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Vážska cyklotrasa narozsiahlejším projektom v TSK
Z dôvodu kratšej vzdialenosti do cieľa cyklisti v súčasnosti využívajú na presun aj frekventované a nebezpečné cesty I. triedy.
K cieľom vybudovania Vážskej cyklotrasy preto patrí okrem
rozvoja turizmu, zlepšenia kvality ovzdušia a podpory zdravého
životného štýlu obyvateľov všetkých vekových kategórií aj zvýšenie bezpečnosti a vytvorenie alternatívy k motorizovanej
doprave. Hlavnou témou stretnutia zástupcov Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK) s primátormi a starostami miest
a obcí v TSK a zainteresovaných inštitúcií dňa 26.3.2015, preto
bolo predstavenie optimálneho variantu vedenia Vážskej cyklotrasy na území TSK. Pracovné stretnutie bolo zrealizované v
rámci projektu Štúdia Vážskej cyklotrasy, podporeného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Žiadateľom projektu je Región Biele Karpaty.
Stretnutia sa zúčastnil predseda TSK; Jaroslav Baška, cyklokoordinátor TSK; Matej Tinka a vedúci Odboru dopravy TSK;
Jaroslav Pleva. Chýbať nemohol spracovateľ štúdie Vážskej cyklotrasy; Stanislav Chmelo a Igor Ševčík, projektová manažérka
Regiónu Biele Karpaty; Dagmar Lišková, členovia projektovej
rady TSK, zástupcovia odštepného závodu Piešťany Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP), zástupkyne Slovenského pozemkového fondu (SPF), či vedúci Odboru výstavby a
bytovej politiky na Okresnom úrade v Trenčíne; Milan Petrík.
Okrem obecných a mestských samospráv TSK bol zastúpený aj
Trnavský a Žilinský samosprávny kraj vrátane dotknutých obcí
a miest z týchto krajov.
„Prevažná časť Vážskej cyklotrasy by mala viesť po ochranných
hrádzach starého koryta Váhu, tam, kde nie sú ochranné hrádze,
tam povedie po vedľajších cestách, ktoré sú k dispozícii. Cyklotrasa
začína na hranici so Žilinským krajom a končí na Hornej Strede na hranici s Trnavským samosprávnym krajom,“ upresnil v
príhovore trenčiansky župan, Jaroslav Baška. „Cyklotrasa by mala
pretínať a zároveň spájať 34 katastrov miest a obcí na území
TSK. Z toho najväčšie mestá sú Nové Mesto nad Váhom, Dubnica
nad Váhom, Trenčín, Nemšová, Púchov, Považská Bystrica, Ilava
a ďalšie obce na Považí,“ vysvetlil Matej Tinka, cyklokoordinátor TSK.

Myšlienku projektu segregovanej cyklotrasy po strednom
Považí podporuje aj vláda Slovenskej republiky svojimi uzneseniami. „Nikdy nebola takáto podpora zo strany vlády tomuto
projektu v minulosti ani zo strany samosprávneho kraja, takže si
myslím, že teraz je tá správna doba a správny čas túto Vážsku cyklotrasu dať z papiera do formy realizačného projektu,“ dodal župan.
Približne 100 kilometrov dlhá Vážska cyklotrasa má tvoriť
základnú kostru cyklistických komunikácií v kraji, na ktorú sa
budú postupne napájať ďalšie cyklistické alebo turistické trasy.
„Som veľmi rada, že sa začalo intenzívne pracovať na projektovej
príprave pre Vážsku cyklotrasu. Naša obec Opatovce už v roku
2014 dala vypracovať projektovú dokumentáciu časti tejto cyklotrasy v úseku od Opatoviec do Trenčína. Pre občanov našej obce
bude mať vybudovanie tejto cyklotrasy veľký význam z hľadiska
dopravy, zamestnania, ale aj pre voľnočasové využitie. Obci to
prinesie väčší počet návštevníkov, t.z. rozvoj turizmu a podporu
domácich podnikateľov. Oceňujem, že TSK zastrešuje tento projekt a verím, že nezostane len pri projektovej dokumentácii, ale
sa uskutoční aj realizácia,“ povedala starostka obce Opatovce,
Janka Horňáková.
V súčasnosti je dôležité vypracovanie Štúdie Vážskej cyklotrasy, spolupráca TSK ako zastrešovateľa projektu s obcami a
mestami v TSK a tiež so SPF, SVP, Okresným úradom v Trenčíne a Policajným zborom SR. Termín vypracovania štúdie, ktorá
ponúkne niekoľko variantných trás, je stanovený na máj 2015.
Ďalším krokom by malo byť následné podpísanie memoranda
o spolupráci medzi TSK a mestskými i obecnými samosprávami a začiatok procesu majetkového vyrovnania pozemkov, po
ktorých by mala trasa viesť. Súčasne s týmto krokom sa budú
realizovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie, aby bol projekt Vážskej cyklotrasy pripravený na realizáciu. (webová stránka TSK, zverejnené 27.03.2015).
Dňa 23.06.2015 na TSK sa uskutočnil podpis Memoranda o
spolupráci pri príprave a realizácii Vážskej cyklotrasy na území
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavným cieľom memoranda je aktívna spolupráca všetkých partnerov za účelom vybudovania cyklotrasy.

Region Tour Expo Trenčín
Trenčianske výstavisko pripravilo v dňoch 17. až
19. mája 2. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov Slovenskej a Českej republiky REGION TOUR
EXPO. Záštitu nad výstavou REGION TOUR
EXPO prevzal Ing. Ján Počiatek - minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Odborným garantom podujatia je Česká centrála cestovného ruchu - CzechTourism a partnermi výstavy
sú Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj. V
stánku TSK bola prezentovaná propagačným materiálom aj obec Opatovce a Mikroregión Inovec.

Termálne kúpalisko
Podhájska
Spevácky súbor Opatovčan, v spolupráci s Obecným
úradom Opatovce, organizuje dňa 23. augusta 2015 zájazd na termálne kúpalisko Podhájska, spojené s vystúpením speváckeho súboru Opatovčan v rámci programu pre návštevníkov tohto kúpaliska.
Kto má záujem zúčastniť sa zájazdu môže sa prihlásiť
na Obecnom úrade v Opatovciach do 14. augusta 2015,
cena je 15 €. V cene je zahrnutá doprava a vstup na
kúpalisko.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí dňa 12.02.2015:
schválilo:
-ukončenie Nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.12.2013 medzi
Obcou Opatovce a Marianou Blahovou dohodou k 28.02.2015. K uvedenému dátumu
prevádzkovateľka Mariana Blahová, v zmysle čl. XIV. hore uvedenej zmluvy, odovzdá
vypratané priestory pohostinstva zástupcom
obce Opatovce
- nájom pohostinstva v obci Opatovce pre:
Róbert Repa, Horná Súča 264
- Nájomnú zmluvu č. 1/2015 – N o nájme
nebytových priestorov medzi Obcou Opatovce ako prenajímateľom a Róbertom Repom, Horná Súča 264 ako nájomcom
- aktivity občanov, ktoré sa týkajú úpravy,
výsadby a iného narábania s majetkom obce,
alebo s majetkom, ktorý má obec v nájomnom alebo inom vzťahu, je potrebné pred
realizáciu odsúhlasiť na Obecnom úrade v
Opatovciach. V prípade, že tak nebude vykonané a zrealizované úpravy budú v rozpore
so záujmami obce, budú tieto zhotoviteľom
odstránené, prípadne budú odstránené obcou na náklady zhotoviteľa.
- zámennú zmluvu na podielové vlastníctvo pozemkov medzi Obcou Opatovce, IČO
00311901, (zameniteľ č. 1) a Jozefom Dohňanským, (zameniteľ č. 2) a Jánom Horňákom, (zameniteľ č. 3).
- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na
Ministerstvo financií SR z kapitoly VPS na
rok 2015 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
-nenávratný finančný príspevok vo výške
500 € na činnosť Speváckeho súboru Opatovčan, n.o. v roku 2015
-nenávratný finančný príspevok vo výške
300 € na činnosť a vybavenie Dobrovoľného
hasičského zboru Opatovce v roku 2015
-predložený Plán stavebných prác v obci
Opatovce na rok 2015
-predložený Plán kultúrnych podujatí poriadaných obcou Opatovce v roku 2015
neschválilo:
-preplatenie vzniknutej škody 100 € (poškodenie stromkov vysadených na verejnom priestranstve pri viacúčelovom športovom ihrisku) pre Ing. Ľuboša Chorváta
uložilo starostke obce
-vstúpiť do rokovania so SR - Slovenská
správa ciest Bratislava o vysporiadaní parcely pod budovou hasičskej zbrojnice CKN
319/2
-pripraviť odpredaj vozíka k PPS 12

Obecné zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí dňa 22.04.2015:
Vzalo na vedomie:
- podanie podnetu na neoprávnené užívanie
cudzej veci podľa § 215 zákona č. 300/2005
Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov z dôvodu umiestnenia kontajnera na
parcele „EKN“ č. 25, k.ú. Opatovce
- vyžiadanie materiálu Okresnou prokuratúrou v Trenčíne (na základe podnetu) o preskúmanie postupu Obecného
zastupiteľstva pri prijímaní uznesenia č.
8/2015 a 9/2015 zo dňa 12.02.2015. Materiál bol na prokuratúru zaslaný. Dňa
15.04.2015 na základe tel. hovoru nám bolo
oznámené, že OcZ nepochybilo.
- upozornenie Ministerstva financií, že finančný príspevok nemôže byť poskytnutý
na novo budované investície, takže sa príspevok nedá poskytnúť na vybudovanie
betónovej plochy,
zaslanie žiadosti o finančný príspevok
na výmenu dvoch okien (1-KD, 1 pohostinstvo) a vstupných dverí do KD.
- správu hlavnej kontrolórky o vykonaní následnej finančnej kontrole
- informáciu o splaškovej kanalizácii budovanej v obci
- informáciu o projekte Vážská cyklotrasa
Schválilo:
- Protokol č. 334/330/2015 o odovzdaní a
prevzatí nehnuteľného majetku, ktorým
obec Opatovce preberá do svojho vlastníctva: parcela č. 319/2 o výmere 43 m2, zastavané plochy a nádvoria, účtovná hodnota
176,73 €, parcela č. 322/1 o výmere 572 m2,
zastavané plochy a nádvoria, účtovná hodnota 2350,92 €, v celkovej účtovnej hodnote
2527,65 € - predaj vozíka od PPS 12 z dôvodu ako nepotrebný majetok obce
- vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Opatovce do roku
2023 Trenčianskou regionálnou rozvojovou
agentúrou Trenčín
- text Kroniky obce Opatovce za rok 2014
- v zmysle §9a, ods.8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, Kúpnu zmluvu
č. 2015/1/K, medzi Obcou Opatovce, ako
predávajúcim a kupujúcimi: Renáta Pelechová a Dušan Pelech, na pozemky na individuálnu bytovú výstavbu CKN parc.č.
293/23, 293/16, 293/9, 293/2. Kúpnu zmluvu č. 2015/2/K, medzi Obcou Opatovce,
ako predávajúcim a kupujúcimi: Zlatko
Eržin, a Lenka Eržinová, na pozemky na
individuálnu bytovú výstavbu CKN parc.č.
293/24, 293/17, 293/10, 293/3. Kúpnu
zmluvu č. 2015/3/K, medzi Obcou Opatovce,
ako predávajúcim a kupujúcimi: Mgr. Katarína Rechtoríková, a PharmDr. Zoran Gál, na

pozemky na individuálnu bytovú výstavbu
CKN parc.č. 293/25, 293/18, 293/11, 293/4.
Kúpnu zmluvu č. 2015/4/K, medzi Obcou Opatovce, ako predávajúcim a kupujúcim: Jozef Dohňanský, na pozemky
na individuálnu bytovú výstavbu CKN
parc.č. 293/27, 293/20, 293/13, 293/6.
- informáciu o výbere dodávateľa a financovaní stavby „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie“
- nenávratný finančný príspevok pre Obec
Veľké Bierovce, účelovo viazaný pre OTJ
Veľké Bierovce Opatovce na dopravu športovcov na futbalové zápasy v roku 2015, vo
výške 200 €
- predĺženie otváracích hodín v miestnom
Pohostinstve v piatok a sobotu do 01 h.
nasledujúceho dňa, na skúšobnú dobu do
31.08.2015, ak nebudú zaznamenané žiadne
sťažnosti na rušenie nočného kľudu, budú
tieto otváracie hodiny platiť aj naďalej
- jednorazovú finančnú pomoc (nenávratný finančný príspevok) pre J. R. vo
výške 100 €
- Nájomnú zmluvu medzi Obcou Opatovce a PD Trenčín – Soblahov na poľnohospodársku pôdu „EKN“ parcela č. 569/2
a 571 vedené na LV č. 1, k.ú. Opatovce
- finančnú čiastku 33 EUR, ako kompenzáciu
za bocianie hniezdo v záhrade pani M. M.
Obecné zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí dňa 10.06.2015:
Vzalo na vedomie
- správu hlavnej kontrolórky o vykonanej
kontrole
Schválilo:
- Záverečný účet obce Opatovce a celoročné hospodárenia obce Opatovce za rok 2014
bez výhrad
- použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 na tvorbu rezervného fondu vo výške 8564,44 €
- Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 podľa
predloženého návrhu
- nájom novovybudovaného STL plynovodu
D 63 PN 90 kPa v celkovej dĺžke 270,34 m
na stavbe „Miestna komunikácia a IS v obci
Opatovce“ pre nájomcu SPP-Distribúcia a.s.,
Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
- Návrh Zmluvy o dielo pre stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie v obci Opatovce“, medzi obcou
Opatovce ako objednávateľom a Cestami
Nitra, a.s. ako zhotoviteľom
- financovanie pre stavbu „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie v obci Opatovce“ z rozpočtu obce Opatovce a iných zdrojov,
- jednorazové splatenie zostatku istiny úveru
v Prima banka Slovensko, a.s.
- Kúpnu zmluvu medzi Obcou Opatovce,
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ako predávajúcim a kupujúcimi Romanom
Chorvátom a Ingrid Chorvátovou na nehnuteľnosť EKN parc.č. 604/6, o výmere 27 m2,
druh pozemku ostatné plochy, k.ú. Opatovce
- Kúpnu zmluvu medzi Obcou Opatovce ako
predávajúcim a kupujúcim Pavlom Ferom, na
pozemky na individuálnu bytovú výstavbu
CKN parc.č. 293/26, 293/19, 293/12, 293/5
- Smernicu na zabezpečenie postupu vyba-

vovania sťažností a petícií
Neschválilo
-Dohodu o združení finančných prostriedkov vo výške 995 € na vypracovanie Imisno
prenosového posúdenia lokality (rozptylovú
štúdiu) v územnom pláne obce Opatovce
Uložilo starostke obce
- pripraviť pozemky pre individuálnu bytovú
výstavbu v časti k.ú. pri kríži na novovybu-
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dovanej miestnej komunikácii
- v zmysle stavebného zákona vybaviť územné
rozhodnutie a stavebné povolenie pre
vybudovanie spevnenej plochy pri viacúčelovom športovom ihrisku v Opatovciach
Odporučilo
- betónové kocky, ktoré neboli použité na
úpravu uličky po výstavbe splaškovej kanalizácie použiť pre potreby obce

Karneval pre deti
1. februára 2015 sa v sále kultúrneho domu konal tradičný karneval
pre deti. Vzhľadom na chrípku, ktorá opäť v tomto období ukázala
svoju silu, počet masiek bol trocha menší. Deti, ktoré sa v prestro-

ce. Ďakujeme za
spoluprácu
Richardovi Bulkovi,
ktorý sa postaral
o hudbu a pani
Marte
Šulekovej,
ktorá prispela vecnými darčekmi do
balíčkov pre masky.

jení za rôzne bytosti zúčastnili karnevalu, zabávali dvaja vianoční
škriatkovia, ktorí k nám prišli z ďalekej zimnej krajiny. Dobrá nálada
a radosť zo zábavy určite nechýbala. Pre deti bol pripravený teplý čaj
a na záver balíček sladkostí, ktorý pripravil Obecný úrad Opatov-

Obecná zabíjačka
Fašiangy
je obdobie
plné zábavy, hudby a
spevu. 14.
februára
2015 sa aj v
našej obci
konala prvá
ob ecná
z abíj a čk a ,
ktorú pripravili členovia Speváckeho súboru Opatovčan pod záštitou starostky obce. Podujatie bolo plné spevu, hudby a dobrej nálady, ktorú
vytvorili hudobníci, speváci a všetci,
ktorí na fašiang prišli.
Podávali
sa tradičné
zabíjačkové
špeciality
pr ipravené
pod taktovkou Františka Bulka a

Františka Margorína: jaternica, klobása, zabíjačková kaša a kapusta. Nechýbali
ani tradičné
šišky a buchty, ktoré zasa
boli dielom
Kataríny Bulkovej a Emílie
Hu d e k o v e j .
Poďakovanie však patrí
všetkým, ktorí
pomohli pri organizovaní podujatia. Krásne slnečné počasie prispelo k dobrej atmosfére.
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Marec mesiac knihy
živou rečou, ktorá umožňovala rozvíjať u tejto vekovej kategórie nielen fantáziu a obrazotvornosť, ale napomáhala výrazne kultivovať
jazykový prejav najmenších. Jej texty sa vyznačujú peknou slovenčinou, zvonivým rytmom a milou sugestívnosťou, ktorá vzbudí v duši
malého čitateľa pocit estetického zážitku, zaujme jeho myseľ a fantáziu malebnými obrazmi zo sveta, ktorý je deťom blízky.
13. marca 2015 sme v Obecnej knižnici v Opatovciach čítali rozprávky tejto spisovateľky. Aj napriek sľubovanej sladkej odmene pre zúčastnených, prišli len tri deti, čo je veľká škoda. Dúfam, že na budúci
rok sa nás v knižnici zíde viacej.

Spevácky súbor Opatovčan
V roku 2015 uplynie už 110 rokov od narodenia slovenskej spisovateľky Márie Rázusovej – Martákovej. Svojou tvorbou hlboko zasiahla do mnohých oblastí slovenskej kultúry. Písala literárne profily,
kultúrno-spoločenské črty, úvahy, prednášky, správy, polemizovala
o prekladateľskom umení a jazyku. Okrem detských časopisov publikovala v periodikách Politika, Národné noviny, Cirkevné listy, Slovensko, Živena, Matičné čítanie, Kultúrny život, Slovenské pohľady
a v mnohých ďalších.
Deťom predškolského veku sa vo svojej poézii prihovárala

Spevácky súbor Opatovčan našu obec reprezentoval vystúpením na Veľkonočnom jarmoku na Mierovom námestí v Trenčíne
28.marca 2015. Moderátorka pri predstavení súboru predstavila aj
našu obec Opatovce. Piesne našich spevákov prispeli k atmosfére
jarmoku a vytvorili dobrú náladu aj keď počasie veľmi neprialo.
Je škoda, že prišlo tak máličko opatovčanov povzbudiť náš súbor,
dúfam, že v budúcnosti to bude lepšie.

Štiepkovanie
Drevený odpad po strihaní stromov a čistení drevín na jar, sme už
tretí rok likvidovali spôsobom štiepkovania a spracovania naštiepkovanej drevenej hmoty v spolupráci s firmou LES Drietoma. Občania si postupne na tento spôsob zvykajú, čo sa odrazilo na tohtoročnom množstve spracovaného dreveného odpadu. Všetkým,
ktorí takto zodpovedne pristupujú k likvidácii odpadu ďakujeme.

Dobrovoľný hasičský zbor obce Opatovce
Od založenia
v roku 2013
sa dobrovoľný
hasičský
zbor aktívne
zúčastňuje
na krajských
súťažiach, kde
sa snaží reprezentovať našu
obec. Za pomoci obce a
sponzorov sa nám darí zveľaďovať hasičskú zbrojnicu a nakupovať
nové vybavenie. Od založenia zboru sa snažíme o jeho rozvoj a vo
výbave máme skoro všetky veci, ktoré potrebujeme, aby sme mohli
byť zaradení v štátnom poloprofesionálnom hasičskom zbore. Tento
rok by sme mohli získať protizáplavový balík, v ktorom bude obsiahnutá elektrocentrála, čerpadlo a ďalšie veci potrebné pre zabezpečenie ochrany majetku a zdravia ľudí. Členovia hasičského zboru sú
k dispozícii aj starostke obce pri usporiadaní rôznych spoločenských
akcií. Od nášho založenia sme prijali nových členov aj z iných obcí
a to z Veľkých Bieroviec a Trenčianskej Turnej, ktorí s nami úspešne
zvládli aj nejaké tréningy.
Dňa 25.4.2015, v rámci povinného preškoľovania BOZP a prvej
pomoci, prišli do našej obce profesionálni hasiči Trenčianskeho zá-

chranného zboru. Tí nám ukázali svoju najnovšiu hasičskú techniku
a porozprávali nám o práci hasičov. Bavili sme sa spolu o prípadnej
spolupráci, aby sme v prípade potreby vedeli plnohodnotne pomôcť.
Na tomto školení boli k dispozícii aj dve profesionálne vozidla používané hasičským zborom. Jedno auto značky Mercedes - najčastejšie používané na rýchly zásah pri požiaroch a najnovší prírastok,
auto značky Tatra, na prejazd do neschodných terénov. Vlastnosti
týchto áut nám boli prezentované priamo v teréne pri Váhu.
Týmto by sme chceli poďakovať profesionálnym hasičom z Trenčína, že si našli čas, prišli nás preškoliť a priblížiť prácu profesionálov, taktiež pani starostke Janke Horňákovej a v neposlednom rade
aj našim hlavným sponzorom pánovi Bolechovi (Záhradné centrum
Veľké Bierovce), pánovi Janásovi (Hostinec u Ondreja Soblahov), Jánovi Dohňanskému a ostatným sympatizantom.
Marcel Forgáč
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Životné jubileum
Okrúhleho životného jubilea 90 rokov života oslávila
24.4.2015 naša spoluobčianka Anna Kováčová.
K jubileu jej popriala všetko najlepšie, predovšetkým
veľa zdravia, starostka obce
Janka Horňáková. Pri príležitosti životného jubilea bol
vykonaný zápis do pamätnej knihy Obce Opatovce.

COOP Jednota Trenčín
Dňa 25.4.2015 sa v sále Kultúrneho domu v Opatovciach konala výročná členská schôdza miestnej organizácie COOP Jednota SD.
Predsedníčka pani Marta Šuleková privítala všetkých prítomných a v zmysle programu viedla
členskú schôdzu. Poinformovala členov o nových
možnostiach, oznámila štatistické údaje z činnosti družstva za roky 2010 – 2014.
Na záver bola pre všetkých pripravená bohatá
tombola, do ktorej prispel aj Obecný úrad Opatovce.

Stavanie mája
Tradične sme sa v podvečer 30.4.2015 zišli pri Kultúrnom
dome v Opatovciach na stavaní mája. Aj tento rok sa so stavaním mája popasoval Sandro Prekop. Deti nedočkavo čakali,
aby mohli máj ovenčiť krepovými stužkami. Spevácky súbor
Opatovčan prispel k príjemnej a veselej atmosfére svojimi
piesňami. Starostka obce ponúkla prítomných pohárikom
pálenky. Aj po postavení mája vládla veselá nálada a tí, ktorí
prišli na stavanie mája určite neobanovali.

Jednota dôchodcov Slovenska
16.mája 2015 sa v sále Kultúrneho domu v Opatovciach uskutočnilo
ustanovujúce zasadnutie Jednoty dôchodcov Slovenska, Miestna organizácia Opatovce. Organizácia má 23 členov a je stále otvorená pre
ďalších záujemcov. Za predsedu bola zvolená pani Marta Bulková, v

prípade záujmu o vstup do organizácie, alebo o poskytnutie informácie o organizácii a jej činnosti, ju môžete osloviť. Na ustanovujúcom zasadnutí boli prítomní hostia pani Emília Plšková, pani Marta
Ľubtáková z Okresnej organizácie JDS Trenčín a starostka obce Janka Horňáková. Pani Plšková a pani Ľubtáková informovali členov
o
organizačnej
štruktúre Jednoty
dôchodcov Slovenska, jej fungovaní, aktivitách a
možnostiach pre
členov. Starostka
obce
prisľúbila
vzniknutej organizácii podporu zo
strany obce.

5

OBECNÉ NOVINY OBCE OPATOVCE • Ročník XIV. • Číslo 1 - jún 2015

6

MDD 2015
ňovala
veselá
hudba, o ktorú
sa postaral Richar
Bulko,
prevádzkovateľ
pohostinstva zabezpečil občerstvenie. Starostka obce ďakuje
všetkým, ktorí
pomohli
pri

31.mája 2015 sme pripravili pre deti popoludnie pri viacúčelom
športovom ihrisku v Opatovciach. Deti súťažili v štyroch disciplínach, ktoré zabezpečovali členovia Mestského divadla Trenčín
v príslušných kostýmoch: Opatovský vodník – chytanie rybičiek,
prekážková dráha, skoky na trampolíne, kopanie s loptou na bránku. Po absolvovaní týchto disciplín, deti dostali sladkú odmenu a
pokračovali tradičnou opekačkou. Atmosféru popoludnia spríjem-

zabezpečení
podujatia, ďakuje sponzorom: Marius
Pedersen, a,s,
Trenčín, Ing.
Marcela Opačitá,
MAS
Inovec.

„Červený kontajner“
Určite všetci občania
našej obce zaregistrovali veľký červený kontajner umiestnený pri
kultúrnom dome. Dňa
04.03.2015 umiestnil
pán Ivan Blaho tento
kontajner za účelom
uskladnenia zariadenia z pohostinstva, kde
k 28.02.2015 ukončila nájom, na vlastnú žiadosť, pani Mariana
Blahová. Pozemok, na ktorom je umiestnený kontajner je v podielom vlastníctve 15 vlastníkov, z ktorých 7 vlastníkov zastupuje
Slovenský pozemkový fond. Pán Ivan Blaho je podielovým vlastníkom v každom m2 v podiele 5/24, čo predstavuje v každom m2
20 cm2 . Obec Opatovce je podielovým vlastníkom na uvedenej
parcele v podiele 3/16, podiely v správe SPF má ošetrené Nájomnou zmluvou a podiely vo vlastníctve ostatných podielnikov
Rozhodnutím o hospodárení so spoločnou vecou. Obec využíva
pozemok na konanie kultúrno-spoločenských podujatí a tento
pozemok spolu s pozemkom na ktorom je Kultúrny dom, tvorí
vlastne také námestie našej obce. Obec Opatovce v zastúpení

starostky obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa snažili dohodnúť na odvoze uvedeného kontajnera, nakoľko sa to
nepodarilo obec dala podnet na Okresnú prokuratúru na neoprávnené užívanie pozemku. Obvodné oddelenie Policajného
zboru v Trenčíne vydalo Uznesenie, že nakoľko obci nevznikla
žiadna finančná škoda, nie je dôvod na začatie trestného stíhania na odstránenie kontajnera. Obec využila možnosť vyrúbenia
miestnej dane za záber verejného priestranstva podľa VZN, ale
nakoľko má obec v užívaní podiely ostatných podielnikov upravené podľa občianskeho zákonníka, nemôžu byť takéto pozemky
predmetom dane za záber verejného priestranstva. Na základe
právnej konzultácie, je možné kontajner odviesť z pozemku len
súdnou cestou, podaním občiansko-právnej žaloby na vypratanie pozemku, ktorú musia podať všetci podielnici. Je smutné,
že legislatíva umožňuje umiestniť na pozemok v podielovom
vlastníctve hocičo bez súhlasu ostatných podielových vlastníkov, ale keď sa títo domáhajú vypratania veci z pozemku, je to
možné riešiť len súdnou cestou. Takže, keď obec nechce ostatných podielnikov zaťahovať do súdneho sporu, je to len na
svedomí a charaktere človeka, či priestranstvo, ktoré dlhé roky
bolo využívané pre všetkých občanov obce a na konanie kultúrno-spoločenských podujatí, bude zasa slúžiť na tieto účely.

Čistota obce
Ktosi múdry povedal, že podľa čistoty záchoda sa pozná kultúra národa. Ja si dovolím doplniť tento výrok ešte o vetu,
podľa čistoty a vzhľadu obce sa pozná akí ľudia v nej žijú a
či im na svojej dedine záleží. Obec sa snaží udržiavať čistotu
verejných priestranstiev zametaním, kosením verejnej zelene.
Chcem poprosiť všetkých občanov, tak ako sa starajú o svoje dvory a záhrady, aby troška tej svojej pozornosti venovali

aj priestoru pred svojim rodinným domom, alebo pri svoje záhrade či roli. Táto troška pozornosti a starostlivosti, prinesie
veľký osoh a úplne iný pohľad na našu obec, ktorý určite poteší každého opatovčana, ktorému jeho dedina prirástla k srdcu. Všetkým chcem vopred poďakovať a verím, že spoločným
úsilím dokážeme, že v našej dedine, v Opatovciach, žijú ľudia,
ktorým záleží na tom ako ich dedina vyzerá.
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Ukončenie výstavby splaškovej kanalizácie
Vážení občania, po dlhých rokoch sme sa konečne dočkali situácie, že naša obec má vybudované všetky siete: elektriku, verejný vodovod, plynovod, telefón, splaškovú kanalizáciu. Výstavba
novej kanalizácie v našej obci by mala byť ukončená v júli 2015,
pričom predpokladaný termín skolaudovania je august 2015.
Nová kanalizácia sa budovala v rámci projektu „Intenzifikácia
ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“, ktorý realizuje spoločnosť Trenčianske vodárne a
kanalizácie, a.s. Tento projekt je spolufinancovaný z kohéznych
fondov EÚ a štátneho rozpočtu (Operačný program Životné
prostredie) vo výške 81,77 % z oprávnených nákladov. Finančne
sa na ňom podieľa aj naša obec a to vo výške 5% z plánovaného
rozpočtu na vybudovanie kanalizácie v našej obci. Je to najväčší
vodohospodársky projekt v trenčianskom regióne, ešte v tomto roku v rámci neho spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. dobuduje alebo novopostaví 5 čističiek odpadových
vôd, a tiež dobuduje 33 čerpacích staníc, cca 60 km kanalizácie
a cca 26 km vodovodného potrubia. Projekt tak umožní napojenie viac ako 11 tisíc obyvatelov z 11 obcí na verejnú kanalizáciu,
a tiež pripojenie viac ako 3000 obyvateľov z 3 obcí na verejný

vodovod. Vybudovanie novej kanalizácie je veľkou investíciou do
našej budúcnosti a do kvality životného prostredia v našej obci
a jej okolí. Na novovybudovanú kanalizáciu sa obyvatelia budú
môcť pripojiť ihneď po jej skolaudovaní. Informácie o tom, kedy
bude možné sa pripojiť, a o podmienkach pripojenia zverejníme
po prebehnutí kolaudácie na obecnej tabuli, na webstránke našej
obce www.opatovce.sk a v obecnom rozhlase. Informovať sa tiež
budete môcť priamo v Trenčianskych vodárňach a kanalizáciách
a na obecnom úrade.
Chcem poďakovať všetkým občanom obce za trpezlivosť pri
budovaní kanalizácie, ktorá sa nezaobišla bez dopravného obmedzenia, prašnosti, blata a ďalších nepriaznivých skutočností.
Poďakovanie si zaslúžia aj pracovníci TVK , a.s. a firmy INPEK
Nitra s.r.o., ktorí kanalizáciu budovali, za ochotu a ústretovosť
pri riešení problémov vznikajúcich na stavbe. Verím, že vybudovaná kanalizácia prispeje ku komfortu bývania v našej obci,
pevne verím, že občania sa na kanalizáciu pripoja a tým budú
chrániť naše životné prostredie pre ďalšie generácie, veď nemusí
to byť až tak ďaleko, že pitná voda bude aj u nás vzácnosťou.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumie
Na základe uskutočneného verejného obstarávania zákazky „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Záhumnie v obci
Opatovce“, bol úspešný uchádzač CESTY Nitra, a.s. Koncom
júna 2015 bude podpísaná Zmluva o dielo a odovzdané sta-

venisko. Rekonštrukciou tejto miestnej komunikácie sa po
dlhých rokoch, počas ktorých sa na tejto komunikácii robili len nevyhnutné opravy, zvýši kvalita bývania pre rodinné
domy a ich obyvateľov v tejto časti našej obce.

Predstavujem miestnu akčnú skupinu Inovec
Nové programovacie obdobie 2014-2020 prináša nové možnosti
pre rozvoj vidieckych obcí. V rámci územia obcí Krivosúd-Bodovka, Mníchova Lehota, Opatovce, Selec, Soblahov, Trenčianska
Turná, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce sa spojili zástupcovia obecných samospráv s podnikateľmi a aktívnymi občanmi
a založili Občianske združenie Miestna akčná skupina Inovec. V
rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 sa chce uchádzať
o štatút Miestnej akčnej skupiny, ktorá umožní podporovať spoločný rozvoj občianskej vybavenosti, podnikateľského prostredia
a občianskych iniciatív na miestnej úrovni, prístupom zdola – nahor cez miestny rozvoj pod vedením komunít (CLLD). Okrem
zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka - EPFRV (PRV SR 2014-2020, opatrenie LEADER) môžu
podporené miestne akčné skupiny využiť aj prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - EFRR (Integrovaný operačný
program, prioritná os CLLD), pričom v tomto období sa kladie
dôraz na plynutie finančných prostriedkov do súkromného a občianskeho sektora. Integrovaný rozvoj má vychádzať priamo zo
„srdca“ vidieckych oblastí za účasti zástupcov obcí, podnikateľov,
farmárov a ostatných aktérov vidieka (zástupcovia 3 sektorov: občiansky, súkromný a verejný sektor – miestna samospráva).
Na to, aby sme sa mohli o túto podporu uchádzať, chceme v spolupráci s Vami, obyvateľmi územia, zástupcami všetkých skupín
obyvateľstva vypracovať stratégiu miestneho rozvoja, v ktorej ako
územie predložíme jasne formulované priority a opatrenia, ktorými chceme prispievať k podpore miestneho rozvoja na území
MAS Inovec. Za týmto účelom budeme realizovať dotazníkový

prieskum a organizovať verejné stretnutia v každej z členských
obcí MAS, kde budete aj vy prizvaní! Územie, pre ktoré sa stratégia vypracuje pokrýva súvislé katastrálne prepojené vidiecke územie, sformované na základe spoločného záujmu (v našom prípade
spoločnú víziu rozvoja územia). Ako sme už povedali, stratégie
sa budú pripravovať ako multifondové, teda financované súčasne
z fondov FPFRV a EFRR, čo samozrejme predstavuje obrovský
prínos pre samotných žiadateľov, ktorí si cez MAS budú môcť
predkladať svoje rozvojové zámery vo forme projektov (širší záber
aktivít, širší okruh žiadateľov a pod.), aj keď zároveň takýto systém
financovania kladie väčší nárok na organizačné, manažérske a administratívne schopnosti pri zabezpečení implementácie stratégie.
Hotová stratégia prebieha výberovým procesom komisie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Pri výbere stratégie sa budú okrem objektívnych výberových kritérií (hustota,
počet obyvateľov MAS, počet obcí, prepojenosť území a pod.) posudzovať aj kvalita samotného partnerstva a stratégie. Presný termín vyhlásenia výziev ešte nie je známy, avšak všetky nové MASky
musia byť schválené do roku 2017 (je stanovený predpokladaný
počet MAS - minimálne 50). Je preto na nás, aby sme sa dostatočne a včas pripravili, lebo šťastie praje pripraveným. V najbližšom
období Vás budeme informovať o aktivitách, ktoré budú v programovom období 2014-2020 podporované, resp. Vás oboznámime s
harmonogramom verejných stretnutí v jednotlivých obciach. Pripravujeme pre Vás aj novú webovú stránku: www.masinovec.sk.
Využime nové možnosti pre rozvoj nášho regiónu.
Ing. Milo
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TJ Veľké Bierovce - Opatovce
Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce ukončil dňa
13.6.2015 súťažný ročník 2014/2015 v kategóriách dospelých
a žiakov. Dospelí hrali v najvyššej súťaži Oblastného futbalového zväzu Trenčín (zahŕňa okresy Trenčín, Nové Mesto a
Myjava) 6. ligu, v ktorej obsadili konečné 7. miesto. Najlepším
strelcom sa stal Juraj Barták s 18 gólmi (piaty najlepší strelec 6.
ligy) pred Tomášom Sivákom s 11 gólmi a Michalom Svatíkom
a Lukášom Breznickým so 6 gólmi.
V porovnaní s predchádzajúcou sezónou sme sa zlepšili o 3
miesta a získali o 9 bodov viac. Skórovali sme 19krát viac a
dostali rovnaký počet gólov ako v minulej sezóne.
Nastávajúca sezóna začína prvým majstrovským zápasom
2. augusta 2015. Tréningový proces sa začne 14. júla a počas
neho odohráme prípravné zápasy s Dolným Srním, Chocholnou- Velčicami a Hrádkom.
Tabuľka Dospelí 6. trieda 2014/2015
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Naši žiaci oproti predchádzajúcemu roku, keď hrali v súťaži
mladších žiakov, odohrali súťažný ročník v kategórii starších
žiakov. Po skončení sezóny skončili na 10. mieste so ziskom
10 bodov, kde sa prejavila skutočnosť, že hrali proti starším a
fyzicky vyspelejším súperom. Všetci chlapci, ktorí hrali za náš
klub v skončenej sezóne, budú aj v nasledujúcom ročníku pokračovať v kategórii starších žiakov, čo nám dáva opodstatnenú
nádej na lepšie výsledky. Samozrejme, musia neustále praco-

vať na zlepšení svojich futbalových schopností. K dosiahnutiu
ich zlepšenia budú potrebovať aj Vašu neúnavnú podporu a
priazeň za každých okolností, veď sú to stále iba deti a každý
z nich sa snaží podávať výkony na hranici svojich možností.
Odmenou za ich výkony po každom zápase bez ohľadu na výsledok by automaticky mal byť potlesk divákov, povzbudenie a
neodmysliteľný keksík.
Toto cestou chceme poďakovať rodičom, ktorí po celý rok
podporovali našich chlapcov v ich futbalovom raste počas
tréningov, zápasov a turnajov, a pomáhali aj so zabezpečením
dopravy 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. Začíname už 17. júla na našom
futbalovom ihrisku.
Tabuľka starší žiaci 5. liga skupina A 2014 / 2015
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Ďalšie aktuálne informácie, fotky a videá o našom futbalovom klube nájdete na internetovej stránke www.futbalbierovceopatovce.sk.
Všetky oficiálne výsledky dospelých sa priebežne počas celého roka nachádzajú na internetovej stránke slovenského futbalového zväzu www.futbalnet.sk (v infotype ObFZ Trenčín,
6. liga dospelých). Tabuľku a výsledky našich žiakov nájdete
na stránke trenčianskeho oblastného futbalového zväzu www.
obfztrencin.sk (v infotype výsledky, starší žiaci, 5. Liga starší
žiaci skupina A).
Na záver nám dovoľte použiť výrok Dr. Jozefa Vengloša,
uznávanej hráčskej a trénerskej legendy: „Futbal je významný
sociálno-spoločenský fenomén, ktorý plní svoju funkciu v každej obci a meste. Futbal má ľudí spájať, nie rozdeľovať, to je
posolstvom tejto krásnej hry.“
Mgr. Roman Kadák
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