
Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Ročník VI.                Číslo 1 - jún 2006

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa                   
8. februára 2006
Schválilo:
- hlavnej kontrolórke výkon tejto činnosti aj pre obec 

Krivosúd-Bodovka;
- Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí na rok 

2006;
- Plán stavebných prác na rok 2006;
- úhradu predplatného časopisu Požiarnik na rok 2006 pre 

DHZ Opatovce;
- kúpnopredajnú zmluvu medzi Obcou Opatovce a Rímsko-

katolíckou cirkvou, Farnosť Veľké Bierovce o predaji:
 parcela č. 118/2 s výmerou 44 m2, druh pozemku – 

zastavané plochy, 
 parcela č. 118/3s výmerou 33 m2, druh pozemku – ostatné 

plochy,
 parcela č. 118/4 s výmerou 17 m2, druh pozemku – ostatné 

plochy,
 kaplnka, súpis. číslo 63, postavená na parcele č. 118/2, 

kúpna cena je stanovená dohodou v symbolickej hodnote 
1 000 Sk;

- Vnútorný predpis obce – Vedenie účtovníctva, postupy 
účtovníctva obce Opatovce;

- text kroniky obce Opatovce za rok 2005;
- VZN č. 1/2006 o úprave podmienok poskytovania 

finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných 
pomerov dieťaťa;

- cenu prenájmu 500 Sk za m2/rok na tabuli pri vstupe do 
obce na účely reklamy;

- Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2004 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, § 6, bod 2, písmeno d/ 75 % z daňovej  
povinnosti na pozemky podľa zákona č. 582/2004 Z. z.,        
§ 17, odst. 2, písm. j). 

Vzalo na vedomie:
- správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách;
- správu hlavnej kontrolórky o vykonanej inventarizácii ma-

jetku obce k 31. 12. 2005.

Uložilo starostke obce:
- začať rokovanie o prevode nehnuteľnosti – oceľový most 

cez rieku Váh so Slovenským vodohospodárskym podni-
kom, š. p. Piešťany;

- osloviť Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava so žiadosťou 
o zmenu názvu Elektrárne Kostolná na Elektráreň 
Opatovce.

Odporučilo:
- aby ZŠ Veľké Bierovce bola k 30. 6. 2006 vyradená 

z evidencie ZŠ SR a žiaci, ktorí ju navštevovali, aby prešli 
do ZŠ Trenčianske Stankovce.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa                     
12. apríla 2006
Schválilo:
- Záverečný účet obce Opatovce za rok 2005 výrokom 

súhlasu s celoročným hospodárením bez výhrad;
- Vnútorný predpis č. 2/2006 o GIS obce Opatovce a posky-

tovaní jeho výstupov;
-  VZN č. 2/2006 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malými zdrojmi znečistenia; 
- dodávateľa na rekonštrukciu verejného osvetlenia Rudolfa 

Šišovského, Potôčky 318, Trenčianska Turná v zmysle 
predloženej cenovej ponuky;

- zahrnutie poplatku za prevod na účet pri úhrade poštovou 
poukážkou;

- Smernicu starostky obce č. 3/2006 o verejnom obsta-
rávaní, zároveň stráca platnosť Smernica č. 2/2004;

- Zoznam pamätihodností obce Opatovce.   
         
Vzalo na vedomie:
- Rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne vo veci vymáha-

nia pohľadávky od obce Kostolná-Záriečie.

Neschválilo:
- fi nančnú pomoc pre Svojpomocný klub stomikov ILCO.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 7. 
júna 2006
Schválilo:
- záväzné stanovisko – súhlasí na základe žiadosti REMING 

CONSULT, a. s. – generálneho projektanta zo dňa 29. 
5. 2006 Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad 
Vá-hom – Púchov, žel. km 100,500-159,100, pre traťovú 
rých-losť  do 160 km/h; stanovisko bude slúžiť pre vydanie 
stavebného povolenia;

- predložený návrh na zmenu rozpočtu; 
-    cenu za odpredaj oceľového mosta cez odpadový kanál 

Vodná elektráreň Kostolná v km 5,254 v celkovej čiastke 
6 500 Sk, slovom šesťtisícpäťsto slovenských korún;

-  Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Obcou Opatovce a Slo-
venským vodohospodárskym podnikom, š. p. Banská 
Štiavnica na odpredaj oceľového mosta cez odpadový 
kanál Vodná elektráreň Kostolná v km 5,254;

- jednorazový fi nančný príspevok 1 000,- Sk ako kompen-
záciu za bocianie hniezdo pani Márii Marchotovej, bytom 
Opatovce č. 14.  

Vzalo na vedomie:           
-  správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.

J. Horňáková, starostka obce
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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE OPATOVCE ZA ROK 2005
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Obce Opatovce k 31. 12. 2005

Rozpočet Obce Opatovce bol schválený uznesením č. 51/2004 obecným zastupiteľstvom dňa 29. 11. 2004. Schválené zmeny 
rozpočtu - uznesenie č. 12/2005 z 30. 3. 2005, č. 43/2005 z 21. 7. 2005, č. 47/2005 z 29. 9. 2005.

PRÍJMY:
Základom rozpočtu obce je jeho príjmová časť, ktorá akumuluje zdroje a limituje výdavkovú časť rozpočtu. 

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Finančné operácie - úver
Kapitálové príjmy
Zostatok fi nancií z roku 2004   
Príjmy bežného roka

Rozpočet   Sk
1 542 000,00
   433 000,00
    400 000,00
     60 000,00
               0,00
 2 435 000,00

Skutočnosť   Sk
1 669 178,00  
   490 185,01
   400 000,00
               2,00
-    29 771,73
 2 529 593,28

V kapitálovom rozpočte bol na rok 2005 rozpočtovaný príjem za predaj pozemkov Slovenskej správe ciest za diaľnicu, ale 
tieto fi nančné prostriedky boli realizované už v decembri 2004 a boli predmetom záverečného účtu za rok 2004.

Navýšenie príjmov je v dôsledku získaných dotácií a grantov a nerozpočtovaným príjmom na zabezpečenie volieb do sa-
mosprávnych krajov a navýšením podielu dane FO a PO. 

VÝDAVKY 
Bežné výdavky

Správa obecného úradu

Rozpočet Sk

1 010 000,00 

Skutočnosť Sk

1 106 531,00

K prečerpaniu fi nančných prostriedkov došlo z dôvodu prenesenia záväzkov z roku 2004 – odvody do poisťovní a daňový úrad, taktiež 
neboli v plnom rozsahu rozpočtované menšie obecné služby. V roku 2005 bol nárast odvodov – rezervný fond.  

Poplatky banke
Voľby do samosprávnych krajov
Úver
Požiarna ochrana
ÚPN dokumentácia + PHaSR, správa a údržba MK
Vývoz komunálneho odpadu, triedeného odpadu a VOK
Kanalizácia – právne služby
Spoločný úrad, bociani
Údržba verejnej zelene
Verejné osvetlenie
Telovýchovná jednota
Knižnica
Kultúrny dom, kultúrne podujatia, kronika
Miestny rozhlas
Dom smútku, Hasičská zbrojnica, členské príspevky
Transfer MŠ
Školenia
Opatrovateľská služba
Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Rozpočet  Sk
                  5 000,00                         

0,00                
15 000,00                
15 000,00              

205 000,00              
203 000,00                

12 000,00                
16 000,00              

117 000,00                
82 000,00                
10 000,00                
41 000,00                
67 000,00                  

3 000,00
34 000,00                
15 000,00                
10 000,00                
77 000,00                   

3 000,00                   

Skutočnosť   Sk 
               5 576,48             

21 703,50             
12 204,45             
14 346,00           

184 000,00           
205 590,00             

11 900,00             
17 150,50           

145 719,00             
51 594,50             
10 000,00            
 40 609,50             
66 479,50               

2 290,00             
27 973,50             
15 000,00               

1 870,00             
88 938,00                      

0,00                                 

V údržbe verejnej zelene je zahrnuté kosenie, zakúpenie krovinorezu, menšie obecné služby – aktivačná činnosť a úprava 
starého cintorína na obecný park. K prečerpaniu došlo z dôvodu nerozpočtovania  krovinorezu a uhradením faktúry za zámkovú 
dlažbu, s ktorou bolo rátané v rozpočte na r. 2006. Vo verejnom osvetlení došlo k šetreniu preto, že vyúčtovacia faktúra za 
verejné osvetlenie bola doručená až v roku 2006 a bude predmetom záverečného účtu za rok 2006.           

K prečerpaniu fi nančných prostriedkov pri opatrovateľskej službe došlo z dôvodu nárastu opatrovateliek o 1 počas roka 
2005. Prečerpanie fi nančných prostriedkov bolo kryté navýšením príjmovej časti v dôsledku získaných dotácií a grantov, 
nerozpočtovaným príjmom na zabezpečenie volieb do samosprávnych krajov a navýšením podielu dane FO a PO.

Kapitálové výdavky                             

Kanalizácia splašková – spoločná časť

Rozpočet Sk

484 300,00 

Skutočnosť Sk

483 938,50



Ročník VI. • Číslo 1 - jún 2006            OBECNÉ NOVINY OPATOVCE                                                           3

         Rozpočet          Skutočnosť
Bežné výdavky      1 940 000,00 Sk         2 029 475,93 Sk
Kapitálové výdavky     484 300,00 Sk           483 938,50  Sk    
Výdavky celkom      2 424 300,00 Sk         2 513 414,43 Sk

Zostatky účtov k 31. 12. 2005  

Záväzky k 31. 12. 2005                                     
1 040,00  Sk
Pohľadávky     4 
623,00  Sk
Pohľadávka vymáhaná súdnou cestou  408 682,00 Sk  

Hospodársky výsledok:
Príjmy bežného roka           2 529 593,28   Sk
Výdavky bežného roka         2 513 414,43   Sk

Hospodársky výsledok         16 178,85  Sk
Hospodársky výsledok bude použitý na:
- prídel do rezervného fondu - 10 %, 
- úhradu faktúry za vývoz komunálneho odpadu za december
 2005 a úhradu vyúčtovacej faktúry za el. energiu za rok
 2005.

Por. č.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5. 

Číslo účtu
Bežný účet        č. 0605097001/5600
Sociálny fond     č. 0605098004/5600
Depozitný účet   č. 0605090010/5600
Dotačný účet    č. 0605090002/5600
Úverový účet    č. 0605095006/5600

          Stav v 
16 178,85
   3 069,90
72 476,00

0,00
0,00

Poznámka
Mzdy + odvody 12/2005

Stav pokladne k 31. 12. 2005  v Sk                              0,00 

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach uznesením č. 16/2006 schválilo  Záverečný účet Obce Opatovce za rok 2005 výrokom 
súhlasu s celoročným hospodárením bez výhrad.

ROZPOČET OBCE OPATOVCE NA ROK 2006
Bežné príjmy rok 2006
Príjmy
Daňové príjmy:
Dane z príjmov
Daň z majetku
Daň z nehnuteľností:
- daň z pozemkov FO
- daň z pozemkov PO
- daň zo stavieb FO
- daň zo stavieb PO
Domáce dane na tovary a služby
Dane za špecifi cké služby:
- za psa
- za užívanie verejného priestranstva
- za zber, prepravu a zneškodnenie k. odpadu
  - FO 
  - PO
Nedaňové príjmy:
Príjmy z vlastníctva
Administratívne a iné poplatky a platby
Ostatné príjmy – refundácie, pohľadávky
Granty a bežné transfery
- granty
- dotácia na prenesené funkcie
- menšie obecné služby – aktivačná činnosť
Bežné príjmy spolu

                    Sk
     1 588 000
        959 000
        516 000
        516 000
          20 000
        181 000
          23 000
        292 000
        113 000
        113 000
            5 000
            3 000

u:      105 000
        100 000
            5 000
        121 000
          77 000
          44 000
          20 000
         50 000
         20 000
         10 000
         20 000
    1 779 000

Bežné výdavky rok 2006
Výdavky
Výdavky verejnej správy
Tovary a ďalšie služby
Materiál
Služby
Splácanie úveru
Bežné transfery
Ochrana pred požiarmi
Územno-plánovacia dokumentácia
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Verejná zeleň
Verejné osvetlenie
Rekreačné a športové služby
Knižnica
Kultúrny dom
Kultúrne služby (podujatia)
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Bežné transfery
Predškolská výchova
Bežné transfery
Nedefi novateľné vzdelávanie
Ďalšie soc. služby (výdaj obedov dôchodcom)
Soc. pomoc obč. v hmot. a soc. núdzi 
Bežné výdavky spolu

                 Sk
     1 040 000

    408 000
          39 000
        210 000
        113 000
          18 000
          10 000
          20 000
          25 000
        200 000
          30 000
          80 000
          10 000
          29 000
          27 000
          25 000
            3 000
          25 000
          13 000
          15 000
          15 000
          10 000
          12 000
          87 000
     1 779 000

Kapitálové príjmy rok 2006
skupina    príjmy     0  Sk

Kapitálové výdavky rok 2005
skupina    výdaje     0  Sk

Rozpočet Obce Opatovce bol schválený na zasadnutí OcZ v Opatovciach dňa 6. 12. 2005, uznesenie č. 54/2005.
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Plán stavebných prác v obci na rok 2006

Z fi nančných prostriedkov rozpočtu obce:
Vymaľovanie vnútorných priestorov obecného úradu;
Osadenie lavičiek na cintoríne;
Oprava miestnych komunikácií;
Rekonštrukcia verejného osvetlenia;
Vonkajší náter dreva na dome smútku.
Z dotácií:
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu;
Osadenie studne, lavičiek a detského dreveného vláčika 
v parku;
Výstavba novej autobusovej čakárne.

      

Plán kultúrnych a spoločenských podu-
jatí v obci na rok 2006
Z fi nančných prostriedkov rozpočtu obce:
Detský karneval;    
Divadelné predstavenie; 
Deň matiek;  
Stavanie mája;     
MDD;    
Kultúrne leto;             
Hodová zábava;                      
Vítanie detí do života;   
Mesiac úcty k starším;   
Mikuláš.

PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIE 
– PRÍSYP HRÁDZE

Na základe žiadosti Obce Opatovce z dôvodu priesakov 
hrádze pri vysokej hladine rieky Váh v hornej časti obce, 
od bytoviek smerom do Trenčína, bol prísyp hrádze na jej 
spev-nenie zahrnutý do protipovodňových opatrení SVP, š. 
p., závod Piešťany. Vybudovanie prísypu hrádze so zahu-
musovaním a zatrávnením bude ukončené v prvom polroku 
2006. Verí-me, že toto opatrenie prispeje k bezpečnosti našej 
obce, jej občanov a ich majetku v prípade zvýšenej hladiny 
rieky Váh.

 

KOMUNIKÁCIA Z OPATOVIEC 
DO TRENČÍNA

Kataster obce Opatovce susedí na severnej strane s katastrom 
mesta Trenčín, časť Biskupice-Nozdrkovce. V rámci ÚPN Mesta 
Trenčín je plánovaná výstavba cesty III. triedy až na hranicu 
uvedených katastrov. Pokračovaním tejto komunikácie v katastrál-
nom území Opatovce vznikne komunikácia, ktorá veľmi  krátkou 
vzdialenosťou spojí našu obec s mestom Trenčín. Na základe 
rokovaní a žiadosti obce Opatovce s podpornými stanoviskami 
mesta Trenčín a obce Veľké Bierovce, bola výstavba uvedenej 
komunikácie zara-dená do Rozvojového programu verejných 
prác Trenčian-skeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 
2010. Vybudo-vanie uvedenej komunikácie bude pre našich 
občanov znamenať predovšetkým kratšiu cestu do krajského 
mesta Trenčína, tým aj menšie náklady na cestovanie, pre obec 
bude taktiež znamenať možnosť územného rozvoja smerom 
na Trenčín, čo je jediný možný smer vzhľadom na to, že obec 
je ohraničená riekou Váh, Letiskom Trenčín a katastrom Veľké 
Bierovce. Vzniknú možnosti pre výstavbu rodinných domov, ale 
aj možnosti pre podnikateľskú sféru.

VYRADENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY VEĽKÉ BIEROVCE 
ZO SIETE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

SEPAROVANIE ODPADU 
NA CINTORÍNE

Od 1. januára 2006 zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. 
z. v znení neskorších predpisov vylúčil bioodpad ako 
zložku komunálneho odpadu. Preto je potrebné sepa-
rovať aj odpad vznikajúci na cintoríne. Burinu a živé kvety 
oddeliť od umelých kvetov, umelej čečiny, skla a pod. 
Na našom cintoríne sú umiestnené dva kontajnery na 
odpad. Pri vchode do cintorína je umiestnený 1 100-litrový 
kontajner určený na umelé kvety, umelú čečinu, kahance 
a iný odpad okrem bioodpadu. Je vyvážaný pravidelne 
raz do mesiaca. Vzadu na cintoríne je umiest-nený 
veľkoobjemový kontajner určený na bioodpad, sem patria 
burina, živé kvety. Žiadame občanov, aby dodržia-vali 
separovanie odpadu z dôvodu bezproblémového likvi-
dovania odpadu Považskou odpadovou spoločnos-ťou, 
a. s. Trenčín.  

Financovanie ZŠ Veľké Bierovce je v zmysle zákona 
zabezpečené formou normatívnych príspevkov a jeho výška 
závisí od počtu žiakov.

Vzhľadom na to, že od roku 2003, kedy bol počet  žiakov 
38, v roku 2006 klesol na 25 žiakov, obec Veľké Bierovce 
každoročne dopláca na chod školy viac ako 100 tisíc Sk 
ročne, čo je dlhodobo neúnosné. Určitý podiel viny na klesa-
júcom trende počtu žiakov majú aj rodičia, ktorí pre svoje deti 
uprednostnili inú základnú školu.

Predpokladaný vývoj počtu žiakov v roku 2007 – 2010 je 
v priemere 19 detí a keďže obec Veľké Bierovce nemá dosta-

tok fi nancií, pristúpila uznesením OcZ č. 21/2006 zo dňa 16.  
2. 2006 k vyradeniu Základnej školy Veľké Bierovce zo siete 
základných škôl k 30. júnu 2006, čo potvrdilo aj rozhodnutie 
Ministerstva školstva SR zo dňa 7. 4. 2006                    č.  
CD-2006-5376/11 522-1 : 098/ZŠ.

Vzdelávanie žiakov po vyradení zo siete je zabezpečené 
v ZŠ v Trenčianskych Stankovciach. Obec Veľké Bierovce 
verí, že po uskutočnení zámeru Investičnej bytovej výstavby 
v lokalite Ohrady a Panská niva sa zvýši počet detí tak, že 
sa obnoví chod ZŠ vo Veľkých Bierovciach.

Ján Mazáň, starosta obce Veľké Bierovce



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
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DETSKÝ KARNEVAL 
Dňa 19. februára 2006 o 15 hodine 

ožil Kultúrny dom v Opatovciach dets-
kým džavotom, zábavou, hrami. Deti 
v kostýmoch masiek vytvorili príjemnú 
atmosféru pohody a šantenia. Obecný 
úrad Opatovce pripravil pre deti počas 
karnevalu rôzne súťaže, hry a disko-
téku. Na záver karnevalu dostala každá 
maska balíček s vymaľovankou, vos-
kovkami a sladkosťami. Taktiež boli 
vyhodnotené masky a najlepších desať 
bolo odmenených cenami. Balíčky 
a ceny zabezpečil Obecný úrad Opa-
tovce v spolupráci s pani Miroslavou 
Chorvátovou z Trenčianskych Bohusla-
víc a Mestom Trenčín.                  

ŠPORTOVISKO PRE DETI  
A STAVANIE MÁJA

Obecný úrad Opatovce v januári 2006 listom požiadal 
Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce o opätovné 
prerokovanie možnosti predaja pozemku za bytovkami v obci 
Opatovce na vybudovanie viacúčelového špotroviska pre deti. 
Dňa 12. apríla 2006 sme dostali písomnú odpoveď, v ktorej 
výbor Pozemkového spoločenstva podielnikov Opatovce na 
základe prerokovania našej žiadosti odporučil obci, aby na 
účel športoviska využila pozemok po vyťažení štrkov v zmysle 
projektu vypracovaného spoločnosťou Ekoreal Dubnica 
nad Váhom, ktorý riešil využitie predmetných pozemkov na 
rekreačno-športové účely (jediný doklad, kde je spomínaný 
predmetný projekt, je Dohoda medzi Obvodným úradom 
v Trenčíne a Obcou Kostolná-Záriečie o budúcom využití 
pozemkov po vyťažení štrku). Ide o územie, ktoré je v zápla-
vovej časti – medzi hrádzami rieky Váh a takmer pravidelne je 
každý rok zaplavované, parcely sú vo  vlastníctve Krajského 
úradu v Trenčíne. Neexistuje  žiadna zmluva medzi Obcou 
Opatovce a Krajským úradom v Trenčíne – ako majiteľom 
predmetných pozemkov, ktorá by riešila správcovstvo týchto 
pozemkov po realizácii projektu. V konečnom dôsledku 
ani nie je čo spravovať, lebo územie nezodpovedá územiu 
vybudovanému pre rekreačno-športové aktivity. Pozemok, 
o ktorý obec žiada na vybudovanie športoviska, sa nachádza 
v intraviláne obce za bytovkami. Pozemkové spoločenstvo 

podielnikov Opatovce nevyužíva pozemok na žiadny účel, 
pozemok je zaburinený a nevykonáva sa ani povinné poko-
senie v zmysle zákona, aby nedochádzalo k zaburineniu 
okolitých záhrad. Podielnici, teda vlastníci predmetného 
pozemku, sú aj občanmi našej obce a ihrisko by slúžilo pre 
ich deti a vnúčatá. Valné zhromaždenie PSP Opatovce dňa 
10. 6. 2006 opätovne našej žiadosti nevyhovelo, z radov 
podielnikov bolo navrhnuté, aby športovisko pre deti vybu-.
dovalo samotné PSP Opatovce. Predsedníčka spoločnosti 
na to reagovala tým, že keď bude mať spoločenstvo právnu 
subjektivitu, môže sa uchádzať o granty, z ktorých by bolo 
možné takýto projekt realizovať. 

Ďalším bodom našej žiadosti bolo poskytnutie dreva na 
máj, ktorý sa už tradične stavia v našej obci. Odpoveď, že 
v dôsledku dlhotrvajúcej zimy a rozmáčaného terénu nie je 
možné našej žiadosti vyhovieť, stojí tiež za úsmev. Veď drevo 
alebo strom na máj sme nepotrebovali vo februári alebo 
marci, ale na konci apríla, keď už boli poveternostné pod-
mienky úplne iné. Taktiež nám bolo výborom Pozemkového 
spoločenstva odporučené nájsť úspornejšie riešenie, to asi 
znamená používať ten istý strom viac rokov. Obec nemá 
k dispozícii také priestory, kde by mohla počas roka strom 
skladovať. Obecný úrad drevo z mája nepotrebuje, takže 
po jeho spustení na konci mesiaca mája Pozemkové spolo-
čenstvo podielnikov Opatovce môže drevo z mája darovať 
alebo predať. Myslíme si, že aj mnohí z podielnikov by o toto 
drevo mali záujem. 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Už tradične k nám zavítali ochotníci z Divadelného 

súboru Žihľavník z Omšenia. Tento rok pre nás pri-
pravili divadelnú hru – veselohru od Jozefa Gregora 
Tajovského – Ženský zákon, s ktorou sa predstavili          
2. apríla 2006 v Kultúrnom dome v Opatovciach.

V sále kultúrneho domu nechýbala dobrá nálada, 
príjemná atmosféra, aj keď účasť nebola práve naj-
väčšia. Veríme, že tí, ktorí sa rozhodli stráviť nedeľné 
popoludnie s ochotníkmi z Omšenia, odchádzali spo-
kojní a s pekným kultúrnym zážitkom.
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STAVANIE MÁJA
Na konci apríla sme už tradične stavali 

v obci máj. Tento rok nám počasie neprialo 
a tradičná opekačka pripravená pre deti sa 
nekonala. Hudobná skupina ALEGRO, ktorú 
zabezpečila prevádzkovateľka Pohostinstva 
pani Ing. Marcela Opačitá, taktiež hrala len 
v sále kultúrneho domu. Sladkosti pre deti 
poskytla pani Eva Laurincová, prevádzkova-
teľka predajne Potravín.

DEŇ MATIEK
Slovo mama je slovo, ktoré vie dieťa 

vysloviť skôr ako začne chodiť. Matka je pre 
dieťa útočisko, v ktorom nájde vždy otvorenú 
náruč, pochopenie pre svoje radosti, bolesti, 
ale i chyby. Je to človek, o ktorého sa môže 
oprieť v každej životnej situácii. Matka zna-
mená nekonečnú lásku a obetavosť. Aj keď 
sa prida-jú rôčky a matkina dlaň je vráskavá a drsná od celoživotnej práce, je 
to tá najláskavejšia dlaň pre každé dieťa.  

Svoju vďaku prišli mamám a starým mamám vyjadriť kultúrnym programom 
deti z Materskej školy vo Veľkých Bierovciach a Základnej školy vo Veľkých 
Stankovciach.

Ďakujeme pani učiteľkám a deťom za pripravený kultúrny program a pánovi 
Emilovi Ďurišovi za dovoz detí zo ZŠ v Trenčianskych Stankovciach.

NAŠE DETI CESTOVALI
A nebolo to prstom na mape. Cestu okolo sveta odštartovalo 

v sobotu 20. mája 2006 na futbalovom ihrisku vo Veľkých Bier-
ovciach asi 40 detí. Ani sme nevedeli, že ich toľko máme. Prvým 
stanovišťom bola Antarktída, kde robili drepy s výskokom, aby 
nezamrzli. Postupne prechádzali cez všetky kontinenty, kde po 
splnení rôznych úloh dostávali víza, aby mohli pokračovať v ceste. 
Nakoniec všetci úspešne docestovali do Florencie, jazdecko-
rehabilitačného centra v Opatovciach. Tu ich čakala odmena po 
„náročných súťa-žiach“. Povozili sa na koňoch: Lesanovi a Flórke. 
(Flórka čaká žriebätko a držíme jej palce.) Aj ďalšie kone a iné 
zvieratá sa tešili veľkému obdivu a záujmu malých cesto-vateľov. 
Napríklad koza Róza bola ochotná dať sa pohladkať len vtedy, 
keď jej deti zašuchotali lesklým obalom z čoko-ládky. Všetky 
hojdačky, vláčik, šmýkačka aj hojdacia sieť boli permanentne 
obsadené. Nakoniec bola očakávaná opekačka, hudba a spev. 
Veľká vďaka patrí rodine Struhá-rovej, ktorá nám otvorila svoj 
svet a my sme v ňom spoločne prežili pekné chvíle. Ďakujeme aj 
starostom oboch obcí za spoluprácu a podporu a tiež aj mladým 
pomocníkom.

      MY 
MAMY 



Ročník VI. • Číslo 1 - jún 2006            OBECNÉ NOVINY OPATOVCE                                                           7

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
sa vydaril, aj keď nafukovací hrad nebol k dis-

pozícii tak, ako bolo s dodávateľom dohodnuté, a to 
pre technickú poruchu. Náhradné riešenie – tram-
polína však deťom aspoň čiastočne vynahra-dilo 
šantenie v nafukovacom hrade. Deti mali možnosť 
povoziť sa na koníkovi, vyskúšať si presnú mušku 
v hode na cieľ, alebo farebnými kriedami vylepšiť 
svojou kresbou betónovú hrádzu. Taktiež opekačka 
mala svoje čaro. Príjemnú atmosféru vytvárala aj 
sprievodná hudobná produkcia. Na záver dostali 
deti sladkú odmenu.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave a realizácii podujatia, pani Struhárovej 
za to, že umožnila deťom povoziť sa na koníkovi 
a sponzorom Konštrukta – GAL, s. r. o., Trenčín, 
Považská odpadová spoločnosť Trenčín, a. s.,      
Daniel Mondek – Akrylmat Opatovce, ktorí nám 
pomohli  podujatie fi nančne zabezpečiť.

Kultúrne leto Opatovce 2006
V roku 2006 sme sa rozhodli zorganizovať Kultúrne leto Opatovce 2006. V rámci tohto programu chceme pre 

občanov pripraviť vystúpenia dychovej hudby, tanečnej skupiny, folklórneho súboru a speváckeho súboru. 

Kultúrne leto sa uskutoční pri kultúrnom dome na pódiu v mesiacoch júl a august 2006. 

Veríme, že podujatie prispeje k obohateniu kultúrneho života našich občanov. Prinesie radosť nielen mladším, 
ale predovšetkým našim starším občanom, ktorí už nemajú také možnosti zúčastniť sa podujatí mimo obce.
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FESTIVAL BAŽANT POHODA SLÁVI SVOJE 10. VÝROČIE
Nada, či tohtoročný držiteľ Oscara Gustavo Santaoalla so 
skupinou Bajofondo Tangoclub a ich tangom 21. storočia. S 
výnimkou Stereo MCs a The Frames budú všetci spome-nutí 
hrať na Slovensku prvýkrát.

V rámci československej scény sa po niekoľkých rokoch 
snaženia podarilo potvrdiť účasť legendy Hany Hegerovej. 
Premiérovo sa predstaví aj osobnosť slovenského jazzu 
Peter Lipa, spolu s ním vystúpi Milan Lasica. Po rokoch 
sa vracia hot jazzová senzácia Ondřej Havelka a jeho 
Melody Makers, či skupiny Vidiek, Polemic a Hex. Domáci 
hip hop predvedú A.M.O., Vec, či mladíci Moja reč. Priestor 
tradične dostanú aj nové zjavy na našej a českej scéne ako 
Lavagance, Diego, Eduardo Borsuci in Optima forma, 
Knot Photogenic. Prvýkrát na festivale vystúpi symfonický 
orchester – pod taktovkou dirigenta Júliusa Selčana zahrá 
výber z diela Svetozára Stračinu.

Súčasťou sprievodných podujatí bude sochárske sympó-
zium, maľba a grafi ti dostanú priestor v podobe workshopov, 
výtvarníci budú mať k dispozícii aj múr pri hlavnej festivalovej 
scéne. Novinkou budú tanečné workshopy, samostatný pries-
tor pre literárne čítania a diskusie, tradične bude na festivale 
Bažant kinematograf. Spevácky workshop na festivale zreali-
zuje Ida Kelarová, návštevníci budú mať možnosť zaspievať 
si s ňou aj na veľkej festivalovej scéne.

Bažant Pohoda ako prvý festival na Slovensku prichádza 
so separáciou odpadu. “Na festivale dostávajú každoročne 
priestor aj rôzne neziskové organizácie. Snažíme sa ich 
aktívne zapojiť do festivalového života, za jedno z najhodnot-
nejších tohtoročných vylepšení považujem separáciu odpa-
du,” hovorí Michal Kaščák. Odpad sa bude separovať s 
po-mocou združenia Priatelia Zeme - SPZ a spoločnosťou 
A.S.A., avšak dôležitý bude aj aktívny prístup návštevníkov 
Bažant Pohody.

Priestorové riešenie areálu sa v zásade nemení, novo-
vzniknutým priestorom, ktorý sa dá nazvať ako zóna ticha, je 
okolie malej kaplnky v odľahlej časti areálu letiska. Nápadom 
vytvoriť zónu pre relax sa Michal Kaščák inšpiroval na jeho 
obľúbenom festivale v Glastonbury. 

Natália Bokníková, PR manažérka

Festival Bažant Pohoda sa koná už po desiaty raz. V Tren-
číne sa počas dvoch júlových dní predstaví v rámci hudob-
ného programu takmer 100 interpretov z 15 krajín sveta. 
Festival už oznámil niekoľko zvučných mien, ešte výraznejšie 
sa zameriava na programovú pestrosť a vyrovnané žánrové 
obsadenie. Charakter festivalu podporí rozšírený priestor pre 
sprievodné podujatia. Festival Bažant Pohoda sa koná 14. 
– 15. júla, po tretí raz na trenčianskom letisku. 

Hudobnými open air scénami sú Bažant stage, Kofola 
stage a Orange stage, krytými scénami bude veľký tanečný 
stan s názvom Samsung stage, Tatra banka aréna s nároč-
nejšou hudobnou produkciou, vážnou hudbou, divadlom 
a diskusiami, zachoval sa aj štýlový šiator Teatro tatro veno-
vaný v tomto roku výlučne divadlu. Novinkou je NAY Tanečný 
dom, v rámci ktorého prebehne osem tanečných workshopov 
od folklóru po hip hop, priestor v podobe kaviar-ne dostane 
literatúra a diskusie Ligy za duševné zdravie. 

Headlinerom festivalu je americká alternatívna legenda 
Pixies, v rámci alternatívneho gitarového rocku im bude kon-
kurovať írska kapela Frames. “Program desiateho ročníka 
má zdôrazniť charakter festivalu ako stretnutia – rôznych 
ľudí, rôznych hudobných žánrov a rôznych druhov umenia. 
Chceme festival naplniť zaujímavými umeleckými počinmi, 
s ktorými sa ľudia bežne na Slovensku nestretnú,“ povedal 
organizátor Pohody Michal Kaščák. Takými sú napríklad 
downtempové hviezdy Zero 7, „zakladatelia inteligentnej 
elektroniky” – skupina Coldcut, svetový líder štýlu grime 
Dizzee Rascal. Špičku svetovej DJskej scény budú repre-
zentovať bývalý člen legendárnej skupiny Underworld Darren 
Emerson, britský DJ a producent Andy C, ktorý je jedným                      
z najzvučnejších mien v oblasti drum and bass, či špičkový 
techno DJ Marco Carola. Invenčný hip hop predvedú fantas-
tickí Stereo MCs, dancehall jeho najväčšia európska hviezda 
Gentleman, fúziu jazzu a latino rytmov budete môcť zažiť na 
vystúpení projektu Da Lata.  Súčasnú gitarovú scénu bude 
reprezentovať švédska gitarovka The International Noise 
conspiracy. Vo world music dominuje speváčka s maroc-kými 
koreňmi Natacha Atlas, osviežením bude čerstvý držiteľ Latin 
Grammy za najlepší album Kevin Johansen so sku-pinou 

Výsledky hlasovania v obci Opatovce vo voľbách 
do Národnej rady Slovenskej republiky 

17. júna 2006
počet voličov zapísaných v zozname voličov  322
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  177
počet voličov, ktorí odovzdali obálku    177
počet platných odovzdaných hlasov   174

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, 
politické hnutie alebo koalíciu:
Strana demokratickej ľavice          1
Kresťanskodemokratické hnutie       24
Hnutie za demokraciu          1
Strana maďarskej koalície          1
Slobodné fórum           6
Občianska konzervatívna strana         2
Ľudová strana - HZDS       45
Komunistická strana Slovenska         8
SDKÚ - Demokratická strana       23
SMER - sociálna demokracia        36
Slovenská národná strana       26
NÁDEJ         1

Aj tento rok si našli k nám cestu bociani, ktorí už tradične 
patria ku koloritu našej obce.


