1. strana kroniky obce Opatovce
Táto kronika obce Opatovce obsahuje 14 strán, slovom štrnásť strán.

V Opatovciach dňa 31. decembra 2007.

––––––––––––––––––––––––

Janka Horňáková
starostka obce Opatovce

Kronikárka: Mgr. Katarína Bohušová, nar. 12.3.1955
Povolanie: učiteľka
Funkciu kronikárky vykonáva od 1.1.2005
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Životopis kronikára
Vzhľadom k tomu, že v roku 2007 nedošlo k zmene kronikára, jeho životopis sa preto neuvádza.

Politicko - spoločenský vývoj v štáte a jeho vplyv na rozvoj obce
I tento rok nechýbali udalosti, ktoré potešili či šokovali nielen u nás ale i vo svete.
Vo svete stále pretrvávali veľmi napäté vzťahy na Blízkom východe, i naši vojaci pokračovali
v mierových misiách v Iraku i v iných konfliktných miestach v Európe i vo svete. Vo svete neustále strašila
hrozba bombových útokov, ktoré si vynútili ďalšie sprísnenia a obmedzenia pre cestujúcich v leteckej
doprave.
Na Slovensku určite tak skoro nezabudneme na ničivý výbuch vo Vojenskom opravárenskom
podniku v Novákoch, ktorý dňa 2. marca usmrtil 8 zamestnancov, ťažko ranil desiatky ľudí a úplne zničil
celý podnik. Ľudia so zhrozením prijali i správu o piatich mŕtvych z havarovaného autobusu v Hriňovej
a s napätím sledovali osud siamskych dvojčiat - chlapcov, ktorí i napriek úspešnému oddeleniu neprežili. Po
22 rokoch sa Slováci konečne dočkali i otvorenia novostavby Slovenského národného divadla v Bratislave.
V politickom živote sa iskrilo koncom roka, keď kauza okolo predaja pozemkov pod Tatrami
takmer rozbila vládnu koalíciu. Koniec decembra priniesol Slovákom i dlhoočakávaný dátum, keď v noci
z 21. na 22. decembra padli i pre nich v Európskej únii hranice. Pri cestovaní po Únii už naši občania
nepotrebujú pasy, hraničné priechody sa stali minulosťou, pretože Slovensko vstúpilo do schengenského
priestoru.
Ľudí už menej potešilo zvyšovanie cien potravín, ktoré zapríčinila neúroda obilia, preto sme
podstatne drahšie nakupovali chlieb, múčne výrobky i všetky výrobky z mlieka. I ceny pohonných hmôt sa
stále pohybovali na pomerne vysokej úrovni, okolo 38.40.-Sk za liter benzínu na konci roka. Naša
ekonomika však zaznamenávala v priebehu roka stály rast a nezamestnanosť klesla na najnižšiu úroveň za
posledné roky, v priemere bolo okolo 8 %.ľudí nezamestnaných. I v našej obci sme zaregistrovali tento rok
menej nezamestnaných. Na začiatku roka do apríla ich bolo 5 a ich počet sa postupne znižoval a v decembri
sme už v obci neevidovali ani jedného nezamestnaného.
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Činnosť orgánov samosprávy
Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne, zasadnutia bývali verejné a niektorí spoluobčania sa
ich zúčastňovali. Na nich boli prijímané viaceré dôležité uznesenia.
Hneď na prvom zasadaní dňa 31.1.2007 schválilo vstup obce do Združenia obcí Mikroregión
Inovec na podporu medziobecnej spolupráce a koordináciu územia

pre využitie finančných zdrojov

z Európskej únie a iných fondov. Dňa 5. marca 2007 sa v Trenčianskych Stankovciach konal ustanovujúci
snem, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia zakladajúcich obcí Trenčianske Stankovce, Trenčianska Turná,
Soblahov, Mníchova Lehota, Selec, Veľké Bierovce, Opatovce a Krivosúd-Bodovka. Združenie vzniklo v
záujme rozvoja efektívnej samosprávy obcí, iniciovania a podpory aktivít v oblastiach spoločenských,
hospodárskych, ekonomických, ekologických, sociálnych, duchovných a kultúrnych, športovo-turistických,
výchovno-vzdelávacích a investičných. Výkonný výbor združenia si zvolil jeho predsedu, stala sa ňou Ing.
Eva Beňovičová, starostka Trenč. Stankoviec a tajomníčkou Janka Horňáková, starostka Opatoviec.
Obecné zastupiteľstvo schválilo i členský príspevok na činnosť Združenia -10 Sk na obyvateľa na rok 2007.
Dňa 19. mája 2007 sa konali doplňujúce voľby do Obecného zastupiteľstva našej obce, v ktorých sa
volili dvaja poslanci .Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov bol 322, počet voličov, ktorým boli
vydané obálky bol 44, počet platných hlasovacích lístkov bol 41. Jednotliví kandidáti získali nasledovný
počet hlasov: Ján Bohuš, nezávislý kandidát 29 hlasov, Ing. Miroslava Bulková, nezávislý kandidát 29
hlasov, Lenka Bulková, nezávislý kandidát 19 hlasov. Za poslancov zastupiteľstva teda boli zvolení Ján
Bohuš a Ing. Miroslava Bulková, ktorí dňa 23.mája zložili zákonom predpísaný sľub.
Dňa 4.júla bola schválená i kúpna zmluva medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Farským úradom vo
Veľkých Bierovciach a našou obcou na odkúpenie starej školy a dvora za cenu 111 200.- Sk. Na tejto ploche
sa plánuje výstavba nájomných bytov – 5 bytových jednotiek. Taktiež bola odkúpená i časť parcely pred
miestnym kultúrnym domom.
Obecné zastupiteľstvo schválilo i Územný plán Obce Opatovce na základe odporúčania Krajského
stavebného úradu v Trenčíne. Jeho cieľom je komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie
územia v súlade s ekonomickou prosperitou, zvyšovaním kvality života obyvateľov, dobudovaním
dopravnej infraštruktúry a ochranou životného prostredia. Spracovanie tohto plánu prispeje k vytvoreniu čo
najlepších predpokladov života v obci, zamedzí živelný rozvoj a vytvorí optimálne podmienky pre súčasný
i budúci život v obci. Snahou obce je výstavba rodinných domov v zmysle územného plánu obce a medzi už
postavenými domami.
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26.septembra 2007 bol schválený i nový Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Opatovce, ktorý
nadobudol účinnosť 26.októbra. Obec prevádzkuje cintorín s rozlohou 3 167 m², Dom smútku a 230
pohrebových miest. Správcom cintorína na základe vykonaných skúšok je Jozef Dohál.
Z prevádzkového poriadku vyplývajú pre prevádzkovateľa i pre nájomcov stanovené povinnosti.
Za prenájom hrobového miesta sa účtujú stanovené poplatky. Občania si budú musieť uzatvoriť nájomné
zmluvy.
Úcta k pamiatke zosnulých a súcit s ich pozostalými si vyžadujú, aby pohrebiská boli udržiavané
tak, aby to zodpovedalo ušľachtilým ľudským vzťahom.
Výsledky všetkých riadnych i mimoriadnych rokovaní bývali tiež pravidelne zverejňované vo
výveske pri kultúrnom dome a v Obecných novinách, ktoré i tento rok vyšli dvakrát. Pretože mnohí občania
už majú prístup i na internet, môžu si všetky údaje pozrieť i na webovej stránke obce www.opatovce.sk,
ktorá bola zriadená práve v tomto roku. Autorom a správcom tejto stránky je študent – vysokoškolák Ján
Chudý, ktorý ju pravidelne aktualizuje.

Verejno – spoločenský život
Ani tento rok nebola zaregistrovaná v našej obci žiadna politická strana, pracoval tu iba
Dobrovoľný hasičský zbor pod vedením Bystríka Horňáka a činnosť vyvíjalo Pasienkové spoločenstvo
podielnikov Opatovce, ktorému predsedala Ing. Mária Chorvátová. Neziskovou organizáciou je Jazdeckorehabilitačné centrum LESAN.

Ekonomický život
Už viac rokov sa vliekol spor o vyplatenie peňazí za ťažbu štrkov s obcou Kostolná-Záriečie.
I napriek snahe dohodnúť sa mimosúdnou cestou o vyplatení pohľadávky pre odmietavý postoj starostu
tejto obce toto nebolo možné, preto naša obec uplatnila súdnou cestou vymáhanie tejto pohľadávky na
základe Dohody zo dňa 4.9.1995 a zo dňa 4.6.1996 medzi obcami Kostolná-Záriečie a Opatovce. Dňa
23.1.2007 Krajský súd v Trenčíne potvrdil rozhodnutie Okresného súdu uhradiť našej obci 408 682.-Sk
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s 12,5%ročným úrokom z omeškania. Takto sa i vďaka snahe p. starostky podarilo s úspechom doviesť túto
dlhoročnú a nepríjemnú kauzu do úspešného konca.

Na základe žiadosti boli poskytnuté našej obci tieto dotácie:
 Akrylmat – D. Mondek

1 000.-Sk

 POS, a.s.

2 000.-Sk

 Autodielňa – P. Bulko

1 000.-Sk

 Kupred, s.r.o.

10 000.-Sk

 Ing. M Opačitá

3 000.-Sk

 Trenčiansky samosprávny kraj

10 064.-Sk

 Slovenské elektrárne, s.r.o.

15 000.-Sk

Spolu sa získalo 42 064.-Sk, ktoré prispeli predovšetkým na financovanie kultúrno-spoločenských
podujatí v našej obci. Vecné ceny, darčeky a občerstvenie poskytla i Ing. Opačitá, p. Eva Laurincová
a Akrylmat – D. Mondek.
Za rok 2007 mal obecný úrad celkové príjmy 3 074 tis. Sk a celkové výdavky 2 593 tis. Sk

Z rozpočtu obce boli v tomto roku zrealizované viaceré stavebné práce v sume 211 580.-Sk
 Oprava vodovodnej šachty pri obecnom úrade, pretože pri dažďoch bývala zatopená
dažďovou vodou.;
 Osadenie ďalšej lavičky na cintoríne;
 Úprava povrchu dvora pri obecnom úrade zámkovou dlažbou a novým trávnikom;
 Výmena vchodových dverí na obecnom úrade, staré, nevyhovujúce boli nahradené
plastovými, ktoré kryje i nový prístrešok;
 Osadenie novej ríny na budove kultúrneho domu, pretože stará už bola prederavená
a voda podtekala pod múr, bočný múr má novú omietku a natretá bola i fasáda;
 Osadenie štyroch vetracích otvorov a mriežok pod javisko kultúrneho domu;
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia, boli vymenené všetky svietidlá;
 Oprava miestnych komunikácií po zime asfaltom.
Z plánovaných prác sa nezrealizovala rekonštrukcia miestneho rozhlasu a požiarnej zbrojnice,
pretože sa nepodarilo získať potrebné dotácie.
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Občanov však veľmi potešilo otvorenie novej predajne potravín v strede obce č. 64, ktorú
prevádzkuje Ing. Marcela Opačitá. Predajňa potravín bola otvorená v júni 2007. Predavačkou je p. Alena
Margorínová.
Neustály prudký nárast odpadu sa stal veľkým celosvetovým problémom. Ochrana životného
prostredia si preto vyžaduje neustále sprísňovanie spôsobov nakladania s odpadom.
I v našej obci sme triedili odpad, bolo možné odovzdať obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných
látok, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhlovodíky,
oleje a tuky, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia. V obci sú kontajnery na
papier, lepenku, sklo a plasty, v jarných mesiacoch je možné vyviezť objemový odpad a každé dva týždne
vyváža Považská odpadová spoločnosť, a.s. Trenčín komunálny odpad.
Za rok 2006 sme vyprodukovali 74 246 ton odpadu, pričom finančné náklady na manipuláciu,
vývoz a zneškodnenie odpadov stáli 189 000.-Sk. Poplatkami od občanov sa uhradilo 112 000.-Sk, obec
teda musela dotovať vývoz odpadu finančnou čiastkou 77 000.-Sk.
Bolo by nutné, aby všetci občania v čo najväčšej miere triedili domový odpad, aby sa tak znížili
náklady na jeho vývoz. Veľkým problémom je i likvidácia odpadu zo záhrad, ktorý v jarnom a hlavne
v jesennom období ľudia vyvážajú i napriek zákazu k Váhu, čo určite neprispieva k estetickému vzhľadu
obce a svedčí o nekultúrnosti niektorých našich spoluobčanov.
Vzhľadom na zvyšovanie cien za vývoz a likvidáciu odpadu sa zvyšuje poplatok na 350.-Sk na rok
na osobu. Pre ďalší rok dochádza i k navýšeniu ročnej sadzby dane z pozemkov o 0,05%, pre stavby na
pôdohospodársku produkciu, vrátane stavieb na skladovanie vlastnej produkcie a vlastnú administratívu
o 0,25 Sk/m², pre stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť o 5.-Sk/m². Daň z nehnuteľností, daň
za psa, daň za užívanie verejného priestranstva sa v tomto roku nezmenili.
Občanov nepotešila ani správa o pozastavení budovania kanalizácie v obci. I napriek splneniu
všetkých požiadaviek MŽP SR žiadosti nevyhovelo a projekt Ochrana vodných zdrojov v trenčianskom
regióne bol pozastavený. Ministerstvo svojím rozhodnutím zmarilo viac ako ročnú prácu tímu odborníkov
a neumožnilo tak čerpať peniaze z eurofondov.
Vodovod v obci je napojený na verejný vodovod vo vlastníctve TVK a.s.Trenčín a naša obec je
akcionárom tejto spoločnosti. Zdrojom pitnej vody je vodný zdroj Selec.
Obec je celoplošne plynofikovaná a vzhľadom na nepriaznivý vývoj cien mnohé domácnosti
využívajú alternatívne vykurovanie na tuhé palivo.
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V tomto roku sme v obci registrovali 22 živnostníkov a pôsobili tu tieto firmy a spoločnosti:
Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Soblahov – farma ošípaných
Nemocnica pre obvinených a odsúdených ÚVTOS
Agronovaz, a.s. Nové Mesto nad Váhom – farma brojlerov
Slovenské elektrárne
DMT Technika, s.r.o
V súčasnosti je v obci trvalo obývaných 102 domov a 8 je neobývaných.

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
I napriek možnosti slobodného výberu svojho lekára väčšina našich dospelých občanov
navštevovala ako obvodnú lekárku MuDr.Markechovú v Trenčianskych Stankovciach a deti zasa MuDr.
Petrášovú v Trenčianskej Turnej. V tomto roku vláda zrušila 20 korunový poplatok pri návšteve lekára i za
vydanie receptu a taktiež poplatok za pobyt v nemocnici. V obci sa nevyskytla žiadna epidémia.
Svoje aktivity rozvíja i Rehabilitačno-jazdecké centrum LESAN, ktoré pomáha hendikepovaným
deťom. V tomto roku svoju rehabilitačnú činnosť rozšírilo o prednášky rôznych odborníkov, aby tak ponúkli
rodičom postihnutých detí čo najširšie informácie pre praktický život a znížili ich izoláciu od ostatnej
spoločnosti. Práca s rodinami je to, čo veľmi chýba pri zvládnutí všetkých problémov či predsudkov.
Centrum sa teší veľkej obľube u rodín s hendikepovanými deťmi.
Obec nezabúda ani na svojich starších občanov. I v tomto roku zabezpečovala rozvoz teplej stravy
pre 14 – 18 občanov a opatrovateľskú službu poskytovala jednému nevládnemu spoluobčanovi a to nie po
celý rok. 3 občania boli poberateľmi sociálnych dávok v hmotnej núdzi
Kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším sa už tradične konalo v októbri
i v našej obci.. Starostka obce pozdravila všetkých účastníkov stretnutia, poďakovala im za celoživotnú
prácu, popriala im veľa rokov v zdraví a šťastí v kruhu svojich najbližších., život naplnený dobrým
zdravím, spokojnosťou a radosťou Príjemné posedenie plné spomienok na to, čo sa stratilo v pavučine času,
osviežilo a rozveselilo vystúpenie folklórneho súboru Večernica z Trenčianskej Turnej.
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Radostný je i príchod každého malého človiečika na svet. V súčasnosti, keď sa výrazne znižuje
počet narodených detí, sa i v našej obci veľmi tešíme z každého nového dieťatka. Svoj záujem a starostlivosť
o nových spoluobčanov vyjadrujeme i tým, že každoročne pripravujeme slávnosť privítania detí do života.
Uskutočnila sa 7. novembra a pani starostka privítala 6 malých spoluobčiankov. Popriala im pevné
zdravie, rodičom veľa trpezlivosti, vytrvalosti a lásky pri výchove svojich detí..

K 31. decembru 2007 mala naša obec 414 obyvateľov, z toho 204 mužov a 210 žien. Ich vekové
zloženie bolo nasledovné:
do 6 rokov

35

od 6 do 18 rokov

58

od 18 do 30 rokov

77

od 30 do 40 rokov

66

od 40 do 50 rokov

49

od 50 do 60 rokov

55

od 60 rokov

74

V obci je vyrovnaná demografická situácia a národnostne je obec zastúpená iba obyvateľmi
slovenskej a českej národnosti.
Najstaršou občiankou je Mária Bulková, ktorá sa v januári dožila 90 rokov. V obci bola iba jedna
svadba, odsťahovali sa 3 občania a prisťahovalo sa 7 občanov.
Narodilo sa 7 detí, a zomrelo 6 našich spoluobčanov. Medzi nimi i najstaršia občianka Agnesa
Horňáková, ktorá nás opustila vo veku 92 rokov. Najsmutnejšia bola rozlúčka s Petrom Nagym, ktorý
31.marca tragicky zahynul pri Trenčianskej Turnej a ktorému život nešťastne vyhasol vo veľmi mladom
veku 22 rokov. V auguste sme sa museli navždy rozlúčiť i s jeho otcom Vladimírom Nagym. Veľmi kruto
osud zasiahol i rodinu Chorvátovú, v ktorej zomreli v tomto roku dvaja bratia Pavol i Jaroslav.

Kultúrno – spoločenský život
Obec sa i v tomto roku snažila poskytnúť svojim občanom čo najviac možností kultúrneho vyžitia.
Deti sa určite potešili tradičnému karnevalu, ktorý sa konal 18. februára. Deti sa vyobliekali do pestrých
masiek, ktorých bolo až 41 a poriadne sa vyšantili sa pri rôznych hrách a súťažiach. Odmenené neboli iba
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ocenené masky, ale vďaka sponzorom všetky masky dostali balíček s vymalovánkou, pastelkami a so
sladkosťou.
I pri stavaní mája sa deti mohli zabaviť pri tradičnej opekačke. Pohodu pod vyzdobeným májom
spríjemňovala živá hudba, pri ktorej si niektorí spoluobčania i zatancovali. Tento rok máj poskytlo
Pozemkové spoločenstvo podielnikov v obci. K príjemne strávenému podvečeru prispelo i pekné počasie,
a tak sa tu opäť stretli mnohí rodáci, ktorí si nenechávajú ujsť príležitosť stráviť príjemné chvíle vo svojom
rodisku.
Deťom bol venovaný i 2. jún pri príležitosti MDD. Pri kultúrnom dome sa tento rok stretli
rozprávkové bytosti – víly, čert, zbojníci, sudičky, aby opäť deťom pripravili netradičnú oslavu. Pri tomto
stretnutí deti museli prejaviť svoju šikovnosť, um i vedomosti. Veľkému záujmu sa tešila chalúpka na
stračej nôžke s bohatierom Ivanom, taktiež sudičky vážili dobré a zlé skutky detí. Na záver deti dostali
sladkú odmenu i vďaka sponzorom z obce. Toto vydarené podujatie pripravila obec v spolupráci
s Trenčianskym hradným divadlom.
Počas prázdninových mesiacov sa konal už 2. ročník kultúrno-spoločenského podujatia Kultúrne
leto 2007.Po predchádzajúcom úspešnom ročníku i tento priniesol našim občanom možnosť príjemne stráviť
tri nedeľné popoludnia. I toto leto prialo tomuto peknému podujatiu i počasie, takže všetky vystúpenia sa
mohli konať na pódiu pred kultúrnym domom.
8.júla sa tu predstavil Detský folklórny súbor Nezábudky z Drietomy. Deti si piesňami, tancami
a svojou bezprostrednosťou získali obecenstvo.
Známa dychová hudba Trenčianska dvanástka sa predstavila na koncerte 29. júla. Hudobné
skladby a piesne potešili všetkých divákov a mnohí si spolu so spevákmi i zanôtili.
Vyvrcholením bolo vystúpenie akordeónového orchestra Úsmev z Trenčianskych Teplíc, ktorý sa
predstavil 19. augusta. Tento známy súbor tvoria mladí akordeonisti, ktorí zaujali obecenstvo výberom
známych melódií v tanečnom a swingovom rytme ale i netradičným stvárnením skladieb vážnej hudby.
Všetky hudobné vystúpenia určite priniesli nielen našim občanom, ale i návštevníkom z okolitých
obcí pekné kultúrne zážitky.
I tradičná hodová zábava, ktorá sa tiež konala vonku, prilákala nielen domácich ale i veľa hostí,
ktorí sa mohli zabaviť a zatancovať si pri známej dychovej hudbe HORSUS.
Ani tento rok nevynechal Mikuláš našu obec a v sprievode anjela nielenže rozsvietil vianočný
stromček v miestnom parku, ale priniesol deťom i darčeky. Tie sa mu zasa zarecitovali básničky a zaspievali
pesničky. K pravej zimnej atmosfére už chýbal len sneh. Ten poprášil bielou perinou krajinu až na Štedrý
večer.
Možnosť zmysluplne vyplniť čas ponúka i miestna knižnica, ktorá má vo svojom knižnom fonde
2 797 knižných jednotiek a vďaka podpore obecného úradu i tento rok mohla doplniť svoj fond o 12 nových
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kníh. Škoda, že i napriek snahe, sa počet zapísaných čitateľov z roka na rok znižuje, čo je však
celospoločenským problémom.

Duchovný a náboženský život
Správcom Farského úradu vo Veľk,ých Bierovciach, pod ktorú patrí i naša obec, bol i tento rok
Mgr.Ján Michút. Všetky obrady v obci boli cirkevné.
I vďaka Farskému úradu boli na miestnej kaplnke vymenené vchodové dvere a vymenené okná tak,
aby sa dalo vo vnútri i vetrať. Taktiež boli opravené i zvony, pretože v predchádzajúcom období zvonenie
bolo veľmi často poruchové. V septembri sa tu už tradične konala hodová bohoslužba na Sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky tejto kaplnky. Tento rok veriacim prialo i príjemné slnečné počasie.
O čistotu kaplnky a jej okolia sa už viac rokov vzorne stará Anka Nagyová so sestrou Danou.
Činnosť Spolku svätého Vojtecha v obci bola zameraná predovšetkým na propagáciu a predaj
náboženskej literatúry a kalendárov.
Duchovným správcom Farnosti evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Trenčianskych
Stankovciach bol Mgr Ján Baláž, ktorý v septembri odišiel do dôchodku a v službe ho vystriedala pani
farárka Mgr. Jarmila Petrulová.

Školstvo a vzdelanie
Pretože malotriedna škola vo Veľkých Bierovciach ukončila svoju činnosť už minulý rok, väčšina
detí navštevuje Základnú školu Jána Lipského v Trenčianskych Stankovciach.v ktorej je riaditeľkou Mgr.
Sýkorová Darina. Školu v školskom roku 2007-2008 navštevuje 421 žiakov. Škola dosahuje dobré výsledky
v rámci okresu, zapája sa do mnohých národných i medzinárodných súťaží i projektov, žiaci majú možnosť
zapájať sa do mnohých mimoškolských aktivít.
V tomto roku skončilo povinnú školskú dochádzku na základnej škole 10 deviatakov z našej obce,
z nich 2 začali študovať na gymnáziách a ostatní na stredných odborných školách. Do prvého ročníka
nastúpili 3 prváčikovia. Tri deti z obce navštevujú základné školy v Trenčíne, jedna žiačka chodí na
Osemročné Piaristické gymnázium v Trenčíne.
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8 študentov z našej obce študuje na dennom štúdiu na vysokých školách na Slovensku i v Čechách.
Deti predškolského veku navštevujú Materskú školu vo Veľkých Bierovciach, v ktorej pokračuje vo
funkcii riaditeľky školy Lenka Bulková. Chodí tu 15 detí z našej obce.
Obecný úrad podľa možností pomáha i finančne obom školám, tento rok daroval do materskej školy
vo Veľkých Bierovciach 10 000.-Sk na zakúpenie nábytku a 15 000.- Sk prispel na chod MŠ a ŠJ.

Šport a telesná kultúra
3. augusta sa v miestnom kultúrnom dome konal už druhý ročník šachového turnaja. Zúčastnilo sa
ho 16 hráčov z okresu Trenčín. Deviati z nich hrajú za ŠK Trenčín, čo sa ukázalo i v poradí na popredných
miestach. Z našich hráčov sa najlepšie umiestnil Pavol Ondriška, ktorý obsadil 7. miesto a Zdeno Margorín
10. miesto.
Futbalový oddiel v jeseni 2007 reprezentovali v súťažiach v rámci okresu dve mužstvá – II. trieda
Sever a žiaci – II. trieda skupina B.
I napriek problémom na poste brankára sa mužstvo postupne zlepšovalo. V jeseni odohralo 13
zápasov, z nich 9 vyhralo, 2 remizovalo a 2 prehralo. Získalo 29 bodov a umiestnilo sa na výbornom 2.
mieste so stratou 3 bodov na vedúce mužstvo Trenčianskych Teplíc. Pred jarnou sezónou si tak mužstvo
vytvorilo veľmi dobrú pozíciu v tabuľke.
Mužstvo žiakov odohralo veľmi dobrú jeseň. Vo svojej skupine odohralo 9 zápasov a všetky sa
skončili víťazstvom našich chlapcov. To znamená, že po jeseni sú na čele tabuľky so ziskom 27 bodov.
Na tomto vynikajúcom výsledku má okrem hráčov hlavnú zásluhu obetavá práca trénera Milana
Svatíka, ktorému pri jeho náročnej práci pomáhali J. Sabadka a M. Ondrášek.
Za poskytované finančné prostriedky na činnosť OTJ patrí vďaka Obecnému úradu Veľké Bierovce
a finančnou čiastkou 10 000.- Sk prispel i OcÚ Opatovce.
Veľmi pekné ocenenie získal i Martin Bohuš, ktorý bol medzi najlepšími ocenenými športovcami
Trenčianskeho kraja za veľmi pekné výsledky v leteckom modelárstve na majstrovstvách sveta i vo
svetovom pohári.
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Počasie
Po mimoriadne miernej zime, príjemnej jari ľudí zaskočilo veľmi horúce leto, keď naši
meteorológovia zaznamenali väčší počet tzv. tropických dní, teploty sa vyšplhali až na magickú hranicu
40°C.. Sucho i miestne prívalové dažde mali nepriaznivý vplyv na úrodu obilovín. Oneskorené jarné mrazy
zasa spôsobili slabšiu úrodu jabĺk v našej oblasti. Prudký vietor v lete polámal a vyvrátil viaceré topole na
brehu Váhu i pri ceste k miestnej farme. V jeseni sa ukázala veľmi dobrá úroda zemiakov a aj ostatný zber
úrody bol priaznivý.
Počasie však nespôsobilo v našej obci žiadnu prírodnú katastrofu, okrem niekoľkých prudkých
búrok, a náhlych zmien počasia, čo však má za následok prudké globálne otepľovanie na celej zemeguli.
Prvý sneh priniesol Martin na bielom koni, ten však vydržal len krátko a ďalšieho bieleho poprašku
sme sa dočkali až na Štedrý večer. Pretože mrzlo už od polovice decembra, bagroviská opäť zamrzli a deti sa
mohli korčuľovať počas celých zimných prázdnin.
I tento rok sa na jar do svojho hniezda vrátili bociany, ktoré vždy netrpezlivo čakáme, pretože
prinášajú všetkým radosť a potešenie a stali sa už neodmysliteľnou súčasťou našej dediny.
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Záver kroniky za rok 2007
Pri spracovaní kroniky za rok 2006 boli použité tieto podklady:


Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2007



Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2007



Štatistické údaje za rok 2007



Zápisnica z doplňujúcich volieb do obecného zastupiteľstva



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
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Kronikársky záznam obce Opatovce za rok 2007 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve dňa
02.04.2008 a bol schválený uznesením č.12/2008.

V Opatovciach dňa 22.04.2008

–––––––––––––––––––––––––––––––Kronikár

–––––-––––––––––––––––––––––––––
Starosta obce

