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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom zasadnutí
dňa 6. 3. 2013:
Vzalo na vedomie:
• Informáciu o predaji hasičskej striekačky PPS 8 v zmysle uznesenia
OcZ 58/2012.
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonanej následnej finančnej kontrole.
• Informáciu o príprave podujatia výročia 900 rokov od prvej písomnej
zmienky o obci v známej Zoborskej
listine z roku 1113 spojeného s mikroprojektom v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR
– ČR pod názvom „Z Opatoviec do
Boršíc, od Váhu k Morave“.
• Informáciu o činnosti a hospodárení
Stavebnej úradovne za rok 2012.
• Informáciu o financovaní MŠ Veľké
Bierovce v roku 2012.

Schválilo:
• VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území obce Opatovce.
• VZN č. 2/2013 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Opatovce.
• VZN č. 3/2013 o nakladaní s finančnými prostriedkami obce.
• V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010,
29/2011 predaj pozemku CKN par.
č. 294/14, k. ú. Opatovce, orná pôda
o výmere 464 m2 v 1/1 a CKN parc.
č. 294/25, k. ú. Opatovce, orná pôda
o výmere 78 m2 v podiele 1/1, cena
za 1 m2 25 € kupujúcemu: Ing. L.
Bujný.
• Aby obec prevzala záväzok na zvýšenie základného imania v spoločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., so sídlom: 1. mája 11,
911 01 Trenčín, IČO: 36 302 724
spoločnosť zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu v Trenčíne,

oddiel Sa, vložka číslo 10100/R
(ďalej len „emitent“ alebo „TVK, a. s.“)
vo forme peňažného vkladu do
základného imania emitenta s nasledovnými podmienkami: hodnota
prevzatého záväzku na zvýšenie
základného imania upísaním akcií:
21 828 €, splatnosť: 30 % z hodnoty
prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v lehote do 14 dní
od prijatia uznesenia valného zhromaždenia o zvýšení základného
imania, 30 % z hodnoty prevzatého
záväzku na zvýšenie základného
imania v lehote do 1 roka od prijatia
uznesenia valného zhromaždenia
o zvýšení základného imania, 40 %
z hodnoty prevzatého záväzku na
zvýšenie základného imania v lehote do 2 rokov od prijatia uznesenia
valného zhromaždenia o zvýšení
základného imania.
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• Text Kroniky obce Opatovce za rok
2012.
• V zmysle § 34, ods. 9 a 13 zákona
číslo 330/1991 Zb. zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách
bezodplatný prevod vlastníctva na
parcelách, na ktorých je plánovaná výstavba miestnej komunikácie
a inžinierskych sietí v súlade so
schváleným Územným plánom obce
a v zmysle právoplatného Územného rozhodnutia na stavbu „Miestna
komunikácia a inžinierske siete
v obci Opatovce“.
• Plán stavebných prác na rok 2013.
• Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2013.
• Finančné prostriedky na podporu
činnosti v CVČ pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci Opatovce vo
veku od 5 do 15 rokov, pre CVČ zriadeného na území okresu Trenčín,
vo výške 45 €/obyvateľ navštevujúci
CVČ/rok. Obec poskytne finančný
príspevok na základe písomnej
žiadosti CVČ, v ktorej bude uvedený menný zoznam obyvateľov
navštevujúcich CVČ k 1. 1. príslušného kalendárneho roka, CVČ zašle
žiadosť najneskôr do 31. 3. príslušného kalendárneho roka. Ak obyvateľ navštevuje viac zariadení CVČ,
obec poskytne finančný príspevok
na obyvateľa len pre jedno CVČ.
• Zmluvu o zhodnocovaní odpadu
kompostovaním medzi obcou Opatovce a firmou Marius Pedersen,
a. s., Stredisko Trenčín, Zlatovská
2200, IČO: 34 115 901.
• Grafický návrh č. 1 informačnej tabule pri vstupe do obce Opatovce.
• Dotáciu na činnosť v roku 2013 pre
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OTJ Veľké Bierovce – Opatovce vo
výške 500 €.
• Zmluvu s Nemocnicou pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS
Trenčín a obcou Opatovce na poskytnutie 1 odsúdeného na vykonávanie prác – kosenie a údržba
verejnej zelene, čistenie verejného
priestranstva, udržiavacie práce na
majetku vo vlastníctve obce Opatovce v čase marec – október 2013.
• Jednorazovú nenávratnú finančnú
pomoc vo výške 60 € pre L. Z.

•

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom zasadnutí
dňa 17. 4. 2013
Schválilo:
• Kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi
obcou Opatovce ako kupujúcim
a predávajúcim M. Porubským, predmetom kúpy je CKN parc. č. 294/44
o výmere 24 m2, druh pozemku orná
pôda, LV č. 660, k. ú. Opatovce,
v podiele ¼, čo predstavuje 6 m2.
Kúpna cena za nehnuteľnosť bola
určená dohodou zmluvných strán
v hodnote 10 €/m2. Kúpna cena
predstavuje sumu: 60 €, šesťdesiat
eur (parcela pod miestnou komunikáciou).
• Kúpu pozemku CKN parc. č. 294/44
o výmere 24 m2, druh pozemku orná
pôda, LV č. 660, k. ú. Opatovce,
v podiele ¼, čo predstavuje 6 m2 od
SPF Bratislava, správcu uvedeného
podielu (parcela pod miestnou komunikáciou).
• Zmluvu o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia uzatvorenú medzi zmluvnými stranami:
Západoslovenská distribučná, a. s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava a obcou Opatovce.

Vážený pán farár, Mgr. Ján Michút,
pôsobili ste v našej farnosti od roku 2003, ako prvý kňaz novovzniknutej farnosti
Veľké Bierovce. Začiatky neboli určite ľahké, zvykať si na nové prostredie, nových
ľudí, nové povinnosti ako správcu farnosti. Vaše povolanie je ťažké, veľmi zodpovedné a dôležité pri výchove a duchovnom pôsobení na človeka, na ľudí, na
veriacich. Vo svojej práci ste radcom, liečiteľom, učiteľom, ale aj vychovávateľom
či kritikom.
Dovoľte mi, aby som Vám, pri vašom odchode z našej farnosti, poďakovala za
všetko, čo ste pre našu farnosť a obec Opatovce urobili. Kostol vo Veľkých Bierovciach, Trenčianskych Stankovciach a kaplnka v Opatovciach dýchajú novotou po
vykonaných rekonštrukciách, taktiež farská budova pôsobí dôstojne a upravene.
Ako starostka obce Opatovce Vám ďakujem za spoluprácu počas celého vášho
pôsobenia v našej farnosti.
Cesta kňaza je cestou večného pútnika. Nemá svoj domov a nikde si ho ani
nevytvára. Jeho údelom je byť sám, a predsa však neopustený. Boh nad ním drží
svoju ruku a vedie ho.
Do ďalšieho Vášho pôsobenia a života Vám želám za všetkých farníkov obce
Opatovce veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia a božského požehnania.
Janka Horňáková, starostka obce Opatovce

•

•

•

•

Potreba preložky z dôvodu uvoľnenia územia pre výstavbu rodinných
domov v rámci stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci
Opatovce“.
Zmluvu o spolupráci uzatvorenú
medzi zmluvnými stranami: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova
6, 816 47 Bratislava a obcou Opatovce. Predmetom tejto Zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán
pri výstavbe elektroenergetických
zariadení, potrebných pre zabezpečenie realizácie pripojenia stavby
„Miestna komunikácia a inžinierske
siete v obci Opatovce“ k distribučnej
sústave. (SO 302 Transformačná stanica, SO 303 Káblový rozvod NN, SO
206 – Prípojky NN k RD.)
Kúpnu cenu 100 €, slovom sto eur
za parcelu CKN č. 71/3, k. ú Opatovce, orná pôda, o výmere 24 m2
(parcela pod novovybudovanou trafostanicou).
V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj
parcely CKN č. 71/3, k. ú Opatovce,
orná pôda, o výmere 24 m2 v 1/1, za
cenu 100 €, slovom sto eur, kupujúcemu Západoslovenská distribučná,
a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518.
Dodatok č. 2 k zmluve uzatvorenej
medzi obcou Opatovce a KRUPALA, s. r. o., Ul. Bavlnárska 1797/9C,
Trenčín na vypracovanie realizačného projektu SO 301 Preložka prípojky VN, SO 302 Transformačná
stanica, SO 303 Káblový rozvod NN
pre stavbu „Miestna komunikácia
a inžinierske siete v obci Opatovce“.
Dodatok č. 1 VZN č. 1/2013 o podmienkach držania psov na území
obce Opatovce.
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Vianočná besiedka
V nedeľu 16. decembra 2012 sme sa stretli v kultúrnom
dome v Opatovciach na podujatí „Vianočná besiedka“. Atmosféra podujatia nám priblížila atmosféru Vianoc, čas, keď sa
narodil Ježiš Kristus. Vianoce nesú v sebe magické čaro už po
stáročia, sú to hodnoty prenášané z generácie na generáciu.
Možno ich nájsť v tradičných zvykoch, vinšoch, koledách i modlitbách. Majú hlboký zmysel poznania a životných skúseností.
Na vianočnej besiedke sa v programe predstavili deti z materskej školy, deti z detského domova Lastovička v Trenčíne,
Matej Marchot a spevácky súbor Opatovčan. Boli pripravené
ukážky z pečenia vianočných oblátok a výrobky šikovných
rúk detí zo ZŠ J. Lipského v Trenčianskych Stankovciach,
vyzdobené medovníčky Andrejky Bohušovej, a výrobky zo
slamy a sušených kvetov, ktoré predviedla Ľudmila Katonová. Na ochutnanie boli koláče Márie Bulkovej a oblátky Marty
Bulkovej. Nechýbal vianočný punč pre dospelých a čaj pre

Karneval
Stalo sa tradíciou, že počas fašiangov sa koná detský karneval. V nedeľu 3. februára 2013 sme sa stretli
v kultúrnom dome na tomto podujatí.
Tento rok bola účasť detí na karnevale
z dôvodu chrípky menšia.
Dobrá nálada a chuť baviť sa však
nechýbali tým, ktorí na karneval prišli.
O zábavu sa postarali postavy z rozprávky Mrázik – Nastenka a Marfa
(členky Trenčianskeho hradného divadla) a Richard Bulko (DJ).
Ďakujeme sponzorom: Ing. Marcele
Opačitej a Marte Šulekovej.

OBECNÉ NOVINY
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deti, ktorý pripravil Paľko Horňák. Na záver starostka obce
popriala všetkým šťastné a spokojné vianočné sviatky
a všetko dobré do nového roka.

4

OBECNÉ NOVINY

Ročník XIII. • Číslo 1 - jún 2013

Driapačky

Konáre – konáriky

Výraz, ktorý mnohí z mladších ľudí ani nepoznajú. Kedysi, keď sa na dedine
chovali husi a kačice, sa v zimnom období v chalupách schádzali ženy a driapali perie, ktoré sa potom dávalo do podušiek a perín. Tie potom tvorili základnú
výbavu každej nevesty. U pani Anny Dohňanskej sa v tomto roku vrátili k tradícii
driapačiek. Zaujímavé to bolo predovšetkým pre deti, ale aj ženy si zaspomínali na
driapačky z minulosti.

Mnohí z občanov využili možnosť
6. apríla 2013 zlikvidovať biologicky
rozložiteľný odpad v kontajneroch,
ktoré zabezpečila obec v spolupráci
s firmou Marius Pedersen, a. s., Trenčín. Keďže je jar, odpad tvorili predovšetkým konáre po jarnom strihaní
stromov. Verím, že takýmto spôsobom
likvidácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zabránime vznikaniu čiernych skládok v chotári obce,
ktoré potom musí obec likvidovať, čo
stojí nemalé finančné prostriedky. Taktiež chcem apelovať na občanov našej
obce, aby využívali možnosť zberu
triedeného odpadu – skla, plastov,
papiera a textilu. Verím, že spoločným
úsilím sa nám podarí zmenšiť objem
komunálneho odpadu a zabezpečiť
čistotu katastra obce.

Stavanie mája

Posledný aprílový deň, 30. apríla, sa už tradične v našej obci stavia máj. Deti vyzdobili vršok mája pestrými krepovými
stužkami a za pomoci autožeriava Sandra Prekopa a jeho pomocníkov sa podarilo máj úspešne osadiť. Strom na máj poskytlo
PSP Opatovce.

1. mariášový turnaj
Dňa 1. 5. 2013 sa v našej obci uskutočnil 1. mariášový turnaj. Zúčastnilo
sa ho 15 mariášistov z okolitých dedín. Najviac sa darilo pánovi Mitanovi
z Adamovských Kochanoviec, druhý
skončil pán Masár zo Selca a tretie
miesto obsadil pán Mičiak z Nového
Mesta nad Váhom. Turnaja sa zúčastnili aj traja Opatovčania, ktorí obsadili
9., 12. a 14. miesto. V našej dedine je
viacero vynikajúcich mariášistov, ktorí
sa, žiaľ, turnaja nezúčastnili. Hádam
v ďalšom ročníku to napravia. Poďakovanie patrí pani starostke, a pohostinstvu pani Blahovej, ktoré umožnili,
aby sa turnaj uskutočnil.
Ing. Pavol Ondriška
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Medzinárodný deň Detí
V sobotu 1. júna 2013 sa oslava MDD nekonala z dôvodu
nepriaznivého počasia. V náhradnom termíne konania osláv
MDD – 8. júna 2013, sme sa stretli v areáli pri športovom
ihrisku. Skákací hrad, prekážková dráha, maľovanie na tvár,
opekačka – taký bol program pripravený pre deti. Na záver
dostalo každé dieťa darček.
Ďakujeme sponzorom: Marius Pedersen, a. s., Trenčín, Ing.
Marcele Opačitej a všetkým, ktorí pomohli s organizačným
zabezpečením podujatia.

Šachový krúžok

V novom šate

Detskí priaznivci šachu majú príležitosť
vyskúšať si svoje umenie v tomto športe a zdokonaliť sa v hraní šachu v rámci
krúžku, ktorý vedie Ing. Pavol Ondriška, u ktorého sa môže každý záujemca
prihlásiť. Šachisti sa stretávajú jedenkrát
do týždňa v obecnej knižnici.

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Opatovciach dostala nový šat v podobe vynovenej fasády. V roku 2012 bol
vymaľovaný interiér kaplnky. Vymaľovanie aj opravu fasády
financoval Farský úrad Veľké Bierovce.
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Opatovce 1113 – 2013

Obec Opatovce oslavuje významné jubileum – 900 rokov od prvej písomnej zmienky o obci v známej
Zoborskej listine pochádzajúcej z roku 1113, v ktorej sú popísané majetky benediktínského opátstva na
Zobore nad Nitrou. Deväť storočí je doba, ktorá si zaslúži obzretie sa späť.
Obec Opatovce patrí medzi najstaršie písomne doložené
obce na Slovensku.
Najstarší názov obce bol Sv. Hypolit. V ďalších storočiach
prešiel názov obce rôznym vývinom, je však zrejmé, že od
14. storočia sa obec už volala Opatovce. Ponechala si názov
aj vtedy, keď už opátstvu nepatrila, ale prešla do majetku
Nitrianskeho biskupstva, čo sa udialo v 15. storočí.
Opatovce vystriedali viacerých vlastníkov – rodinu Velčovských, neskôr rád jezuitov, a po zrušení rádu sa stali Opatovce
majetkom Fondu študijnej základiny.
Najstaršia pečať Opatoviec pochádza z roku 1732, teda
z čias, keď obec vlastnila rehoľa jezuitov. Je pozoruhodné,
že obec sa rozhodla pre samostatný symbol, ktorý nie je ničím spojený so symbolikou jezuitského rádu. Svedčí to
o zdravom sebavedomí vtedajšieho predstavenstva obce.
Z 18. storočia sa zachovali zmienky o opatovských rybároch
a mlynoch stojacich na Váhu. Tradícia vodných mlynov v Opatovciach bola veľmi dlhá. Posledné dva mleli ešte v 20. storočí.
Život obce je spätý s riekou Váh, ktorá mnohokrát pripravila Opatovčanom horúce chvíle. Mnohé z povodní na tejto rieke narobili v obci veľké škody. Obec kvôli povodniam
údajne štyrikrát zmenila svoje miesto. Skutočný rozvoj obce
nastal po skončení II. svetovej vojny.
Oslavu tohto významného výročia pripravila obec Opatovce
v rámci projektu financovaného z príspevku z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky, z Fondu mikroprojektov, v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce, v projekte „Z Opatoviec do
Boršíc, od Váhu k Morave“.

Sobota 24. 8. 2013
13.00 h

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Svätá omša

14.00 h – 15.00 h Presun do areálu pri športovom ihrisku
Kultúrny dom – Výstava
„Opatovce 1113 – 2013“
„Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu
k Morave“
15.00 h

Areál pri športovom ihrisku

		

Príhovor starostky obce Opatovce
a starostu obce Boršice z ČR a hostí
Krst knihy
V kultúrnom programe sa predstavia:
• DFS Stankovčan
• DFS Pentlička
• Spevácky súbor Opatovčan
• FS Pentla
• Cimbalová muzika Pentla
• Spevácky súbor Stoprounští Vinaři
• DH Boršičanka

18.00 h

Zábava pri DH Textilanka

V rámci sprievodného programu sa predstavia ľudovoumeleckí výrobcovia z oboch obcí a ukážky hipoterapie
predvedie Mgr. Struhárová.

Všetkých srdečne pozývame, aby prišli s nami osláviť jubileum obce Opatovce.
Vážení občania, prosíme vás o spoluprácu pri zabezpečení výstavy v rámci osláv 900. výročia
prvej písomnej zmienky o obci, ktorá bude v kultúrnom dome v Opatovciach.
Ak máte doma historické predmety (kolovrátky, truhlice, keramiku, obrusy, kroje a iné),
prosíme vás o ich zapožičanie. Predmety prineste na Obecný úrad Opatovce do 15. júla 2013.
Ďakujeme za spoluprácu.
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Spevácky súbor Opatovčan
V marci 2012 začal písať svoju históriu spevácky súbor Opatovčan pod vedením Jozefa Horňáka. Prvé vystúpenie speváckeho súboru bolo v rámci Kultúrneho leta Opatovce 8. júla 2012, v septembri 2012 súbor reprezentoval obec Opatovce na
Vinobraní spojeného s folklórnym festivalom v obci Boršice, našej partnerskej obce v ČR.
Počas svojho ročného trvania spevácky súbor Opatovčan
ďalej uskutočnil:

• vystúpenie pri príležitosti osláv Dňa matiek vo Veľkých
Bierovciach.

• vystúpenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v Trenčíne, Opatovciach;

• svojím spevom prispel k sviatočnej atmosfére pri slávení
sv. omše v Opatovciach a vo Veľkých Bierovciach.

• vystúpenie na Vianočnej besiedke v obci Opatovce;

Spevácky súbor prináša svojimi vystúpeniami radosť
z ľudovej piesne širokému publiku.

• Vianočný koncert v kostole vo Veľkých Bierovciach;

Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce
Starostka obce Janka Horňáková
privítala nielen záujemcov o činnosť
v Dobrovoľnom hasičskom zbore v Opatovciach, ale aj hostí na stretnutí 24.
mája 2013 v kultúrnom dome v Opatovciach. Uvítala iniciatívu obnoviť
činnosť DHZ v Opatovciach. Treba
nadviazať na dobré tradície a činnosť
tohto zboru v obci v minulosti.

Mgr. Ján Sivák, okresný veliteľ DHZ,
informoval prítomných o úlohách DHZ
a ich činnosti v obci, o krokoch potrebných na znovuobnovenie činnosti a pôsobenie DHZ, poskytol telefonické
a e-mailové kontakty.
Miroslav Ďuráči informoval o jednej
z činností DHZ, a to o preventívnej
práci dobrovoľných hasičov. Vysvetlil

účel tejto činnosti.
Starostka obce zaželala DHZ Opatovce, aby nadviazali na dobré tradície. Obec uvíta spoluprácu s členmi
DHZ Opatovce pri organizačnom zabezpečovaní kultúrno-spoločenských
a športových podujatí usporiadaných
obcou.

Dňa 21. septembra 2013 sa v Boršiciach v ČR uskutoční 2. ročník Burčiakových slávností. V prípade záujmu zúčastniť sa týchto slávností je potrebné
zapísať sa na Obecnom úrade v Opatovciach do 31. 8. 2013.
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Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce
Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce vykonáva svoju športovú
činnosť v kategóriách mužov a starších žiakov. Tréningy trvajú nepretržite
počas celého roka.
Po ukončení jesennej časti v novembri 2012 pokračovali vo svojej tréningovej aktivite raz za týždeň už od decembra 2012 v telocvični Základnej školy J.
Lipského v Trenčianskych Stankovciach.
Telocvičňu využívali nielen muži, ale aj
žiaci až do konca februára 2013. V ďalšej futbalovej príprave využívali futbalisti multifunkčné ihrisko v Opatovciach
a futbalové ihrisko s okolitými terénmi
vo Veľkých Bierovciach.
Muži počas zimnej prípravy absolvovali prípravné zápasy s tradičnými súpermi z Ivanoviec a Hrádku z nižšej súťaže. Spestrením prípravy boli prípravné
zápasy na umelej tráve v Trenčíne
a Piešťanoch. Ich súpermi boli Streženice z oblasti Považská Bystrica a Veľké
Orvište z trnavskej oblasti.
Jarná sezóna mužov sa začala pre
nepriaznivé počasie s trojtýždňovým
oneskorením. Na základe neskoršieho
začiatku sa skončí až 30. júna 2013,
teda jeden deň po spoločenskej akcii
„Jánske ohne“, ktorú každoročne organizuje futbalový klub v spolupráci s Obecným úradom Veľké Bierovce.

Muži svojimi výkonmi a postavením v tabuľke neustále dokazujú, že patria medzi
stabilné mužstvá v súťaži. Hráči tvoria súdržnú futbalovú partiu a rozumejú si nielen
na ihrisku, ale aj mimo neho. Dobré vzťahy medzi hráčmi, trénerom a funkcionármi
sú zárukou ďalšieho úspešného pôsobenia futbalového klubu v novej sezóne.
Žiaci sa začiatkom roka zúčastnili futbalových halových turnajov mladších žiakov
v mestskej športovej hale v Trenčíne a v telocvični v Melčicach-Lieskovom. Na
obidvoch turnajoch získali mladí futbalisti nové futbalové zručnosti a skúsenosti.
Do budúceho ročníka 2013/2014 futbalový klub prihlási družstvo žiakov do súťaže
mladších žiakov. Za mladších žiakov môžu hrať mladí futbalisti s ročníkom narodenia 2001 a mladší. Naši žiaci majú počas sezóny v termíne od marca do októbra futbalové tréningy dvakrát do týždňa na ihrisku vo Veľkých Bierovciach. Počas zimných
mesiacov vykonávajú svoje tréningy raz za týždeň v telocvični Základnej školy J. Lipského v Trenčianskych Stankovciach. Na základe uvedeného si dovoľujeme pozvať
nových mladých futbalistov, nielen z radov chlapcov, ale aj dievčat medzi nás.
Ďalšie aktuálne informácie o futbale nájdete na internetovej stránke www.tjbierovce-opatovce.tym.sk
Roman Kadák

OBECNÉ NOVINY OPATOVCE • Vydáva: Obecný úrad Opatovce • č. tel.: 032/649 63 17 • Zostavila: Janka Horňáková •
Evidenčné číslo: EV 3273/09 • ISSN: 1339-1232. • Vydané: 20. 6. 2013
• Grafická úprava: Trenčianske osvetové stredisko Trenčín • Tlač: T-expres Trenčín • Náklad: 150 ks •

