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Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.
Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinká.

Vážení spoluobčania,
prežili sme ďalší rok limitovaný Covidom19, ktorý zmenil naše životy. Obmedzil naše prirodzené bytie,
naše spoločenské, športové a dokonca aj rodinné aktivity.
V rámci opatrení sa menej stretávame a nie je nám umožnené naplno prežívať spoločne chvíle
v kruhu rodiny, alebo priateľov.
Prichádzajú najkrajšie sviatky roka Vianoce. Na chvíľu sa zastavíme a budeme spomínať
na svojich blízkych, priateľov a určite si zaspomíname, aj ako sme prežívali Vianoce pred pandémiou.
Bol to čas stretávania sa. Budeme si zo srdca priať a dúfať, aby sa nám vrátili staré Vianoce.
Milí spoluobčania, dovoľte, aby som Vám zaželala v svojom mene, v mene pracovníkov obecného úradu
a poslancov obecného zastupiteľstva radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v plnom zdraví. Želám
vám, aby sa splnili vaše priania a očakávania.
Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli nielen ten najkrajší darček, aký si vysnívali,
ale aby bez obáv mohli chodiť do školy a dobehli zameškané učivo.
Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických
a fyzických síl.
Prajem Vám šťastné a požehnané vianočné sviatky a Nový rok 2022 nech je plný zdravia a prosperity.
Mgr. Iveta Mondeková, starostka obce
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Rok 2021 v našej obci.
Rok 2021 na celom svete a rovnako aj v našej obci Opatovce, opäť poznačila covidová pandémia. Okresala naše
aktivity o tradičné milé podujatia. Pridala nám testovanie na covid a skomplikovala prácu i bežný život. Napriek
tomu sme zaznamenali aj úspechy. S dobrým výsledkom sa nám podarilo sčítať obyvateľov našej obce, nakoľko
rok 2021, bol i rokom sčítania obyvateľov. Dosiahli sme 99% úspešnosť.
Z naplánovaných stavebných prác sa nám podarilo dobudovať asfaltový chodník na cintoríne, vymeniť dvere na
kultúrnom dome a okno na pohostinstve.
Osadili sme obelisky na cykloturistickom chodníku a tým ukončili projekt troch cyklotrás „Za históriou Veľkej
Moravy.“
Stavanie mája
Z kultúrnych podujatí sme v rámci obmedzení postavili
máj s pomocou techniky pána Sandra Prekopa a našich
dobrovoľných hasičov, ktorí máj pomohli aj vyzdobiť.

Posvätenie obeliskov na cyklotrase v Boršiciach
a Zlechove
Dňa 3.6.2021 sme sa zúčastnili slávnosti posvätenia obeliskov na cyklotrase našich cezhraničných partnerov
Boršíc a Zlechova, kde okrem iných nádherných obeliskov od Ak. sochára Daniela Ignáca Trubača je na hranici
katastrov týchto obcí na cyklotrase umiestnený 6 metrov
vysoký obelisk Svätého Gorazda. (Zmienku o obeliskoch nájdete ja na Wikipédii) https://cs.wikipedia.org/
wiki/Cyklostezka_svat%C3%A9ho_Metod%C4%9Bje

Júl sa niesol v znamení slávnosti posvätenia obeliskov
a cykloturistického chodníka „Z Opatoviec do Trenčína“ a už tradičného Anna bálu, ktorí usporadúvajú s
podporou obecného úradu členovia DHZ Opatovce.

Slávnosť leta 2021
Posvätenie cykloturistického chodníka z Opatoviec do
Trenčína.
24. júla 2021 pred sviatkom svätej Anny, vďaka poľaveniu pandémie a príjemného letného počasia sa podarilo
zorganizovať slávnostné posvätenie cykloturistického
chodníka „Z Opatoviec do Trenčína“ a obeliskov od Ak.
Sochára Daniela Ignáca Trubača, ktoré sú umiestnené menší na hrádzi korune rieky Váh na hranici katastrov
Opatoviec a Trenčína a väčší s tabuľou s historickými
dátami našej obce v miestnom parku.

Posvätenie previedol dôstojný pán farár Mgr. Viliam
Chrastina správca našej farnosti. Slávnosti sa zúčastnili
okrem našich občanov i vzácni hostia, naši cezhraniční
partneri z Boršic a Zlechova, pani primátorka mesta
Trenčianske Teplice Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková,
starosta obce Selec a zároveň poslanec TSK, MVDr.
Stanislav Svatík, poslanci TSK, Mgr. Tomáš Vaňo a Ing.
Miloš Mičega, starosta Trenčianskej Turnej Ing. Peter
Mikula, starosta Mníchovej Lehoty Mgr. Jozef Kováč,
veľavážená evanjelická farárka Mgr. Jarmila Petrulová,
zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mgr. Peter
Takáč a Mgr. Ľubica Slišová, zástupcovia firmy PEMAL
s.r.o. a ďalší hostia.
Úvodné slovo slávnosti patrilo starostke obce Mgr. Ivete
Mondekovej, ktorá privítala vzácnych hostí a vyjadrila
poďakovanie za veľmi dobre odvedenú prácu firme PEMAL, stavebnému dozoru Ing. Pavlovi Trúnkovi, projektantom, cezhraničným partnerom a všetkým ktorí sa
podieľali na úspešnej realizácii tohto projektu. Ak. sochárovi Danielovi Ignácovi Trubačovi za nádherné umelecké diela a v neposlednom rade občanom, ktorí s nad-
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šením pomáhali pri osádzaní obeliskov, úprave okolia a
vyrobili lavičky na cykloturistickom chodníku.
Ďalším rečníkom bol starosta Boršic Ing. Roman Jílek,
ktorý sa zameral v svojom prejave na spoločnú históriu
Slovákov a Čechov v časoch Veľkej Moravy.

Akademický sochár Daniel Ignác Trubač priblížil zhromaždením, ako a akou technológiou tvoril obelisky a čo
znázorňujú. Ústredným motívom obeliskov je replika
gombíka, ktorý sa našiel v Boršiciach v hrobe z čias
Veľkej Moravy.
MVDr. Stanislav Svatík odovzdal pozdrav od predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku a poprial Opatovčanom veľa úspechov. Vyjadril potešenie, že aj malá obec dokázala vybudovať takéto prospešné dielo, ktoré slúži nie len Opatovčanom, ale aj
širokej verejnosti.
Posledným z rečníkov bol zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky Mgr. Peter Takáč, ktorý vyjadril uznanie
úspešnej realizácii projektu „Na kole za histórií Velké
Moravy.“
Slávnosť okrášlil svojimi piesňami Folklórny spevácky
súbor Opatovčan.
Po akte posvätenia obelisku v miestnom parku sa slávnostné zhromaždenie odobralo na začiatok cykloturistického chodníka, kde sa konalo posvätenie a prestrihnutie
stuhy.
Zástup zúčastnených hostí a občanov pokračoval po cykloturistickom chodníku k ďalšej zastávke – k miestu,
kde stáli v minulosti Opatovské plávajúce mlyny a kompa. Sprievod prechádzal okolo lavičky, ktorú vyhotovili
Jozef Bulko a Milan Bulko a lavičky vyhotovenej Petrom Horňákom, až k druhému obelisku na hrádzi na
hranici katastrov Opatoviec a Trenčína.
Po posvätení cykloturistického chodníka sa slávnostné
zhromaždenie presunulo do areálu športoviska, kde sa
konal Anna bál.
Bolo to príjemne strávené popoludnie, ktoré vyvrcholilo
vydarenou tanečnou zábavou poriadanou členmi DHZ
Opatovce.
A ešte úplne na záver. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa podielali na úprave okolia obeliskov: pán Milan Svatík, Andrej Bulko, Jozef a Damián Kendralovci, Branislav Hudek, Peter Vasko, Igor Bulko, Pavol Mondek a
Ing. Jozef Krajčír.
PD Soblahov za sponzorský príspevok.

Richardovi Bulkovi za ozvučenie slávnosti. Členkám
folklórneho speváckeho súboru za zabezpečenie napečenia koláčov, členom JD a dobrovoľným hasičom za
vyčistenie okolia cykloturistického chodníka a aj všetkým ostatným občanom, poslancom a pracovníkom
obecného úradu, ktorí pomohli zorganizovať túto milú
slávnosť.
Životné jubileum
90 rokov
22. augusta 2021
sa pán Pavol Janík
sa dožil krásnych
90 rokov života. K
tomuto vzácnemu
životnému jubileu
mu zablahoželala
starostka obce a
pracovníci obecného úradu.
Oslávencovi popriali veľa zdravia,
šťastia, radosti a spokojnosti v kruhu najbližších.
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Mesiac úcty k starším
V mesiaci október, ktorý patrí naším seniorom, obecný
úrad pripravil pre seniorov darčeky s prianím a ubezpečením, že na nich nezabúdame. Do pestrosti balíčka prispela firma GORAL s.r.o. a J.G. Fruit, s.r.o., za čo im
ďakujeme.
Mikuláš
Mesiac december už tradične patril Mikulášovi a naším
deťom, ale i tento rok žiaľ už v spomínanom režime
obmedzení. Mikuláš poprosil našich dobrovoľných hasičov, aby odovzdali deťom pozdrav a poslal im balíčky.
Naši dobrovoľní hasiči za maximálneho dodržania pandemických opatrení odovzdali balíčky od Mikuláša
deťom.
Športové úspechy našich občanov.

Lenka Eržinová zabehla v čase 4 hodiny a 2 minúty, čím
obsadila 82. miesto z celkovo 163 štartujúcich žien.
Gratulujeme úspešným športovkyniam !
POKOJ V NÁS
Vzácni priatelia!
Pokoj - to je stav, keď nie je vojna. Pokoj - to je mier i v
menších rozmeroch, mier medzi človekom a človekom,
mier v rodine, medzi priateľmi, medzi susedmi. Pokoj je,
keď človek má čo potrebuje a netrpí nedostatkom; keď má
úspech; keď je jeho úsilie a práca požehnaná. Základom pokoja je istota prijatia a lásky, ktorej pôvodcom je Ten, ktorého narodenie do tohto sveta si pripomíname v čase Vianoc.
Pokoj a nádej, ktoré vložil Pán Boh do sveta vo svojom
narodenom Synovi v Betleheme- v Ježišovi. Slovom pokoj
sa označuje aj vnútorný pokoj v ľudskom srdci.

Úspešná drezúrna jazdkyňa.
Počas druhého septembrového víkendu sa v Šamoríne
konali Majstrovstvá Slovenska v drezúre, na ktoré sa
kvalifikovala Stella Eržinová v kategórii deti. Účasť v
majstrovskej súťažiach bola podmienená splnením
kvalifikačných kritérií, ktoré stanovila Slovenská jazdecká federácia. Podmienku si Stella splnila účasťou na
3 podujatiach požadovanej úrovne, kde obsadila 5., 1. a
2.miesto. MSR v drezúre prebiehali ako 2-kolová súťaž,
kde výsledné poradie určoval súčet bodov z prvého a
druhého kola. Stella na koni Amber Nuance reprezentujúca JK Uhliská obsadila skvelé 2. miesto.

Medzinárodný Maratón Mieru.
Už skoro sto rokov patrí prvá októbrová nedeľa v Košiciach maratónu. Zastúpenie na Medzinárodnom Maratóne Mieru bolo aj z našej obce. Svoj prvý maratón (42km
a 195m)

Pokoj v ľudskom srdci je protikladom strachu, protikladom smútku, nervozity, hnevu. Smútok sa nás zmocňuje pri rozličných životných ranách, pri dlhodobom utrpení. Poznáme, čo je to nepokoj, ktorým si prechádzame
práve v toto období pandémie. Vieme si však pomenovať,
kde nachádzame v tejto náročnej dobe silu a pochopenie?
V hluku a zhone vianočných príprav sa nám v tichej noci
ponúka odpoveď. K betlehemským jasličkám, kde je
položený narodený Syn Boží- Ježiš- môžeš prísť bez pretvárky taký aký si. So všetkou ustarostenosťou, bolesťou,
so všetkou radosťou, úspechom, nádejou. Pán Boh na
Teba nezabudol. Jeho Syn nás o tom učí. Učí nás ako žiť,
ako viac dôverovať. Učí nás istote, že sme v Jeho rukách.
Ale často náš život býva narušený strachom z budúcnosti.
Neraz si v predstavách vykresľujeme rozličné druhy nešťastia, ktoré môžu postihnúť nás a našich blízkych. Naozaj sa stáva sa všeličo. Každý deň sa dozvedáme o nešťastiach a katastrofách. Ako rozumní ľudia robíme primerané preventívne opatrenia. Ale každému je jasné, že
nie je v ľudských silách dosiahnuť absolútnu istotu. Možno aj za týchto okolností získať pokoj? Určite áno! Kristov
pokoj nespočíva v tom, žeby nám sľúbil, že sa nám nič
zlého neprihodí. Obsahom jeho lásky je istota, že za všetkých okolností sme v Božích rukách a to aj vtedy, keby
do nášho života prišli veľmi nepríjemné udalosti. U
niektorých ľudí má strach formu utrápenosti do budúcnosti a to v takej miere, že im to pokazí všetku radosť zo života aj radosť z toho pekného, čo momentálne majú. Proti
tomuto strachu nám daruje Ježiš istotu, ktorá je tak krásne
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vyjadrená v 23. žalme: "Keby som kráčal hoci temným
údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou."
S vnútorným pokojom sa dajú veci riešiť omnoho lepšie.
Kto túži po láske, viere, pokoji, nádeji, nikdy neodíde s
prázdnymi rukami. Božím plánom je ukázať človeku
správne hodnoty a v narodenom Synovi Božom ukázať,
čo je to skutočná láska. Prijmi ponuku Božej lásky, ktorá
nech je pre Teba inšpiráciou k pokoju a láske vo vzťahoch
medzi ľuďmi v menších i veľkých rozmeroch. Neboj sa
prijať dar Vianoc, ktorý je aj pre Teba darom od Pána
Boha v tomto vianočnom čase. Lebo On hovorí: „Pokoj
vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Prijmi ho s
láskou a istotou, že si dôležitý a Bohom milovaný..“
Pokojné sviatky Vianoc a nový rok 2022 naplnený
láskou, pokojom, zdravím a nádejou prajem s modlitbou
na perách Vám a Vašim drahým rodinám!
Vaša Jarmila Petrulová- evanjelická farárka
www.ecav-tnstankovce.sk
VIANOCE 2021
Zvykneme hovoriť, že k niektorým miestam máme citový
vzťah. Je to spôsobené príjemnými zážitkami alebo dôležitými chvíľami v živote, ktoré sú s nimi späté. Zároveň
môžeme mať aj nepríjemné miesta, kam by sme sa už nikdy nechceli vrátiť. Existujú aj miesta, kde Boh dáva špeciálne požehnanie a dary. Pre Máriu a Jozefa to bolo mesto Betlehem. V ňom Mária porodila Ježiša Krista. Ich
cesta do Betlehema nebola vôbec ľahká. Nielen sama
cesta hornatou Judeou, ale aj cesta viery od momentu, keď
sa anjel Gabriel zjavil Márii a oznámil jej Boží plán a
Jozefovi povedal, aby sa ju nebál zobrať za manželku.
Ľahké nebolo ani nájsť miesto na odpočinok. Museli veľa
prekonať, kým mohli uvidieť Ježišovu tvár. Ježiš sa
nenarodil tam, kde Židia očakávali narodenie mesiáša.
Nebolo to na peknom mieste, ale v maštali. Príchod
Božieho Syna na zem hovorí, že Boh si vyberá miesta,
ktoré človek nepokladal za dôstojné a vhodné. Hneď na
začiatku nám dáva lekciu pokory a chce liečiť naše pyšné
túžby a predstavy o tom, kde by sme sa podľa nás mali
cítiť najlepšie a kde by nám mal dávať svoje dobrodenia.
Kde je náš Betlehem ? Ku ktorým miestam máme silný
vzťah? Môžeme povedať, že Boh nás dostal na nejaké
miesta, kde nás požehnal, niečím obdaroval? Môžu to
byť zvláštne miesta, ktoré sme si vôbec nevybrali, alebo
sme o nich nikdy netušili, alebo sme do nich nechceli
ani vstúpiť. Možno sme zažili ťažkosti, podobne ako
Svätá rodina, pokiaľ sme hmatateľne pocítili, že toto
miesto nám dal Pán Boh, aby nás obdaroval. Snáď starší
a skúsenejší môžu povedať, že Boh ich čakal na prekvapivých miestach, na ktorých mali spoznať jeho zámer
s nimi. Na týchto miestach ich urobil svedkami jeho samého, Ježiša Krista a Cirkvi.
Niekedy, keď počúvame príbehy starých učiteľov, kňazov, lekárov, alebo čítame životopisy svätých, sme
ohromení, kam všade ich Pán Boh poslal, aby tam svedčili o ňom. Kde našli šťastie a požehnanie na celý život.
Iní nám rozprávajú o tom, ako ich Pán Boh oslovil na
pútnických miestach. V dnešnej dobe odchádza mnoho
ľudí do ďalekých miest aj preto, aby ako kresťania pomáhali tam, kde to najviac treba. Neskôr vám povedia,
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že sa napríklad radi vracajú do Afriky, lebo tam zažili
blízkosť Boha a blížnych.
Požehnaným Betlehemom by mali byť aj naše rodiny.
Verím, že mnohí môžete na polnočnej ďakovať Ježišovi
za miesto, kde žije vaša rodina a kde dostávate veľa
darov od neho. Spomeňte, čo všetko vplývalo na to, kým
ste sa rozhodli, že toto je to miesto, toto bude ten dom,
táto farnosť, kde chceme mať svoj Betlehem. Možno ste
na začiatku chceli niečo úplne iné. Niektorí ešte nemajú
odvahu ísť do svojho Betlehema. Napríklad sa boja založiť rodinu alebo odkladajú všetko na neurčité časy. Majú
strach sa definitívne rozhodnúť. Ukazujeme fotografie a
videá z miest, ktoré sa nám páčia. Prajem vám všetkým,
aby ste mali skúsenosť a chuť aj rozprávať o miestach,
ktoré vám pripravil Pán a kde ste zažili a prežívate jeho
blízkosť a požehnanie.
Prajem vám milostiplné prežitie Vianoc v kruhu svojich
blízkych a všetko dobré v Novom roku !
Mgr. Viliam Chrastina, Správca farnosti Veľké Bierovce
Folklórny spevácky súbor OPATOVČAN v roku 2021.
Rok 2021 súbor nezačínal zabíjačkou ako po minulé
roky, všetky plány na činnosť sme museli podriadiť vážnej pandemickej situácii. Prvá skúška súboru sa konala
až 9.6.2021. Na skúške starostka obce pozvala členov
súboru na slávnostné otvorenie a vysvätenie cyklotrasy
v družobnej obci Boršice dňa 3.7.2021.
24.7.2021 súbor piesňami prispel k slávnostnému vysväteniu obelisku a otvoreniu cyklotrasy. Program pokračoval na Anna bále, ktorý už tradične otvárame svojím vystúpením.

Členovia súboru pokračovali v skúškach, chystali sme
program na vystúpenie do Trenčianskych Teplíc, kde sa
22.8.2021 konal Festival ľudových remesiel. Na tomto
podujatí sme spievali po tretí krát. Na hodovej svätej
omši 20.9.2021 v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie
v Opatovciach sme nemohli chýbať, piesne sväté sa
niesli v priestore pred kaplnkou. Na záver pre dobrú
náladu sme zaspievali aj piesne svetské.
Bohužiaľ, pandémia znova obmedzila plánované kultúrne podujatia. Tak ako minulý rok aj v tomto roku bolo
toto naše posledné vystúpenie. Nezostáva nič iné, len počkať až sa situácia s pandémiou zlepší a mohli by sme
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sa schádzať tak, ako roky pred tým. Je ich presne deväť.
Tak dúfam, že sa dočkáme aj desiateho.
Koniec roku je tu čo nevidieť. V mene Folklórneho
speváckeho súboru OPATOVČAN všetkým želám pevné
zdravie, pokojné a požehnané sviatky vianočné, šťastný
Nový rok.
Janka CHORVÁTOVÁ
Zájazd Poklady Spiša
Dňa 23. -24.septembra 2021 JD Opatovce usporiadala
zájazd, v rámci poznávania regiónov Slovenska, po pokladoch Spiša - pamiatky Unesco. Zájazdu sa zúčastnilo
málo členov z dôvodu situácie s covidom. Na zájazde
sme sa však stretli so zabezpečením všetkých predpísaných povinností, či už to bolo pri ubytovaní, stravovaní
či návštev pamiatok, preto verím, že všetci účastníci sa
vrátili zdraví. Navštívili sme Spišskú Sobotu, kde sme si
prezreli Kostol sv. Juraja. Hlavný oltár vytvoril majster
Pavol z Levoče. Prezreli sme si renesančný kaštieľ v
obci Strážky, v Kežmarku sme mali prehliadku dreveného evanjelického artikulárneho kostola aj nového evanjelického kostola. V Levoči sme mali dostatok času prezrieť si historické jadro mesta, Chrám s. Jakuba s unikátnymi oltármi zhotoveným majstrom Pavlom z Levoče.
Na Mariánskej hore sme navštívili Kostol Navštívenia
Panny Márie, ktorý v roku 1984 vyhlásil Sv. Otec Ján
Pavol II na Baziliku minor. Po ceste do Spišskej kapituly

svoje obľúbené knihy, ktoré vám prinesú radosť. Aj toto
je možno jeden zo spôsobov ako prekonať aj tieto neľahké dni.
Aj v tomto roku sa nám podarilo za pomoci Obecného
úradu v Opatovciach doplniť knižný fond o nové knihy
pre deti a mládež aj pre dospelých:
Nové knihy pre dospelých:
Dobravková: Matky a kamionisti
Pačutová: Vykupiteľ duše
Schwalbová: Vyhasnuté oči
Havranová: Podvodníková žena
Dán: Bremeno minulosti
Nové knihy pre deti a mládež:
Planéta zem je úžasná
Veselé zvieratká
Rozprávky na dobrú noc
Tolstoj: Zlatý kľúčik
A aj keď to mnohí vedia, predsa len si dovolím pripomenúť, že knižnica býva otvorená každý piatok od 17:00 do
19.00 a žiadne členské sa v našej knižnici neplatí, požičanie kníh je zadarmo.
Marta Bulková, knihovníčka

Štatistika za rok 2021 k 07.12.2021
Počet obyvateľov
Priemerný vek
Slobodní/é
Ženatí/vydaté
Narodení
Sobáš
Prisťahovaní
Odsťahovaní
Zomrelí
sme sa zastavili na kopci zvanom Sivá brada, na ktorom
je postavená kaplnka - jedna zo zastavení krížovej cesty.
Poslednou zastávkou bola Spišská kapitula - Slovenský
Jeruzalem. Na ceste domov sme sa zastavili na vyhliadke
na Liptovskej Mare. Verím, že všetci, ktorí sa zájazdu
zúčastnili si odniesli bohaté zážitky.
Janka Hornáková
Obecná knižnica
„Nemám svoju obľúbenú knihu. Mám ich stovky.“ J.K:
Rowlingová
Aj v našej obecnej knižnici sa náchadzajú stovky kníh,
z ktorých sa môžete veľa vecí naučiť, alebo Vám prinesú oddych či zábavu. Napriek dobe v akej v súčastnosti
žijeme, knižnica v období, keď to bolo dovolené, fungovala a ponúkala a naďalej aj ponúka možnosť požičať
si knihy domov. Preto neváhajte a príďte si vybrať tie

426 z toho 212 mužov a 214 žien
42,25
213 z toho 118 mužov a 95 žien
179 z toho 83 mužov a 96 žien
3 z toho 3 dievčatá
2
10
6
5

Futbalový klub
S blížiacim sa koncom roka 2021 prichádza čas na zhodnotenie futbalového života v našom klube. Na začiatku
sa chceme pochváliť dosiahnutými výsledkami. Dospelí
dokázali v 6. lige Oblastného futbalového zväzu Trenčín
obsadiť priebežne druhé miesto so ziskom 35 bodov za
jedenásť víťazstiev, dve remízy a dve prehry s vysoko
aktívnym skóre 55 strelených gólov k 26 obdržaným.
Suverénne sme ovládli štatistiky v strelených góloch,
keď Juraj Barták a Tomáš Sivák dokázali prekonať súperových brankárov spolu až 38-krát, Juraj 21 gólov a Tomáš 17 gólov. Za ich individuálnymi štatistikami je potrebné vidieť kolektívne a zodpovedné výkony celého
mužstva, ktoré vo všetkých zápasoch ukázalo svoj prístup a tímový charakter. Do hry zasiahlo až 21 hráčov,
do kádra sa podarilo zapracovať aj mladých hráčov, z
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nich až štyria už v roku 2013 začínali futbalovo napredovať v našom klube v kategórii mladších žiakov.
Samozrejme, že výkladnou skriňou každého klubu sú
vždy výsledky a úspechy dospelých, ale nesmie sa zabúdať na prácu s mládežou a musí fungovať aj systém klubu, ktorý si zabezpečujú sami hráči.

Futbalová budúcnosť je v našich pokračovateľoch, a
preto sme začali od mája trénovať mladých futbalových
nadšencov v kategórii prípravka U11. Boli prihlásení do
súťaže, kde zbierajú prvé kontakty a skúsenosti. Ich nadšenie pre futbal bude pod vedením trénera Juraja Bartáka
pokračovať aj v zimných mesiacoch, keď budú svoje pohybové aktivity rozvíjať aj v telocvični ZŠ J. Lipského
Trenčianske Stankovce.

Okrem najmenších sa na druhú časť sezóny budú, samozrejme, pripravovať aj dospelí, ktorí si výbornými výsledkami uplietli sami na seba bič. Každý bude od nich
očakávať len úspech a víťazstvá. Recept na futbalový
úspech prezradil svojim hráčom Tomáš Rosický
mnohonásobný český reprezentant: „Pre úspech musíte
okrem kvality a bojovnosti ukázať chcenie, stojí to síce
veľa fyzických a psychických síl, ale ten pocit stojí za to.“
Starší a skúsenejší hráči budú v chcení a prístupe opäť
príkladom pre tých mladších, ktorí sa od nich môžu určite veľa naučiť. A naopak, mladší hráči budú na ihrisku
garanciou fyzičnosti, rýchlosti, sily a kondície.
Všetky aktuálne informácie, výsledky, tabuľky, fotky, reporty a videá si môžete pozrieť na našej internetovej
stránke https://www.futbalbierovceopatovce.sk, o ktorú
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sa nepretržite stará Mgr. Timotej Bulko.
Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí nás podporovali na ihrisku, ale aj tým, ktorí nám darovali 2% z
daňového priznania, obecnému úradu za finančný príspevok na kúpu dresov pre prípravkarov a stavebnej firme FERO za tréningové oblečenie. Veľká vďaka patrí
rodičom našich najmenších, ktorí venovali svoj čas a pomoc ich podpore. Veríme, že aj v nasledujúcej sezóne
nám budete prejavovať svoju priazeň.
Želáme Vám pokojné prežitie Vianoc v kruhu svojich
najbližších a v roku 2022 všetko najlepšie.
Mgr. Roman Kadák
DHZ OPATOVCE
Vážení čitatelia, občania, priatelia.
Opäť sa Vám tradične, takto pred vianočnými sviatkami,
prihovárame prostredníctvom obecných novín, aby sme
Vám priblížili našu činnosť za uplynulý rok a popísali
aktivity, ktoré plánujeme do budúcnosti.
Rok z hľadiska výjazdov bol veľmi pestrý. Hneď po
novom roku sme boli požiadaní o súčinnosť pri pátracej
akcii v pohorí Považský Inovec, kde sa staršia turistka
stratila na vrchole kopca. Vo večerných hodinách sme
vyrazili na miesto udalosti a spoločne so záchrannými
zložkami sme prehľadávali oblasť. Podmienky pátracej
akcie boli sťažené v dôsledku mrazivého počasia, tmy, či
prudkých zrazov, kvôli čomu sa nám oveľa rýchlejšie vybíjali svietidlá a vysielačky. Napriek všetkému pátracia
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akcia dopadla dobre, pani bola vypátraná približne o
1:00 a tým bol zásah ukončený.
Toto je len jeden z viacerých príbehov týkajúcich sa pátracej akcie, ktorý musela naša jednotka riešiť, no ostatné
žiaľ skončili tragicky. Okrem iného sme riešili aj zásahy
požiarneho charakteru, či povodňové situácie a to najmä
v obci Trenčianska Turná. Sila prírody bola viditeľná aj
pri nešťastnej udalosti týkajúcej sa tornáda, ktoré zasiahlo našich susedov na Morave.
Táto prírodná katastrofa prišla nečakane a vyžiadala si
nie len obrovské materiálne škody, ale aj obete na životoch. Nechýbalo veľa k tomu, aby sa tento meteorologický jav dotkol aj našich občanov. V ten deň Európski odborníci z organizácie Estofex vydali najvyšší stupeň pred
možným vznikom tornáda práve v oblasti Trnavy, Nového Mesta nad Váhom a Trenčína.
V konečnom dôsledku sa táto nešťastná udalosť stala o
niekoľko kilometrov ďalej, práve v oblasti južnej Moravy.
V súvislosti s pandemickou situáciou sme počas roka
boli nasadení na výjazdy, v rámci ktorých sme zabezpečovali dodávku elektrickej energie na štátnych hraniciach. Takisto sme od marca do konca júla každý víkend
zabezpečovali koordináciu ľudí vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Trenčíne.
Okrem už spomenutých aktivít nášho zboru nesmieme
zabudnúť ani na samotné akcie, ktoré náš zbor v tomto
roku usporiadal.
V lete sme organizovali prvý ročník hasičskej súťaže s
názvom Zlatý hasič 2021, v ktorej súťažili naši hasiči individuálne, pričom boli rozdelení do troch hlavných
kategórií: muži - dorast, ženy - dorast a žiaci. Hasiči mali
pred sebou viaceré ťažké úlohy, medzi ktoré patrila prvá
pomoc, zásah pri dopravnej nehode, orientácia pri nulovom videní, ale i teória a mnoho iných disciplín.
Konečné poradie súťaže :
- Kategória: Muži a dorast : 1.Miesto Šimon Bujný
- Kategória: Ženy a dorastenky: 1. Miesto Ivana Bulková
- Kategória : Žiaci - plameň : 1. Miesto Andrea Škutová
Okrem toho sme tento rok zabezpečovali aj MDD na
rybníkoch v Opatovciach, ale aj viaceré festivaly a organizovali 8. ročník Anna bálu.
Veľmi si vážime Vašu účasť na tohtoročnom podujatí, ktorá
bola vyššia než roky predtým, čo však spôsobovalo aj dlhšie
čakanie v radoch. Touto cestou sa Vám za to ospravedlňujeme a veríme, že v ďalšom ročníku Anna bálu urobíme
všetko preto, aby sa tento problém neopakoval.
Rovnako by sme Vám všetkým týmto chceli poďakovať
za účasť, teší nás, že sa Anna bál postupne rozrastá a dostáva do povedomia ľudí v širšom okolí. V neposlednom
rade ďakujeme Folklórnemu speváckemu súboru Opatovčan za to, že nám každoročne príde odštartovať toto
podujatie.
Okrem zrekapitulovania aktivít a udalostí, ktoré sa minulý rok odohrali je dôležité popísať aj naše vízie a plány
do budúceho roka.

Budúci rok náš zbor obdrží AED - takzvaný defibrilátor.
Tento prístroj bude zachraňovať životy ľudí v našej obci
a v priľahlých dedinách a práve vďaka tomuto zariadeniu
zvýšime šancu na záchranu života človeka, ku ktorému
budeme vyslaní.
K tomuto však bude potrebné, aby členovia nášho zboru
postupne prešli školením, ktoré bude zamerané na použitie AED, aby sme dokázali pohotovo reagovať a okamžite vyraziť s prístrojom na výjazd.
V praxi to bude vyzerať tak, že volajúci zavolá na číslo
155, prípadne na 112, oznámi dôvod volania, následne
operátor tiesňovej linky vyhodnotí situáciu a vyhlási
poplach našej jednotke, zároveň aj záchrannej službe a
vyrazíme na dané miesto. Do desiatich minút po zavolaní
na tiesňovú linku by mala byť naša jednotka na požadovanej adrese.
A hoci veríme, že prístroj nebudeme musieť použiť, naši
hasiči budú pripravení pomôcť vždy a všade, kde to bude
potrebné.
Ako sme už v úvodnej časti naznačili, naša práca je častokrát vo veľkej miere ovplyvňovaná počasím, no napriek tomu musia naši hasiči okamžite reagovať na konkrétne situácie a postarať sa o čo najrýchlejšie zabránenie akýmkoľvek škodám a negatívnym následkom.
V tejto súvislosti by sme sa chceli obrátiť konkrétne na
našich občanov, a to s prosbou o to, aby nezatvárali, ani
neotvárali poklopy, ktoré slúžia ako odvodňovacie
kanály dažďovej vody z obce. Náš zbor intenzívne sleduje vývoj počasia na severe Slovenska, ale aj hladinu
rieky Váh a vždy, keď je to potrebné, sú členovia pripravení uzatvoriť tieto poklopy, preto sa nemusíte obávať
vysokej hladiny rieky. Poklopy nemôžu byť ale zavreté
stále, keďže dažďová voda by nemala kadiaľ odtekať.
Týmto Vás chceme ešte raz poprosiť, aby ste toto rozhodnutie o zatváraní a otváraní poklopov nechali výlučne na náš zbor.
Rovnako sledujeme aj vývoj počasia a pokiaľ SHMÚ
vydá varovanie o tom, že môže dôjsť v našej oblasti k
extrémnym búrkam. V tejto súvislosti Vám chceme povedať, že v prípade, ak by došlo k škodám na majetku,
napríklad k vytopeniu pivníc aj práve v dôsledku silných
búrok, môžete zavolať na linku 150, prípadne informovať o tom starostu obce, alebo akéhokoľvek člena nášho
zboru. Sme veľmi radi za to, že sme tento rok nezaznamenali žiadne horiace skládky okolo Váhu a nemuseli
vyrážať na takéto zásahy.
Na záver by sme chceli poďakovať pani starostke, zamestnancom obecného úradu, všetkým sponzorom, ktorí
prispeli do tomboly na Anna bále, alebo inak pomohli
nášmu zboru.
Všetkým Vám ďakujeme a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov strávených v kruhu svojich blízkych, v zdraví a najmä v bezpečí. Nech je budúci rok pre
nás všetkých lepší a pokojnejší.
Ing. Benjamín Vasko
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