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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo na svojom 
mimoriadnom zasadnutí dňa 14. 1. 
2009

vyhlásilo:
•  Deň konania voľby hlavného kontro-

lóra obce Opatovce na 26. 2. 2009.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
riadnom zasadnutí dňa 28. 1. 2009

vzalo na vedomie:   
•  Správu hlavnej kontrolórky o vykona-

ných kontrolách.

Schválilo:
•  Prijatie Bankovej záruky za úver 

ŠFRB vo výške 174 935,- EUR po-
skytnutej zo strany Dexia banky 
Slovensko, a. s. so sídlom: Hodžo-
va 11, 010 11 Žilina, Slovenská re-
publika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 
SK2020372541, zapísanej v Ob-
chodnom registri Okresného súdu     
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 
148/L (ďalej len banka) za podmie-
nok dojednaných v príslušnej man-
dátnej zmluve.

•  Vystavenie vlastnej vista blankozmen-
ky na rad banky za účelom zabezpe-
čenia pohľadávky banky z bankovej 
záruky.

•  Krytie bankovej záruky vo výške           
6 752 EUR z prebytku hospodárenia 
za rok 2008.

•  V rámci výzvy MP SR  Program roz-
voja vidieka SR 2007 – 2013 Os 3, 
pripraviť žiadosť o poskytnutie ne-
návratného finančného príspevku             
v rámci opatrenia 3.4.1 Základné 
služby pre vidiecke obyvateľstvo   (vi-
acúčelové športovisko, rekonštrukcia 
miestneho rozhlasu, oprava a údržba 
budovy obecného úradu).

• Plán stavebných prác v obci Opatov-
ce na rok 2009.

• Text kúpno-predajnej zmluvy pre 
kúpu pozemkov:
-  parcela č. 139/2, výmera 1844 m2, 

orná pôda, k. ú. Opatovce, LV 358 
na KÚ v Trenčíne, 

-  parcela č. 140/2, výmera 1069 m2, 
orná pôda, k. ú. Opatovce, LV 359 
na KÚ v Trenčíne,

-  parcela č. 138/2, výmera 2100 m2, 

orná pôda, k. ú.  Opatovce, LV 357 
na KÚ v Trenčíne,

-  parcela č. 137/2, výmera 1737 m2, 
orná pôda, k. ú. Opatovce, LV 356 
na KÚ v Trenčíne

za účelom vytvorenia stavebných 
pozemkov pre individuálnu bytovú 
výstavbu.

• Kúpnu cenu 11,62 EUR/m2 (350 Sk/
m2) slovom jedenásť eur šesťdesiat-
dva centov pre kúpu pozemkov:
-  parcela č. 139/2, výmera 1844 m2, 

orná pôda, k. ú. Opatovce, LV 358 
na KÚ v Trenčíne, 

-  parcela č. 140/2, výmera 1069 m2, 
orná pôda, k. ú. Opatovce, LV 359 
na KÚ v Trenčíne,

-  parcela č. 138/2, výmera 2100 m2, 
orná pôda, k. ú.  Opatovce, LV 357 
na KÚ v Trenčíne,

-  parcela č. 137/2, výmera 1737 m2, 
orná pôda, k. ú. Opatovce, LV 356 
na KÚ v Trenčíne

za účelom vytvorenia stavebných 
pozemkov pre individuálnu bytovú 
výstavbu.

•  Udeľovanie pokuty 16,60 EUR maji-
teľovi psa, ktorý sa dokázateľne voľ-
ne pohybuje na verejných priestran-
stvách v obci.                                                                                                                                        

•  Nákup osobného motorového vozi-
dla pre obec Opatovce – Punto 1.2  
Classic 5-dv.

Odporučilo: 
• Nemeniť dodávateľa elektrickej ener-

gie pre rok 2009.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
mimoriadnom zasadnutí dňa 26. 2. 
2009

Zvolilo:
• Do funkcie hlavného kontrolóra obce 

Opatovce Annu Dohňanskú, bytom 
Opatovce č. 22 , funkčné obdobie         
6 rokov – od 1. 3. 2009.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
riadnom zasadnutí dňa 25. 3. 2009

Schválilo: 
•  Miestne poplatky: 

-  prenájom:  
-  kultúrny dom – sála KD mimo vy-

kurovacieho obdobia 6,7 EUR/
deň, 

-  vo vykurovacom období 16,6 
EUR/deň, 

-  kuchynka KD 10 EUR/deň, 
-  riad 0,03 EUR/kus,

-  prenájom miešačky 1,0 EUR/deň, 
-  kopírovanie 0,06 EUR/A4, 
-  vysielanie v miestnom rozhlase      

2 EUR.  
•  Text kroniky obce Opatovce za rok 

2008.
•  Finančný príspevok pre TJ Veľké 

Bierovce – Opatovce na dopravu             
v roku 2009 čiastku 650 EUR.        

•  Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi ob-
cou Opatovce a V. Ch. na odkúpe-
nie parcely reg. „E“ č. 25 o výmere         
298 m2, druh záhrady, k. ú. Opatovce 
v podiele 1/72 za cenu 13,28 EUR 
(400 Sk)/m2. 

•  Dodatok č. 3 ku zmluve o zriadení 
spoločného stavebného úradu.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 
riadnom zasadnutí dňa 27. 5. 2009

vzalo na vedomie:   
•  Správu hlavnej kontrolórky o vykona-

ných kontrolách.

Schválilo: 
•  Záverečný účet obce Opatovce za 

rok 2008 a celoročné hospodárenie 
obce za rok 2008 bez výhrad.

•  Použitie prebytku rozpočtové-
ho hospodárenia za rok 2008 na 
tvorbu rezervného fondu vo výške                           
1 668 831,03 Sk  .                                                                                                                

•  Predložený návrh na zmenu rozpoč-
tu obce Opatovce na rok 2008.                                                    

• Všeobecne záväzné nariadenie č. 
1/2009 o nakladaní s nájomnými byt-
mi pre občanov.

•  Finančnú čiastku 33,20 EUR, slovom 
tridsaťtri eur dvadsať centov, ako 
kompenzáciu za bocianie hniezdo          
v záhrade pre pani M. M.                                                                                    

•  Poskytnutie dreva z mája prevádzko-
vateľke pohostinstva v Opatovciach 
na výrobu lavičiek pri pohostinstve.
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Hospodárenie obce sa riadilo podľa 
schváleného rozpočtu na rok 2008, 
uznesenie č. 55/2007 zo dňa 21. 11. 
2007. Obecným zastupiteľstvom boli 
schválené tri zmeny rozpočtu. 

Obec zostavila rozpočet na rok 
2008 podľa ustanovenia § 10 odsek 7) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

Rozpočet obce na rok 2008 bol 
zostavený ako prebytkový. 

Skutočné plnenie rozpočtu: 
Príjmy celkom    5 871 tis. Sk
Výdavky celkom                               4 202 tis. Sk
Hospodárenie obce                   1 669 tis. Sk
Príjmy za rok 2008
Bežné príjmy:
Daňové    2 286 tis. Sk
Nedaňové      181 tis. Sk
Ostatné       118 tis. Sk
Kapitálové príjmy   2 702 tis. Sk
Finančné operácie  584 tis. Sk
Spolu    5 871 tis. Sk
Plnenie oproti rozpočtu       102 %

ZáVerečný účet OBce OPatOVce Za rOk 2008 BOl ScHVálený

VOľBy PreZidenta Sr
Dňa 21. marca 2009 sa konalo prvé kolo voľby prezidenta 

SR, v ktorom bolo 7 kandidátov. V našej obci boli výsledky 
hlasovania nasledovné:
Počet oprávnených voličov zapísaných 
do zoznamu oprávnených voličov       322
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky    144
Počet odovzdaných obálok        144
Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov         141
Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom:
1. Bollová Dagmara, PaedDr.            0
2. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.         78
3. Martináková Zuzana             7
4. Melník Milan, prof., RNDr., DrSc.          11
5. Mikloško František, RNDr.             4
6. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.          39
7. Sidor Milan, PhDr., CSc.            2

Keďže ani jeden z kandidátov nezískal potrebný počet 
hlasov, konalo sa 4. apríla 2009 druhé kolo voľby prezidenta, 
v ktorom kandidovali Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.         
a Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD. Výsledky hlasovania boli 
nasledovné:
Počet oprávnených voličov zapísaných 
do zoznamu oprávnených voličov               320
Počet oprávnených voličov, 
ktorým boli vydané obálky         182
Počet odovzdaných obálok         182 
Počet platných hlasov odovzdaných 
pre všetkých kandidátov          177
Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom:
1. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.         130
2. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.           47

výdavky za rok 2008
Bežné výdavky za rok 2008:
Výdavky verejnej správy   1 280 tis. Sk
Finančná a rozpočtová 
oblasť                           164 tis. Sk
Transakcie verejného 
dlhu        25 tis. Sk
Civilná ochrana           2 tis. Sk
Ochrana pred požiarmi       16 tis. Sk
Výstavba              7 tis. Sk
Správa a údržba ciest             8 tis. Sk
Nakladanie s odpadmi         251 tis. Sk
Nakladanie s odpadovými 
vodami                           7 tis. Sk
Ochrana ŽP            31 tis. Sk
Rozvoj bývania              6 tis. Sk
Rozvoj obce            17 tis. Sk
Verejné osvetlenie           79 tis. Sk
Rekreačné a športové 
služby                        20 tis. Sk
Knižnice              9 tis. Sk
Kultúrne služby          104 tis. Sk
Vysielacie a vydavateľské 
služby                              2 tis. Sk
Náboženstvo            77 tis. Sk
Vzdelávanie – predškolská 
výchova                                          5 tis. Sk

Vzdelávanie – základné 
vzdelanie                  2 tis. Sk
Vzdelávanie – školenia           13 tis. Sk
Sociálne zabezpečenie           13 tis. Sk
Spolu                        2 138 tis. Sk
Plnenie oproti rozpočtu          91 %
kapitálové výdavky za rok 2008
Výdavky verejnej správy           31 tis. Sk
Ochrana pred požiarmi           18 tis. Sk
Výstavba          440 tis. Sk
Správa a údržba ciest         332 tis. Sk
Nakladanie s odpadovými 
vodami                                        4 tis. Sk
Rozvoj obce            42 tis. Sk
Kultúrne služby          892 tis. Sk
Vysielacie a vydavateľské 
služby                      217 tis. Sk 
Spolu                     1 976 tis. Sk
Plnenie oproti rozpočtu               100 %
Výdavkové finančné 
operácie          88 tis. Sk

Prebytok hospodárenia 1 669 tis. Sk 
bude použitý na tvorbu rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Zá-
verečný účet obce Opatovce za rok 
2008 uznesením č. 20/2009 dňa 27. 5. 
2009 výrokom – schvaľuje bez výhrad.

Dňa 6. júna 2009 sa konali voľby do 
Európskeho parlamentu. O hlasy voli-
čov sa uchádzali kandidáti 16 politic-
kých subjektov, lebo Rómska iniciatíva 
Slovenska stiahla svoju kandidátnu 
listinu. 

výsledky hlasovania v našej obci:
Počet oprávnených voličov 
zapísaných do zoznamu 
oprávnených voličov               324
Počet oprávnených voličov, 
ktorým boli vydané obálky      64
Počet odovzdaných obálok  64
Počet platných hlasov 

odovzdaných 
pre všetkých kandidátov                 58

Počet platných hlasov odovzda-
ných pre každú politickú stranu, po-
litické hnutie alebo koalíciu:
Ľudová strana – Hnutie 
za demokratické Slovensko       14
Sloboda a Solidarita                       7
SMER – sociálna demokracia       22
Strana zelených           0
Slovenská demokratická 
a kresťanská únia 
– Demokratická strana          4
Demokratická strana          0

VOľBy dO euróPSkeHO Parlamentu
MISIA 21 – Hnutie 
kresťanskej solidarity           0
Agrárna strana vidieka              0
Konzervatívni demokrati 
Slovenska – Občianska 
konzervatívna strana                           0
Strana maďarskej koalície 
– Magyar Koalíció Pártja           0
Komunistická strana Slovenska         1
Slovenská národná strana          3
LIGA, občiansko-liberárna strana  0
Strana demokratickej ľavice         0
Slobodné fórum           1
Kresťanskodemokratické 
hnutie           6
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Ľudová strana – Hnutie za demokratic-
ké Slovensko: 
Kozlík Sergej, Ing.         9    
Baco Peter, Ing.  PhDr.                 5
Belohorcová Irena, MUDr.                  3
Krištof Pavol, Ing.           3

Sloboda a Solidarita:
Oravec Ján, PhDr., CSc.      2    
Švihura Richard, PhDr.                  2                                            
Kaščáková Renáta, Mgr.      4    
Matoušek Michal, Mgr.    1

SMER – sociálna demokracia:
Zala Boris, doc., PhDr., CSc.               8   
Maňka Vladimír, Ing.                  3                                                      
Flašíková-Beňová Monika, PhDr.   8   
Hanulík Peter, Ing.                 1
Magát Milan, JUDr.    1

Slovenská demokratická 
a kresťanská únia – Demokratická 
strana: 
Kukan Eduard, JUDr.    2
Šťastný Peter      1

Slovenská národná strana: 
Švantner Dušan, Ing.    2
Paška Jaroslav, akad. arch., Ing. arch.   1
Zelník Štefan, MUDr.    1

Kresťanskodemokratické hnutie:
Fronc Martin, doc., Mgr., PhDr.     2
Hudacký Ján, Ing.     1
Záborská Anna, MUDr.    4 
Mikolášik Miroslav, MUDr.    1
Kossey Pavol, Ing., Mgr.    1

V zmysle schváleného Územné-
ho plánu obce Opatovce je v príprave 
územného konania výstavba logistické-
ho komplexu na pozemku vo vlastníctve 
spoločnosti Kupred, spol. s r. o. Kom-
plex leží na k. ú. Opatovce a čiastočne 
na k. ú. Kostolná-Záriečie, pri diaľnici 
D1 Bratislava – Žilina, pri diaľničnom od-
počívadle Kostolná. 

Plánovaná je výstavba šiestich logis-
tických hál a dvoch objektov služieb so 
zastavanou plochou 38 230m2. Súčas-
ťou je aj vybudovanie vnútroareálového 
a vonkajšieho dopravného napojenia         
s celkovým počtom parkovacích miest 
480. Plánovaný začiatok výstavby – 
rok 2009, ukončenie – rok 2011. 

Prínos komplexu pre obec Opatovce 
bude vo vytvorení  pracovných miest,  
ale aj finančný prínos vo forme dane        
z nehnuteľností do rozpočtu obce Opa-
tovce.

BuSineSS center 
trenčÍn – OPatOVce

Obec Opatovce podala na základe vydaného stavebného 
povolenia na stavbu „Nájomný bytový dom 5 b. j. + IS Opa-
tovce“  žiadosť na rok 2009 o poskytnutie podpory zo Štátne-
ho fondu rozvoja bývania a žiadosť o dotáciu z Ministerstva 
výstavby SR na uvedenú stavbu. 

Na konci apríla 2009 Štátny fond rozvoja bývania 
sprístupnil pre obec Opatovce úver na výstavbu nájomných 
bytov a v júni 2009 bola podpísaná zmluva o dotácii medzi 
obcou Opatovce a Ministerstvom výstavby SR na bytový dom 
a  inžinierske siete. Na základe splnenia všetkých podmienok 
mohla byť začatá výstavba bytového domu. Predpokladaná 

doba výstavby je asi 12 mesiacov. Náklady na bytový dom 
a inžinierske siete sú vo výške 240 432 EUR (7 251 429,12 
Sk). 

Obec Opatovce schválila VZN č. 1/2009 o nakladaní                 
s nájomnými bytmi pre občanov, ktoré určuje pravidlá výbe-
ru nájomcu a povinnosti prenajímateľa a nájomcu. V byto-
vom dome je 5 bytov o výmere plochy: 53,7 m2, 55,65 m2,                    
53,90 m2, 44,25 m2, 56,15 m2. 

Výstavbou bytového domu sa zhodnotí pozemok a prispeje 
sa ku skvalitneniu bývania našich občanov. Aj estetický 
vzhľad obce sa uvedenou stavbou zmení k lepšiemu. 

Začatie VýStaVBy nájOmnýcH BytOV

V zmysle uznesenia OcZ č. 5/2009 
obec vypracovala v rámci výzvy Minis-
terstva pôdohospodárstva SR  Program 
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Os 3,  
žiadosť o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v rámci opatre-
nia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 
obyvateľstvo (viacúčelové športovisko, 
refundácia nákladov na rekonštrukciu 

miestneho rozhlasu, oprava a údržba 
budovy obecného úradu). Žiadosť bola 
podaná na Poľnohospodárskej platobnej 
agentúre dňa 6. 5. 2009 v Trenčíne. 
Rozhodnutie o schválení príspevku 
môžeme očakávať približne v posled-
nom štvrťroku 2009. 

V prípade získania financií by sme 
vybudovali viacúčelové športové ihris-

Podarí sa nám získať nenávratný finančný príspevok 
v rámci Programu rozvoja vidieka Sr 2007 – 2013?

ko, na ktorom sa dá hrať malý futbal, 
volejbal, tenis, basketbal, bedminton. 
Rekonštrukciou budovy obecného úra-
du by sme znížili energetickú náročnosť 
budovy, odstránilo by sa praskanie ob-
vodových múrov, zlepšil by sa estetický 
vzhľad interiéru aj exteriéru budovy, kto-
rá slúži všetkým občanom našej obce 
a nachádza sa v nej aj obecná knižnica.

NájomNé zmluvy – hrobové miesta
Obec Opatovce na základe príslušnej platnej legislatívy           
v oblasti pohrebníctva upozorňuje občanov na povinnosť 

uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto. 
Občanov (pozostalých), ktorí ešte nemajú uzatvorenú 
nájomnú zmluvu žiadame, aby sa dostavili na Obecný úrad 
v Opatovciach za účelom podpísania nájomnej zmluvy na 

príslušné hrobové miesto na cintoríne v Opatovciach.

letiSkO 
Obec Opatovce na základe rokovania 

s vlastníkom letiska LOT, a. s., dosiahla, 
aby prechod cez letisko bol zachovaný 
pre peších obyvateľov, predovšetkým 
pre rodičov, ktorí vodia svoje deti do 
MŠ vo Veľkých Bierovciach. Vzhľadom 
na to, že neustále dochádzalo k zneu-
žívaniu tohto prechodu – na letiskovú 
dráhu chodili motoristi, cyklisti, v pries-

tore letiska sa hral futbal  a podobné hry 
– čo mnohokrát ohrozovalo prevádzku 
letiska, sa vlastník LOT, a. s., rozhodol 
zatvoriť prechod cez letisko. 

Obec Opatovce sa bude snažiť roko-
vaním dosiahnuť, aby aspoň v zimnom 
období bol prechod cez letisko opäť ot-
vorený. Záleží však aj na tom, aby ob-
čania rešpektovali pravidlá, ktoré budú 
rokovaním dosiahnuté.

Výsledky prednostného hlasovania:
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VOľný POHyB PSOV 
PO OBci

Stále sa nedarí odstrániť  voľný pohyb 
psov po našej obci. Výzvy v miestnom 
rozhlase a upozorňovanie majiteľov psov 
neprinášajú žiadané výsledky. V našej 
obci ani tak nejde o pohyb túlavých 
psov, ale o pohyb psov, ktorí majú ne-
zodpovedných majiteľov – občanov na-
šej obce. 

Majiteľ psa je povinný zabezpečiť, 
aby sa pes voľne nepohyboval na ve-
rejných priestranstvách. Máme však     
v obci psov, ktorí sú na ulici viac ako vo 
dvore. Starosta obce nezodpovedá za 
psov v obci, zodpovednosť za psa má 
jeho majiteľ. Starosta obce nie je odbor-
níkom na odchyt psov. V širokom okolí 
sa nenachádza žiadna firma, ktorá by 
odchyt psov za odplatu zabezpečovala. 
V mestách túto činnosť vykonáva obec-

ná polícia, ich služby sú však určené 
len príslušnému mestu. Problémom je 
aj prevoz psa na miesto určenia. Ten 
je treba zabezpečiť v klietke pre prevoz 
zvierat (samozrejme, keď sa ho podarí 
do nej dostať) a veľkým problémom je 
nájsť umiestnenie pre túlavého psa.  
Problém túlavých psov je dlhodobým 
javom v našich obciach a bude existo-
vať spolu s ľudskou bezohľadnosťou 
a bezcharakternosťou. 

Vážení majitelia psov, uvedomte 
si, že za svojho psa a jeho správanie 
preberáte plnú zodpovednosť a pre-
hodnoťte  či vôbec má význam, aby ste 
psa mali, keď neplní funkciu strážcu 
vášho dvora – domu, ale obťažuje svo-
jím voľným pobehovaním po verejných 
priestranstvách ostatných občanov  
obce a spôsobuje tak kritické situácie, 
ktoré môžu viesť k nehode alebo ublí-
ženiu na zdraví. 

Život v obci Opatovce bol a je ovplyvňovaný riekou Váh, 
ktorá tečie v jej tesnej blízkosti. Škody v obci však nerobili len 
povodne, ale aj požiare. V rokoch 1880 – 1890 zhorela veľká 
časť dediny.  V roku 1929 bol v obci Opatovce založený Dob-
rovoľný hasičský zbor, jeho prvým veliteľom sa stal Štefan 
Horňák. Prvé hasičské uniformy boli ušité z konopného plát-
na, na hasenie požiarov mali dobrovoľní hasiči k dispozícii 
ručnú striekačku. V roku 1933 bola v obci svojpomocne po-
stavená „Hasičáreň“, pod ktorou sa nachádzala ľadovňa, kto-

rá slúžila na uskladnenie ľadu. V roku 1954 pristavili občania 
k hasičskej zbrojnici miestnosť, ktorá slúžila ako zasadacia 
miestnosť pre členov dobrovoľného hasičského zboru, ale aj 
pre nočné požiarne hliadky počas žatevných prác. Vzhľadom 
na súčasný zlý technický stav budovy dala obec vypracovať 
projektovú dokumentáciu na rozsiahlu rekonštrukciu hasič-
skej zbrojnice, v prípade získania finančných prostriedkov 
bude rekonštrukcia zrealizovaná. 

V roku 1955 dostal Dobrovoľný hasičský zbor od Okresné-
ho úradu požiarnej ochrany v Trenčíne  motorovú protipoži-
arnu striekačku PPS 8.  V roku 1957 boli v obci vykopané dve 
požiarne studne. Tieto studne výrazne pomohli hasičom pri 

hasení požiaru 17. 12. 1958, 
keď horelo v obci šesť stodôl.  
Len vďaka zásahu hasičov a vy
-budovaným požiarnym stud-
niam sa oheň nerozšíril aj na 
rodinné domy. Uhasenie požia-
ru trvalo viac ako deväť ho-
dín.  V roku 1982 pribudla do 
hasičskej zbrojnice hasičská 
striekačka  PPS12. Dobrovoľ-
ní hasiči pomáhajú nielen pri 
hasení požiarov, ale v  prípade 
povodní pomáhajú ľudom čer-
pať vodu z priestorov pivníc 
a robia iné záchranné práce. 
Členovia Dobrovoľného ha-
sičského zboru v Opatovciach 
sa sporadicky zúčastňujú ha-
sičských súťaží a cvičení. Je 
škoda, že záujem o členstvo 
v ňom sa vytráca. Mladí majú 
iné záujmy. 

Práca hasičov je veľmi na-
máhavá a zodpovedná a aj 
dobrovoľní hasiči majú tú istú 
zodpovednosť ako hasiči pro-
fesionáli. Za túto prácu im patrí 
poďakovanie. 

dobrovoľný hasičský zbor Opatovce
1929 – 2009

V Opatovciach funguje pod vedením Bystríka Horňáka 22-členný dobrovoľný hasičský zbor
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• • • • • Kultúrne podujatia • • • • •
detSký karneVal

Tradičný detský karneval sa konal v Kultúrnom dome 
v Opatovciach 1. marca 2009. Tak ako každý rok bolo podu-
jatie úspešné vďaka nápaditým maskám a bezprostrednému 
správaniu – zabávaniu sa detí. 

K dobrej nálade prispeli aj Pipi dlhá pančucha  a šašo (čle-
novia Trenčianskeho hradného divadla). Deti roztancovali 
a pripravili pre ne rôzne súťaže. Organizátorom podujatia 
bola obec Opatovce, ktorá pripravila pre deti občerstvenie                 
a každá karnevalová maska dostala odmenu vo forme ba-
líčka. Sladkosťou do balíčka prispela prevádzkovateľka Po-
travín v Opatovciach Ing. Marcela Opačitá. Do tanca deťom 
zabezpečoval hudbu Richard Bulko. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnom 
a vecnom zabezpečení podujatia. 

StaVanie mája
Už tradične sme sa 30. apríla stretli pri kultúrnom dome v Opatovciach, kde sa o 16.30 h začalo so stavaním mája. Pekné 

počasie prilákalo občanov obce, ktorí sa prišli pozrieť. V rámci stavania mája sa uskutočnila tradičná opekačka pre deti. Stan-
kovská kapela spríjemnila všetkým atmosféru svojimi skladbami a piesňami. 

Verím, že všetci, ktorí prišli, strávili príjemné chvíle. Ďakujeme tým, ktorí pomohli organizačne zabezpečiť podujatie.
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Oslava mdd
Aj v tomto roku pripravila obec Opa-

tovce pre svojich najmenších občanov 
oslavu Medzinárodného dňa detí. Ko-
nala sa 30. mája a keďže nám počasie 
prialo, mohla byť oslava vonku pri Kul-
túrnom dome. 

Deti v podaní hercov Trenčianskeho 
hradného divadla videli scénku Ako 
sa plavčík kráľa pirátov k šašovaniu 
dostal. Potom boli pre deti pripravené 
rôzne súťaže: streľba guľami z veže do 
koša s plavčíkom, lovenie pirátskeho 
obeda, prechod pirátskou cestou. 

Deti mali k dispozícii maliarku, ktorá 
na ich detské tváričky vyčarila rôzne 
zvieratká, princezné, víly, pirátov. Deti 
dostali darček – píšťalku s erbom obce 
a na obsvieženie džús. 

Organizačne a finančne zabezpečila 
oslavu obec Opatovce s finančným prí-
spevkom Marius Pedersen, a. s., stre-
disko Trenčín.

Tradičným podujatím v letných mesiacoch – v júli a auguste sa v našej obci stalo podujatie 
Kultúrne leto Opatovce. Tento rok sú pripravené tri vystúpenia: 

12. júl               KOncerT DychOvej huDby bučKOvanKa 
16. augusT        DivaDelné preDsTavenie v pODaní DivaDelnéhO 

OchOTnícKehO súbOru 
30. augusT         KOncerT DychOvej huDby bODOvanKa 

vážení občania, srdečne vás pozývame na uvedené vystúpenia, využite možnosť bez 
cestovania a finančných nákladov obohatiť svoj život o kultúrny zážitok. 

Začiatok podujatia je vždy o 17.00 h. Keď nám bude počasie priať, budú sa podujatia konať na 
pódiu pri kultúrnom dome, v prípade nepriaznivého počasia v Kultúrnom dome v Opatovciach.  

kultúrne  letO  OPatOVce  2009
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Futbalový oddiel TJ Veľké Bierovce-Opatovce reprezentujú 
v jarnej sezóne 2009 dve mužstvá – muži a žiaci. Mužstvo 
dospelých štartuje v II. triede Sever, kde patrí v posledných 
sezónach k popredným mužstvám. Po jeseni 2008 bolo muž-
stvo na 2. mieste, so stratou jedného bodu za TJ Dolná Súča. 
Príprava na jarnú sezónu 2009 začala v polovici januára pod 
vedením nového trénera Mgr. Romana Kadáka, ktorý vystrie-
dal Ľuboša Kulicha. Za jeho 4-ročné pôsobenie, ako tréner 
mužstva dospelých, mu patrí poďakovanie. Hlavnú kondíciu 
získavali hráči v domácich podmienkach a na umelých trávni-
koch v Trenčíne. Do prípravy sa zapojil aj Michal Mutňanský, 
ktorý by so svojimi skúsenosťami mal mužstvu pomôcť 
a nahradiť v obrane zvereného Jozefa Sabadku. Počas jarnej 
sezóny – v marci 2009 sa k mužstvu pripojil aj P. Barták po 
svojom návrate zo zahraničia. Mužstvo odohralo 4 príprav-
né zápasy – 3 vyhralo a 1 prehralo. Konkurencia v mužstve 
sa zvýšila, čo sa prejavilo v lepšej hernej činnosti. Nástup 
do jarnej sezóny mužstvu vyšiel. Zvíťazilo doma so Skalkou             
a v Záblatí. Potom prišla nešťastná remíza doma s Kľúčo-
vým. To však bola prvá strata bodu. Nasledovalo víťazstvo     
v Opatovej. Prišiel dôležitý zápas doma s Dolnou Súčou, kto-
rý sme jednoznačne zvládli 4 : 0.

Postavenie na čele tabuľky sme potvrdili ďalšími štyrmi 
víťazstvami – vonku so Zamarovcami a Beckovom, doma       
s Mníchovou Lehotou a Ivanovcami. Bilancia deviatich jar-
ných kôl je nasledovná – 8 víťazstiev, 1 remíza. Skóre 27 : 0 

a zisk 25 bodov. Po odohratí 22. kola sme na čele tabuľky so 
7-bodovým náskokom pred Dolnou Súčou. Do konca súťaže 
zostávajú 4 zápasy, na postup potrebujeme získať 5 bodov.

Všetci zainteresovaní veria, že mužstvo zabojuje a postup 
do Majstrovstiev oblasti vybojuje.

Mužstvo v zápasoch príkladne bojuje, zmeny na postoch 
v zostave sa osvedčili. Práca nového trénera sa prejavuje,        
a treba veriť, že hráči to dotiahnu k vytúženému postupu.

Mužstvo žiakov štartuje v II. triede Sever – skupina „B“. 
Vedie ho už pár rokov Milan Svatík, ktorému pomáha Ma-
rek Ondrášek. Mužstvo bolo po jeseni 2008 v tabuľke na 3. 
mieste. V príprave na jarnú sezónu boli do mužstva zaradení 
ďalší mladí futbalisti. V jarnej sezóne odohralo zatiaľ sedem 
zápasov, z ktorých 5 vyhralo,1 remizovalo a 1 prehralo. Zís-
kalo 16 bodov, skóre 41 : 5. Pred poslednými dvoma kolami 
je mužstvo na 2. mieste, kde bojuje o čelo tabuľky so Selcom 
a Drietomou.

Mužstvo sa postupne dopĺňa, keďže po jarnej sezóne, po 
dosiahnutí vekovej hranice, niekoľko hráčov mužstvo žiakov 
opustí.    

Za zabezpečenie činnosti TJ patrí poďakovanie všetkým 
funkcionárom TJ, OcÚ Veľké Bierovce, OcÚ Opatovce a dob-
rým sponzorom. Poďakovanie tiež patrí i našim divákom, 
ktorí navštevujú futbalové zápasy našich futbalistov doma       
i vonku. 

Peter Oravec, tajomník TJ

ZO žiVOta OBecnej telOVýcHOVnej jednOty 

Mnohé z našich detí úspešne repre-
zentujú svoje školy, ale aj našu obec 
v  rôznych súťažiach a pretekoch. Filip 
Ernest sa už od roku 2008 úspešne 
zúčastňuje pretekov, na ktorých súťaží 
v rôznych disciplínach ľahkej atletiky        
a dosahuje aj pekné výsledky. 

V roku 2008 na majstrovstvách Zá-
padoslovenského kraja v Nových Zám-
koch získal 1. miesto v behu na 60 m 
a 150 m,  1. miesto v skoku do diaľky, 
hode kriketkou a vrhu guľou. V skoku 
do výšky a v behu cez prekážky na 60 
m skončil na peknom 2. mieste a v šta-
fete 4 x 60 m na 3. mieste. 

Na Európskom festivale mládeže v Brne 
v septembri 2008 za účasti pretekárov 
z 12 štátov získal 1. miesto v skoku do 

úSPecHy našicH juniOrOV
diaľky a 2. miesto v skoku do výšky 
a v behu na 150 m. 

Vo februári 2009 sa zúčastnil majs-
trovstiev SR žiakov vo viacboji v Bra-
tislave, kde obsadil 1. miesto vo vrhu  
guľou výkonom 15,52 m. 

Na majstrovstvách Západosloven-
ského kraja v ľahkej atletike konaných 
6. júna 2009 v Trnave obsadil 1. mies-
to v hode kladivom a vrhu guľou a 3. 
miesto v hode diskom. 

Z majstrovstiev Slovenska v ľahkej 
atletike konaných 9. júna 2009 v No-
vých Zámkoch si priniesol titul majstra 
Slovenska vo vrhu guľou.  

18. apríl 2009 bol úspešným dňom 
pre Adamka Mondeka, ktorý sa zú-
častnil pretekov v gymnastike na So-

kolskom pohári 2009 v Bratislave, kde 
získal 1. miesto.  

Martin Bohuš je členom Krúžku le-
teckých modelárov M. R. Štefánika v Tr. 
Turnej. Bol ocenený medzi najlepšími 
športovcami kraja. Martin sa zúčastnil  
súťaže o Svetový  pohár v Čechách 23. 
a 24. mája 2009, kde sa umiestnil  na 
6. mieste. Dňa 29. – 31. mája 2009 na 
súťaži v Maďarsku skončil na 1. mieste  
v kat. juniorov. V lete sa zúčastní  na 
majstrovstvách sveta v Rumunsku.

Všetkým chlapcom blahoželáme a pra-
jeme im ešte veľa športových úspe-
chov. Vážení rodičia, ak aj vaše deti boli 
úspešné v súťaži či pretekoch, podeľte 
sa o to s nami, aby sme aj my mohli byť 
pyšní na úspešných Opatovčanov. 

Šachový turnaj
4. ročník šachového turnaja je naplánovaný na 2. augusta 2009. 

Koná sa pod záštitou obce opatovce. 
organizačne ho bude zabezpečovať  Ing. Pavol ondriška. 

Pozývame všetkých šachistov z našej obce, 
aby sa turnaja zúčastnili 

a želáme im umiestnenie na prvých miestach.  
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 LETO vo VYSOKÝCH TATRÁCH a PIEŠŤANOCH 
17% ZĽAVA NA VŠETKY POBYTY do 11.7.2009 !!! 

Hotel Kriváň – Vysoké Tatry - Podbanské 
 
 
 
 
 

 
Clubhotel Nezábudka – Vysoké Tatry – Tatr. Štrba 
 

LETO 2009  Senior Dospelý Dieťa 

4 noci / 5 dní 159,00 € 177,59 € 89,46 € 

5 nocí / 6 dní 184,23 € 207,46 € 111,53 € 

6 nocí / 7 dní 217,75 € 245,63 € 133,61 € 

7 nocí / 8 dní 251,28 € 283,81 € 155,68 € 

Rodinná atmosféra, vlastná MINI ZOO a RYBNÍKY! 

Hotel Eden - Piešťany 
 

 
 
 
 

      DETI DO 5,99 ROKOV ZDARMA !!!! 
V cene je zahrnuté: 

 Ubytovanie na izbe s balkónom 
 Polpenziou (raňajky a večere formou bohatého bufetu ) 
 Vstup do Wellnes sveta každý deň 
 Solárne slnenie s UV žiarením na podporu metabolizmu a proti prechladnutiu 
 1x procedúra denne priamo v hoteli podľa rozčasovania pracovníkmi Relaxu c 
 Večer tanca a zábavy a v Piešťanoch Grilovačka na streche! 
 V Tatrách vstup do bazéna s protiprúdom každý deň 
 Wi-fi v objekte 

 
TEL:   +421 52 4484 838        www.hotel-nezabudka.sk     recepcia@hotelnezabudka.sk  
TEL:   +421 33 7725 009  www.hoteleden.sk   recepcia@hoteleden.sk  
TEL:   +421 52 449 01 43  www.hotel-krivan.sk  hotel@hotel-krivan.sk 
CA KRYŠTOF TRAVEL, Štúrova 7, Košice  TEL: 0917 637 206 travelke@kuboff-krystoff.sk 

LETO 2009  Senior Dospelý Dieťa 
4 noci / 5 dní 91,20 € 100,00 € 50,80 € 

5 nocí / 6 dní 114,00 € 125,00 € 63,50 € 

6 nocí / 7 dní 136,80 € 150,00 € 76,20 € 

7 nocí / 8 dní 159,60 € 175,00 € 88,90 € 

 LETO 2009 Senior Dospelý Dieťa 

4 noci / 5 dní 123,40 € 157,33 € 93,82 € 

5 nocí / 6 dní 153,88 € 196,24 € 117,28 € 

6 nocí / 7 dní 184,36 € 235,16 € 140,74 € 

7 nocí / 8 dní 214,83 € 274,07 € 164,19 € 

Verným      
klientom 
ZĽAVA 7%!!! 

All inclusive 

29 € / deň ! 


