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Táto kronika obce Opatovce obsahuje 13 strán, slovom trinásť strán.

V Opatovciach dňa 31. decembra 2009.

––––––––––––––––––––––––

Janka Horňáková
starostka obce Opatovce

Kronikárka: Mgr. Katarína Bohušová, nar. 12.3.1955
Povolanie: učiteľka
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Politicko-spoločenský vývoj v štáte a jeho vplyv na rozvoj obce
Aj rok 2009 priniesol veľa udalostí, ktoré ovplyvnili Slovensko ako krajinu a taktiež i našu obec.
1. január znamenal zavedenie eura a všetci sme si museli zvyknúť zaobchádzať s novou menou.
Hoci sa hlásalo, že zavedenie eura nebude mať drastický dopad na rast cien, ľudia zistili, že mať 15 000 Sk
bolo iné ako mať 500 eur. Ešte sme si dobre nezvykli na to, že drobné euromince majú vyššiu hodnotu ako
bývalé haliere a mnohí ľudia budú ešte dlho preratúvať ceny na slovenské koruny. Po celý rok museli byť
všetky ceny tovarov zobrazené duálne, teda i v slovenských korunách. Odborníci na ekonomiku sa však
takmer 100-percentne zhodli, že euro nás zachránilo pred ešte väčším dopadom hospodárskej krízy na našu
menu a následne i na celé hospodárstvo. Prechod z národnej meny na spoločnú európsku bol u nás prakticky
bez problémov a ľudia si na novú menu už zvykli.
Začiatok roka prekvapil i tzv. plynovou krízou, keď k nám pre nezhody medzi Ruskom a
Ukrajinou na podmienkach transportu prestal prúdiť zemný plyn. Kríza bola nakoniec zažehnaná,
ale odvtedy neutíchajú témy alternatívneho zdroja plynu pre Slovensko.
Medzi najmedializovanejšie udalosti patrila pokračujúca hospodárska kríza, ktorá výrazným
spôsobom ovplyvnila život všetkých Slovákov. Strategické podniky začali prakticky jeden po druhom
avizovať prepúšťania, úrady práce sa začali plniť a v rodinách sa hromadila neistota. I napriek
protikrízovým opatreniam vlády (napríklad tzv. šrotovné na autá), opozícia kritizovala veľké míňanie
verejných financií a vysoký rast nezamestnanosti. Koniec roka však už prichádzali zo Spojených štátov i zo
západnej Európy optimistickejšie správy, ktoré ohlasovali pomalé zlepšovanie hospodárkej stuácie.
Pozitívnou správou koncom roka bola i pre našich obyvateľov ohlásená výstavba podniku na
výrobu LCD televízorov v priemyselnom parku v Trenčíne pri Záblatí, ktorý má priniesť zamestnanie okolo
3 000 ľuďom a určite sa tu budú uchádzať o zamestnanie i naši občania.
Politický život u nás tiež priniesol veľa káuz a odvolávanie ministrov, čo tiež neprinieslo istotu a
pokoj v našom každodennom živote.
Prasacia chrípka, známa i ako AH1N1, sa stala na jeseň tiež veľmi často diskutovanou témou.
Toto vysoko nebezpečné ochorenie vzniklo mutáciou troch vírusov a prvé nákazy a úmrtia boli
zaznamenané v Mexiku, odkiaľ sa postupne rozšírila do celého sveta. Na Slovensku tiež už na jej následky
prišlo o život niekoľko ľudí. Štát objednal pre občanov na preventívne očkovanie milión vakcín.
Tragédie ani tento rok nevynechali našu krajinu. Na začiatku roka zahynulo 12 ľudí z Bánoviec
nad Bebravou, ktorí sa šli lyžovať a ich autobus sa na priecestí v Polomke zrazil s prechádzajúcim vlakom.
Prázdninovú pohodu zasa zasiahol výbuch v bani Handlová, pri ktorom zahynulo 25 baníkov a banských
záchranárov. Išlo o najväčšiu banskú tragédiu v histórii Slovenska.
V rámci Európskej únie bola po dlhšom čase ratifikovaná tzv. Lisabonská zmluva, ktorá okrem
iného ustanovila okrem iných aj funkciu tzv. europrezidenta a ministra zahraničných vecí EÚ.
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Činnosť orgánov samosprávy
Obecné zastupiteľstvo pravidelne zasadalo, schválilo veľa rozhodnutí, všeobecne záväzných
nariadení či zmlúv, o čom sa mohli občania osobne presvedčiť, alebo oboznámiť sa s nimi na výveske,
v obecných novinách i na webovej stránke obce. Schválilo napríklad plán stavebných prác obce, zmluvu pre
kúpu stavebných pozemkov, zoznam žiadateľov, ktorí splnili podmienky o pridelenie nájomných bytov,
schválenie kúpy osobného auta Fiat Punto pre účely obecného úradu, návrh rozpočtu na rok 2010 a mnoho
ďalších. Nepodarilo sa mu však vysporiadať pozemky za účelom vytvorenia stavebných pozemkov pre
individuálnu bytovú výstavbu, čím sa odsúva odpredaj týchto pozemkov.
Tento rok bol i volebný. Ľudia mali možnosť pristúpiť k volebným urnám viackrát.
Prvé voľby boli 21. marca 2009 a konalo sa 1. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. V našej
obci z počtu 322 zapísaných voličov bolo odovzdaných 141 platných hlasov siedmim kandidátom a najviac
hlasov tu získal terajší prezident Ivan Gašparovi – 78 hlasov, na 2. mieste Iveta Radičová – 39 hlasov
a na 3. mieste Milan Melník - 11 hlasov. Pretože ani jeden z kandidátov nezískal potrebný počet hlasov,
konalo sa 4. apríla druhé kolo voľby prezidenta, v ktorom sa stretli kandidáti Ivan Gašparovič a Iveta
Radičová. Z počtu 177 platných hlasov získal Ivan Gašparovič 130 hlasov a Iveta Radičová 47 hlasov.
Pretože podobné volebné výsledky boli i na celom Slovensku, vo funkcii prezidenta bude pokračovať
súčasný prezident Ivan Gašparovič.
Dňa 6. júna sa konali voľby do Európskeho parlamentu. O hlasy voličov sa uchádzali kandidáti 16
politických subjektov. Účasť našich voličov bola pomerne nízka, lebo z počtu 324 oprávnených voličov bolo
odovzdaných 64 obálok a iba 58 platných hlasov. Z nich najviac hlasov získala strana Smer – sociálna
demokracia – 22 hlasov, ĽS – Hnutie za demokratické Slovensko – 14 hlasov, Sloboda a Solidarita – 7
hlasov, Kresťansko-demokratické hnutie – 6 hlasov, SDKÚ – DS – 4 hlasy, SNS – 3 hlasy. Ostatné strany
získali ešte menej hlasov.
14. novembra sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov. V Trenčianskom kraji sa
o poslanecké miesta uchádzalo 90 uchádzačov a voliči mohli vybrať župana zo 6 kandidátov. V 1. kole sa
z 331 oprávnených voličov zúčastnilo volieb iba 54 občanov a 52 lístkov bolo platných. Pretože ani jeden
z kandidátov na župana nezískal nadpolovičnú väčšinu, dňa 28. novembra sa konalo 2. kolo volieb. Volilo
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iba 48 občanov a 47 hlasov bolo platných. Z kandidátov, ktorí získali v kole najviac hlasov, u nás i v celom
kraji sa na 1. mieste umiestnil bývalý župan MuDr. Milan Sedláček a na 2. mieste Martin Fedor.

Verejno – spoločenský život
V Pasienkovom spoločenstve podielnikov Opatovce došlo tento rok k sporom medzi podielnikmi
kvôli výške a spôsobu vyplatenia pozemkov pod Elektrárňou Kostolná. Tie vyústili až do súdneho sporu
medzi podielnikmi a predsedníčkou Ing. Chorvátovou. V obci pracovala nezisková organizácia Jazdeckorehabilitačné centrum LESAN. Dobrovoľný hasičský zbor oslávil v tomto roku 80 rokov od svojho
založenia.
Keď sme trocha nazreli do histórie, zistili sme, že prvým veliteľom po založení v roku 1929 sa stal
Štefan Horňák. Prvé hasičské uniformy boli z konopného plátna a hasiči mali k dispozícii iba ručné
striekačky. V roku 1933 bola v obci postavená „Hasičáreň“, pod ktorou bola ľadovňa, v ktorej sa
uskladňoval ľad. V roku 1954 tu občania pristavili ďalšiu miestnosť, ktorá slúžila ako zasadacia miestnosť
pre členov dobrovoľného hasičského zboru, ale aj pre nočné hliadky počas žatevných prác. V roku 1955
dostali hasiči od Okresného úradu požiarnej ochrany v Trenčíne motorovú protipožiarnu striekačku PPS 8.
V roku 1957 boli v obci vykopané dve požiarne studne, tie výrazne pomohli hasičom i pri hasení požiaru
17.12.1958, keď horelo v obci 6 stodôl. Len vďaka zásahu hasičov a vybudovaným studniam sa oheň
nerozšíril aj na rodinné domy. Uhasenie požiaru trvalo viac ako 9 hodín. V roku 1982 pribudla do hasičskej
zbrojnice ďalšia striekačka PPS 12.
Dobrovoľný hasiči pomáhajú nielen pri hasení požiarov, ale v prípade povodní pomáhajú čerpať
vodu z pivníc a robia aj iné záchranné práce.
Členovia Dobrovoľného hasičského zboru sa sporadicky zúčastňujú hasičských súťaží a cvičení. Je
len škoda, že záujem o členstvo v ňom sa vytráca.
Pretože technický stav požiarnej zbrojnice je veľmi zlý, dala obec vypracovať projektovú
dokumentáciu na rozsiahlu rekonštrukciu budovy.

Ekonomický život
Hospodárska kríza nepriaznivo ovplyvnila i život samospráv. I napriek zložitejšej ekonomickej
situácii sa podarilo v našej obci zrealizovať viacero stavebných prác.
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 Osvetlenie v obecnom parku, čím sa stal park bezpečnejším a krajším aj vo večerných hodinách;
 Oprava opadnutej fasády na kultúrnom dome;
 Demontáž stropu v sklade OcÚ;
 Rekonštrukcia strechy na prístrešku pri pohostinstve;
 Oprava a náter fasády na Dome smútku, oprava dlažby;
 Oprava miestnej komunikácie frézovaným asfaltom.
V tomto roku sa začala i výstavba nájomných bytov, pretože koncom apríla Štátny fond rozvoja
bývania sprístupnil pre obec úver na výstavbu nájomných bytov a v júni bola podpísaná zmluva o dotácii
medzi obcou Opatovce a Ministerstvom výstavby a regionáleho rozvoja SR na bytový dom a inžinierske
siete. Predpokladaná dĺžka výstavby je asi 12 mesiacov. Náklady na výstavbu sú vo výške 240 432,00 eur
(7 251 429,12 Sk). Prvým piatim uchádzačom, ktorí splnili stanovené podmienky na pridelenie nájomného
bytu, obecné zastupiteľstvo schválilo ich žiadosti.
Výstavbou bytového domu sa zhodnotí zanedbaný pozemok, prispeje sa aj ku skvalitneniu bývania
a k estetickejšiemu vzhľadu obce.
V príprave územného konania je aj výstavba logistického komplexu na pozemku vo vlastníctve
spoločnosti Kupred, spol. s r.o., ktorý leží na k.ú.Opatovce pri diaľnici D1 Bratislava – Žilina. Plánovaná
je výstavba šiestich logistických hál a dvoch objektov služieb. Prínosom pre obec by mali byť nové pracovné
miesta a finančný prínos pre obec vo forme dane z nehnuteľností.
Veľkým úspechom pre obec bolo i schválenie projektu o nenávratný finančný príspevok v rámci
Programu rozvoja vidieka SR pre roky 2007 – 2013. V spolupráci s agentúrou Premier Consulting, spol.
s r.o. a na základe rozhodnutia Pôdohospodárskej platobnej agentúry bol obci schválený nenávratný
finančný príspevok vo výške 107 458,50 eur. Tieto financie budú využité na výstavbu viacúčelového
športového ihriska pri bytovkách, čo bude veľké pozitívum, pretože toto zanedbané prostredie nebolo
peknou vizitkou pre obec a teraz poskytne možnosti športového vyžitia nielen pre deti ale pre všetkých
občanov. Časť financií sa využije na rekonštrukciu budovy obecného úradu a refundáciu nákladov na
miestny rozhlas ktorý bol vybudovaný v roku 2008.
Pretrvávajúcim problémom je vybudovanie kanalizácie v našej obci. Po dlhej dobe sa už javí veľmi
reálne, že Trenčianskym vodárňam a kanalizáciám, a.s. sa

podarí už v budúcom roku začať s jej

realizáciou. Obecnému úradu sa podarilo vyriešiť i nezhody so spoluobčiankou, ktorá i napriek prvotnému
súhlasu a zapracovaniu plánovanej trasy do plánov, nakoniec nesúhlasila s trasou kanalizácie. Po doriešení
sporu a so súhlasom Povodia Váhu bude trasa viesť popod hrádzu smerom k ihrisku vo Veľkých
Bierovciach.
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I tento rok sa obecnému úradu podarilo získať finančné prostriedky na financovanie kultúrnospoločenských podujatí od rôznych sponzorov:
 Agronovaz, a.s. Nové Mesto nad Váhom

100,00 eur

 Spoločnosť Pedersen, a.s.

66,30 eur

 Kupred, s.r.o., Trenčín

332,00 eur

 Mariana Blanová, prevádzkovateľa pohostinstva

100,00 eur

 Slovenské elektrárne, s.r.o.

332,00 eur

 Pyroslovakia, s.r.o., Opatovce

33,00 eur

Okrem finančných darov prispeli i vecnými darmi títo sponzori:
 Pyroslovakia, s.r.o. Opatovce
 Akrylmat, Daniel Mondek
 Ing. Marcela Opačitá

Za rok 2009 mal obecný úrad celkové príjmy 241 571 € a celkové výdavky 234 439 €.

Pretože o údržbu zelene v obci i na cintoríne nemal nikto z obce záujem, obec uzavrela zmluvu
s ÚVTOS Trenčín na poskytnutie jedného odsúdeného na tieto činnosti, ktorý pravidelne a svedomito túto
činnosť v letných mesiacoch vykonával.
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,a.s.
DMT Technika, s.r.o
PYROSLOVAKIA, a.s.
Pretože

poľnohospodárom

bolo

umožnené

začať

s vlastným

predajom

niektorých

poľnohospodárskych výrobkov, i PD Trenčín – Soblahov tento rok začalo s predajom mlieka a mliečnych
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výrobkov v pojazdnej predajni, ktorá prichádzala do obce dvakrát do týždňa a ľudia si na ňu zvykli
a pravidelne tam nakupovali čerstvé mlieko a mliečne výrobky.

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
V obci sa nevyskytla žiadna epidémia, viacerí občania sa i tento rok dali zaočkovať proti sezónnej
chrípke u svojich obvodových lekárov, ktorí boli tí istí, ako minulý rok.
Obec opäť pomáhala i svojim starším občanom. I v tomto roku zabezpečovala rozvoz teplej stravy v
priemere pre 15 občanov. Túto činnosť robila p. Koníčková, ktorá je zamestnaná i ako upratovačka.
V priemere 3 -6 občania boli poberateľmi sociálnych dávok v hmotnej núdzi a koncom roka boli 4
občania nezamestnaní.
I tento rok si obec pripomenula Mesiac úcty k starším a pozvala dôchodcov do kultúrneho domu,
kde sa mohli naši starší spoluobčania pobaviť pri vystúpení detí z MŠ, vypočuť si piesne Speváckej skupiny
Dolinečka zo Soblahova a príjemné posedenie spestril i pán Ján Opatovský svojimi piesňami. Pani starostka
obce ich vo svojom príhovore ubezpečila, že obec na nich nezabúda a že si váži ich doterajšiu prácu.
Nielen rodičia, blízka rodina, ale i spoločnosť s radosťou víta zrod každého dieťaťa. Aj naša obec
vyjadruje svoju radosť, záujem a starostlivosť o život nových občanov tým, že každý rok pripravuje
slávnosť privítania detí do života. Tento rok pani starostka privítala 6 malých občiankov. Deťom popriala,
aby boli zdravé, šikovné a múdre a aby robili svojim rodičom len radosť.
Počet obyvateľov v našej obci sa oproti minulému roku troška zvýšil.
K 31. decembru 2008 mala naša obec 420 obyvateľov, z toho 212 mužov a 208 žien. Priemerný vek
našich občanov bol 37,72 roka.
Najstaršou občiankou je Mária Bulková (č.d.91), ktorá sa v zdraví dožila 90 rokov. V obci bola 1
svadba a odsťahovali sa 5 občania.
V tomto roku sa narodilo v obci 6 detí a zomrela 1 spoluobčianka.

Kultúrno – spoločenský život
I keď je naša obec malá, každý rok sa snaží pripraviť pre svojich občanov viacero tradičných
kultúrno-spoločenských podujatí.
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1. marca

sa konal tradičný fašiangový

detský karneval, ktorý opäť spríjemnili

členovia Trenčianskeho hradného divadla. Medzi deti prišla Pipi dlhá pančucha a šašo, ktorí roztancovali
deti a pripravili pre ne rôzne súťaže a hry. Samozrejme i tento rok masky boli odmenené balíčkami so
sladkosťami, ktoré pre ne pripravila Ing. Opačitá z predajne Potravín.
Opäť po roku sa naši občania stretli pri stavaní mája. Tešili sa na to nielen deti, ktoré vyzdobili
máj a potom si mohli pochutnať na tradičnej opekačke, ale i dospelí, ktorí sa pobavili pri počúvaní piesní
Stankovskej kapely. Niektorí si dokonca i zatancovali. Prialo i pekné počasie, čo tiež prispelo k príjemnému
posedeniu v peknom prostredí pri kultúrnom dome. Drevo z mája bolo neskôr využité na zhotovenie lavičiek
a stolov pri miestnom pohostinstve.
Trenčianske hradné divadlo zavítalo opäť do našej obce pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Uviedlo pre deti scénku Ako sa plavčík kráľa pirátov k šašovaniu dostal. Potom ich už čakali rôzne súťaže
s pirátskou tematikou. Deti mali k dispozícii i maliarku, ktorá im zmenila tváre na rôzne zvieratká,
princezné, víly i pirátov. Ako darček dostali od obecného úradu píšťalku s erbom obce a občerstvenie
Kultúrne leto Opatovce 2009 sa už v obci konalo štvrtýkrát. V rámci tohto už tradičného
podujatia sa konali dva koncerty dychovej hudby a jedno divadelné predstavenie.
12. júla sa predstavila DH Bučkovanka z Nového Mesta nad Váhom, ktorá svojím koncertom
zaujala všetkých prítomných. V nedeľu 16. augusta tu vystúpil ochotnícky divadelný súbor Konvalinky
z Považian s klasickou hrou Ferka Urbánka Kamenný chodníček. Netradičné stvárnenie tejto hry vonku na
pódiu prinieslo divákom zaujímavý kultúrny zážitok. Posledným vystúpením potešila divákov známa DH
Bodovanka v nedeľu 30. augusta, ktorá dôstojne ukončila tohtoročné hudobného leto.
Všetky vystúpenia sa vďaka peknému počasiu mohli uskutočniť na pódiu pred kultúrnym domom.
Obľúbený hudobný festival Pohoda, ktorý býva na letisku, skončil tento rok nečakane o deň skôr
s tragickým záverom. Prudká zmena počasia a silný nárazový vietor zhodili jeden zo stanov s pódiom.
Mnohí účastníci festivalu boli zranení a na následky zranení zomreli dvaja mladí ľudia.
Ani tento rok neobišiel našu dedinu Mikuláš, ktorý so sprievodom anjela najskôr rozsvietil
vianočný stromček v obecnom parku a potom už len rozdával darčeky deťom, ktoré mu za to recitovali
a spievali. K predvianočnej atmosfére chýbal už len sneh.
Obecná knižnica v tomto roku evidovala 31 čitateľov, ktorí si mohli vypožičať i niektorú zo
17 nových kníh, ktoré zakúpil obecný úrad v tomto roku.
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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 a duchovným správcom Farnosti evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Trenč.
Stankovciach bola pani farárka Mgr. Jarmila Petrulová.
V miestnej kaplnke sa opäť konala hodová bohoslužba na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, na
ktorej sa zúčastnilo i veľa rodákov z obce. Na tejto kaplnke bola tento rok vymenená strecha za medenú
a taktiež bol vymenená i ohrada okolo kaplnky. Tieto práce dal urobiť Farský úrad vo Veľkých Bierovciach,
kde tiež bola vymenená ohrada pri kostole.

Školstvo a vzdelanie
Väčšina detí z našej obce navštevuje Základnú školu Jána Lipského v Trenčianskych
Stankovciach, ktorú v školskom roku 2009-2010 navštevuje 381 žiakov z okolitých obcí. Už druhý rok sa
vyučuje podľa novej školskej reformy, čo prinieslo i veľa nedostatkov a problémov, pretože chýbajú učebnice.
V školskom roku 2008-2009 skončili povinnú školskú dochádzku na základnej škole 4 deviataci
z našej obce a do prvého ročníka ZŠ v Trenčianskych Stankovciach nastúpili v septembri 4 prváčikovia
z obce. Niektoré deti navštevujú základné školy v Trenčíne i v Trenčianskej Turnej.
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. I tento rok MŠ
organizovala pre deti i rodičov mnohé tradičné podujatia. Za posledné roky sa podarilo zlepšiť interiér i
exteriér škôlky i vďaka finančnej podpore oboch obecných úradov. Z obce navštevovalo škôlku asi 20 detí.

Šport a telesná kultúra
Ing. Pavol Ondriška v spolupráci s OcÚ pripravil na prvú augustovú nedeľu, t.j. 2.8.2009, v
poradí už 4.ročník šachového turnaja v Opatovciach. V príjemnej atmosfére bojovalo v turnaji 31 hráčov
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia a tento ročník účasťou hráča z Českej republiky bol opäť medzinárodným
a zaujímavý bol i tým, že po prvýkrát bola medzi súťažiacimi i žena. Z roka na rok rastie počet súťažiacich,
a tak turnaj získava na kvantite aj kvalite.
Na prvých miestach sa už tradične umiestnili šachisti z Trenčína a z našich hráčov sa najlepšie
umiestnil Zdeno Margorín na 17. mieste.
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V majstrovských súťažiach vo futbale reprezentovali v rámci okresu dve mužstvá – dospelí
a žiaci. Mužstvo dospelých v II. triede Sever bolo po jeseni iba bod za TJ Dolná Súča. Príprava na jarnú
sezónu 2009 sa začala pod vedením nového trénera Mgr. Romana Kadáka, ktorý vystriedal Ľuboša
Kulicha, ktorý úspešne viedol mužstvo 4 roky. Jeho asistentom je Bystrík Ondrášek. Po jedenástich rokoch
sa mužstvu podaril veľký úspech, keď ako víťazi II. triedy Sever postúpili do Majstrovstiev oblasti Trenčín.
Oslavy postupu vyvrcholili jánskymi ohňami na futbalovom ihrisku. Nová sezóna sa začala na vynovenom
ihrisku za výraznej podpory futbalových fanúšikov a opäť začala úspešne, pretože mužstvo skončilo
jesennú časť na peknom 4. mieste.
O prípravu mladých futbalistov sa už niekoľko rokov stará tréner Milana Svatík, ktorému pomáhal
Marek Ondrášek. Chlapci boli úspešní a tiež sa umiestnili na poprednom mieste.
Účinkovanie oboch mužstiev by nebolo možné bez podpory oboch obecných úradov, sponzorov
a fanúšikov. Finančnými čiastkami prispel i OcÚ Opatovce.
Rok 2009 bol úspešný i pre Filipa Ernesta, žiaka Športového gymnázia v Trenčíne. Na Európskych
detských atletických hrách v Brne sa umiestnil na 1. mieste vo vrhu guľou vo svojej kategórii, na
medzinárodnom trojstretnutí ČR „A“- ČR „B“ a SR 15 ročných bol druhý. Za najväčší úspech považuje 1.
miesto vo vrhu guľou na Majstrovstvách SR v ľahkej atletike a zaradenie do centra olympijskej prípravy.
Úspešný bol i Martin Bohuš, ktorému do zbierky pribudlo niekoľko pohárov zo súťaží v leteckom
modelárstve. So svojím tímom boli opäť ocenení medzi najlepšími športovcami Trenčianskeho kraja,
zúčastnil sa i Majstrovstiev sveta v Rumunsku, bol na 1. mieste i vo Svetovom pohári v Maďarsku.
Úspešným bol i malý Adamko Mondek, ktorý sa zúčastnil pretekov v gymnastike na Sokolskom
pohári v Bratislave, kde získal 1. miesto.
Naši občania mali možnosť byť nielen fanúšikmi futbalu, ale mohli aktívne tráviť voľný čas
napríklad pri rybačke na rybníku za Váhom. Oddych, rybolov a ubytovanie v štýlovej rybárskej chate –
čárde ponúka areál farmy RYBY. K dispozícií je spoločenská miestnosť s veľkou terasou a krbom na
organizáciu rôznych firemných večierkov ako i rodinných osláv a stretnutí. Nočné i celodenné chytanie rýb
je samozrejmosťou, podobne i možnosť pripraviť si vlastnoručne ulovené ryby na grile. Pre hostí je k
dispozícií požičovňa rybárskeho náradia i člnkov.
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Počasie
V tomto roku sa našťastie prírodné katastrofy vyhli našej obci, i keď v posledných rokoch býva
počasie nevyspytateľné. Veľké výkyvy počasia sa stali už častým znakom globálneho otepľovania. Zima
bola veľmi mierna, nebolo veľa práce ani s odhŕňaním snehu, čo má i v našej obci na starosti Sandro Prekop.
Deti sa nedočkali snehu ani pred Vianocami, ktoré boli tento rok zelené. Jeseň však bola veľmi dlhá,
daždivá, hmlistá a veľmi chladná.
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.
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Záver kroniky za rok 2009
Pri spracovaní kroniky za rok 2009 boli použité tieto podklady:


Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2009



Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2009



Štatistické údaje za rok 2009



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
14.04.2010 a bol schválený uznesením č. 11/2010.

V Opatovciach dňa 15.04.2010

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

–––––––––––––––––––––––––––––
Starosta obce

