi, ktoré kupujeme a dostávame nezabudnime na ten pravý dar: navzájom sa darovať jeden
druhému!“
Chorý chlapec v nemocnici. Mama sa veľmi bála. Aj on
sa poddával. Ale raz ho mamička prišla pozrieť a videla,
že sa mu stav zlepšil, že sa to obrátilo. Lieky zabrali. Ale aj
on jej hovorí. Aj ja som začal veriť.
Poslali mi učiteľku, aby ma učila. A keď som sa nad
tým zamyslel tak som si povedal takto: Ak by som mal
zomrieť, tak mi asi nepošlú učiteľku, to by bolo zbytočné.
Ale ak ju poslali, tým chceli dať najavo, že sa asi vrátim
z nemocnice a budem potrebovať látku a tak sa začali
pripravovať na návrat. Asi počítali s tým, že sa vrátim.
A tak som videl, že mám šancu. A preto poslali učiteľku.
Takto to bolo aj s ľudstvom. Boh počíta s ľudstvom, s každým jedným z nás. Neposlal nám učiteľku, ale učiteľa,
lebo nechcel, aby sme skončili bez neho. Poslal vykupiteľa, svojho jediného a milovaného Syna.
Ježiš prichádza, aby bol s nami. Lebo máme šancu, Boh
s nami počíta. Posiela nám Syna, aby mohol svoj plán
spásy realizovať, budovať Božie kráľovstvo.
Preto máme prijať jeho Syna, aby nás on pretvoril. Keď bude
on v nás, budeme aj my schopní pretvárať svet, budovať.
Eucharistia – sv. omša – pri každej z nich prichádza Pán
Ježiš ku nám. Opakujú sa Vianoce. Prichádzajme k nemu.

On nechce zostať v bohostánku, v kostole, ale chce prísť
do nášho srdca, aby bol v nás prítomný a nás premieňal,
posväcoval, pretváral, požehnával.
Ježiš chce nás vyliečiť, aby sme sa aj my stali darom pre
tento svet, aby ľudia boli radi, že sa s nami stretli.
Dať Ježišovi miesto v našom srdci. Aby nás on mohol
premieňať, uzdravovať, aby sme sa aj my mohli stať darom pre druhých. To je naše poslanie na svete. Aby tí raz
povedali. Pane Bože, ďakujem Ti, že si mi tohto človeka
poslal do cesty, do života. Stal sa pre mňa darom.
Syn spomína s vďačnosťou na svojho otca. A spomína jednu udalosť z detstva, keď cestoval spolu s otcom
vo vlaku. Prišiel konduktor a pýtal lístky. Otec ich mal
založené a nemohol ich rýchlo nájsť. Konduktorovi bol
netrpezlivý a začal zvýšeným hlasom na otca rozprávať,
aby to rýchlo našiel a podal. Bolo vidieť, že nezvláda situáciu. Keď otec našiel lístok a podal mu ho, konduktor
ho preštikol a s urážlivou poznámkou vrátil. Otec však
zostal ticho a nereagoval. Syna to urazilo, ako sa správal
konduktor, ale aj otec, že mu tiež neodpovedal aspoň: tak
to si vyprosím. Potom sa spýtal otca, či si to len tak nechá.
A otec mu na to: vieš, asi mal nejaké problémy a nezvláda
svoje city. Vieš, on to má oveľa ťažšie ako ja: tá jeho povaha mu iste robí problémy po celý deň, 24 hodín, ale ja
som musel zniesť tú jeho povahu len dve minúty.
Tento postoj otca, ktorý nereagoval štýlom: aký požičaj
taký vráť, bol pre neho darom a školou a celkovo otec.
Koľko takýchto detailov. Takto chce Ježiš, aby v nás prebýval.
Ježiš chce obohatiť naše srdce, chce ho naplniť, chce ho
premeniť, prežiariť jasom svojho svetla, svojej lásky, pravdy a pokoja. To sú sviatky, to je jadro, ak necháme Ježiša
vstúpiť dnu, ak ho vpustíme dnu. Iba vtedy získame, čo
nám prináša, iba vtedy budú pre nás radostné, lebo sú to
Ježišove sviatky.
Prajem vám šťastné a milosťami naplnené prežitie Vianoc a v Novom roku 2021 všetko dobré.
Mgr. Viliam Chrastina
Správca farnosti Veľké Bierovce

AKO SEPARUJEME
Blíži sa koniec roka a ako väčšina ľudí bilancuje čo sa im
podarilo, či možno aj nevyšlo podľa plánov, tak aj my by
sme sa radi obzreli za tým, ako sa nám tento rok darilo,
či nedarilo v boji s odpadmi.
Nazvala som to bojom. Áno, správne. Je to náš spoločný
boj za lepšie vyhliadky do budúcnosti, za čistejšiu planétu či krajšie prostredie, v ktorom žijeme.
Triedenie odpadu je veľmi široká téma a každý z nás ju
chápeme po svojom. Separovanie sa stále viac a viac do-

stáva do povedomia a aj do bežného života nás všetkých.
Za posledný rok sme snažili zistiť, či to ako k triedeniu
pristupujeme je dostatočné alebo stále je to len pojem,
ktorý nám nie je blízky. Podľa údajov, ktoré máme k dispozícií, sme sa za posledné roky ako obec, v separovaní
výrazne zlepšili. Ako si možno spomínate, od minulého roka je zavedený nový spôsob určovania poplatku za
uloženie odpadov na skládku a to na základe percenta
vytriedenia odpadov. Našim cieľom bolo sa dostať nad
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hranicu 30%, čo môžeme povedať, sme ani len nedúfali,
že sa podarí. Na začiatku roka, keď sa zadávali množstvá vyseparovaného odpadu do tej „zázračnej“ tabuľky, v ktorej zistíme ako dobre triedime, nás čakalo milé
prekvapenie. Výsledok triedenia za rok 2019 bol tesných
ale výborných 30,46%. Ukázalo sa, že naša obec ako
jedna z mála v okolí, pokorila hranicu a dostala sa do
lepších hodnôt. No i tak nás neminulo zvýšenie poplatku
za uloženie odpadu na skládke oproti predchádzajúcim
rokom. To sa prejavilo aj na zvýšení poplatku za zber
komunálneho odpadu. Nie je to populárny krok, avšak
je nevyhnutný. Keďže u nás nie je možné aby si každá
domácnosť uzavrela zmluvu s odpadovou spoločnosťou,
tak ako to je napríklad pri elektrine, vode či plyne, táto
povinnosť prechádza na obce, ktoré sú sprostredkovateľom tejto služby. Nie je to o tom, že obec vyberie poplatok od občanov a potom ho môže používať na ľubovoľné účely, tento poplatok je použitý na úhradu nákladov
zbernej spoločnosti. Žiaľ, vývoj týchto cien inak ako čo
najlepším možným triedením neovplyvníme. Do ďalšieho roka vstupujeme bez zvyšovania poplatku za zber
komunálneho odpadu a s cieľom dosiahnuť hranicu 40%
vytriedenia odpadov. Preto nesmieme zaspať na vavrínoch ale snažiť sa ešte zlepšiť, lebo vždy je čo zlepšovať.
Teraz si možno poviete, veď ja triedim ale môj sused či
ten, alebo onen netriedi a ja na neho doplácam? Je to nerovný boj, to uznávame, no dôležité je začať od seba, nepozerať po druhých ale snažiť sa sám za seba. Niekomu
to ide lepšie, je viac zbehnutý v spôsobe triedenia, niekto
sa snaží a možno mu to až tak nejde, ale aj to že vyvíja
určitú snahu je krok do predu.
Rok 2020 bol náročný, situácia ohľadom Koronavírusu

ovplyvnila všetkých a všetko. Inak to nebolo ani s odpadmi. Keď prišla prvá vlna a veľa z Vás zostalo kvôli
opatreniam doma, bolo možné pozorovať ako sa plnia
aj odpadové nádoby. Keď je človek doma a zrazu má
viac času, tak je prirodzené, že sa začne venovať aj iným
činnostiam medzi ktoré patrí aj upratovanie. A takýmto
upratovaním sa nám začali plniť aj odpadové nádoby
a postupne sa to začalo prejavovať aj na množstvách vyvezeného odpadu. Avšak, keď sme sa nato pozreli bližšie
a porovnali si množstvá vyvezeného odpadu, vyseparovaného odpadu a porovnali to s predchádzajúcim rokom
v tom istom období tak nám výsledky ukázali že hoci sa
nám zdá že odpadu pribúda, oproti minulému roku sú tie
množstvá porovnateľné a dokonca separovaného odpadu
je ešte viac. Tým sa ukázalo, že v triedení ako takom sa
zlepšujeme. Stále však je priestor na zlepšovanie.
V ďalšom roku vchádza do platnosti nový zákon, ktorý
upravuje spôsob zberu biologicky rozložiteľného odpadu. Jedná sa o odpad zo záhrad, ktorý pravdepodobne
väčšina z nás uskladňuje vo vlastnom komposte a aj
o odpad z kuchyne. Táto zložka odpadu nepatrí do komunálneho ale tiež medzi separovateľný odpad. Preto
treba aj tento druh odpadu zodpovedne triediť. V novom
zákone sa tak isto kladie povinnosť odpadovým spoločnostiam používať autá, ktoré majú zabudovanú váhu
a tým pádom budeme vedieť lepšie monitorovať aj ako
ktorá domácnosť separuje. Tieto vyzbierané údaje chceme v budúcnosti využiť aj pri stanovení sadzieb poplatku za komunálny odpad. Aby na nezodpovednosť iných
nedoplácali občania, ktorí sú naopak v triedení zodpovední. Veríme, že sa nám to podarí.
Patrícia Koníčková

Z činnosti speváckeho súboru v roku 2020
Veľa plánov, očakávaní, predsavzatí ako v novom roku
vylepšiť a skvalitniť činnosť v súbore. Tak začínal rok
2020. Prvou plánovanou úlohou bola zabíjačka, ktorá sa
konala 8.2.2020. Zabíjačke predchádzali prípravy, kde
sa podieľali všetci členovia súboru a mnohí rodinní príslušníci. Všetky starosti, úsilie a práca nevyšli na zmar.
Zabíjačka sa aj tento rok vydarila o čom svedčil ohlas
občanov, aj z okolitých obcí, ktorí prišli a posedeli pri
hudbe a dobrých zabíjačkových špecialitách.
No nielen takéto zážitky prináša život v súbore, ale prídu
aj smutné chvíle. Táto prišla, keď nás navždy opustila
členka súboru Lenka Bulková. Všetci sme si boli vedomí
toho, že ju musíme vystrojiť 22.2.2020 na poslednej ceste, navzájom sme sa podporovali aby sme zaspievali ešte
raz aj keď cez slzy.
Následne sme spievali na ďalšom pohrebe 11.3.2020,
keď zomrel syn členky súboru. A aj tým sme jej vyjadrili
aspoň maličkú podporu aj tak vo veľkom trápení.
Vtedy sa už začínala karanténa ohľadom pandémie na
ochorenie COVID 19. Aj členovia súboru sa prestali stretávať na skúškach. Prvý krát sme sa po uvoľnení opatrení
stretli 14.6.2020. Pokračovali sme v skúškach a nacvičili
nové piesne na Anna bál v Opatovciach 25.7.2020, kde
už tradične programom podporíme usporiadateľov bálu,
členov DHZ Opatovce.
V skúškach súboru sme pokračovali, čakalo nás vystúpenie
na Festivale ľudových remesiel v Trenčianskych Tepliciach

22.8.22020. Festivalu sme sa zúčastnili už druhý krát.
Samozrejme sme nechýbali ani na hodovej svätej omši
20.9.2020 v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Opatovciach, piesňami sme prispeli k slávnostnej atmosfére.
Žiaľ, pandémia sa znova šírila a všetky stretávania boli
obmedzené, čo ešte stále trvá aj v týchto dňoch, keď už
minulé roky súbor cvičil na podujatia usporiadané pre
seniorov a program na Vianočné sviatky.
Tak teraz nezostáva iné ako byť trpezliví a keď skončí
a ustáli sa toto pre nás neobvyklé obdobie, znovu sa začneme pravidelne stretávať na skúškach súboru a nacvičovať piesne, aby sme mohli s programom vystúpiť na
rôznych podujatiach v Opatovciach ale aj v okolí.
Blíži sa čas vianočný, preto všetkým želám požehnané,
pokojné sviatky vianočné a šťastný Nový rok.
Janka CHORVÁTOVÁ

7

OBECNÉ NOVINY OPATOVCE • Ročník XX • Číslo 1 - december 2020

ZO ŽIVOTA SENIOROV

nu proti pandémii, ďakujeme všetkým, ktorí nás chránia
v týchto zvláštnych časoch. Obecný úrad a zastupiteľstvo
v obci nám venovalo finančné prostriedky vo výške 500,€. Niečo sme použili na náš spomínaný výlet a niečo na
vianočný darček, ktorý dostaneme v mesiaci december.
Vidíte, nie sme sami. Preto nepodliehajme depresiám,
smutným myšlienkam. Každý deň vyjde slnko a vyjde aj
pre nás.
Marta Bulková, predseda JD Opatovce

Štatistika za rok 2020 k 30.11.2020
Dňa 23. januára sme si naplánovali výlet do Vysokých
Tatier. Konkrétne sme boli zvedaví na povestný ľadový dom a ľadové sochy na Hrebienku. Výlet bol úžasný
a jediný v tomto roku. Ako sami viete, ďalšie dni v tomto roku boli a sú nezvyčajné a netradičné. Všetky ostatné
činnosti boli pre nás neuskutočniteľné. Ale nevzdávame
sa. Všetky prospekty na naše možné výlety čakajú na nás
pre lepšie časy. Tento čas je bez našich stretnutí, bez výletov, bez akýchkoľvek aktivít. Ale nie sme sami. Všetci
na nás myslia.
Ďakujeme obecnému úradu za pekné darčeky v rámci
mesiaca starších, ďakujeme i svojim rodinám za ochra-

Počet obyvateľov
z toho
Priemerný vek
Slobodní/é
z toho
Ženatí/vydaté
z toho
Narodení
z toho
Sobáš
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Zomrelí

427
211 mužov a 216 žien
41,91
207
116 mužov a 91 žien
187
86 mužov a 101 žien
2
1 chlapec a 1 dievča
2
7
6
3

FUTBAL
Na začiatku hodnotenia uplynulého roka 2020 si pomôžem výrokom slovenského reprezentanta v cyklistike
Petra Sagana, ktorého určite netreba predstavovať: „Nikto
také čosi nečakal, nikto na to nebol pripravený. Koronavírus nezasiahol len šport, ovplyvnil životy všetkých ľudí
na celom svete. Je to pre všetkých rovnaké a musíme sa s
tým vyrovnať, takže aj ja som musel nájsť cestu a spôsob,
ako sa s tým budem vyrovnávať. Na druhej strane ako
profesionálni športovci by sme mali byť pre svoje okolie
aj príkladom, tak sa nechcem sťažovať, a zobral som to
tak, ako to prišlo, a prispôsobil som sa.“

Ani my sa nechceme sťažovať. Prispôsobili sme sa sťaženej situácii a aj naďalej sa snažíme robiť futbal tak, aby
nás bavil, mali sme z neho dobrý pocit, a svojím prístupom a výkonmi robili radosť našim verným fanúšikom.
Keď sa dokážeme stretávať, trénovať a zabávať pre spoločný fenomén „“futbal“, tak verím, že prídu aj pozitívne
štatistické ukazovatele, ako je postavenie v tabuľke, počet
bodov, strelené a obdržané góly.
Od začiatku roka sme sa pripravovali v zimných podmienkach na druhú polovicu sezóny, ale v marci sa začali prijímať opatrenia na spomalenie šírenia pandémie COVID-19
a všetky futbalové súťaže na Slovensku boli zrušené.
Tréningový proces sme teda pre pandémiu prerušili na

pár týždňov, a hneď ako to protiepidemiologické opatrenia dovolili, začali sme sa stretávať na ihrisku a trénovať za zvýšených hygienických opatrení. Hráči boli veľmi
nabudení a nedočkaví, takže sme sa stretávali dvakrát
do týždňa. V mesiaci júl sme už mohli odohrať aj štyri
prípravné zápasy a pripraviť sa na začiatok nového súťažného ročníka 2020/2021, ktorý odštartoval v prvý augustový týždeň. Stihli sme odohrať jedenásť majstrovských
zápasov z celkového počtu pätnásť, obsadili sme piatu
priečku so ziskom dvadsať bodov s vysoko aktívnym
skóre 26:19, pričom sme opäť nastrieľali najviac gólov
zo všetkých mužstiev. Najlepším strelcom sa stal Adam
Moravčík s ôsmimi gólmi pred Jurajom Bartákom a Tomášom Sivákom, ktorým sa podarilo streliť po 6 gólov.
Naďalej spolupracujeme s futbalovým klubom Trenčianska Turná pri vytváraní spoločných družstiev starších
žiakov a dorastu. V budúcom roku plánujeme vytvoriť aj
kategóriu „prípravka“, a preto aj touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť o akúkoľvek pomoc pri výchove mladých
futbalových nádejí.
Naši futbaloví fanúšikovia cítili „hlad“ nielen po športových súbojoch, ale tiež aj po kultúrnych a spoločenských
akciách. Je preto celkom prirodzené, že si opäť našli cestu
na naše zápasy. Mrzí nás, že sme tento rok nemohli po
jedenástich rokoch zorganizovať Jánske ohne 2020.
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí nás podporovali na ihrisku, ale aj tým, ktorí nám darovali 2% z daňového priznania, „Evite“ Gabrišovej za pomoc pri rekonštrukcii priestorov kabín. Veríme, že aj v nasledujúcej
sezóne nám budete prejavovať svoju priazeň.
Želáme Vám pokojné Vianoce a do roka 2021 veľa radostných chvíľ, pozitívnej energie a málo negatívnych
myšlienok. Dúfajme, že sa čoskoro uvidíme na futbalovom ihrisku.
Mgr. Roman Kadák
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DHZ OPATOVCE
Vážení čitatelia, milí občania. Blíži sa koniec roka a pred
nami sú Vianoce – sviatky pokoja, mieru, priateľstva.
Ako tomu u nás býva zvykom, tak i tento rok sa Vám
prihovárame a zhrnieme činnosti, ktoré sme v rámci zboru vykonávali počas uplynulého roku.
Začiatkom roka sme sa žiaľ ponorili do čias, ktoré boli
pre každého nové, neobvyklé a mimoriadne náročné.
Vo chvíli prepuknutia pandémie Covid 19 sme roznášali rúška i po našej obci – a to predovšetkým jej starším
obyvateľom. Náš zbor, rovnako ako aj ostatné Dobrovoľne hasičské zbory na čele s HAZZ sme začali okamžite pripravovať materiál na boj s koronavírusom, aby
sme v prípade vážnej situácie boli pripravení a okamžite
dokázali poskytnúť pomoc. Na konci Marca vo večerných hodinách sme boli požiadaní o pomoc pri vykladaní
zdravotníckeho materiálu v skladoch Štátnych hmotných
rezerv. Približne 20 minút od oznámenia a požiadania
o pomoc, vo večerných hodinách tam naša jednotka vyrazila a išla priamo na dané miesto. Strávili sme tam celú
noc, počas ktorej sme pomáhali pri uskladnení zdravotníckeho materiálu. V novembri 2020 začalo prebiehať
celoplošné testovanie, do čoho sme sa v oboch kolách
v plnej miere zapojili, pričom nám veľmi pomohla aj
naša novopostavená hasičská zbrojnica.
Počas roka sme riešili aj niekoľko výjazdov – požiare,
technické zásahy, či pátranie po osobe, ktorá sa nehybne
nachádzala v blízkosti rozvodnenej rieky Váh. Našťastie,
osoba bola rýchlo vypátraná. Zaregistrovali sme, že nie-

ktorí občania nás informovali o tom, že budú v ich blízkosti pozemku alebo na pozemku spaľovať konáre a iný
materiál. Sme však radi, že nás o tom informujete, je tu
však problém, že počas vyhlásenia stavu nebezpečenstva
vzniku požiaru je akékoľvek spaľovanie prísne zakázané podľa zákona 314/2001. Preto Vás chceme poprosiť,
aby ste nielen počas tohto obdobia, ale aj inokedy, likvidovali odpad buď kompostovaním alebo odvozom na
bioskládku. Ak neexistuje iný spôsob poprosíme, aby ste
spaľovanie hlásili v prvom rade miestnej hasičskej jed-

notke, kde bude prebiehať spaľovanie.
Počas celého roka, samozrejme podľa toho, ako nám situácia dovolila, prebiehala práca s deťmi a mládežou v
hasičskom krúžku. Náš chlapčenský dorastenecký oddiel
pokračuje v čom sme začali a to je príprava členov na
zásahovú činnosť. Niektorí z nich boli už vybraní na záverečné základné školenie, ktoré trvá 4 dni. S mladými
dorastenkami sme mali rôzne školenia ohľadom zdravotnej prípravy, oboznamovanie sa s hasičskou technikou,
tréningy na hasičskú súťaž. S našou najmladšou skupinou hasičov sme v rámci možností vykonávali tréningy
zamerané na disciplíny, ktoré sa objavujú v rôznych pretekoch, či súťažiach. Snažili sme sa striedať teóriu s aktívnou športovou činnosťou, podľa toho, ako nám daná
s situácia dovoľovala. V zimných mesiacoch a teda v
období, kedy sme sa dlhšiu dobu nemohli stretnúť, sme
vyskúšali inovatívnu formu tréningu (zameraného na teóriu) a to formou videohovoru a prezentácie o viazaní
uzlov a topografických značkách.
Školenia a taktické výcviky prebiehali aj pri starších hasičoch, ktorí si okrem iného vyskúšali a zdokonalili sa
pri zlaňovaní alebo záchrane osôb z rieky a následnej
resuscitácií.
Tento rok sa nám podarilo zorganizovať 7. ročník Anna
bálu. Bol to asi najťažší ročník Anna bálu, nakoľko sme
do poslednej chvíle nevedeli, či sa vôbec uskutoční.
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa
prišli zabaviť a týmto podporiť náš zbor. Samozrejme
v neposlednom rade chceme poďakovať našim sponzorom, ktorí nám pomohli pri organizácií a ktorí sa postarali aj o bohatú tombolu. Na záver by sme radi poďakovali všetkým, ktorí nás podporujete, či už finančne alebo
materiálne. Ďakujeme aj firmám, ktoré nám tento rok
pomáhali pri dostavbe hasičskej zbrojnice a rekultivácií
jej okolia. Nemôžeme zabudnúť ani na zamestnancov
obecného úradu a pani starostku, ktorí nám celoročne
pomáhajú. Vďaka tejto pomoci funguje náš hasičský
zbor a aj Vy týmto prispievate k ochrane pred požiarmi.
Celý hasičský zbor praje všetkým občanom obce Opatovce pokojné Vianočné sviatky prežité v kruhu rodiny
a šťastný Nový rok 2021.
Ing. Benjamín Vasko
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