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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva v Opatovciach
Dňa 27. 02. 2019
OcZ schválilo
• Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatovce na 1. polrok 2019
• Podľa ustanovení § 10 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15
ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce Opatovce.
• Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce
pre:
- Spevácky súbor Opatovčan, n.o. – na činnosť súboru v roku
2019 – 500 €
- DHZ Opatovce – na školenie a technicko-materiálne vybavenie pre DHZ v roku 2019 – 500 €
- JDS ZO Opatovce – na činnosť a aktivity v roku 2019 – 500
€
• Plán stavebných prác na rok 2019
• Plán kultúrných a športových podujatí na rok 2019

OcZ zobralo na vedomie
• Odvolanie Ing. Ľ. Chorváta voči rozhodnutiu č.71/2019 za
komunálny odpad
• Postúpenie podnetu – sťažnosti na bioplynovú stanicu BIOTEC, s.r.o. a odpoveď na sťažnosť
• Správu Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného
záujmu o podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov za rok 2018 starostkou obce Opatovce,
v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
OcZ poverilo
• Starostku obce rokovať o cene pozemku predaja pozemku
vo vlastníctve obce par.Reg.“E“ č. 571, o výmere 10459 m2,
orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce nakoľko
Spoločnosť DALITRANS obnovila záujem o odkúpenie
pozemku.
Dňa 26. 06. 2019

OcZ schválilo
OcZ zobralo na vedomie
• Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Opatov• Správu hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
ce na 2. polrok 2019
• Správu Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného • Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
záujmu o podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní a majet- • Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rekových pomerov za rok 2017 starostkou obce Opatovce,
zervného fondu vo výške 22799,06 EUR.
v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane ve- • Použitie rezervnérejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
ho fondu vo výške
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
28000€ na investič• Správu Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie
né akcie schválené
obecným zastupiDňa 22. mája 2019
teľstvom
• Rozpočtové opatreOcZ schválilo
nie č. 01/2019
• Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finanč- • Finančnú čiastku
33€, ako kompenného príspevku – Výnos Ministerstva financií SR číslo
záciu za bocianie hniezdo v záhrade pani M. Marchotovej
26825/2005-441 – oplotenie cintorína, položenie asfaltu na
prístupovú komunikáciu k DS
OcZ zobralo na vedomie
• Zabezpečenie spolufinancovania z vlastných prostriedkov
• Správu hlavnej kontrolorky za rok 2018.
pre projekt „Prestavba objektu s.č. 61 – Hasičská zbrojni• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
ca“, v rámci Výzva číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu proOcZ poverilo
stredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slo• Starostku obce preveriť situáciu využiteľnosti pozemku vo
venskej republiky vo výške 5 % poskytnutej dotácie.
vlastníctve obce par.Reg.“E“ č. 571, o výmere 10459 m2,
• Žiadosťo nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce
orná pôda, evidovaná na LV 511, k.ú. Opatovce vzhľadom
pre Futbalový klub TJ Veľké Bierovce –Opatovce –na zana ochranné pásmo dialnice a R2.
kúpenie športových a tréningovýc pomôcok v roku 2019 –
200€
OcZ neschválilo
• Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce • Žiadosť p. Rábeka o odkúpeniu pozemku vo vlastníctve
pre: DHZ Opatovce - príspevok na letný tábor mládeže –
obce – CKN 71/2 k.ú. Opatovce LV511 vo výmere 190 m2
Hasičský tábor 2019 – 80 €
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Záverečný účet za rok 2018
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného
hospodárenia obce v príslušnom rozpočtovom roku 2018,
ktorým sa riadi financovanie obce. Obec zostavila rozpočet podľa zákona číslo 583/2004 Z. z. a podľa ustanovenia § 10 odsek 7) o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce bol schválený OcZ 13. 12. 2017 uznesením č. 56/2017. V priebehu
roka bol zmenený štyrikrát a to: prvá zmena schválená dňa
14. 03. 2018 uznesením č. 6/2018, druhá zmena schválená
dňa 13. 6. 2018 uznesením č. 21/2018, tretia zmena schválená dňa 5. 9. 2018 uznesením č. 40/2018, štvrtá zmena
schválená dňa 7. 11. 2018 uznesením č. 48/2018. Rozpočet
na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako
nerozpočtovaný.
Skutočné plnenie príjmov k 31. 12. 2018 bolo
na 100%, rozpočet 190108,00€ a skutočné príjmy
190474,17€.
Bežné príjmy – z rozpočtovaných bežných príjmov
154108€ bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume
154656,02€, čo predstavuje 100% plnenie.
Bežné príjmy – daňové príjmy k 31. 12. 2018 skutočnosť
126918,87€ percento plnenia na 99% oproti rozpočtu.
V bežných daňových príjmoch sú zahrnuté:
– Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
k 31. 12. 2018 zo ŠR vo výške 86767,07€, percento plnenia 101%
– Daň z nehnuteľností skutočný príjem 28326,86€, % plnenia 101%
– Nedoplatky z minulých rokov 1586,55€
– Pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 3753,51€
– Daň za psa 533,34€
– Daň za ubytovanie 0,00€
– Daň za užívanie verejného priestranstva 293,00€
– Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
10998,60€
Bežné príjmy – nedaňové príjmy k 31. 12. 2018 – rozpočet 17260€, skutočnosť 18260,97€, čo je 106% plnenie.
Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2382€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 13587,37€, z prenajatých strojov,
prístrojov, zariadení 32,71€. Administratívne poplatky bol
skutočný príjem 1901,30€ čo je 116% plnenie.
Bežné príjmy – iné nedaňové príjmy k 31. 12. 2018 – rozpočet 9748,00€, skutočnosť 9476,18€, čo je 97% plnenie.
Medzi nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov, z vratiek a odvod z hazardných hier. Ďalej prijaté granty a transfery poskytnuté obci, boli účelovo určené
a boli použité v súlade s ich účelom.
Kapitálové príjmy – k 31. 12. 2018 rozpočet 30000€, skutočnosť 30000€ čo predstavuje 100% plnenie.
Príjmové finančné operácie – k 31. 12. 2018 rozpočet
6000,00€, skutočnosť 5818,15€, čo predstavuje 97% plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 20/2018 zo dňa

13. 06. 2018 bolo schválené použitie rezervného fondu
v sume 15000,00€. V skutočnosti bolo plnenie v sume
5818,15€.
Výdavky k 31. 12. 2018 – rozpočet 186089,00€, skutočnosť 167336,65€, čo predstavuje 90% čerpanie.
Bežné výdavky – k 31. 12. 2018 - z rozpočtovaných bežných výdavkov 136569€, bolo skutočne čerpané v sume
119548,36€, čo predstavuje 88% čerpanie. Medzi významné položky bežných výdavkov patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, skutočne čerpané
47222,24€ čo je 93% čerpanie, sem patria mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, hlavnej kontrolórky. Poistné
a príspevok do poisťovní skutočne čerpané 16508,77 čo je
96% čerpanie. Tovary a služby skutočne čerpané 48475,03€,
čo je 92% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých
stredísk OcÚ, ako sú energie, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, poplatky za nájom a ostatné tovary
a služby. Bežné transfery skutočne čerpané 4503,69€, čo je
35% čerpanie. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace
s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
skutočne vyčerpané 2838,63€, čo predstavuje 105% čerpanie.
Kapitálové výdavky – k 31. 12. 2018 – rozpočet 38020€,
skutočne čerpané 36334,15€, čo predstavuje 96% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Projektová dokumentácia – oddychová zóna
Z rozpočtovaných 2020€ bolo skutočne čerpané 516€, čo
predstavuje 26% čerpanie.
Rekonštrukcia a modernizácia - HZ
Z rozpočtovaných 36000€ bolo skutočne vyčerpané
k 31. 12. 2018 v sume 35818,15€, čo predstavuje 99 % čerpanie.
Výdavkové finančné operácie – k 31. 12. 2018 – rozpočet
11500,00€, skutočne čerpané 11454,14€, čo predstavuje
100% čerpanie.
Prebytok/schodok hospodárenia obce k 31. 12. 2018
Prebytok rozpočtu v sume 28773,51€ zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., navrhujeme použiť
na tvorbu rezervného fondu 22799,06€.
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume -5635,99€, navrhujeme vysporiadať z:rezervného fondu 5635,99 €.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
22799,06€.
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Odpad náš každodenný… a ako ho separujeme
Po zmenách, ktoré sa tento rok udiali v oblasti odpadového hospodárstva je potrebné dbať na separáciu ešte
viac ako predchádzajúce roky. V súčasnosti sa výška poplatku za vývoz odpadu odvádza podľa prepočtu, kde sa od
množstva ton komunálneho a objemového odpadu za rok
odrátajú celkové množstvá vyseparovaného odpadu (papier, plast, sklo, WKM, Kovy, nebezpečný odpad, elektro
odpad) a vypočíta sa percento triedenia odpadu. Dosiahnuté percentá vyseparovaného odpadu majú priamy vplyv
na poplatok za komunálny odpad. V súčasnosti je úroveň
triedenia v obci 24,55 %. Našim cieľom pre rok 2019 je
dosiahnuť 40,01%
Porovnanie vyprodukovaného množstva jednotlivých
zložiek odpadu v rokoch 2018 a 2017:
Rok 2018
Rok 2017
Papier a lepenka
14,35 t
5,21 t
Sklo
6,29 t
5,14 t
WKM (tetrapaky)
0,15 t
Šatstvo
0,664 t
1,20 t
Žiarovky a i. odpad obsahujúci ortuť
0,001 t
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
0,15 t
0,08 t
Oleje a tuky
0,10 t
0,10 t
Batérie a akumulátory
0,012 t
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia 0,994 t
Plasty
8,95 t
4,88 t
Kovy
0,66 t
0,52 t
Zmesový komunálny odpad 92,74 t
89,78 t
Objemový odpad
6,6 t
5,14 t
Finančné náklady obce na manipuláciu, vývoz
a zneškodnenie odpadov činili v roku 2018 finančnú čiastku 13 206,36 €. Poplatkom od občanov – fyzických osôb
a právnických osôb sa získala finančná čiastka 10 998,60
€. Obec dotovala manipuláciu, vývoz a zneškodnenie
vzniknutých odpadov v roku 2018 finančnou čiastkou
2207,76 €.
Od 4. 7. 2019 sme zaviedli nové označenie nádob na
Komunálny odpad. Každá smetná nádoba je označená nálepkou, ktorú tvorí označenie OP – skratka obce, číselný
rad a znak firmy Marius Pedersen, a.s. (viď foto). Upozorňujeme občanov, že iba
nádoba ktorá je označená
touto nálepkou bude pravidelne vyvážaná. Týmto
systémom sa snažíme zabezpečiť aby sa vyvážali iba nádoby, ktoré sú evidované pre danú domácnosť a zamedzilo
sa vývozu nádob, ktoré si občania zaobstarali naviac a tým
zvyšovali tonáž vývozov.
Od januára tohto roku sme začali monitorovať nakladanie s komunálnym odpadom a jeho separovanie. Zistili sme, že stále viac občanov sa zapája do separovania

odpadu. Kontajnery
na triedený odpad
sa rýchlejšie naplňajú a nádoby na komunálny odpad nie sú
tak často preplnené.
A však, separovanie nie vždy je realizované v patričnej kvalite. Čomu
nasvedčujú priložené fotografie.
Pri monitorovaní boli zistené tieto
nedostatky: V žltých
kontajneroch, ktoré
sú určené na plastový odpad sa nachádzali plechovice od
piva a dokonca odpad
z ostrihaného viniča.
V kontajneri na sklo
sa zasa objavujú kovové časti – zátky
z fliaš a veľakrát aj
rozbitý porcelánový
tanier - porcelán nepatrí do skla, ale do
komunálneho odpadu. Takto nekvalitne vytriedený odpad
jednotlivcami marí
úsilie ostatných občanov o separovanie
odpadu. Nesprávne
vytriedený odpad je
nepoužiteľný na recykláciu a dokonca
takéto znehodnotenie vytriedeného odpadu rieši zákonom
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch).V zmysle
zákona o odpadoch v prípade umiestnenia odpadu mimo
zberných nádob a znehodnotenia separovaného zberu sa
jedná o porušenie jeho ustanovení.
Doporučujeme naštudovať si letáky umiestnené na
kontajneroch na ktorých je uvedené, aký odpad je možné umiestniť v konkrétnom kontajnery. Plastové fľaše,
plechovice od piva a nápojov a obaly – krabice, tetrapaky treba rozobrať, postláčať, skratka zmenšiť ich objem aby nezaberali toľko miesta a až potom ich umiestniť
do patričných kontajnerov. Tým sa vyhneme preplneným
kontajnerom.
Patrícia Koníčková
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Oslava MDD
Deti oslávili svoj sviatok v nedeľu 9.júna 2019. V kultúrneho dome sme privítali Bábkové divadlo Lienka, ktoré zahralo pre naše deti Čertovskú rozprávku. Obecný úrad pripravil
pre deti darčeky a občerstvenie. Starostka obce ďakuje sponzorom, ktorí pomohli pri zabezpečení osláv MDD: Marius Pedersen, a.s. Trenčín a pani Ing. Zuzana Sičová.

Jarná brigáda

Každý rok na jar obecný úrad organizuje brigádu za účelom vyčistenia obecného parku a cintorína. Najaktívnejší občania sú už tradične seniori, ktorým patrí veľké poďakovanie.
A samozrejme nezabúdame ani na dobrovoľných hasičov,
ktorí ochotne pomohli pri ukladaní odpadu do veľkoobjemového kontajnera pri pravidelnom jarnom vývoze.

Stavanie mája
V našej obci, tak ako i v iných kútoch Slovenska sa stavanie mája stalo tradíciou, pri ktorej sa zídu občania. Deti vyzdobia máj krepovými stužkami a s očakávaním sledujú postavenie mája. Za pomoci autožeriava Sandra Prekopa, jeho
pomocníkov, našich hasičov a šikovných občanov sa podarilo
máj úspešne osadiť. Strom na máj poskytlo Združenie lesných
pozemkov a pasienkov Opatovce a zabezpečilo aj dopravu
mája do obce. O dobrú náladu sa opäť i tento rok postaral Spevácky súbor Opatovčan.

Karneval pre deti
V nedeľu 3. februára 2019
v Kultúrnom dome v Opatovciach sa už tradične konal
karneval našich detí. Zábavu a súťaže pripravili členky
Mestského divadla Trenčín.
Na úvod karnevalu nám priblížili, ako vznikli fašiangy
a plesy masiek. O hudbu do
tanca sa postaral Richard
Bulko. Na občerstvenie bol
prichystaný teplý džús, ktorý nám zabezpečila pani Ing.
Zuzana Sičová. Každá maska
bola odmenená darčekom,
ktorý pripravil obecný úrad
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Obecná knižnica

Opatovce v spolupráci s pani Martou Šulekovou. Veríme, že
deti odchádzali z karnevalu vyšantené a spokojné.

Životné jubileum
90 rokov

Pán Ján Marcinát 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.
Ku gratulantom sa pripojili i členovia Speváckeho
súboru Opatovčan. Pri príležitosti životného jubilea bol
vykonaný zápis do pamätnej
knihy Obce Opatovce.

V každých obecných novinách sa prihováram za existenciu
knižnice. Naša obec je jedna z mála, kde fungujú výpožičky
kníh, kde, skrátka, funguje obecná knižnica. Avšak aj v tej našej je z roka na rok menej a menej čitateľov. Pritom obsahovo
je tá naša na veľmi dobrej úrovni. Je v pekných priestoroch,
má bohatý knižničný fond a prevádzková doba je prispôsobená verejnosti.
V tomto období má k dispozícií okolo 3 000 kníh. Sú to
detské knihy, náučná literatúra, odborné knihy a hlavne beletria. Každý rok je dopĺňaná novými titulkami tak, aby sa vyhovelo všetkým – deťom i dospelým. Je to vďaka obecnému úradu, ktorý vo svojom rozpočte na nás nezabúda. Ak ste zvedaví,
aké novinky máme pre tento rok, navštívte nás. Je to každý
piatok v čase od 17.00 do 19.00 hod.
„Vybrala fotografiu mojej matky. Bola to skutočne krásna
žena, čo povieš? Spýtala sa. Potom podržala fotografiu s Alexom. Len sa naňho pozri! Zasmiala sa a v hlase jej bolo cítiť
hrdosť i súrodeneckú rivalitu. Vyberala ďalšie fotografie a ku
každej mi povedala niekoľko slov. Vtedy som si pomyslel, že
táto preslávená speváčka, ktorá svojim hlasom teší milióny
ľudí na celom svete, je stále obyčajné dievča s vrúcnym vzťahom k rodine. V tom okamihu som bol na svoju dcéru veľmi
hrdý.“
Ak chceš vedieť, ako to ďalej pokračuje, príď si ju požičať
a zisti si sám.
Marta Bulková, knihovníčka

JDS – základná organizácia
Opatovce
Dňa 26.januára 2019 sa uskutočnila výročná členská schôdza, kde sme rozoberali našu činnosť za rok 2018. Boli to rôzne akcie zamerané na využitie voľného času, kultúrne vyžitie
a spoločné stretávanie. Aj v tomto roku máme naplánované
aktivity – návšteva kultúrneho podujatia, návšteva termálneho kúpaliska, opekačku pri ohnisku, súťaž v riešení krížoviek.
Najviac však chcem spropagovať plánovaný autobusový zájazd, ktorý by sa mal uskutočniť v najbližších dňoch.
Ako návrh je návšteva Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Kežmarku, poznávacia plavba po Oravskej priehrade,
poznávacia návšteva nášho hlavného mesta Bratislavy. Uskutočnenie zájazdu závisí od záujmu zo strany všetkých členov
ZO, prípadne rodinných príslušníkov. Výber a čas zrealizovania výletu bude včas oznámené.
Jean Jacgues Rousseau povedal o šťastí: Každý chce byť
šťastný. Aby to dosiahol, musí predovšetkým vedieť, čo vlastne šťastie je. Pre niekoho sú podstatné materiálne veci, peniaze, blahobyt. Takých ľudí je mnoho. No sú ozaj šťastní?
Pre mňa je šťastím, keď cítim lásku, lásku rodiny, priateľov,
keď som zdravá, keď mám kde bývať, môžem si lietať svetom
a môžem zažívať nové veci. To, čo nás robí naozaj šťastnými,
je práve to, čo navonok nevidíme. To, čo sa ukrýva len v nás.
Túto úvahu som použila z toho dôvodu, aby som vo Vás
prebudila záujem o akcie, ktoré sa snažíme uskutočniť práve
pre Vás. Práve Vám chceme dopriať kúsok toho šťastia i tým,
že sa budete stretávať s priateľmi, budete spoznávať nové
veci, zabavíte sa v spoločnosti iných. Bude to kúsok šťastia
pre Vás?
Marta Bulková, predseda ZO JDS
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OZNAM
Základná organizácia Jednoty dôchodcov oznamuje, že pripravuje jednodňový autobusový zájazd
do Banskej Š avnice so sprievodcom.
Zájazd sa uskutoční dňa 7. septembra 2019 t.j.
sobota. Prihlásiť sa môžu aj rodinný príslušníci. Cena
zájazdu bude určená podľa počtu prihlásených.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese: Marta
Bulková, Opatovce, č, d. 20, alebo tel.č.: 032 64 960
59 najneskôr dňa 31. júla 2019.

Z činnosti speváckeho
súboru
Prvou smutnou povinnosťou súboru v roku 2019 bolo
spievanie na pohrebe pána Františka Margorína. Často chodil
so súborom na vystúpenia, podieľal sa pri organizovaní zabíjačiek, rozdelil sa o výhru na Anna bále, kedy spolu so súborom varil guláš na rybníku. Všetci budeme na neho spomínať.
23. 2. 2019 súbor v spolupráci so starostkou obce zorganizoval štvrtú dedinskú zabíjačku. Keď sa začínala mrazivá sobota, pri kultúrnom dome (na stiesnenom priestore pri
kontajneri) už stúpal dym z kotlov, kde sa varila kapustnica
a kaša, chystali sa stoly, stánky a ohrievače. Do balíkov sa
vážili jalítka, tlačenka, fašírka. Chutnučké dobrôtky - zabíjačkové špeciality. Tak, aby bolo všetko nachystané na jedenástu
hodinu, čo bol začiatok akcie. Ešte navečer zneli v kultúrnom
dome tóny harmoniky, myslím, že štvrtý ročník zabíjačky dopadol dobre.
12. 5. 2019 s programom vystupovali v Zamarovciach. Vystúpenie súboru malo úspech, čo bolo prítomnými odmenené
potleskom.
Následne o týždeň 17. 5. 2019 sme spievali na slávnostnom otvorení výstavy Region Tour, Torty a svet pečenia. Počiatočná tréma sa po prvých tónoch vytratila a speváci podali
výkon, ktorý ocenil pri svojom otváracom príhovore pán riaditeľ Expo Center Trenčín.
Toľko o súbore za prvý polrok, tešíme sa na ďalšie vystúpenia a hlavne na stretnutia s tými ktorí sú našimi stálymi
fanúšikmi.
Janka CHORVÁTOVÁ

Fašiangový sprievod nechýbal ani tento rok. V utorok
6. 3. 2019 v podvečer sa po dedine ozývali pesničky a veselý
výskot fašiangového sprievodu s originálnymi maskami sprevádzané harmonikou. Táto tradície, ktorú zaviedli členovia
súboru sa stretáva s kladným ohlasom občanov, pred mnohými bránami čakajú na sprievod a zahratie pesničky.
Okresná organizácia JDS v Trenčíne usporiadala
12. 3. 2019 prehliadku speváckych súborov pod názvom
„Spevy jesene života“. Konala sa v Kultúrnom stredisku Dlhé
Hony, zúčastnili sa jej okrem nás aj súbory a sólisti z okolitých dedín a z Trenčína.
Na Veľkonočnú nedeľu, 21. 4. 2019 súbor spieval na svätej omši vo farskom kostole vo Veľkých Bierovciach. Aj toto
bol príspevok k slávnostnej atmosfére na Veľkonočné sviatky.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek sme
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Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce
Tento rok je pre náš zbor výnimočný. Dobrovoľný hasičský
zbor Opatovce oslavuje svoje 90.
výročie založenia zboru, ktorý
vznikol v roku 1929 pod vedením
prvého veliteľa Štefana Horňáka.
Toto významné výročie spoločne oslávime na našom tradičnom Anna bále, ktorý sa uskutoční dňa 20. 7. 2019 a na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame.
Nezabudneme však ani na našich zosnulých hasičov, ktorých si
uctíme po hodovej omši hasičským sprievodom na cintorín, kde
položíme veniec na ich pamiatku.
Tento rok už máme za sebou aj niekoľko zásahov. Hneď
prvý zásah bol krátko po polnoci v novom roku 1. 1. 2019
o 3:25 hod., kedy bol spozorovaný požiar stromu v obci Veľké Bierovce. Vďaka rýchlemu zásahu našich členov nedošlo
k vážnejším škodám ani ohrozeniu ľudí. Dňa 23. júna sme boli
vyzvaní o pomoc do Trenčianskych Stankoviec. Podľa informácii od nahlasovatela sa malo jednať o povodňovú situáciu kde
sú zatopené domy a cesta. Po príchode na miesto udalosti sme
prieskumom zistili, že voda už opadla a je potrebné odstrániť

nánosy bahna z cesty. Na zásahu sa podieľalo celkovo 7 členov
DHZO Opatovce. Toto je len jeden z mála výjazdov ktorý náš
zbor absolvuje. Naša práca však nie je iba o hasení požiarov, ale
ide aj o kultúrno-spoločenskú činnosť a aktivitu nášho zboru pri
plnení úloh, ako napríklad stavanie mája a podobne.
Ak sa má náš zbor naďalej rozširovať, je potrebné zamerať
sa na mladých ľudí už v školskom veku. A vďaka záujmu sa nám
podarilo založiť hasičský dorast, ktorý vedie inštruktor Adam
Červeňan. Momentálne je v doraste 10 členov.
„Sme nesmierne radi, že máme v zbore takúto kategóriu.
Časom sa aj oni stanú plnohodnotnými hasičmi, ktorí budú pomáhať občanom a hrdo reprezentovať našu obec. Samozrejme
to všetko záleží od nich, od toho ako ich to bude baviť, ale aj
od nás, čo všetko ich naučíme. Približne trikrát za mesiac mávame školenia, ktoré sú zamerané hlavne na zásahovú činnosť,
ale aj športovú a kondičnú. Dorast funguje približne 5 mesiacov
a chalani sú šikovní. Patrí im veľká pochvala“ poznamenal A.
Červeňan. Ich záujem podporila aj návšteva hasičskej výstavy
Fireco, kde sa mali možnosť oboznámiť s hasičskou technikou
a prácami hasičov, čo ich motivovalo k ich ďalšej práci v hasičskom zbore. Po prvý krát naši dorastenci sa zúčastnili aj hasičskej súťaži v Trenčianskych Stankovciach kde súťažili za mužskú kategórii a obsadili konečne 8.miesto.
V tomto roku sme sa rozhodli zmeniť aj inštruktorov, ktorí
vedú tú najmladšiu vekovú kategóriu. Našimi novými inštruktorkami sú hasičky – Vanda Kozinková, Dominika Hodulíková a Bibiana Kumová. Inštruktorky si s deťmi dobre rozumejú
a stali sa plnohodnotnými vedúcimi detí, ktoré ich berú ako svoje kamarátky, no zároveň majú pred nimi rešpekt.
Do blízkej doby plánujeme ešte viac skvalitniť prácu s mládežou. Máme rozpracované nejaké projekty na podporu a motiváciu mladých hasičov. Tento rok ideme do hasičského tábora

do Turčianskych Teplíc, kde spoločne s ostatnými hasičskými
zbormi z okolia trávime spolu čas. Zámer tábora je taký, aby
mladý hasiči z rôznych zborov už od detstva neboli medzi sebou
rivali, ale držali bok po boku ako hasič s hasičom. Chceme sa
poďakovať rodičom ktorý umožnili svojím deťom prihlásiť sa
do nášho zboru.
Náš zbor má momentálne 38 členov a z toho je v zásahovej
jednotke DHZO pripravených 14 členov. Pevne veríme, že sa
čoskoro presťahujeme do nových priestorov, ktoré sú momentálne po ukončení prvej etapy výstavby. Druhá etapa je momentálne v štádiu rozpracovania a veríme, že sa nám podarí získať
ďalšie prisľúbené finančné prostriedky od štátu na jej dokončenie. Dobrou správou je, že koncom mája nám bolo oznámené,
že hasičské auto, na ktoré tak dlho čakáme nám bude pridelené
v najbližších týždňoch. Ide o vozidlo značky Iveco Daily, ktoré
je určené na rýchly zásah. Vo vozidle sa nachádza okrem štandardného vybavenia aj zásoba 750 l vody, rebrík, hasičská striekačka, vysielačky a iné vybavenie potrebné na zásahy. Veríme,
že auto bude ďalším spôsobom, ako čo najlepšie ochrániť zdravie a majetok občanov. Počas roka sa v zimných mesiacoch pravidelne preškoľujeme či už z tém ako je prvá pomoc, záchrana
na vodnej hladine alebo iné školenia, výcviky ktoré sú potrebné
v hasičskom zbore vedieť. Počas jari prichádza pre náš zbor obdobie častejších zásahov a taktických cvičený ako aj hasičské
súťaže. No najviac vyťažení sme cez leto. A to konkrétne práve
cez júl a august. Či už sú to časté zásahy alebo zabezpečovanie
rôznych festivalov.

No najviac práce počas leta nám zaberie príprava na náš
Anna bál. Možno sa to na prvý pohľad môže zdať ako ľahká
záležitosť ale v skutočnosti sú to mesiace prípravy a veľa práce.
Týmto by som sa chcel veľmi poďakovať všetkým hasičom aj
občanom ktorý dobrovoľné pomáhajú s prípravami na Anna bál.
Začiatkom jesene prichádza vyvrcholenie hasičskej sezóny, kde
sa pravidelne zúčastňujeme Medzinárodného taktického cvičenia. Je to veľké cvičenie, kde naberáme veľa skúsenosti a precvičíme množstvo vecí pri ktorých sa môžeme stretnúť.
Ing. Benjamín Vasko, veliteľ DHZ Opatovce
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Futbalový klub Veľké Bierovce-Opatovce

Po skončení súťažného ročníka 2018/2019 v mesiaci
jún Vám prinášame zhodnotenie činnosti futbalového klubu
Veľké Bierovce – Opatovce. V kategórii dospelých sme obsadili 2. miesto v 6. lige Double Star Bet Oblastného futbalového zväzu Trenčín (zahŕňa okresy Trenčín, Nové Mesto
a Myjava) (ďalej len „ObFZ Trenčín“), čo je jeho najvyššia
súťaž. Získali sme 52 bodov a aktívnym skóre 71:46, keď
sme nastrieľali najviac gólov zo všetkých mužstiev a v počte inkasovaných gólov sme skončili tretí najlepší. V posledných troch ročníkoch sme vždy skončili na medailovej
priečke, minulý rok sme obsadili tretie miesto a predvlani
sme boli druhí, čo znamená, že v posledných rokoch patríme medzi najlepšia mužstvá v súťaži.
Naše výkony boli charakterizované vyrovnanou aktivitou nielen v útočnej ale aj obrannej činnosti, dodržiavaním hernej disciplíny, ochotou zabojovať jeden za druhého
a podriadiť svoje individuálne schopnosti v prospech celého kolektívu. Veľmi často sme museli improvizovať v základnej zostave, pretože sa nám nevyhýbali absencie a zranenia viacerých hráčov,
ktoré sa nám až na malé výnimky podarilo
úspešne zvládnuť. Ako jeden z dôležitých
faktorov, ktoré ovplyvňujú vnútorný chod
kabíny je skutočnosť, že po dlhších zraneniach sa do mužstva vrátili jeho najskúsenejší hráči Milan Fabian a Pavol Bulko.
Obdiv patrí všetkým hráčom, ktorí tvoria
výborný kolektív nielen na ihrisku ale aj
mimo neho, na čom má veľkú zásluhu nestarnúci Ľuboš Zhaňač.
Najlepším strelcom sa o jediný gól
stal Tomáš Sivák so 16 gólmi pred Jurajom Bartákom s 15 gólmi. Z maximálneho počtu 28 zápasov s možnosťou odohrať 2 520 minút strávil na ihrisku Martin
Sivák len o 22 minút menej a v počte

odohratých minút prekonal svojho brata
Tomáša Siváka o 11 minút.
V mládežníckych kategóriách začala
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“. Starší
žiaci skončili na 2. mieste v 4. Lige U15
ObFZ Trenčín s rovnakým počtom 60 bodov ako víťaz so Svinnej, keď rozhodlo
lepšie skóre zo vzájomných zápasov.
Dorast skončil na 13. mieste 4.liga U19
skupina severozápad Západoslovenského
futbalového zväzu so ziskom 12 bodov.
Uvedená spolupráca bude pokračovať aj
v nasledujúcom súťažnom ročníku.
Všetky aktuálne informácie, výsledky, tabuľky, fotky, reporty, videá a hodnotenia trénera po
každom zápase dospelých si môžete pozrieť na našej internetovej stránke http://futbalbierovceopatovce.sk/news.php,
o ktorú sa nepretržite stará Timotej Bulko.
Úspešne sme zorganizoval 12. ročník jednej z najväčších spoločenských akcií na okolí „Jánske ohne 2019“. To
by nebolo možné bez pomoci sponzorov, preto im chceme
poďakovať: Obecný úrad Veľké Bierovce, Obecný úrad
Opatovce, stavebná spoločnosť FERO, Erson Recycling,
Dalioil, J. G. Fruit, Potraviny Peter Šulek, Goral, Bar Seven Juraj Gabriš, Kvetinárstvo TIS Ing. Emil Bulko, Adam
Dziacky, KASystém, Bresman, REGAL SISTEM.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým Vám, ktorí
ste nás podporovali nielen na ihrisku, ale ste nám darovali
aj 2% z daňového priznania a vyjadriť presvedčenie, že aj
v nasledujúcej sezóne budeme mať radosť z futbalu.
Mgr. Roman Kadák
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