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Medzinárodný deň detí
31. mája 2014 sme pripravili pre deti pri príležitosti MDD vystúpenie Mestského divadla Trenčín s divadelnou hrou „Môj
macík“. Poučný dej rozprávky vtiahol deti a tie sa zapojili do
dialógu s hercami. Na záver dostali deti malý darček.

Projekt Hráme sa,
zabávame a tvoríme
na prahu leta!
Pozvanie do Adamovských Kochanoviec dňa 14.6.2014
prijala Mg. Dana Struhárová - Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan, n.o. a Spevácky súbor „Opatovčan“ z Opatoviec pod vedením Jozefa Horňáka. Koníky pod vedením
Mgr. Struhárovej urobili radosť deťom a pripravili im zážitok z jazdy na koni. Súbor „Opatovčan“ sa prezentoval ľudovými piesňami a piesňami v náboženskom duchu. Vystúpenia boli zrealizované v projekte pod názvom „Hráme
sa, zabávame a tvoríme na prahu leta“.
Toto podujatie bolo organizované Detským domovom
Lastovička Trenčín, pre deti z detských domovov z Trenčína, Adamovských Kochanoviec, Detského domova
Vizovíc, hostí a profesionálne rodiny. Touto cestou deti
a mládež s úctou ďakujú za príjemné predstavenie.
Mgr. Viola Dohálová
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom zasadnutí dňa 19.02.2014
Vzalo na vedomie:
- správu hlavnej kontrolórky obce
k vykonanej inventarizácii majetku
obce k 31.12.2013
- zákazka podľa §9 ods. 9 Zákona č.
25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, Miestna komunikácia II a inžinierske siete v obci Opatovce SO
301 Preložka VN bola zrealizovaná
a bol vybraný dodávateľ Enermont,
s.r.o. Hraničná 14, Bratislava, cena
20339,40 € vrátane DPH.
Schválilo:
- zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
v úrovni hlav. kategórií
- kúpnu cenu 12,50 €/m2 stanovenú
dohodou zmluvných strán na pozemky: EKN parc. č. 414, č. 415, č.
416, č. 417 č. 418 k.ú. Opatovce pre
prípravu individuálnej bytovej výstavby
- kúpnu zmluvu na nákup pozemkov
Obcou Opatovce:
LV 387, EKN parc. č. 414 o výmere
1371 m2, druh pozemku orná pôda,
k.ú. Opatovce
LV 401, EKN parc. č. 415 o výmere
851 m2, druh pozemku orná pôda,
k.ú. Opatovce
LV 344, EKN parc. č. 417 o výmere
703 m2, druh pozemku orná pôda,
k.ú. Opatovce
LV 405, EKN parc. č. 418 o výmere
454 m2, druh pozemku orná pôda,
k.ú. Opatovce
Celkovo predstavuje kúpna cena:
34258,85 €, slovom tridsaťštyritisícdvestopäťdesiatosem euro 85 centov.
Účelom nákupu pozemkov je príprava pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v zmysle schváleného
Územného plánu obce Opatovce
- kúpnu zmluvu na nákup pozemku
Obcou Opatovce:
LV 359, EKN parc. č. 416 o výmere
584 m2, druh pozemku orná pôda,
k.ú. Opatovce v podiele 27/36.
Celkovo predstavuje kúpna cena:
3644,50 €, slovom tritisícšesťstošty-

ridsaťštyri euro 50 centov. Účelom
nákupu pozemkov je príprava pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v zmysle schváleného Územného plánu obce Opatovce
- nákup pozemku Obcou Opatovce:
LV 359, EKN parc. č. 416 o výmere
584 m2, druh pozemku orná pôda,
k.ú. Opatovce v podiele: 9/36 čo
predstavuje 145,9 m2 od Slovenského
pozemkového fondu, Búdkova 36,
817 15 Bratislava
- predložený Plán stavebných prác
obce Opatovce na rok 2014
- predložený Plán kultúrno-spoločenských a športových podujatí organizovaných obcou Opatovce na rok 2014
- vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle novely zákona č.
122/2013 Z.z. na ochranu osobných
údajov a potrebné úpravy v zmysle
projektu
- predložený návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Opatovce do roku 2016
- nenávratný finančný príspevok vo
výške 400 € pre DHZ Opatovce na
vybavenie a činnosť organizácie
- Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi
obcou Opatovce a Združením lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo, na pozemky, kde sa nachádza viacúčelové
športovisko (par. CKN č. 291/9, trvalé trávnaté pozemky, 4015 m2, par.
CKN č. 291/10, ostatné plochy, 821
m2, par. EKN č. 557/11, trvalé trávnaté pozemky, 3148 m2), na obdobie
10 rokov, výška nájmu 1 €
- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Ministerstvo financií SR
z kapitoly VPS na rok 2014 na vybudovanie betónovej plochy pri
viacúčelovom športovom ihrisku
pre športové a kultúrne vyžitie občanov podľa vybranej cenovej ponuky
ODES, s.r.o. Partizánska 65, Bánovce
nad Bebravou
- text Kroniky obce Opatovce za rok
2013
- Cenník služieb v DS nasledovne: využívanie obradnej miestnosti v DS
za 1 pohreb 5 €, použitie chladiaceho zariadenia k uloženiu zomrelého
pred pohrebom do 4 dní 5 €, za každý začatý kalendárny deň 1,50 €

Odporučilo:
- prijať spoluprácu TRRA Trenčín pri
riadení a manažmente projektov
obce v programovom období EÚ
2014-2020
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom zasadnutí dňa 16.04.2014
Schválilo:
- kúpnu zmluvu na nákup pozemku
Obcou Opatovce:
CKN parc. č. 75/2 o výmere 13 m2 =
130 €, CKN parc. č. 75/3 o výmere 5
m2 = 50 €
Celkovo predstavuje kúpna cena: 180
€, slovom stoosemdesiat euro. Pozemky pod miestnou komunikáciou
- podiel 3/4 EKN parc. č. 418 k.ú.
Opatovce, čo predstavuje 340,5 m2,
preniesť do CKN parcely s tým, že
zostatok výmery pozemku podľa GP,
bude odpredaný J. Dohňanskému za
cenu určenú dohodou
- doplnenie Plánu stavebných prác na
rok 2014 o demontáž akumulačných
kachlí v DS a osadenie 4 kusov elektrických konvektorov
- čerpanie rezervného fondu vo výške
60000 € na finančné pokrytie investičných akcií obce
- členov Komisie OcZ v Opatovciach
na ochranu verejného záujmu: Mgr.
Iveta Mondeková, Ing. Richard Bulko, Brigita Marcinátová, za predsedu Komisie OcZ v Opatovciach na
ochranu verejného záujmu Mgr. Ivetu Mondekovú
- Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o nakladaní s KO a DSO na území obce
Opatovce
- nové dvere do pohostinstva si zabezpečí prevádzkovateľka pohostinstva
- kúpnu zmluvu na nákup pozemku
Obcou Opatovce: LV 359, EKN parc.
č. 416 o výmere 584 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce v podiele: 1/4, čo predstavuje 146,00 m2 =
1825,00 €, čo predstavuje 146,00
m2 = 1825,00 €. Účelom nákupu pozemku je príprava pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v zmysle
schváleného Územného plánu obce
Opatovce. Kúpna cena za nehnuteľnosť bola určená dohodou zmluvných strán v hodnote 12,50 €/m2.
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Vzalo na vedomie:
- správu o výsledku verejného obstarávania, podlimitná zákazka, výber dodávateľa na inžinierske siete v rámci
stavby „Miestna komunikácia a IS
v obci Opatovce“ SO 203 - Verejný
vodovod, SO 204 – STL plynovod,
SO 202 – Splašková kanalizácia
- informáciu o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR,
- informáciu o vypracovaní Trvalého
finančného mechanizmu na podporu cyklodopravy a cykloturistiky
z úrovne MDVRR SR a projekte na
úpravu cykloturistickej trasy z Trenčína do Opatoviec po trase – telese
hrádze rieky Váh podaného na TSK
- informáciu o vykradnutí pohostinstva z 28. na 29.3.2014
- informáciu Komisie OcZ v Opatovciach pre bývanie o splnení podmienok žiadateľa na pridelenie nájomného bytu - Peter Koubík, Sedličná 129,
913 11 Trenč. Stankovce
Vyhlásilo:
- v zmysle §18a, ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov voľbu
hlavného kontrolóra obce Opatovce
na deň 28.05.2014. Rozsah výkonu
funkcie hlavného kontrolóra – pracovný úväzok 1.5 týždenne (0,30 h/
deň), ukončené minimálne úplné
stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť. Náležitosti písomnej prihlášky na funkciu: meno, priezvisko,
titul, dátum narodenia, bydlisko,
kontaktné údaje (telefón, e-mail),
štruktúrovaný profesijný životopis, úradne overenú kópiu dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
výpis z registra trestov nie starší ako
3 mesiace, súhlas so spracovaním
údajov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Opatovce doručia svoje
písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra obce“ najneskôr do 13.05.2014
(15,00 h.) na Obecný úrad Opatovce,
Opatovce č. 73, 913 11 Trenč. Stankovce
Odporučilo:
- aby si prevádzkovateľka pohostinstva
vnútorné zariadenie pohostinstva
ošetrila poistnou zmluvou, ktorá by
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mohla v budúcnosti pokryť takéto
udalosti (vykradnutie)

-

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom zasadnutí dňa 11.06.2014

-

Schválilo:
- päť poslancov Obecného zastupiteľstva v Opatovciach pre volebné
obdobie 2014 – 2018
- úväzok starostu obce Opatovce na
volebné obdobie 2014 -2018 na plný
úväzok
- záverečný účet obce Opatovce a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez
výhrad,
- použitie prebytku v sume 3688,42
€, zisteného 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
znení neskorších, na : tvorba rezervného fondu 3688,42 €
- Smernicu vyraďovacej komisie
- členov vyraďovacej komisie: predseda komisie Mgr. Iveta Mondeková,
členovia komisie Ing. Veronika Horňáková, Ing. Richard Bulko
- vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce v zmysle Inventarizačného zápisu zo dňa
16.01.2014, vyradenie prebytočného
a neupotrebiteľného majetku obce
v zmysle Návrhu starostky obce zo
dňa 11.06.2014
- VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Opatovce
- vybudovanie kríža na novom mieste
v zmysle predloženej cenovej ponuky od FERO s.r.o. Veľké Bierovce vo
výške 692,20 €
- kúpnu zmluvu na nákup pozemku
Obcou Opatovce LV 365, EKN parc.
č. 419 o výmere 26 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Opatovce. Kúpna
cena za nehnuteľnosť bola určená
dohodou zmluvných strán v hodnote
12,50 €/m2. Celkom kúpna cena
predstavuje sumu: 324,99 €. Účelom
nákupu pozemku je príprava pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v zmysle schváleného Územného
plánu obce Opatovce
- cenu na predaj pozemkov pre individuálnu bytový výstavbu 40 €/m2

-

postup pri prideľovaní stavebných
pozemkov na základe podanej žiadosti nasledovne:
pôvodný vlastníci pozemkov, ktorí
majú podanú žiadosť o stavebný
pozemok k dnešnému dňu t.j. k
11.06.2014
žiadosti v chronologickom poradí,
ako boli doručené na obecný úrad
finančnú čiastku 33 EUR, slovom
tridsaťtri eur, ako kompenzáciu za
bocianie hniezdo v záhrade pani M.
Marchotovej

Vzalo na vedomie:
-

-

-

správu audítora o vykonanom audite účtovnej závierky Obce Opatovce
k 31.12.2013
výber dodávateľa na vypracovanie
projektovej dokumentácie „Úprava
ľavobrežnej koruny hrádze rieky Váh
v úseku od Opatoviec do Trenčína cykloturistická trasa“: Krupala, s.r.o.,
Bavlnárska 1797, Trenčín – 1250 €
bez DPH
upozornenie prokurátora na vydanie VZN o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území
obce Opatovce

Vyhlásilo:
-v zmysle §18a, ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Opatovce na deň 23.07.2014
Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra – pracovný úväzok 1.5 týždenne
(0,30 h/deň), ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, bezúhonnosť. Náležitosti písomnej prihlášky na
funkciu: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia , bydlisko, kontaktné údaje
(telefón , e-mail), štruktúrovaný profesijný životopis, úradne overenú kópiu
dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace, súhlas so spracovaním
údajov.
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Opatovce doručia svoje
písomné prihlášky v zalepenej obálke
označenej „Voľba hlavného kontrolóra
obce“ najneskôr do 10.07.2014 (15,00 h.)
na Obecný úrad Opatovce, Opatovce č.
73, 913 11 Trenč. Stankovce
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Záverečný účet obce Opatovce za rok 2013 – schválenie
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia obce. Obec zostavila rozpočet na rok 2013 podľa zákona ako prebytkový. Rozpočet bol riadne schválený obecným
zastupiteľstvom. V priebehu roka 2013 boli obecným zastupiteľstvom schválené dve zmeny rozpočtu. Skutočné plnenie

príjmov v roku 2013 predstavovalo 138857,55 €, skutočné výdavky boli 135040,72 €. Výsledok hospodárenia za rok 2013,
predstavuje čiastku prebytok 3688,42 €. Výsledok hospodárenia bude použitý na tvorbu rezervného fondu.

Vianočná besiedka – december 2013
Možno sa nám to zdá už dávno, ale atmosféra na Vianočnej besiedke stojí za to, aby sme si ju pripomenuli. Vôňa ihličia, vianočných oblátiek a punču dotvárali atmosféru vystúpenia detí

z Materskej školy, Detského domova Lastovička a Speváckeho
súboru Opatovčan. Vianočné básničky, piesne, koledy vytvorili
pocit očakávania z blížiacich sa vianočných sviatkov.
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Krojovaný ples v Boršiciach
25.januára 2014 sa v našej partnerskej obci na Morave v Boršichiach konal krojovaný ples. Tradícia folklóru a krojov je v
tejto obci silne zakorenená. Na ples prijali pozvanie aj naši občania, členovia Speváckeho súboru Opatovčan. Nebolo treba
obstarávať večernú plesovú róbu, ale vyobliekať sa do krojov.

Atmosféra na plese bola bezprostredná, veselá. Slávnostnej
prehliadky krojovaných párov sa zúčastnili opatovčania. Poďakovanie patrí našim hostiteľom, - vedeniu obce Boršice a členom speváckeho súboru Stoprounští vinaři, ktorí sa o všetko
postarali. Veríme, že im ich pohostinnosť budeme môcť oplatiť.

Karneval
Fašiangy sú obdobie plesov a zábavy. V nedeľu 9. februára 2014
sa v kultúrnom dome v Opatovciach konal detský karneval.
Tak ako po minulé roky v sále panovala dobrá nálada, o ktorú
sa starali kráľovná pirátov s pirátom (z Trenčianskeho hradného divadla) a deti v maskách. Tanec striedali súťaže, v ktorých

masky dokazovali svoju šikovnosť. Na občerstvenie bol pripravený čaj a na záver dostala každá maska darček. O hudbu do
tanca sa postaral Bichar Bulko.
Ďakujeme za vecnú pomoc pani Marte Šulekovej a Ing. Marcele Opačitej.

Stavania mája
Podľa tradície v posledný aprílový deň sa konalo stavanie mája.
Slniečko sa usmievalo, deti vyzdobili máj pestrými krepovými stužkami a Spevácky súbor Opatovčan vytvoril príjemnú a

veselú atmosféru stavania mája. Po úspešnom postavení mája,
starostka obce ponúkla prítomných pohárikom pálenky, s prípitkom, aby strom pevne držal po celý mesiac máj.
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Cykloturistický chodník Opatovce - Trenčín
V zmysle opatrení stanovených v Národnej stratégii rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, jednou z úloh bolo
vypracovanie Trvalého finančného mechanizmu na podporu
cyklodopravy a cykloturistiky z úrovne MDVRR SR. Koordinátorom pre trenčiansky kraj je TSK. V rámci pripravovaných
investícií TSK zameraných na cyklodopravu a cykloturisktiku
je aj vybudovanie cykloturostickej trasy úpravou ľavobrežnej
koruny hrádze rieky Váh v úseku od Opatoviec do Trenčína.
Projekt bude financovaný cez TSK s dofinancovaním obce. Zo

strany obce je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu a
vydanie stavebného povolenia. Samotné dofinancovanie stavby
budeme riešiť združením finančných prostriedkov s mestom
Trenčín, nakoľko cykloturistická trasa povedie aj ich katastrom. Vybudovaní cykloturistickej trasy sa zlepšia podmienky
pre cykloturistov využívajúcich trasu Vážskej cyklomagistrály.
Zatraktívni sa prostredie obce Opatovce pre využitie služieb
cykloturistom. Nesporné výhody prinesie cykloturistický
chodník aj občanom našej obce.

Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce
Od minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie
požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum úloh
hasičstva značne rozšírilo. V súčasnosti zasahujú príslušníci
hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách,
úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych
technických zásahov a rôznych záchranných prácach.
V súčasnosti existujú v Slovenskej republike tieto zložky hasičov:
•
Hasičský a záchranný zbor
•
- Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky,
ktorá zastrešuje všetky Dobrovoľné hasičské zbory Slovenskej
republiky - sem patria Mestské a obecné hasičské zbory, náležiace pod samosprávu daného mesta alebo obce (platí pre obce
nad 500 obyvateľov) Organizácia má približne 100 tisíc členov
vrátane dorastu a dôchodcov sústredných v 1500 zboroch.
V roku 2013 sme aj v Opatovciach znovu obnovili tradíciu
dobrovoľného hasičského zboru a založili sme neziskovú organizáciu DHZ pod vedením Benjamína Vaska a Jakuba Koníčka.
Financie potrebné na vybavenie hasičskej zbrojnice a na nákup
základnej hasičskej techniky sme získali aj od Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a Obce Opatovce. Ministerstvo si
od finančnej podpory sľubuje viac mladých dobrovoľníkov, ale
najmä skrátenie príjazdového času k miestu udalosti. V roku

2013 minister vnútra Robert Kaliňák navrhol reformu umožňujúcu, aby boli dobrovoľní hasiči viac využívaní pri zásahoch.
Ich nasadenie vykryje miesta kam dojazd profesionálnych hasičov trvá 30 minút a viac a zároveň bude lacnejšie ako prijatie
2500 profesionálov. Okolo 1500 dobrovoľníkov by mohlo doplniť systém profesionálov. Projekt ráta aj s prijatím 360 hasičov
do HaZZ.
V tomto roku sme sa začali aktívne zapájať aj do súťaží poriadaných dobrovoľnými hasičskými zbormi. Zatiaľ sa zúčastňujeme súťaží v blízkom okolí a dúfame, že sa časom dostavia aj
želané výsledky. Sme iba na začiatku výcviku a máloktorý z nás
má nejaké skúsenosti v danej oblasti. Avšak na druhej strane
máme chuť a elán pokračovať v nastúpenej tradícii dobrovoľného hasičského zboru v našej obci.
Všetko nakoniec stojí nemálo voľného času a peňazí. Je potrebné dokúpiť materiál a oblečenie aby sme mohli skutočne v
prípade potreby zasiahnuť a pomôcť a taktiež aby sme sa mohli
zúčastňovať rôznych súťaží poriadaných dobrovoľnými hasičskými zbormi. Aj touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, obecnému úradu na čele s pani starostkou
Jankou Horňákovou a všetkým, ktorí nám pomohli pri vzniku
dobrovoľnej organizácie, ktorou sme nadviazali na zabudnutú
tradíciu v našej obci Opatovce.
Marcel Forgáč
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Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce
V marci 2014 sa začalo so stavbou, ktorá prinesie obci ďalšie
možnosti pre individuálnu bytovú výstavbu. Je to výstavba
inžinierskych sietí na novej miestnej komunikácii od domu
súpisné číslo 127 k transformačnej stanici. Tento úsek miestnej komunikácie prinesie možnosť pre výstavbu rodinných
domov. Zrealizovaná je stavba novej transformačnej stanice,

rozvod nízkeho napätia, preložka vysokého napätia a sčasti verejné osvetlenie. V júni sa začne s realizovaním výstavby
kanalizácie, verejného vodovodu a plynovodu. Po vybudovaní
inžinierskych sietí bude trasa miestnej komunikácie upravená
drveným betónom, ktorý bude tvoriť aj podklad pre novobudovanú miestnu komunikáciu.

Demontáž kríža v poli
a osadenie nového kríža.
Z dôvodu výstavby inžinierskych sietí v rámci stavby „Miestna komunikácia a inžinierske siete v obci Opatovce“ bolo
potrebné demontovať kríž v poli, lebo sa nachádzal v trase
komunikácie. Podľa zápisu v Kronike obce Opatovce, bol
tento kríž postavený po druhej svetovej vojne v roku 1948.
Mládenci z obce ho postavili ako poďakovanie za prežitie.
Kríž patrí k pamätihodnostiam obce Opatovce. Bude určené
miesto a následne bude osadený nový kríž, ktorý bude mať
pôvodný symbol.

Splašková kanalizácia
v obci Opatovce
– zahájenie stavby
Na základe informácie poskytnutej dnes 11.6.2014 Ing. Jozefom Bóňom, obchodným riaditeľom dodávateľa stavby
splaškovej kanalizácie v našej obci INPEK, s.r.o. Nitra, stavba kanalizácie bude z dôvodu konania Festivalu POHODA
zahájená 14.7.2014.

Likvidácia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
K takémuto odpadu patria aj konáre z jarného orezávania stromov. 5.apríla 2014 sme v našej obci, už po druhý krát, likvidovali tento odpad formou drvenia. Chcem poďakovať všetkým
občanom, ktorí využili túto možnosť. Mnohí však, napriek
ponúkanému spôsobu likvidácie, tento odpad odviezli na čiernu skládku pri oplotení letiska, alebo k Váhu. Obec nemôže
objednávať drvič konárov 2 – 3 krát počas jarného orezávania
stromov, lebo je to finančne náročné, preto je potrebné, aby
občan, ktorý si oreže stromy, uložil tento odpad na svojom
pozemku a potom využil možnosť likvidácie formou drvenia.
Musíme si uvedomiť, že čierne skládky je obec povinná likvidovať na svoje náklady, teda na náklady všetkých občanov.
Štiepku z konárov sme tento rok doviezli do spoločnosti LES,
s.r.o. v Drietome, ktorá ju následne spracuje. Teda sme ušetrili peniaze za uloženie odpadu na kompostárni a ušetrili sme

peniaze za likvidáciu čiernej skládky, ktoré by boli potrebné,
keby občania nevyužili likvidáciu drvením, ale by svoje konáre
odviezli na čiernu skládku. Ono nenadarmo sa hovorí babka
k babce budú kapce. Všetci si musíme uvedomiť, že obec, čo
sme my všetci, musí za služby platiť, nič nie je zadarmo. Čím
poctivejšie budeme pristupovať k likvidácii odpadov separovaním a nevytváraním čiernych skládok, tým menej odpadu
bude potrebné uložiť na skládku, tým menej bude potrebné
likvidovať čierne skládky a tým dokážeme ušetriť výdavky na
likvidáciu komunálneho odpadu. Šetrenie sa premietne do poplatku za komunálny odpad, lebo podľa zákona obec nemôže
vytvárať zisk z poplatku za odpad. Verím, že všetci sa budeme
snažiť, aby sme v procese odpadového hospodárstva dosiahli
čo najlepšie výsledky.
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Telovýchovná jednota – SPP Veľké Bierovce - Opatovce
Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce ukončil dňa
15.6.2014 súťažný ročník 2014/2015 v kategóriách dospelých
a mladších žiakov. Dospelí hrali v najvyššej súťaži Oblastného
futbalového zväzu Trenčín (zahŕňa okresy Trenčín, Nové Mesto a Myjava) I. triedu, v ktorej obsadili konečné 10. miesto. Najlepším strelcom sa stal Juraj Barták so 16 gólmi pred Petrom
Bulkom s 5 gólmi a Lukášom Sabadkom so 4 gólmi.
V porovnaní s predchádzajúcou sezónou sme si pohoršili o 5
miest a získali o 12 bodov menej. Najväčším nedostatkom bolo
málo strelených gólov, čo nás radí medzi najslabšie mužstvá v
súťaži. Najmä v jarnej časti súťaže sme získali len 13 bodov a
strelili rovnaký počet gólov. Zapríčinili to problémy so zdravotným stavom hráčov, neustále choroby a zranenia. Až traja
z nich museli podstúpiť operačné zákroky. Najviac zranení postihlo útočníkov, teda chlapcov, ktorí sú zárukou strieľania gólov, a to je aj jeden z dôvodov, prečo sme nedávali viac gólov. Je
potrebné spomenúť, že aj keď sme veľa gólov nedávali, tak sme
ich ani veľa nedostali. V počte inkasovaných gólov sme naopak
patrili k lepším tímom súťaže.
Uplynulý súťažný ročník potvrdil vyrovnanosť celej I. triedy,
keď až 9 mužstiev medzi 6. až 15. miestom delilo len 6 bodov.
Až do posledného zápasu muži bojovali o to, aby neskončili na
predposlednom mieste, ktoré by za určitých okolností mohlo
znamenať vypadnutie do nižšej súťaže. Hráči svojím prístupom k futbalu ukázali, že si zaslúžia povzbudenie a podporu
od predstaviteľov oboch obcí, sponzorov a neposlednom rade
„bierovsko-opatovských“ fanúšikov.
Dôvodom na optimizmus pred nastávajúcou futbalovou sezónou, ktorá začne 3. augusta je, že 18 hráčov je pripravených na
tréningový proces a reprezentáciu oboch obcí Veľké Bierovce a
Opatovce. Najväčším úspechom futbalového klubu je zapracovanie mladých domácich hráčov -Lukáš Sabadka, Lukáš Turaj,
Michal Svatík, Tomáš Ondrášek a Dominik Pazúr do družstva
dospelých.
Tabuľka Dospelí I. trieda 2013/2014
1 Spartak Myjava „B“ 30 24 1
2 Čachtice
30 19 6
3 Trenčianske Jastrabie 30 16 9
4 Ľuborča
30 17 5
5 Veľká Hradná
30 16 5
6 Zamarovce
30 12 7
7 Dolná Súča
30 10 8
8 Horná Súča
30 12 2

5
5
5
8
9
11
12
16

94
88
40
72
74
58
50
62

:
:
:
:
:
:
:
:

25
49
33
53
53
62
53
72

73
63
57
56
53
43
38
38

9
10
11
12
13
14
15
16

Bošáca
V. Bierovce-Opatovce
Dubodiel
Pobedim
Očkov
Skalka n/Váhom
Horné Srnie
Soblahov

30
30
30
30
30
30
30
30

11
9
10
10
9
8
10
5

4
8
5
4
5
8
2
5

15
13
15
16
16
14
18
20

50
41
50
55
63
33
44
41

:
:
:
:
:
:
:
:

67
51
63
84
60
51
64
75

37
35
35
34
32
32
32
20

Mladší žiaci skončili vo svojej súťaži na 2. mieste so ziskom
35 bodov, keď len raz prehrali a dvakrát remizovali. Za svoje
umiestnenie dostali strieborné medaily od predstaviteľov Oblastného futbalového zväzu Trenčín, z ktorých mali úprimnú
radosť. Druhým najlepším strelcom celej súťaže sa stal Dominik Ondrášek s 21 gólmi. Medzi ďalších úspešných strelcov patrili Samuel Bulko s 13 gólmi a Patrik Fabian s 11 gólmi.
Futbalových tréningov a zápasov sa pravidelne zúčastňovalo
15 chlapcov, ktorí trénovali nielen na futbalovom ihrisku vo
Veľkých Bierovciach, ale počas zimných mesiacov absolvovali
tréningy raz za týždeň v telocvični Základnej školy J. Lipského
v Trenčianskych Stankovciach. V januári a februári sa zúčastnili halových turnajov v Mestskej športovej hale v Trenčíne a v
telocvični Základnej školy Melčice Lieskové. Z uvedeného vyplýva, že tréningový proces prebieha počas celého roka.
V nasledujúcom súťažnom ročníku 2014/2015 budú naši žiaci hrať v kategórii starších žiakov, čo znamená, že všetci budú
aj naďalej pôsobiť v našom klube. Pre chlapcov je pripravený
aj tradičný futbalový turnaj s hodnotnými cenami počas Jánskych ohňov dňa 28.6.2014.
Toto cestou chceme poďakovať rodičom, ktorí po celý rok podporovali našich chlapcov v ich futbalovom raste počas tréningov, zápasov a turnajov a pomáhali aj s dopravou na zápasy.
Na záver si dovoľujeme pozvať medzi nás nových nádejných
futbalistov z radov chlapcov ale aj dievčat, ktorí chcú tráviť
voľný čas v športovom kolektíve, nadviazať nové priateľstvá a
zlepšiť svoju fyzickú zdatnosť.
Tabuľka mladší žiaci I. trieda 2013 / 2014
1 ZDŽ Melčice-Lieskové
-Ivanovce
14 13 1 0
2 V. Bierovce-Opatovce 14 11 2 1
3 Motešice
14 9 1 4
4 ZDŽ Podolie-Očkov 14 6 1 7

95 : 5
40
68 : 17
35
50 : 35
28
56 : 44
19
Mgr. Roman Kadák

OBECNÉ NOVINY OPATOVCE • Vydáva: Obecný úrad Opatovce • č. tel.: 032/649 63 17 • Zostavila: Janka Horňaková
Evidenčné číslo: EV 3273/09 • ISSN: 1339-1232 • Vydané: 26. 6. 2014
Grafická úprava a tlač: TISING, spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom • Náklad: 150 ks

Ochorenia prenášané kliešťami

Ako sa chrániť pred
ochoreniami
prenášanými kliešťami

Nasledujúce dni po uštipnutí kliešťom sledujte či máte príznaky, ktoré
sú prítomné pri ochoreniach prenášanými kliešťami. Na Slovensku
sa najčastejšie vyskytujú lymská borelióza a kliešťová encefalitída.
Lymská borelióza sa prejavuje nasledovnými
príznakmi:
červenkastá škvrna okolo miesta uštipnutia
kliešťom v tvare kruhu
príznaky podobné chrípke, ako sú horúčka,

Kliešte môžu prenášať závažné ochorenia

únava, bolesť hlavy

kliešťom. Väčšina prípadov lymskej boreliózy môže
byť

liečená počas niekoľkých týždňov použitím

antibiotík. Pri neliečenom ochorení môže dôjsť k
poškodeniu srdca, kĺbov a nervového systému.

Kliešťová encefalitída sa prejavuje nasledovnými
príznakmi:
•

príznaky podobné chrípke, ako sú horúčka,

•

únava, bolesť hlavy
a bolesť svalov, žalúdočná nevoľnosť.

©S. Bidouze

©J. Gathany - US-CDC Library

z uvedených príznakov počas 30 dní po uštipnutí

liešte sa živia
krvou cicavcov,
plazov a vtákov,
od ktorých môžu získať
baktérie alebo vírusy.
Kliešte
môžu
uštipnúť ľudí, ktorí
prechádzajú
cez
miesta
ich
výskytu vo voľnej prírode, čím vzniká
riziko možného prenosu infekcie
na človeka.

Na
Slovensku
sa
najčastejšie
vyskytujú dve ochorenia prenášané
kliešťami: lymská borelióza a kliešťová
encefalitída.

K

Vyhľadajte svojho lekára, ak pocítite niektorý

©G. Blumenstock

•

©J. Hart

•

O kliešťoch
iešť
©M
. Ko
sm
al

Vyhľadajte
svojho
lekára
ak
pocítite
niektorý z uvedených príznakov počas 4 týždňov
po uštipnutí kliešťom. V neskoršej fáze tohto

Kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve
a v nízkych
ych porastoch. Zachytávajú sa
na steblách
blách trávy a na spodnej strane
listov.
v.

ochorenia môže dôjsť k poškodeniu nervového
systému človeka, ktoré sa prejaví príznakmi zápalu

Životný cyklus kliešťov prechádza štyrmi
štádiami: vajíčko, larva, nymfa a dospelý
kliešť. Ochorenie môže kliešť preniesť
na človeka počas posledných troch štádií.

mozgových blán.
Dospelá
samička
Nymfa

Dospelý
samček
Larva

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
www.uvzsr.sk
Európske centrum pre preveciu a kontrolu chorôb
Tomtebodavägen 11a, 171 83 Stockholm, Švédsko
www.ecdc.europa.eu

Kliešte ssú v prírode voľným okom ťažko
viditeľné. Larvy pripomínajú škvrnu sadze
a nymfy majú veľkosť špendlíkovej hlavičky
alebo zrniečka maku. Samička kliešťa však
po nasatí, keď sa jej telo naplní krvou, môže
narásť až do veľkosti hrachu. Dospelý kliešť
n
môže mať rozličnú farbu - od červenkastej
cez tmavohnedú až po čiernu.

Obrázok je iba informatívny, veľkosti sa môžu
podstatne meniť v závislosti od druhu kliešťa.

Tlač letákov
podporilapodporila
Kancelária
WHO WHO
na Slovensku,
www.who.sk
Tlač plagátov
Kancelária
na Slovensku
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©Photlook

Ako nájsť a odstrániť kliešťa

Kde sa kliešte najčastejšie vyskytujú
Kliešte sú po komároch druhým najznámejším

Nachádzajú sa predovšetkým v tráve a v nízkych

prenášačom pôvodcov infekčných ochorení

krovinách vo výške do 50 centimetrov. Najviac

na ľudí. Žĳú vo vidieckych ako aj v mestských

ich je na okrajoch lesov, na čistinách a pozdĺž

lokalitách. Najcharakteristickejšími miestami

lesných chodníkov. Vyhýbať by sme sa mali

výskytu kliešťov sú listnaté lesy a zmiešané

aj kríkom a hustému porastu.

lesné

porasty

s

dostatočnou

vlhkosťou.

Výskyt lymskej boreliózy v Slovenskej republike v roku 2013

Výskyt kliešťovej encefalitídy v Slovenskej republike v roku 2013

Zdroj:
Úrad verejného zdravotníctva SR,
EPIS
Čísla uvedené v legende vyjadrujú incidenciu. Incidencia v tomto prípade udáva výskyt
lymskej boreliózy na 100 000 obyvateľov Slovenskej republiky za rok 2013.

Zdroj:
Úrad verejného zdravotníctva SR,
EPIS
Čísla uvedené v legende vyjadrujú incidenciu. Incidencia v tomto prípade udáva výskyt
kliešťovej encefalitídy na 100 000 obyvateľov Slovenskej republiky za rok 2013.























Ako sa proti kliešťom
chrániť
Pred odchodom do oblastí, kde by mohli byť
prítomné kliešte, je dôležité použiť:
1.
2.

vhodné oblečenie a obuv, ktoré čo najviac
chránia ruky a nohy
repelentné prípravky

Po návrate domov z prírody je potrebné:
1.
2.

prezrieť seba, deti ako aj domáce zvieratá
odstrániť prichyteného kliešťa čo najskôr
a správne

Dlhé rukávy

Svetlé farby
oblečenia

Dlhé
nohavice
Nohavice
zastrčené
do ponožiek

V oblastiach so zvýšeným ohniskom kliešťovej encefalitídy sa odporúča očkovanie proti kliešťovej
encefalitíde. Toto očkovanie však nechráni pred ostatnými ochoreniami prenášanými kliešťami.

P

o pobyte v prírode alebo v oblasti
s výskytom kliešťov si skontrolujte
svoje oblečenie a telo. Pozornosť venujte
oblastiam hlavy, krku, podpazušia, pupku,
slabín a nôh. U detí sa kliešť často nachádza
na hlave vo vlasovej čiare a za ušami.
Ak sú kliešte veľmi malé, môžete
ich prehliadnuť. Užitočné je použiť lupu.

M

iesto uštipnutia kliešťom nie je
vo väčšine prípadov bolestivé.
Prisatého
kliešťa
je
potrebné
čo najrýchlejšie odstrániť. Pri odstraňovaní
kliešťa buďte opatrní. Dôležité je odstrániť
celého kliešťa tak, aby ste nezanechali
v rane jeho hlavičku a aby ste
ho nerozpučili.

prenosu baktérií alebo vírusov do krvi.
Kliešťa odstraňujte pinzetou, ktorú
pritlačte čo najbližšie ku koži. Kliešťa
vyťahujte pomaly kývavým pohybom bez
točenia.

Na miesto prisatého kliešťa nenanášajte
žiadne tekuté ani olejové prípravky.
Mohlo by to spôsobiť vyprázdnenie obsahu
čriev kliešťa do rany, čím by vzniklo riziko

P

o vytiahnutí kliešťa zabaľte do papiera
a odhoďte. Najvhodnejšie je kliešťa
spláchnuť v toalete.

Po vytiahnutí kliešťa kožu v mieste
jeho prisatia vydezinﬁkujte použitím
dezinfekčného prostriedku s obsahom
alkoholu alebo jódovej tinktúry.
Ak rana po niekoľkých dňoch neustúpi,
vyhľadajte čo najrýchlejšie odbornú
lekársku pomoc.

KLIEŠTE SÚ MALÉ TVORY, KTORÉ ŽIJÚ V PRÍRODE.
Môžu uštipnúť voľne žijúce zvieratá ako aj človeka, ktorý sa pohybuje v prírode.

Tlač letákov podporila Kancelária WHO na Slovensku, www.who.sk

PO UŠTIPNUTÍ ZOSTÁVA KLIEŠŤ PRISATÝ NA TELE.

Miesto uštipnutia kliešťom nie je vo väčšine prípadov bolestivé. Infikované kliešte
môžu uštipnutím preniesť ochorenie na človeka. Preto je dôležité snažiť sa vyhnúť
uštipnutiu kliešťom – a ak sa tak stane, treba ho čo najskôr odstrániť.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, www.uvzsr.sk
Európske centrum pre preveciu a kontrolu chorôb, Tomtebodavägen 11a, 171 83 Stockholm, Švédsko, www.ecdc.europa.eu
Tlač plagátov podporila Kancelária WHO na Slovensku, www.who.sk

