
1. strana kroniky obce Opatovce 

 

Táto kronika obce Opatovce obsahuje 14 strán, slovom štrnásť strán. 

 

 

 

 

 

V Opatovciach dňa 31. decembra 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––– 

Janka Horňáková 

starostka obce Opatovce 

 

 

Kronikárka: Mgr. Katarína Bohušová, nar. 12.3.1955 

                    Povolanie: učiteľka 

       Funkciu kronikárky vykonáva od 1.1.2005 



2. strana kroniky obce Opatovce 

 

Životopis kronikára 

 

 Vzhľadom k tomu, že v roku 2006 nedošlo k zmene kronikára, jeho životopis sa preto neuvádza. 

 

 

Politicko - spoločenský vývoj v štáte a jeho vplyv na rozvoj obce 

 

 I tento rok priniesol veľa zmien  v politicko - spoločenskej oblasti. Po 150 rokoch bola od 1.1.2006 

zrušená povinná vojenská služba, obrana štátu prešla do výlučnej kompetencie profesionálnej armády. 

Január však priniesol i najväčšie letecké nešťastie v histórii Slovenska, keď pri havárii vojenského lietadla 

AN 24 zahynulo 42 ľudí a iba jeden haváriu prežil. Naši vojaci sa vracali domov z vojenskej misie 

v Kosove, keď sa stroj zrútil pri severomaďarskej obci Hejce blízko našich hraníc. 

 Vo februári sa i na našom území objavil prvý prípad nákazy vírusom vtáčej chrípky H5N1. 

I v našej obci boli prijaté príslušné opatrenia. 

 Veľmi rušno bolo i na politickej scéne. Po rozporoch vo vládnej koalícii a po odchode KDH z vlády 

boli dňa 17. júna predčasné parlamentné voľby. Vyhrala ich opozičná strana Smer – sociálna demokracia 

s 29,14%.. Hlasovalo iba 54,67% voličov, čo bolo najmenej v histórii slovenských parlamentných volieb. 

V našej obci sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zúčastnilo 177 z 322 zapísaných voličov. 

Z počtu 174 platných odovzdaných hlasov najviac hlasov získali: Ľudová strana HZDS – 45, Smer – SD 

–36, SNS – 26, KDH  – 24, SDKÚ – DS – 23, KSS – 8, Slobodné fórum – 6, OKS – 2, SDĽ – 1, HZD – 

1, SMK – 1 a strana NÁDEJ – 1 hlas. 

 V júli prezident republiky Ivan Gašparovič vymenoval novú vládu na čele s predsedom Smeru – SD 

Robertom Ficom a koaličnými partermi sa stali ĽS HZDS a SNS. Po ôsmich rokoch tak vystriedali SDKU, 

KDH a SMK,, ktoré prešli do opozície. Okrem zrušenia 20 korunového poplatku a zrušenia poplatkov za 

pobyt v nemocnici občania zatiaľ výraznejšie zmeny nepocítili. Ropa dosiahla v tomto roku vyvrcholenie 

rastu cien, opäť sa zvýšili ceny za odber vody a od 1. novembra  i ceny za plyn.  Ekonomika štátu však 

výrazne rástla a na konci roka koruna dosiahla najvyššiu hodnotu v histórii voči doláru i euru. Postupne sa 

znížila i nezamestnanosť, predovšetkým vďaka automobilkám KIA Motors, Peugeot i Volkswagen 

a mnohým iným zahraničným firmám i v našom regióne. 

 I napriek zlepšujúcim sa ekonomickým podmienkam mnoho predovšetkým mladých ľudí si našlo 

lepšie platenú prácu v zahraničí. Týkalo sa to i viacerých našich spoluobčanov. 
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 Zo svetových udalostí určite silne zapôsobila na občanov poprava bývalého irackého prezidenta 

Saddáma Husajna a neustále napätie medzi islamským a kresťanským svetom. 

 

 

Činnosť orgánov samosprávy 

 

 Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne, zasadnutia bývali verejné, čo niektorí spoluobčania 

i využívali. Na nich boli prijímané viaceré dôležité uznesenia. Bol schválený predaj kaplnky s pozemkom 

Farskému úradu vo Veľkých Bierovciach, dodávateľ na rekonštrukciu verejného osvetlenia, odpredaj 

oceľového mosta cez odpadový kanál Vodná elektráreň Kostolná,, rozpočet na rok 2007 i  Návrh Zadania 

územného plánu obce.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo i prijatie symbolov obce: erb obce Opatovce – v modrom štíte 

vpravo zo striebornej pažite vyrastajúca zlatá bezlistá vŕba, vľavo od nej strieborná zlatookná budova 

mlyna, s pravou stranou prekrytou zlatým mlynským kolesom dolu sa dotýkajúcim zvlnenej modrej päty 

štítu prekrytej zlatou položenou rybou, vlajka obce – pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách 

žltej (1/9), modrej (2/9), modrej (1/9), bielej (2/9), modrej (1/9) a žltej (1/9), pomer strán má 2:3, ukončená je 

tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

. 

Výsledky rokovaní bývali tiež pravidelne zverejňované vo výveske pri kultúrnom dome 

a v Obecných novinách, ktoré vychádzajú dvakrát do roka. 

 

Významnou udalosťou pre život samosprávy boli komunálne voľby, ktoré sa konali dňa 2. 

decembra 2006. Výsledky boli nasledovné: 

 

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov    320 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky     200 

Počet odovzdaných obálok      200 

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov    146  

pre voľby do obecného zastupiteľstva      

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov    192 

pre voľby starostu obce 
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Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva: 

Iveta Mondeková, Bc., ĽS HZDS     122 

Monika Ernestová, ĽS HZDS       92 

Bystrík Horňák, ĽS HZDS      58 

    

V obci kandidovali za poslancov iba títo 3 kandidáti, ale pretože obecné zastupiteľstvo schválilo 

päť poslancov do Obecného zastupiteľstva v Opatovciach, budú sa v náhradnom termíne konať doplňujúce 

voľby poslancov do obecného zastupiteľstva. 

  

    

Počet platných hlasov kandidátov na funkciu starostu obce: 

Janka Horňáková, nezávislý kandidát               170 

Mária Chorvátová, Ing., Slobodné fórum     22 

 

Znovuzvolená starostka obce, ktorá vykonáva túto funkciu už druhé volebné obdobie, sa 

poďakovala všetkým za prejavenú dôveru so želaním, že spoločnou prácou a zodpovedným prístupom sa 

podarí, aby naša obec bola stále krajšia, aby sme sa v nej cítili dobre a boli tu spokojní a šťastní. 

 

 

Verejno – spoločenský život  

 

 Ani tento rok nebola zaregistrovaná v našej obci žiadna politická strana, pracoval tu iba 

Dobrovolný hasičský zbor pod vedením Bystríka Horňáka a činnosť vyvíjalo Pasienkové spoločenstvo 

podielnikov Opatovce, ktorému predsedala Ing. Mária Chorvátová. 

 

Ekonomický život 

 

I v tomto roku sa obecnému úradu podarilo získať finančné prostriedky na základe vypracovaných 

projektov a žiadostí: 

 75 000.-Sk na zatraktívnenie prostredia obecného parku z Programu obnovy dediny, 

 15 000.- Sk na obnovu vstupnej informačnej tabule do obce od Agentúry Pohoda, s.r.o., 

 2 000.-Sk na zabezpečenie osláv MDD od POS, a.s. Trenčín, 
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 3 000.-Sk na oslavy MDD od Konštrukty – Gál, s.r.o., 

 1 000.-Sk na oslavy MDD od miestnej firmy Akrylmat – Daniel Mondek, 

 5 000.-Sk od Atlas Corpo Compresor International, organizačnej zložky z Trenčína, 

 5 000.-Sk od Vodoeko, a.s., 

 18 500.-Sk na nový autobusový  prístrešok od Gartus, 

 3 000.-Sk na Kultúrne leto Opatovce 2006 od Ing. Opačitej, prevádzkovateľky 

pohostinstva, 

 10 000.-Sk príspevok na údržbu miestnej komunikácie od PD Trenčín – Soblahov. 

Celkovo sa podarilo získať 157 500.-Sk, ktoré pomohli k realizácií viacerých prác na zlepšenie 

života v obci. 

 

Za rok 2006 mal obecný úrad celkové príjmy 2 119 tis. Sk a celkové výdavky  2 086 tis. Sk. 

 

Formou vecného plnenia pomohli i ďalší podnikatelia a spoluobčania pri zabezpečení jednotlivých 

prác a podujatí: Miroslava Chorvátová, Natália Horňáková, a Eva Laurincová, prevádzkovateľka 

potravín. 

V tomto roku sme v obci evidoval od 5 do 2 nezamestnaných, zníženie nezamestnanosti v okolí 

ovplyvnilo do veľkej miery otvorenie firmy Vaillant Group, v ktorej sa zamestnalo i viacero našich 

spoluobčanov. 

 

V obci sa zrealizovali viaceré stavebné práce: 

 Na základe žiadosti obce z dôvodov priesakov hrádze v hornej časti obce bol vybudovaný 

prísyp hrádze na jej spevnenie a ochranu proti povodni pri zvýšenej hladine Váhu. Tento 

prísyp bol zatrávnený a prispeje k bezpečnosti našej obce. 

 Vymaľovali sa vnútorné priestory obecného úradu, boli vymenené okná na chodbe 

a sociálnom zariadení, v kanceláriách bola položená plávajúca podlaha a nový kazetový 

strop i z dôvodu zateplenia miestností. 

 Na miestnom cintoríne pri dome smútku boli osadené dve lavičky, ktoré boli pôvodne 

umiestnené v parku pri studni. 

 Na jar bol obnovený i vonkajší náter dreva na dome smútku. 

 V lete bola vykonaná základná údržba miestnych komunikácií zabetónovaním najväčších 

jám a výtlkov. Obnova miestnych komunikácií, ktoré nie sú v dobrom stave, môže byť  

zrealizovaná až po vybudovaní kanalizácie v obci. 
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 Opäť sa podarilo zatraktívniť prostredie obecného parku osadením nových lavičiek, 

detských atrakcií, smetných košov a drevenej studne. Tak sa bývalý zanedbaný starý 

cintorín stal veľmi príjemným miestom, ktorý slúži na hry detí a na oddych všetkých 

občanov.  

 K lepšiemu estetickému vzhľadu obce určite prispela i výstavba nového preskleného 

autobusového prístrešku, ktorý nahradil starý plechový. 

 Vstup do našej obce sa zatraktívnil novou vstupnou a informačnou tabuľou. Farebný 

letecký záber obce slúži  na lepšiu orientáciu návštevníkov. 

 Plánovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu sa kvôli nedostatku 

finančných prostriedkov nepodarilo zrealizovať. 

 

V rámci Koncepcie Generelu dopravy mesta Trenčín a v spolupráci s Trenčianskym 

samosprávnym krajom je plánovaná i výstavba cesty III. triedy medzi Trenčínom – časť Nozdrkovce 

a našou obcou v rokoch 2008 –2010.  Tým konečne nadobúda táto dlho očakávaná túžba našich občanov 

reálnejšie kontúry. Výrazne by sa tým skrátila cesta do krajského mesta a vznikli by možnosti pre výstavbu 

rodinných domov a nové možnosti pre podnikateľskú sféru. 

 

 Vzhľadom na dlhotrvajúcu zimu a nepriaznivé počasie v jarných mesiacoch sa nepodarilo 

zrealizovať dobudovanie a otvorenie novej predajne potravín v tomto roku, a tak si naši občania musia ešte 

na jej otvorenie trocha počkať. 

 

 V tomto roku bol Krajským stavebným úradom v Trenčíne posúdený Návrh zadania pre 

spracovanie územného plánu obce Opatovce. Tento stavebný úrad odporučil schváliť predložený Návrh 

zadania pre územný plán obce Opatovce a následne ho i Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom 

zasadnutí. Ostáva nám veriť, že v roku 2007 bude už územný plán obce schválený, aby sa naša obec mohla 

ďalej rozvíjať.  

 

 Okolie Váhu v dedine si  ešte stále niektorí občania zamieňali so smetiskom, hoci i v tejto oblasti sa 

veľa zlepšilo, predovšetkým vďaka možnosti separovať domový odpad do príslušných kontajnerov v obci. 

Mnohí spoluobčania si už zvykli pravidelne triediť domový odpad, čím prispievajú k ochrane životného 

prostredia v našej obci. I na miestnom cintoríne sú dva kontajnery, jeden veľkoobjemový slúži na bioodpad 

a jeden menší na umelé kvety, sklo a podobne. Pri jarnom upratovaní ľudia mohli využiť i veľkorozmerné 

kontajnery a uskutočnil sa i zber elektrozariadení a vytypovaných druhov odpadu. 
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Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

 

 V obci sa nevyskytla žiadna epidémia ani hromadné ochorenie občanov, boli však prijaté opatrenia 

v súvislosti s vtáčou chrípkou, ktorej prvý prípad sa objavil i na Slovensku. Občania sa mohli dať zaočkovať 

proti bežnej chrípke, dospelí u MuDr. Markechovej v ambulancii v Trenčianskych Stankovciach a deti 

u MuDr. Petrášovej v Trenčianskej Turnej. 

 Veľmi aktívnu činnosť vyvíjalo v obci hipoterapeuticko – jazdecké centrum manželov 

Struhárových, kam prichádzalo na terapiu mnoho detí s poruchami pohybového ústrojenstva, ale zábavu 

a radosť tu našlo i veľa zdravých detí., ktoré sa združujú v krúžku KAJHAN. 

 Obec nezabúdala ani na našich starších a chorých spoluobčanov, ktorým zabezpečila dovoz, 

vydávanie a roznášanie teplej stravy domov. V tomto roku túto službu využívalo 15 dôchodcov a 3 

občanom obecný úrad poskytoval  opatrovateľskú službu. 

 Už tradične v októbri sa v kultúrnom dome konalo stretnutie so staršími občanmi pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším. Pani starostka im v mene obecného zastupiteľstva poďakovala za celoživotnú 

prácu a popriala im, aby v zdraví, šťastí  pobudli ešte dlho v kruhu najbližších. Slávnostnú chvíľu 

spríjemnili svojím vystúpením i malé deti z Materskej školy vo Veľkých Bierovciach a spevácky zbor 

z Trenčianskych Stankoviec. 

 O mesiac neskôr sme zasa privítali našich najmenších spoluobčanov.  Tento rok ich pribudlo deväť 

a po slávnostnom zápise do pamätnej knihy obce sa s kultúrnym programom predstavili deti z materskej 

školy. Pani starostka im zaželala veľa zdravia, lásky, šťastia a rodinnej pohody. 

  

 

 K 31. decembru mala naša obec 410 obyvateľov, z toho 203 mužov a 201 žien. Vekové rozdelenie: 

do 6 rokov   33 

od6 do 18   63 

od 18 do 30 rokov  82 

od 30 do 40 rokov  53 

od 40 do 50 rokov  61 

od 50 do 60 rokov  46 

nad 60 rokov   72 

 

Najstaršou občiankou je Agnesa Horňáková, č.d.70, ktorá sa dožila pekných 92 rokov. 
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V našej obci boli 4 svadby, 2 ľudia sa odsťahovali a prisťahovali sa 4 ľudia. V tomto roku sme sa 

naposledy rozlúčili s 5 spoluobčanmi, pričom zomreli i najstarší občania – Ján Chorvát vo veku 97 rokov 

a Margita Kubáňová vo veku 94 rokov. 

 

 

Kultúrno – spoločenský život 

 

 I tento rok bol bohatý na rôzne kultúrne podujatia. Väčšina z nich patrila našim najmenším – 

deťom. 

Dňa 18. februára kultúrny dom opäť ožil detským džavotom, zábavou a hrami. Deti si nenechali 

ujsť príležitosť, aby sa mohli predviesť v pestrých maskách na tradičnom karnevale. Obecný úrad spestril 

veselú atmosféru rôznymi súťažami a hrami. Pomocou sponzorov každá maska dostala darček a najlepšie 

masky boli odmenené cenami. 

V apríli k nám opäť zavítali ochotníci z Omšenia, ktorí zaujali známou veselohrou J.G.Tajovského 

Ženský zákon. Tí, ktorí sa rozhodli stráviť nedeľné popoludnie v príjemnej pohode, odchádzali spokojní 

a obohatení o pekný estetický zážitok. 

Stavaniu mája tento rok neprialo počasie. Deti si tak nemohli pochutiť na tradičnej opekačke, ba 

i hudobná skupina Alegro hrala na počúvanie iba v sále kultúrneho domu. Tento rok nám drevo na máj 

zapožičalo Združenie urbárskych lesov a pasienkov vo Veľkých Bierovciach, pretože Pozemkové 

spoločenstvo podielnikov Opatovce v našej obci žiadosti obecného úradu o poskytnutie dreva na máj 

nevyhovelo 

Zaujímavé podujatie pre deti bolo zorganizované koncom mája na ihrisku vo Veľkých Bierovciach. 

Deti na ňom cestovali okolo sveta a keď prešli všetky kontinenty, úspešne docestovali do Florencie, 

jazdecko-terapeutického centra v Opatovciach. Tu sa mohli povoziť na koníkoch a aj všetky hojdačky, 

vláčik a šmýkačka boli stále obsadené. To však nebolo všetko, rodina Struhárová pripravila pre deti ešte 

opekačku, deti si zaspievali a tešili sa z vydareného dňa. 

Podobný príjemný deň čakal na deti už 1. júna na Deň detí, keď sa mohli vyšantiť na trampolíne 

i povoziť sa na koníkoch. Vyskúšali si i rôzne súťaže, kreslili na  betónovú hrádzu, posedeli si pri opekačke 

a všetci dostali sladké odmeny od sponzorov. 

V tomto roku zorganizoval obecný úrad netradičné podujatie Kultúrne leto Opatovce 2006, ktoré 

prispelo k obohateniu kultúrneho života našich občanov, prinieslo radosť predošetkým starším občanom, 

ktorí nemajú možnosti zúčastniť sa podobných podujatí mimo obce. Dňa 16. júla sa občanom na pódiu pri 
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kultúrnom dome predstavila dychová hudba Opatovanka, ktorá svojimi skladbami a piesňami spríjemnila 

pekné letné nedeľné popoludnie.  

6.augusta zasa spevácky súbor Dolinečka zo Soblahova načrel do bohatej studnice ľudových piesní 

a zvykov, z ktorých zaujalo predovšetkým odčepčenie mladej nevesty. Nakoniec tu s veľkým úspechom 

koncertovala známa dychová hudba Textilanka Jej vystúpenie v prestávke spestrilo vystúpenie mažoretiek 

zo Základnej školy J.Lipského z Trenčianskych Stankoviec. 

Všetky vystúpenia sa stretli so záujmom občanov, aj počasie vždy prialo a  obecný úrad prejavil 

snahu  podobnú akciu zorganizovať i budúce leto. 

Úplne v inom štýle sa niesol známy hudobný festival Pohoda, ktorý sa konal už po desiaty raz a po 

tretí raz na trenčianskom letisku. Tento rok na ňom vystúpilo takmer 100 interpretov z 15 krajín sveta. 

Jeho organizácia sa dotýka i našej obce, pretože hlavný vchod pre všetky autá je práve pri miestnom 

cintoríne. 

Naši občania sa mohli zabaviť i pri hodovej tanečnej zábave, ktorá sa konala vonku pri kultúrnom 

dome, pretože počasie tento rok našim hodovníkom prialo. 

Obecný úrad nezabudol i na príchod svätého Mikuláša v sprievode s anjelom. Spoločne slávnostne 

rozsvietili vianočný strom v obecnom parku a obdarovali deti darčekmi, ktoré dostali za odmenu za pekné 

básničky a pesničky. Len škoda, že nepriniesli so sebou i chladnejšie počasie so snehom namiesto 

nepríjemného dažďa. 

Ľudia si mohli spríjemniť dlhé zimné večery pri dobrej knihe z miestnej knižnice. V jej fonde sa 

nachádza  2785 kníh. Počet čitateľov z obce však bol len 33, chýbalo medzi nimi i viac mladých čitateľov, 

ktorých viac zaujíma televízia a počítačové hry, pri ktorých často trávia neprimerane veľa času. 

 

Duchovný a náboženský život 

 

 V obci prevládajú občania rímsko-katolíckeho vyznania, ktorí patria do Farského úradu vo 

Veľkých Bierovciach, ktorej správcom je Mgr.Ján Michút. V tomto roku sa vo farnosti konala i birmovka 

a birmujúcim bol pomocný biskup Mons. Marian Chovanec.  

Všetky sobášne i pohrebné obrady v obci boli cirkevné. Na hodovej svätej omši v miestnej kaplnke 

bol prizvaný kazateľ – novokňaz Peter Repa, ktorý má korene v našej obci, pretože jeho matka Ilona 

Bulková pochádzala z našej dediny a tu prežil i rané detstvo.  

 V tomto roku obecné zastupiteľstvo schválilo predaj kaplnky a priľahlého pozemku rímsko-

katolíckej cirkvy, Farnosti Veľké Bierovce za symbolickú cenu 1 000.-Sk. Kaplnka nebola majetkovo 

vysporiadaná a náklady na jej údržbu spadali pod obecný úrad. 
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 Činnosť Spolku svätého Vojtecha v obci bola zameraná predovšetkým na propagáciu a predaj 

náboženskej literatúry a kalendárov. 

 Obyvatelia evanjelického vierovyznania spadajú do pôsobnosti Farského úradu v Trenčianskych 

Stankovciach, ktorej duchovným správcom je Mgr. Ján Baláž. 

 

 

Školstvo a vzdelanie 

 

 Najvýznamnejšou udalosťou v oblasti školstva bolo vyradenie malotriednej Základnej školy vo 

Veľkých Bierovciach z evidencie základných škôl k 30.6.2006 z dôvodu malého počtu žiakov. Väčšina detí 

z našej obce, ktoré túto školu navštevovali, prešli do ZŠ J. Lipského s MŠ v Trenčianskych Stankovciach, 

iné do Trenčianskej Turnej alebo do Trenčína. Z našej obce sme mali v tomto roku iba 1 prváka a iba 1 žiak 

skončil v tomto roku deviaty ročník. 

 Základná škola J.Lipského s MŠ v Trenč. Stankovciach, ktorú navštevuje väčšina našich detí,  

oslávila v októbri okrúhle 50. výročie. Jej riaditeľkou je Mgr.Darina Sýkorová. 

 Materskú školu vo Veľkých Bierovciach navštevovalo v minulom školskom roku 33 detí, z toho 14 

detí z Opatoviec. Pani riaditeľka Lenka Bulková spolu s ostatnými učiteľkami pripravili pre deti a ich 

rodičov veľa zaujímavých akcií a svojím programom spestrili i viaceré kultúrno-spoločenské akcie i v našej 

obci. 

 Obecný úrad v Opatovciach spolupracuje s oboma školami a podľa možností im aj finančne 

vypomáha. 

 

 

Šport a telesná kultúra 

 

Ani v tomto roku Pozemkové spoločenstvo podielnikov nevyhovelo žiadosti obecného úradu 

o predaj pozemku za bytovkami na vybudovanie viacúčelového športoviska pre deti. Tento pozemok, okolo 

ktorého vedie i známa cyklotrasa po hrádzi z Trenčína, nie je vôbec udržiavaný, ani kosený a určite 

neprispieva k peknému vzhľadu obce.  

Telovýchovnú jednotu Veľké Bierovce – Opatovce reprezentovali v súažiach dve futbalové 

mužstvá – muži v II. triede Sever a žiaci v II. triede skupina B. Mužstvo mužov podávalo veľmi dobré 

výkony a po jesennej časti sa umiestnilo na veľmi peknom 2 mieste.  



11. strana kroniky obce Opatovce 

Mužstvo žiakov štartovalo v jeseni 2005 v novej skupine, na chlapcoch bolo vidieť pokrok pod 

vedením trénera Milana Svatíka. a obsadilo 9. miesto. 

Na činnosť telovýchovnej jednoty každoročne prispieva i obecný úrad. 

Tento rok sa 19. augusta konal v sále kultúrneho domu nultý ročník v šachovom turnaji. Hralo sa 

na 15 minút každý s každým. Tohto turnaja sa zúčastnilo 11 súťažiacich a z našich šachistov sa na peknom 

treťom mieste umiestnil Pavol Ondriška a na piatom Zdeno Margorín. 

 

Počasie 

 

  V tomto roku sa počasie prejavilo veľkými extrémami, začiatok roka prišiel so silnými mrazmi 

a snehovou kalamitou. Leto bolo zasa veľmi horúce a suché, teploty vystupovali až na 35°C.. Viackrát 

museli prísť i hasiči, pretože z nedbanlivosti ľudí došlo k požiarom suchej trávy medzi hrádzou a Váhom. 

Ku škodám našťastie nedošlo, ale oveľa väčšie požiare postihli v suchom lete Vysoké Tatry a narobili veľké 

škody na lesných porastoch. I hladina Váhu bola okrem jarných mesiacov nízka, po spustení  čistiarne 

odpadových vôd na pravom brehu Váhu pri Kostolnej sa výrazne zlepšila i čistota vody a znížil sa 

i zápach, ktorý dlhé roky znepríjemňoval život našim spoluobčanom. 

 Suchá, príjemná a dlhá jeseň umožnila bez problémov pozberať úrodu, ktorá i napriek vysokým 

teplotám bola dobrá. 

Posledné mesiace roka zasa prekvapili nadpriemernými teplotami a Vianoce neboli na ľade, ale 

bežne bolo vidieť zelené trávniky, rozkvitnuté sedmikrásky, ba dokonca i fialky a niekde i zlatý dážď. 

Globálne otepľovanie a zmeny s tým súvisiace, sa už začínajú výrazne negatívne prejavovať na celom svete. 

Na takéto teplé počasie však občania veľmi nenadávali, pretože mohli ušetriť na plyne, ktorého cena 

v jeseni opäť stúpla. 

 Našu obec nepostihla žiadna prírodná kalamita ani nešťastie a občania sa opäť mohli tešiť 

z návratu bocianov, ktorí sa vrátili do svojho pôvodného hniezda na stĺpe verejného osvetlenia. 
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Záver kroniky za rok 2006 

 

Pri spracovaní kroniky za rok 2006 boli použité tieto podklady: 

 Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2006 

 Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2006 

 Štatistické údaje za rok 2006 

 Zápisnica z volieb do Národnej rady SR  a z komunálnych volieb 

 Obecné noviny 

 Príručka pre kronikárov vydaná v roku 1995 a Príručka pre mestských a obecných 

kronikárov vydaná v roku 1999 

 Časopisy a denná tlač 

 Vlastné poznatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikársky záznam obce Opatovce za rok 2006 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve 

dňa.28.marca 2007      a bol schválený uznesením č.19/2007                             

 

 

  

V Opatovciach dňa 30.03.2007 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––-        –––––-–––––––––––––––––––––––––– 

Kronikár      Starosta obce 
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