1. strana kroniky obce Opatovce
Táto kronika obce Opatovce obsahuje 12 strán, slovom dvanásť strán.

V Opatovciach dňa 31. decembra 2008.

––––––––––––––––––––––––

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 2008 nedošlo k zmene kronikára, jeho životopis sa preto neuvádza.

Politicko-spoločenský vývoj v štáte a jeho vplyv na rozvoj obce
Udalosti doma i vo svete opäť viac či menej ovplyvňovali i život obyvateľov na Slovensku
a teda i v našej obci. Najvýznamnejšou udalosťou vo svete po voľbe nového amerického prezidenta Baracka
Obamu, ktorý sa stal prvým afroamerickým prezidentom, sa bez pochybností stala globálna finančná kríza,
ktorá na jeseň zasiahla celý svet. Začala rekordnými prepadmi akciových trhov v USA a rýchlo sa preniesla
i do Európy. Na krízu reagovala i slovenská vláda, ktorá rozšírila ručenie na všetky vklady v bankách
a prijala balíček opatrení. Konkrétnejšie sa kríza začala u nás prejavovať až koncom roka, keď viaceré
podniky začali pre pokles dopytu zo zahraničia prepúšťať. I v našej obci prišli o zamestnanie ľudia, ktorí
pracovali v textilnej továrni Merina Trenčín. Táto továreň, ktorá zamestnávala viaceré generácie žien zo
širokého okolia teda končí svoju dlhoročnú tradíciu.
Slovensko sa v druhom polroku pripravovalo na príchod novej meny a teda i na vstup do eurozóny
k 1. januáru 2009 s konverzným kurzom 30,126 Sk za euro. Od augusta sa spustilo duálne oceňovanie
všetkých tovarov a služieb, v Kremnici sa začali raziť slovenské euromince a v decembri sa začal i predaj
štartovacích balíčkov euromincí v hodnote 500Sk (16,6 eura). I naša obec vypracovala a schválila plán obce
na zavedenie eura.
V tomto roku opäť vzrástli ceny potravín a služieb a šokovali i ceny ropy. Kým v lete cena benzínu
sa vyšplhala nad 40 Sk za liter, koncom roka klesla pod 30 Sk.
Slovenská ekonomika i napriek miernemu spomaleniu rástla najrýchlejšie v Európskej únii a
zamestnanosť stúpla o viac ako 3 percentá. I v našej obci sme zaregistrovali tento rok malý počet
nezamestnaných. Na začiatku roka do apríla boli 3, potom až do konca roka 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.
V tomto roku si naša obec pripomenula 895. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti
sa nekonali žiadne obecné oslavy. Obecné zastupiteľstvo schválilo vydanie nových pohľadníc obce. Taktiež
sa pridalo ku kampani na zastavenie všetkých prieskumných prác zameraných na prieskum výskytu
uránovej rudy v katastrálnych územiach obcí Selec, Kálnica a Hôrka nad Váhom. K podpisovej akcii proti
ťažbe uránu sa pridali i viacerí spoluobčania.
Pretože boli už oficiálne schválené kritériá pre Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, z ktorého
bude môcť čerpať finančné prostriedky i naša obec, obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie projektovej
dokumentácie na miestne komunikácie, chodníky, kultúrny dom a športovisko.
Obecné zastupiteľstvo schválilo výber dodávateľa pre vypracovanie projektovej dokumentácie na
výstavbu nájomných bytov na mieste bývalej starej školy, ktorú obec odkúpila od Farského úradu vo
Veľkých Bierovciach v roku 2007. Táto projektová dokumentácia rieši 5 bytovú jednotku a inžinierske
siete. Taktiež schválilo i asanáciu starej školy, predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR a poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
Pôjde o dvojizbové byty, na ktoré si už občania mohli podávať žiadosti.
Obecné zastupiteľstvo so starostkou obce pokračovalo v potrebných krokoch na majetkové
vysporiadanie pozemkov za účelom vytvorenia stavebných pozemkov.
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 pozrieť všetky údaje i na webovej stránke obce www.opatovce.sk,
ktorá je pravidelne aktualizovaná jej správcom Jánom Chudým.

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
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podielnikov Opatovce, ktorému predsedala Ing. Mária Chorvátová. Neziskovou organizáciou je Jazdeckorehabilitačné centrum LESAN.

Ekonomický život
Na základe žiadostí sa podarilo obci získať celkovo 35 500Sk, ktoré boli použité na financovanie
kultúrno-spoločenských podujatí:
 Agronovaz, a.s. Nové Mesto nad Váhom

2 000.-Sk

 Považská odpadová spoločnosť, a.s.

2 000.-Sk

 Firma Kadlec, potraviny pre zvieratá Trenčín

3 000.- Sk

 Kupred, s.r.o.

10 000.-Sk

 Mariana Blahová, prevádzkovateľka pohostinstva

3 500.-Sk

 Konštrukta, a.s. Trenčín

5 000.-Sk

 Slovenské elektrárne, s.r.o.

10 000.-Sk

Za rok 2008 mal obecný úrad celkové príjmy 5 743 tis. Sk a celkové výdavky 4 417 tis. Sk

Z rozpočtu obce boli v tomto roku zrealizované viaceré stavebné práce:
 Rekonštrukcia miestneho pohostinstva ( výmena elektroinštalácie, vodoinštalácie a iné stavebné
práce), ktorá bola nutná na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Trenčíne, aby bolo možné pohostinstvo prevádzkovať. Prevádzkovateľkou sa stala p. Mariana
Blahová.
 Oprava terasovej dlažby pri dome smútku;
 Vymaľovanie domu smútku;
 Vyčistenie dažďovej kanalizácie pri obecnom úrade a pri predajni potravín;
 Výmena okna na chodbe obecného úradu;
 Preloženie autobusovej čakárne;
 Oprava miestnych komunikácií bola zrealizovaná z rezervného fondu;
 Rekonštrukcia miestneho rozhlasu;
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 Asanácia starej školy
O údržbu zelene v obci i na cintoríne a drobné stavebné udržiavacie práce sa tento rok staral pán
Jozef KoníčekV miestnom parku, ktorý sa stal obľúbený hlavne pre deti ale i pre ostatných občanov, pribudla
tento rok detská šmykľavka. Deťom ju darovala rodina Slávková.
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 5 je neobývanýchS.

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 obci sa nevyskytla žiadna epidémia.

Obec nezabúda ani na svojich starších občanov. I v tomto roku zabezpečovala rozvoz teplej stravy
pre 15 občanov. V obci boli 3 občania 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 prácu, za
všetko, čo robia pre obec, v ktorej zanechali zreteľné stopy. Popriala im veľa rokov v zdraví a šťastí v kruhu
svojich najbližších. Príjemné posedenie plné spomienok na prežité roky osviežilo a rozveselilo vystúpenie
folklórneho súboru Seniorklub Družba z Trenčína a detí z materskej školy vo Veľkých Bierovciach.
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Radostný je i príchod každého malého človiečika na svet. V súčasnosti, keď sa výrazne znižuje
počet narodených detí, sme sa i v našej obci potešili príchodu každého nového dieťatka. Svoj záujem
a starostlivosť o nových spoluobčanov obecný úrad vyjadruje i tým, že každoročne pripravujeme slávnosť
privítania detí do života. Tohtoročná sa uskutočnila 12. novembra a pani starostka privítala 4 malých
spoluobčiankov. Deťom popriala, aby boli zdravé, zdatné, múdre a aby ich dni boli slnečné, plné
spokojnosti, radosti a šťastia.
Počet obyvateľov v našej obci je už dlhodobo bez väčších zmien.
K 31. decembru 2008 mala naša obec 415 obyvateľov, z toho 208 mužov a 207 žien. Priemerný vek
našich občanov bol 37 rokov.
V obci je vyrovnaná demografická situácia a národnostne je obec zastúpená iba obyvateľmi
slovenskej a českej národnosti.
Najstaršou občiankou je Mária Bulková (č.d.91), ktorá sa v zdraví dožila 89 rokov. V obci bolo päť
svadieb, odsťahovali sa 5 občania.
V tomto roku sa narodilo v obci 6 detí a zomreli 4 naši spoluobčania. Medzi nimi i najstaršia
občianka Mária Bulková (č.d.86), ktorá nás opustila vo veku 90 rokov.

Kultúrno – spoločenský život
Obec sa i v tomto roku snažila poskytnúť svojim občanom čo najviac možností kultúrneho vyžitia,
a tak im spríjemniť všedné dni.
Dňa 27. januára sa konal tradičný fašiangový detský karneval. Tento rok medzi masky zavítali
dvaja klauni z Trenčianskeho hradného divadla, ktorí príjemne deti prekvapili. Postarali sa o ich zábavu
rôznymi súťažami, hrami a všetky masky roztancovali. Samozrejme i tento rok masky boli odmenené
balíčkami so sladkosťami, ktoré pre ne pripravila Ing. Opačitá z predajne Potravín a cenami, ktoré venoval
obecný úrad.
V miestnom kultúrnom dome sa v apríli konala i spevácka súťaž detí z okolitých materských škôl
pod názvom Detský slávik 2008. Deti ukázali svoj talent a zaspievali si mnohé ľudové i detské piesne.
Najlepší „slávici“ boli odmenení diplomami a vecnými cenami.
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Stavanie mája patrí už k tradíciám obce a vždy sa pri ňom stretne veľa ľudí nielen z našej obce.
I tento rok máj vyzdobili malé deti, ktoré si mohli potom pochutnať na tradičnej opekačke. K dobrej nálade
prispela i Stankovská kapela,, ktorá svojimi piesňami rozospievala viacerých spoluobčanov. K príjemnej
májovej pohode prispelo tento rok i pekné počasie.
Deti svoj sviatok Medzinárodný deň detí oslávili tento rok trocha netradične. Obecný úrad im
ponúkol účasť na bábkovom predstavení No počkaj zajac! v miestnom kultúrnom dome v podaní bábkového
divadla Maska zo Zvolena. Po skončení predstavenia všetky deti dostali sladkosť a kľúčenku s emblémom
obce.
Naša obec sa snaží vytvoriť tradíciu kultúrno-spoločenských podujatí a tým prispieť i
k zachovávaniu kultúrneho dedičstva. Súčasne poskytuje obyvateľom obce možnosť zmysluplne a kultúrne
stráviť nedeľné popoludnia. Tento rok už tretíkrát organizovala podujatie Kultúrne leto Opatovce 2008.
13. júna svojím koncertným vystúpením potešila divákov už známa Stankovská kapela. 3. augusta
sa zasa predstavil spevácky zbor Klubu pri Jednote dôchodcov z Trenčianskych Stankoviec. Zaspieval nám
i Patrik Horňák, študent Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorého starý otec Jozef Horňák bol
rodákom z Opatoviec. Záverečným vystúpením bolo vystúpenie Folklórneho súboru Mladosť z Dubnice nad
Váhom dňa 24. augusta. Hravá veselosť a bezprostrednosť mladých tanečníkov, spevákov i skladby
muzikantov potešili všetkých divákov a boli dôstojným ukončením kultúrneho leta.
Tradičnou sa už stala i hodová zábava, ktorá sa i napriek chladnejšiemu počasiu opäť uskutočnila
vonku pred kultúrnym domom. Ľudia sa na nej mohli príjemne zabaviť i dlhšie, pretože na pondelok tento
rok pripadol štátny sviatok, a tak nemuseli vstávať do práce.
Aj tento rok prišiel v podvečer sv. Mikuláša rozsvietiť vianočný stromček do obecného parku
Mikuláš v sprievode anjela. Deti, ktoré po celý rok poslúchali, neodišli bez balíčka sladkostí. Niektoré
nezabudli ani na mikulášske básničky či pesničky. Bohužiaľ i tento rok bol príchod Mikuláša opäť bez
snehovej prikrývky.
Pravidelne každý piatok ponúka občanom možnosť vypožičať si knihy miestna knižnica, ktorej
knihovníčkou je Mgr. Marcela Bulková. Počet knižných titulov vzrástol i vďaka podpore obecného úradu
na 2819. Len škoda, že nerastie i počet zapísaných čitateľov, ktorých je len 32.
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Duchovný a náboženský život
Správcom Farského úradu vo Veľkých Bierovciach, pod ktorú patrí i naša obec, bol i tento rok
Mgr.Ján Michút. Pri farskom úrade pracuje i farská rada, v ktorej je v pomernom zastúpená i naša obec.
Väčšina obradov v obci bolo cirkevných.
V septembri sa v miestnej kaplnke už tradične konala hodová bohoslužba na Sviatok
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky tejto kaplnky. Na ňu si tento rok pán farár prizval celebranta
z Nitry. Tento rok veriacim prialo i príjemné slnečné i keď chladnejšie počasie.
Činnosť Spolku svätého Vojtecha v obci bola zameraná predovšetkým na propagáciu a predaj
náboženskej literatúry a kalendárov, o čo sa už viac rokov stará p. Marta Bulková.
Duchovným správcom Farnosti evanjelickej cirkvi augsburského vyznania je pani farárka Mgr.
Jarmila Petrulová. Veriaci oboch cirkví sa každý rok stretávajú na spoločných modlitbových dňoch, ktoré
bývajú striedavo v katolíckom i evanjelickom kostole.

Školstvo a vzdelanie
Väčšina detí z našej obce navštevuje Základnú školu Jána Lipského v Trenčianskych
Stankovciach, v ktorej je riaditeľkou Mgr. Sýkorová Darina. Školu v školskom roku 2008-2009 navštevuje
400 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 školskom roku 2007-2008 skončil povinnú školskú dochádzku na základnej škole iba 1 deviatak
z našej obce. Do prvého ročníka v Trenčianskych Stankovciach nastúpili v septembri iba 2 prváčikovia
z obce. Niektoré deti z obce navštevujú základné školy v Trenčíne i v Trenčianskej Turnej, jedna žiačka
chodí na Osemročné Piaristické gymnázium v Trenčíne, jeden žiak navštevuje Športové gymnázium
v Trenčíne.
9 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. Táto materská škola tento rok oslávila 30 rokov od svojho
otvorenia. Za tieto roky sa v nej vystriedalo približne 490 detí. V tomto roku ju navštevovalo 30 - 40 detí,
z toho okolo 12 z našej obce. MŠ sa zapájala do rôznych kultúrno-spoločenských akcií v oboch obciach., do
rôznych súťaží, a projektov. Taktiež i tento rok organizovala pre deti i rodičov tradičné podujatia. Za
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posledné roky sa podarilo v MŠ zlepšiť interiér i exteriér škôlky i vďaka finančnej podpore oboch obecných
úradov.

Šport a telesná kultúra
V znamení letných olympijských hier v čínskom Pekingu sa športovalo i v našej dedine.
3. augusta sa v miestnom kultúrnom dome konal už tretí ročník šachového turnaja, ktorý sa vďaka
4 šachistom z Čiech stal i medzinárodným. Tento rok sa ho zúčastnilo 27 hráčov a konal sa pod záštitou
obecného úradu. Organizačne ho veľmi dobre pripravil Ing. Pavol Ondriška. Prvé miesta obsadili šachisti
z Trenčína a z domácich hráčov sa najlepšie umiestnil Zdeno Margorín, ktorý skončil na 22. mieste. Ceny
pre víťazov prišiel odovzdať osobne viceprimátor Trenčína Tomáš Vaňo.
V majstrovských súťažiach vo futbale reprezentovali v rámci okresu dve mužstvá – dospelí
a žiaci. Mužstvo dospelých v II. triede Sever bojuje v posledných rokoch o postup do majstrovstiev okresu.
Na jar sa im to ešte nepodarilo, ale skončili na výbornom 2.mieste, len bod za víťazným mužstvom.
V jesennej časti súťaže hrali znova veľmi dobre a skončili tiež na 2. mieste, tiež len o bod horšie. Doma
vyhrali všetky zápasy so skóre 30:1. Za našu obec hrali hráči J. Barták, Ľ. Zhaňač a J. Marcinát.
Mužstvo žiakov hralo v skupine B pod vedením trénera Milana Svatíka, ktorý trpezlivo a
svedomito zaúčal chlapcov do tejto obľúbenej hry. Chlapci hrali dobre, z 8 zápasov v jeseni 6 vyhrali, 1
remizovali a 1 prehrali.
.Za poskytované finančné prostriedky na činnosť OTJ patrí vďaka Obecnému úradu Veľké Bierovce
a finančnou čiastkou 20 000.- Sk prispel i OcÚ Opatovce.
Martin Bohuš ako letecký modelár nesklamal ani na majstrovstvách sveta v ukrajinskom Kijeve,
ani vo svetovom pohári v Maďarsku a v Čechách, kde skončil na 1. mieste.
Filip Ernest, žiak Športového gymnázia v Trenčíne, sa venuje atletike a stal sa majstrom Slovenska
v hode guľou v kategórii starších žiakov.

Počasie
Globálne otepľovanie vnímame čoraz intenzívnejšie. Uplynulý rok bol na Slovensku tretím
najteplejším za posledných 60 rokov. Zima bola i v januári takmer bez snehu, jar bola veľmi príjemná
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a teplá, i keď samotné letné mesiace príliš horúce neboli a často pršalo, čo bránilo zberu obilovín. Počasie
však priaznivo vplývalo na úrodu, urodilo sa veľmi veľa jabĺk a i zber ostatnej úrody bol veľmi dobrý.
Počasie však nespôsobilo v našej obci žiadnu prírodnú katastrofu, okrem niekoľkých prudkých
búrok, a náhlych zmien počasia, čo však má za následok globálne otepľovanie na celej zemeguli. Tento rok
našu obec minula i prudká veterná smršť, ktorá sa v auguste vybúrila predovšetkým v Trenčíne, kde
spôsobila obrovské materiálne škody hlavne v mestskej časti Noviny a vyvrátila väčšinu stromov okolo
Váhu.
Prvý sneh napadol až po Martinovi, ten však vydržal len krátko a bieleho poprašku sme sa dočkali
až po Štedrom dni a bagroviská zamrzli až pred Silvestrom.
Nešťastím sa našťastie neskončil ani nález leteckej bomby, ktorú našli chlapci v koryte Váhu pod
briežkom v strede obce. Mysliac si, že ide o kus ťažkého starého kovu, vyniesli ho na breh a až potom zistili,
že je to bomba. Našťastie duchaplne zavolali políciu a pyrotechnikov, ktorí ju odviezli na zneškodnenie.
Išlo o leteckú bombu z 2. sv. vojny, ktorá mala dĺžku 1,2 m a i napriek desiatkam rokov po vojne bola stále
aktívna a veľmi nebezpečná. Ktovie, čo ešte hladina Váhu skrýva.

I tento rok nás na jar potešili bociany, ktoré sa znova vrátili do svojho hniezda. Stali sa už akýmsi
symbolom príchodu jari, prinášajú všetkým radosť a potešenie a patria už ku koloritu našej dediny.

Záver kroniky za rok 2008
Pri spracovaní kroniky za rok 2008 boli použité tieto podklady:


Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2008
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Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2008



Štatistické údaje za rok 2008



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 2008 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve dňa
25. Marca 2009 a bol schválený uznesením č.15/2009.

V Opatovciach dňa 25.03.2009

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

–––––––––––––––––––––––––––––
Starostka

