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

V Opatovciach dňa 31. decembra 2010.

––––––––––––––––––––––––

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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Politicko-spoločenský vývoj v štáte a jeho vplyv na rozvoj obce
Medzi najvýznamnejšie udalosti, ktoré ovplyvnili dianie na Slovensku, patrili parlamentné voľby,
ktoré viedli k zmene vlády. Po štvorročnom vládnutí strany Smer-ľudová demokracia a jej koaličných
partnerov – HZDS a SNS sa tejto strane i napriek víťazstvu vo voľbách nepodarilo zostaviť vládu. Tú
zostavili koaliční partneri SDKÚ, KDH, nová strana SaS (Sloboda a solidarita) a strana Most – Híd,
ktorá združuje ľudí maďarskej i slovenskej národnosti. Predsedkyňou vlády sa po prvý raz v našich dejinách
stala žena Iveta Radičová. Ani po voľbách sa však nezlepšila politická kultúra a rozšírená korupcia, čo
veľmi nepriaznivo vplýva na zmýšľanie ľudí a ich dôveru politikom
Finančná kríza stále ovplyvňovala životy všetkých Európanov, znížila sa i hodnota eura a krajiny
eurozóny poskytli veľkú finančnú pomoc krachujúcemu Grécku. Nová slovenská vláda však túto pomoc
odmietla, pretože nesúhlasila s pomocou štátu, v ktorom sa s verejnými financiami veľmi plytvalo.
V Európe práve kríza a prijaté opatrenia na šetrenie viedli k vlne štrajkov, najviac nespokojní s opatreniami
boli práve občania Grécka, ale koncom roka i občania Írska, ktoré si tiež vyžiadalo pomoc členských štátov
EU.
Na začiatku roka prišla z Haiti správa o obrovskom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo veľký počet
obetí. Na pomoc postihnutým ľuďom bola i na Slovensku organizovaná zbierka a i mnohí naši občania
preukázali solidaritu a prispeli do zbierky v katolíckom kostole vo Veľkých Bierovciach.
Oveľa väčší zásah do života ľudí ako voľby mali povodne, ktoré zasiahli viaceré oblasti Slovenska
a spôsobili obrovské materiálne škody i straty na životoch.. Najviac postihli ľudí na východnom Slovensku,
ale v lete vyčíňali i v Handlovej a v Prievidzi, kde tiež zanechali za sebou spúšť.
Veľmi negatívne na všetkých obyvateľov zapôsobilo i vyčíňanie šialenca v Devínskej Novej Vsi,
ktorý zastrelil sedem ľudí a pätnástich zranil. To, čo sme zatiaľ poznali iba zo správ a z amerických filmov,
sa už stalo skutočnosťou i u nás.
Veľmi dobrou reklamou pre Slovensko bola účasť nášho národného futbalového mužstva na
majstrovstvách sveta vo futbale v Juhoafrickej republike, kde naši futbalisti potešili svojich priaznivcov
veľmi dobrými výkonmi a hlavne postupom a víťazstvom nad Talianskom.
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Činnosť orgánov samosprávy
Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne podľa harmonogramu, schválilo veľa rozhodnutí,
všeobecne záväzných nariadení či zmlúv. Občania sa mohli i osobne zúčastniť zasadaní, mohli sa
oboznámiť so závermi rokovaní na výveske, v obecných novinách i na webovej stránke obce. Na
zasadaniach schválili napríklad plán stavebných pác obce, plán kultúrno-spoločenských podujatí, pravidlá
na prideľovanie stavebných pozemkov, zoznam žiadateľov na pridelenie nájomných bytov a mnoho iných
rozhodnutí.
I v tomto roku naši občania išli až dvakrát k volebným urnám. Po prvýkrát volili poslancov do
Národnej rady SR. Voľby sa konali sa konali 12. júna a zúčastnilo sa ich 58,83% voličov. O ich priazeň sa
uchádzalo 18 politických strán. Do parlamentu sa dostalo z nich iba šesť. Najviac hlasov 34,79% získala
strana Smer. SDKÚ-DS dostala 15,42%, SaS-12,14%, KDH-8,52%, Most-Híd -8,12% a SNS- 5,07%.
Keďže sa strane Smer nepodarilo zostaviť vládu, spoločne so stranou SNS sa dostal do opozície. Vláda bola
zostavená zo štyroch politických strán – SDKU, KDH, SaS a Most - Híd.
V našej obci sa z počtu 328 zapísaných voličov zúčastnilo volieb 213 občanov. Najviac hlasov dali
strane Smer – 75, Kresťansko-demokratické hnutie získalo 37 hlasov, Ľudová strana HZDS 27 hlasov,
Slovenská demokratická a kresťanská únia 21 hlasov a rovnaký počet získala i nová strana Sloboda
a Solidarita a Slovenská národná strana dostala od voličov 18 hlasov. Ostatné strany získali veľmi malý
počet hlasov.
Dňa 27. novembra sa po štyroch rokoch konali i komunálne voľby, ktorým predchádzala v obci nie
celkom etická predvolebná kampaň.
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 332 voličov a obálky boli vydané 233 voličom. Volieb sa teda
zúčastnilo 70,18 % voličov, čo bola pomerne vysoká volebná účasť. I z tohto počtu je vidieť, že naši občania
sa zaujímajú o verejný život a záleží im na tom, kto bude ich predstaviteľom.
Na funkciu starostu kandidovali dvaja kandidáti, nezávislá kandidátka a starostka obce Janka
Horňáková a Ing. Ľuboš Chorvát, kandidát strany SaS. Z počtu 230 platných hlasov odovzdaných pre
voľby starostu obce získala Janka Horňáková 206 hlasov a Ing. Ľuboš Chorvát dostal 24 hlasov. Vo svojej
funkcii bude teda i v ďalšom volebnom období pokračovať Janka Horňáková. Ľudia tak vyjadrili spokojnosť
s jej predchádzajúcou prácou, ochotou, prístupom k občanom a snahou pokračovať vo zveľaďovaní obce.
Z 11 kandidátov bolo zvolených 5 kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Mgr. Iveta Mondeková, ĽS-HZDS

112 hlasov

2. Ing. Patrik Bulko, nezávislý kandidát

111 hlasov

3. Ing. František Dohál, KDH

109 hlasov
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4. Viera Bulková, KDH

101 hlasov

5. Veronika Horňáková, KDH

90 hlasov

Náhradníci, ktorí neboli zvolení
1. Ing. Lukáš Vasko, ĽS-HZDS

86 hlasov

2. Monika Ernestová, ĽS-HZDS

78 hlasov

3. Brigita Marcinátová, KDH

68 hlasov

4. Ing. Richard Bulko, KDH

68 hlasov

5. Ivan Blaho, NEKA

61 hlasov

6. Ing. Ľuboš Chorvát, SaS

32 hlasov

Pre opätovne zvolenú starostku ide už o tretie volebné obdobie. Vo svojom sľube starostky
predstavila svoje vízie do budúcnosti. V spolupráci s TVK a.s. Trenčín to bude budovanie kanalizácie a
potom i zabezpečenie rekonštrukcie miestnych komunikácií. Po schválení určenia nových ochranných pásiem
sa bude môcť pokračovať v spolupráci s TSK a Mestom Trenčín v ďalších krokoch na príprave dokumentácie
a následne i realizácie komunikácie z Opatoviec do Trenčína. Je pripravená i projektová dokumentácia na
výstavbu nového kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice. Bude sa usilovať o získanie finančných
prostriedkov z fondov a grantov na finančné krytie uvedených investícií, lebo rozpočet obce nemôže pokryť
také veľké investície. Taktiež chce pokračovať v príprave ďalších pozemkov na individuálnu výstavbu,
ktoré umožnia rozvoj našej obce a nárast počtu obyvateľov.
Za svoju zástupkyňu navrhla poslankyňu Mgr. Ivetu Mondekovú vzhľadom na jej dlhoročné
skúsenosti s prácou v samospráve.

Verejný – spoločenský život
Vo verejno-spoločenskom živote sa oproti minulému roku neudiali žiadne zmeny, v obci nebola
organizovaná žiadna politická strana.

Ekonomický život
I v tomto zložitom období sa podarilo v našej obci zrealizovať viacero stavebných prác.
Medzi najvýznamnejšie patrí skolaudovanie nájomného bytového domu, ktorého výstavba začala v júni
2009. Nachádza sa v ňom 5 bytových jednotiek. Výstavba bola financovaná z troch zdrojov: úverom zo
Štátneho fondu rozvoja bývania, dotáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a vlastnými
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finančnými prostriedkami obce. V predstihu po kolaudácii 19.7.2010 boli byty odovzdané do nájmu
nájomcom. Okrem toho, že obec poskytla kvalitné ubytovanie piatim rodinám, skrášlil sa i estetický vzhľad
obce.
Ďalšou významnou akciou bolo i skolaudovanie viacúčelového športového ihriska dňa
19.7.2010, otvorené a dané do užívania bolo 2.augusta. Dlhodobé snaženie obce o vybudovanie športoviska
sa podarilo vďaka získaniu nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka SR
2007-2013 a taktiež i vďaka prenájmu pozemku od Pozemkového spoločenstva podielnikov v Opatovciach.
S jeho výstavbou sa začalo v apríli, ale pre nepriaznivé počasie sa práce posunuli a nebola celkom ukončená
úprava okolia ihriska. Pri prípravných prácach sa vyčistil i priestor pri hrádzi Váhu v strede dediny, kam
nezodpovední občania stále vyvážajú rôzny odpad. Záujemcovia o využívanie športovej plochy musia
dodržiavať prevádzkový poriadok ihriska, ktorý je umiestnený na vstupnej bránke. O ihrisko sa vzorne
stará Miroslav Marcinát, u ktorého si záujemcovia mohli objednať termín a prevziať i kľúče od ihriska..
Možnosť využívať ihrisko bola každý deň od 10,00 do 20,00 hodiny. Záujem u mladých ľudí bol veľký,
najviac ihrisko využívali na tenis, nohejbal, volejbal i minifutbal. Okrem týchto športov sa tu dá hrať
i basketbal a bedminton. Obec sa tak príkladne stará o aktívne využívanie voľného času nielen detí ale
i ostatných obyvateľov obce. Vybudovanie ihriska a úprava jeho okolia určite prispeli i ku krajšiemu
vzhľadu obce, pretože predtým toto prostredie bolo veľmi zanedbané.
Rekonštrukciou budovy obecného úradu dostala táto inštitúcia oveľa dôstojnejší vzhľad. Práce sa
začali v máji a ukončené boli v júli. Okrem rekonštrukcie interiéru budova dostala aj novú fasádu. Obec
uhradila všetky vynaložené náklady a potom žiadala o refundáciu oprávnených nákladov. Vlastnými
zdrojmi sa obec na tejto investícii podieľala vo výške 5%.
Vybudovanie kanalizácie v obci i napriek prísľubom TSV a.s. sa v tomto roku ešte nezačalo
realizovať.
Obecný úrad sa veľmi snaží udržať mladých ľudí v obci a umožniť im postaviť si rodinné domy.
V novembri bolo pridelených 7 stavebných pozemkov Na záhumní smerom ku krížu. Podarilo sa to po
zložitých majetkovo-právnych vysporiadaniach, ktoré si vyžiadali veľa času a trpezlivosti. Prednostne
získali pozemky pôvodní vlastníci pozemkov, potom občania s trvalým pobytom v obci a nakoniec ďalší
žiadatelia v chronologickom poradí prijatých žiadostí. Cena za predaj pozemkov na individuálnu výstavbu
bola 25 eur/m² s finančnou zábezpekou 5000 eur. Podmienkou je i začatie výstavby do 2 rokov od
podpísania zmluvy a zamedzenie prevodu pozemku do dvoch rokov od podpísania kúpnej zmluvy na tretiu
osobu.
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Pretože o údržbu zelene v obci i na cintoríne, na čistenie miestnych komunikácií a drobné
udržiavacie práce nemal nikto zo znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z obce záujem, obec sa
rozhodla prijať do pracovného pomeru jedného zamestnanca z Veľkých Bieroviec.
V tomto roku sme v obci registrovali 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
 PYROSLOVAKIA, s.r.o.
I tento rok pokračovalo v predaji niektorých mliečnych poľnohospodárskych výrobkov, PD Trenčín
– Soblahov v pojazdnej predajni, ktorá prichádzala do obce dvakrát do týždňa, ľudia si na ňu zvykli
a pravidelne tam nakupovali čerstvé mlieko a mliečne výrobky.
Medzi zariadenia občianskej vybavenosti patrili:
 obecný úrad
 obecná knižnica
 dom smútku
 predajňa potravín
 pohostinstvo
 autodielňa
 záhradná architektúra
 hypoterapeuticko jazdecké a rehabilitačné centrum

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 Márius Pedersen, a.s.

100,00 eur

 Patrik Kadlec, Trenčín

100,00 eur

 Peter Ďuďák, Trenčín

50,00 eur

 Mariana Blahová, pohostinstvo Opatovce

50,00 eur
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 Branislav Bulko, ALIASTECH Opatovce

100,00 eur

 LUTRANS-REAL, Púchov

100,00 eur

Okrem finančných darov prispeli i vecnými darmi títo sponzori:
 PYROSLOVAKIA, s.r.o. Opatovce
 AKRYLMATt, s.r.o., Opatovce
 Ing. Marcela Opačitá, Trenčín
 Miestna organizácia COOP Jednota, Marta Šuleková

Za rok 2010 mal obecný úrad celkové príjmy 497 100 € a celkové výdavky 332 563 €.

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Občania navštevovali pri zdravotných problémoch tie isté obvodné lekárky ako minulý rok.
I napriek snahe starostky obce, ktorá na podnet občanov oslovila MUDr. Markechovú zo strediska
v Trenčianskych Stankovciach s požiadavkou, aby dochádzala aspoň raz za dva týždne do obce predpisovať
lieky, sa nepodarilo tento zámer zrealizovať. Najmä starším občanom by to veľmi pomohlo, pretože
dopravné spojenie k obom lekárkam v Trenčianskych Stankovciach je veľmi komplikované. V zdôvodnení
pani doktorka uviedla, že žiadosť je z medicínskeho hľadiska neakceptovateľná, nie je možné, aby sa nosili
celé zdravotné dokumentácie na obce. Pacienti, ktorí nie sú schopní prísť na ambulanciu, môžu si zavolať
návštevu lekára. Pre matky s deťmi je zriadená na OcÚ vo Veľkých Bierovciach detská poradňa, ktorú
môžu mamičky s deťmi navštevovať každý utorok.
Obec v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje opatrovateľskú službu už od roku 2003.
Tento rok obecné zastupiteľstvo schválilo Komunitný plán obce, teda metódu, pomocou ktorej môže obec
plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali špecifikám obce a potrebám našich
občanov.
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.
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V priemere 3 -6 občania poberali sociálne dávky v hmotnej núdzi, podobne v priemere bolo 6
nezamestnaných a jedna rodina dostávala sociálnu výpomoc pre svoje dieťa.
I tento rok obec nezabudla na svojich najstarších občanov. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
pripravila v októbri pre nich posedenie v miestnom kultúrnom dome. Pri spomínaní na minulé roky, ktoré
síce postriebrili vlasy, ale neodobrali chuť do života, im pani starostka poďakovala za celoživotnú prácu
a popriala im do ďalších rokov veľa zdravia a porozumenia v kruhu najbližších. Príjemné posedenie im
spestrilo vystúpenie malých detí z materskej škôlky a rezké piesne dychovej hudby Váhovanka.
Jednou z najkrajších chvíľ v našom živote je príchod dieťaťa do rodiny. Nejde však iba o radosť
v rodine, ale i v našej obci sa veľmi tešíme z narodenia každého dieťatka, pretože práve deti sú
budúcnosťou našej obce. V novembri sme sa teda opäť stretli v kultúrnom dome, aby sme privítali našich
nových občiankov. Tento rok sa pani starostka prihovorila 4 deťom a ich rodičom a popriala im veľa
zdravia, trpezlivosti a lásky pri ich výchove.

Počet obyvateľov v našej obci sa oproti minulému roku nepatrne znížil.
K 31.12.2010 mala naša obec 417 obyvateľov, z toho 211 mužov a 206 žien. Priemerný vek našich
občanov bol 39 rokov. Vekové zloženie bolo nasledovné:
do 6 rokov – 36
od 6 do 18 rokov – 52
od 18 do 30 rokov – 70
od 30 do 40 rokov – 71
od 40 do 50 rokov – 46
od 50 do 60 rokov – 63
nad 60 rokov - 79
Najstaršou občiankou je Mária Bulková (č.d.91), ktorá sa v zdraví v januári dožila 91 rokov.
V obci nebola žiadna svadba, prihlásených na trvalý pobyt bolo 12 a odhlásených bolo tiež 12 obyvateľov.
V tomto roku sa narodili v obci 4 deti a zomrel 1 spoluobčan – Ján Kováč, č.d.21 vo veku 87
rokov.

9. strana kroniky obce Opatovce

Kultúrno – spoločenský život
I keď je naša obec malá i tento rok pripravila pre svojich občanov viacero tradičných kultúrnospoločenských podujatí.
Začali sa tradičným fašiangovým karnevalom pre deti, ktorý bol vo februári. Dve víly, kvetinková
a snežienková, roztancovali všetky masky a prispeli k dobrej nálade Samozrejme i tento rok boli masky
odmenené balíčkami so sladkosťami.
Stavaniu mája prialo i pekné počasie, a tak sa pri tejto príjemnej akcii zasa stretlo veľa ľudí. Deti,
ktoré vyzdobili máj, si potom mohli kresliť farebnými kriedami na asfaltovej ploche pred kultúrnym domom
a pochutnať si na tradičnej opekačke. Dospelí sa pobavili pri počúvaní piesní živej kapely, pri ktorých si
niektorí i zatancovali.
Každý rok obecný úrad prichystal prekvapenie pre deti pri príležitosti MDD. Tento rok prišli
medzi deti členovia Putovného bábkového divadla Dúha z Piešťan a predstavili sa im úsmevnou a poučnou
bábkovou hrou, do ktorej zapojili i deti. Tie potom dostali i malé darčeky od sponzorov.
Kultúrne leto Opatovce 2010 sa v obci konalo už piatykrát. 11. júla ho otvorilo vystúpenie známej
dychovej hudby Skalanka, ktorá sa predstavila svojím koncertným vystúpením. I v auguste spríjemnila
ľuďom nedeľné popoludnie ľudová hudba z Hornej Súče Chabovienka, ktorá pestrým výberom skladieb
priniesla našim občanom pekný kultúrny zážitok.
Všetky vystúpenia sa vďaka peknému počasiu mohli uskutočniť na pódiu pred kultúrnym domom.
Tento rok prišiel Mikuláš i s anjelom do zasneženého parku, aby najskôr rozsvietil vianočný
stromček a potom už len rozdával darčeky deťom, ktoré mu za to recitovali a spievali.
Obecná knižnica v tomto roku evidovala 32 čitateľov, ktorí si mohli vypožičať niektorú z 2837
kníh.
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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 Trenčianskych Stankovciach bola pani farárka Mgr. Jarmila Petrulová.

Školstvo a vzdelanie
Väčšina detí z našej obce navštevuje Základnú školu Jána Lipského v Trenčianskych
Stankovciach, ktorú v školskom roku 2010-2011 navštevuje 381 žiakov z okolitých obcí.
V školskom roku 2009-2010 skončili povinnú školskú dochádzku na základnej škole 4 deviataci
z našej obce a do prvého ročníka ZŠ v Trenčianskych Stankovciach nastúpil v septembri iba jeden prváčik
z obce. Viaceré deti navštevujú základné školy v Trenčíne i v Trenčianskej Turnej.
7 študentov z našej obce študuje na dennom či diaľkovom štúdiu na vysokých školách na Slovensku
i v Čechách.
Deti predškolského veku navštevujú Materskú školu vo Veľkých Bierovciach. Z obce navštevovalo
škôlku v priemere 15 detí. Na žiadosť rodičov detí, ktoré navštevujú škôlku, sa starostka obce opäť snažila
získať súhlas na prechod cez letisko aspoň v čase, keď vodia deti do škôlky a zo škôlky. Rokovania so
zástupcami Letiska Trenčín opäť neboli úspešné z dôvodu režimu letiska i pre opakujúci sa vandalizmus.

Šport a telesná kultúra
Prvú augustovú nedeľu sa v našej obci konal už 5.ročník šachového turnaja. Organizačne ho opäť
zabezpečil Ing. Pavol Ondriška s podporou pani starostky a sponzorov z obce. Súťažilo 30 šachistov nielen
z blízkeho okolia, ale i z Považskej Bystrice či Bratislavy.
Na prvých miestach sa už tradične umiestnili šachisti z Trenčína a z Považskej Bystrice a z našich
hráčov sa najlepšie umiestnil Zdeno Margorín, ktorý skončil na peknom 18. mieste a bol jediným zástupcom
z našej obce.
V majstrovských súťažiach vo futbale reprezentovali obce Veľké Bierovce a Opatovce v rámci
okresu dve mužstvá – dospelí a žiaci. Mužstvo dospelých sa v minulej sezóne prebojovalo do Majstrovstiev
okresu Trenčín, kde v sezóne 2009 - 2010 tiež nesklamalo a skončilo na veľmi peknom 5. mieste s počtom
bodov 52. Pod vedením trénera Mgr. Romana Kadáka a vedúceho Bystríka Ondráška i v jesennej časti hráči
skončili v strede tabuľky na peknom 8. mieste, pričom zo všetkých mužstiev dostali najmenej gólov.
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O mladé nádeje sa už niekoľko rokov stará tréner Milana Svatík, ktorému pomáhal Marek
Ondrášek a Milan Gabriš. V súťaži obsadili pekné šieste miesto so ziskom 14 bodov.
Činnosť oboch mužstiev by nebola možná bez výraznej podpory oboch obecných úradov, sponzorov
a fanúšikov. Finančnými čiastkami prispel i OcÚ Opatovce.
Obec veľmi pekne reprezentoval i Filip Ernest, žiak Športového gymnázia v Trenčíne, ktorý po
vydarenej sezóne dokázal, že je všestranne talentovaný atlét. Po výborných výsledkoch bol zaradený do
Centra olympijskej prípravy v Dubnici nad Váhom, kde má lepšie podmienky pre výkonnostný rast. Úspešne
reprezentoval v domácich a zahraničných súťažiach. Je niekoľkonásobný majster Slovenska vo vrhu guľou
i v osemboji, kde vynikal v každej disciplíne. Na Európskych hrách mládeže v Olomouci v septembri 2010
získal zlatú medailu v hode guľou a v tej istej disciplíne získal i bronzovú medailu na medzištátnom
stretnutí v Hodoníne.
Podmienky na šport ponúkli v zime i zamrznuté jazerá, kde si hlavne mladí chlapci mohli zahrať
hokej a zasnežená hrádza sa zasa stáva traťou pre čoraz obľúbenejšie lyžovanie na bežkách, ktorému sa
venujú i viacerí naši občania.

Počasie
Prvé týždne roka boli veľmi studené, boli najsilnejšie mrazy za posledných 15 rokov. I tento rok sa
počasie často stalo témou číslo jedna nielen medzi občanmi, ale i v spravodajstvách a stalo sa i politickou
témou. Príčinou bol veľmi častý dážď na jar i takmer cez celé leto, pričom úhrnné zrážky boli rekordné na
celom území Slovenska. Spôsobili množstvo povodní hlavne na východe Slovenska, kde sa opakovali
i viackrát, ale i v Handlovej a v Prievidzi. Spôsobili obrovské materiálne škody, mnohé domy museli kvôli
poškodenej statike a zosuvom pôdy zbúrať. Najhoršie však boli straty na životoch. I u nás bola dlhšie veľmi
vysoká hladina Váhu, zatopené boli jazerá i Grúnik, niektorí ľudia mali i spodnú vodu v pivniciach,
našťastie sa však voda Váhu udržala v brehoch a nespôsobila žiadne škody.
Leto bolo tiež chladnejšie a upršané, čo spôsobilo problémy i v dozrievaní obila ako aj v zbere.
Úroda bola tiež oveľa nižšia ako v predchádzajúcich rokoch.
Veľmi daždivé počasie teda veľmi nepriaznivo ovplyvnilo úrodu a komplikovaný bol i jesenný zber
zemiakov, ktorých úroda bola veľmi slabá, čo sa prejavilo i vo zvýšení ich ceny.
I zima prišla oveľa skôr, bola veľmi tuhá, často sa však striedali chladné i teplejšie obdobia, a tak
sa stalo, že presne Štedrý deň bol bez snehu, ale ostatné dni až do konca roka boli typicky zimné a veľmi
chladné.

12. strana kroniky obce Opatovce
I tento rok nás na jar potešili bociany, ktoré sa znova vrátili do svojho hniezda. Stali sa už
očakávaným symbolom príchodu jari, prinášajú všetkým radosť a potešenie a stali sa tak súčasťou života
našej dediny. Radosť však nemali niektorí ľudia zo stáda srniek, ktoré sa na poli s repkou olejnou medzi
hrádzou a letiskom zdržali celú zimu a potom tu zostali celý rok. Poľovníci im za bagroviskami postavili
i veľký krmelec. Stratili plachosť, prichádzali blízko k obydliam a opakovane spôsobovali škodu na
súkromných roliach, ktoré si ľudia chránili aspoň pestrofarebnými strašiakmi. Nezvykle sme mohli pri Váhu
i na poli za farmou vidieť i veľké stádo divých svíň, ktoré ľudí veľmi prekvapili a vzbudzovali i obavy zo
stretnutia s nimi.
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Záver kroniky za rok 2010
Pri spracovaní kroniky za rok 2010 boli použité tieto podklady:


Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2010



Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2010



Štatistické údaje za rok 2010



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 2010 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve dňa
04.05.2011 a bol schválený uznesením č. 26/2011

V Opatovciach dňa 04.05.2011

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

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

