1. strana kroniky obce Opatovce
Táto kronika obce Opatovce obsahuje 15 strán, slovom pätnásť strán.

V Opatovciach dňa 31. decembra 2012.

––––––––––––––––––––––––

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
Aj tento rok sme zažili veľa udalostí, ktoré chtiac-nechtiac výrazne ovplyvňovali život našich
občanov. Žijeme v takzvanom globalizovanom svete, v ktorom sa nás týkajú i udalosti mimo našich hraníc.
Slovensko a celá Európa museli opäť čeliť dôsledkom finančnej a hospodárskej krízy, ktorá zásadne
vplývala na bežných občanov, ale po roku a pol položila na kolená i pravicovú vládu Ivety Radičovej.
Vládna koalícia sa nedokázala zjednotiť v podpore tzv. eurovalu, finančnej pomoci všetkých krajín
eurozóny na podporu krachujúcich členských krajín, predovšetkým Grécka a Španielska. Grécko sa potácalo
v roku 2012 na pokraji bankrotu. Nepadlo do neho len za cenu úsporných opatrení, ktoré nariadili
zahraniční veritelia. Nesúhlasné hlasovanie strany SaS o eurovale bolo taktiež aj hlasovaním o dôvere
vláde. Tá tak dôveru nezískala a nasledovali predčasné voľby.
Predčasné voľby do Národnej rady SR sa konali 10. marca 2012 s volebnou účasťou 59,11%. Vo
voľbách kandidovalo 26 politických subjektov. Voľby vyhrala strana SMER-SD ziskom 44,41% hlasov a
utvorila vládu na čele s Robertom Ficom. Do parlamentu sa dostalo ďalších 5 strán. Druhý najvyšší volebný
výsledok získalo KDH s 8,82 % hlasov (16 kresiel). Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) získali
rovnaké zastúpenie v parlamente so ziskom 8,55 % hlasov. Most-HÍD má o 3 kreslá menej s 6,89 % hlasov.
Oproti minulým volbám si výrazne pohoršili SDKÚ-DS ako aj SaS. SDKÚ-DS získala 11 kresiel s 6,09 %
voličov, (strata 17 kresiel). SaS oslovili 5,88 % zúčastnených voličov, čo im zaručilo 11 kresiel v parlamente.
Na Slovensku predčasné voľby prebehli už dvakrát - v roku 2006 a 1994 a po prvýkrát tak začala vládnuť
vláda jednej strany.
V deň volieb vzbĺkol hrad Krásna Hôrka a obrazy hradu v plameňoch šokovali celý národ. Veľkou
nezodpovednosťou pri veľmi suchom a veternom počasí zhorela na ňom celá strecha a požiar spôsobil
obrovské škody. Až koncom roka sa podarilo aspoň provizórne hrad zastrešiť, pričom na jeho záchranu bola
vyhlásená i celonárodná zbierka.
Od septembra vyjadrili svoju nespokojnosť učitelia najskôr jednodňovým a neskôr i neobmedzeným
štrajkom, aby si vymohli zlepšenie podmienok a zvýšenie platov, čo sa im však nepodarilo. Vláda neustúpila
ich požiadavkám a platy im zvýšila iba o 5%. Ľudia boli často znechutení rôznymi politickými
a korupčnými kauzami a predovšetkým neustálym zvyšovaním cien potravín a nedostatkom práce. Na konci
roka sa zvýšila nezamestnanosť až na 14%. Patrili sme tak ku krajinám s najvyššou nezamestnanosťou
v Európe. Tento nepriaznivý trend sa prejavil i v našej obci, kde v priebehu roka bolo evidovaných päť až
sedem dlhodobo nezamestnaných.
Našej krajine sa nevyhýbali ani tragédie, najväčšou bolo zrútenie časti novostavby diaľničného
mosta pri obci Kurimany na Spiši, na následky ktorého zahynuli štyria stavební robotníci. Mnohých
Slovákov zaskočilo i rozhorčilo nečakané odvolanie obľúbeného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka.
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Jeseň bola tiež poznačená i tzv. metanolovou kauzou v susedných Čechách, kde na následky otravy
z metylalkoholu doteraz zomrelo 40 ľudí a desiatky ľudí bude mať trvalé následky. I u nás bol zakázaný
akýkoľvek predaj českého alkoholu. Prohibícia v Čechách trvala 13 dní. I naši ľudia museli byť veľmi
obozretní, pretože otravy najviac zasiahli susedné moravské kraje.
Po prezidentských voľbách v USA Obama zostal v Bielom dome a prekvapenie nepriniesli ani
prezidentské voľby v Rusku, kam sa do prezidentského kresla vrátil Vladimír Putin. Nový prezident
Francois Hollande Vo Francúzsku nahradil Nicolasa Sarkozyho. Veľmi napätá bola i situácia na Blízkom
východe a mimoriadne napätou bola situácia v Sýrii, kde si nepokoje vyžiadali už mnoho nevinných obetí.
Medzi najvýznamnejšie športové udalosti patrila letná olympiáda v Londýne, ktorá Slovensku
však priniesla iba 1 striebornú a 3 bronzové medaily. Slovenských priaznivcov športu však potešil i cyklista
Peter Sagan, ktorý si na Tour de France vybojoval druhý najcennejší zelený dres. Ale snáď najväčšiu radosť
Slovensku priniesli naši hokejisti z MS vo Fínsku, odkiaľ si priniesli striebornú medailu. Pretože v zámorí
kvôli nedohodám nezačala NHL, mnohí naši najlepší hokejisti do konca roka hrali v našich kluboch a
v tíme Slovana, ktorý ako náš jediný zástupca, úspešne bojoval v ruskej lige KHL.
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Činnosť orgánov samosprávy
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku sedemkrát. Schválilo rozpočet obce a mnoho ďalších
rozhodnutí a všeobecných záväzných nariadení. Napríklad o verejnom poriadku na území obce, v ktorom sa
stanovili pravidlá pre udržiavanie čistoty a verejného poriadku na území obce a vytvoriť podmienky pre
zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov obce.
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
upravilo práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi. Niektorí občania totiž ešte stále
vozili odpad hlavne zo záhrad k Váhu a k letisku, čím neprispievali k čistote okolia obce. Pritom boli
oboznámení, že v chodbe budovy obecného úradu je umiestnený E-box na likvidáciu malých batérií a malých
elektrospotrebičov. Väčšie elektrospotrebiče a iný nebezpečný odpad mohli bezplatne odovzdať v apríli, kedy
bol v obci pristavený i veľkoobjemový kontajner na komunálny odpad. Bol zabezpečený o odvoz starého
nepotrebného oblečenia do charity, ľudia mohli dávať triedený odpad i do stálych kontajnerov v obci, pričom
mali možnosť dvakrát v roku papier i predať do pojazdnej zberne.
Obecné zastupiteľstvo tiež schválilo cenu za odkúpenie pozemkov pod novými miestnymi
komunikáciami vo výške 10 eur za m² na základe znaleckého posudku. Celková výmera odkúpených
pozemkov bola 727 m². Schválilo tiež zmluvy na predaj nových stavebných pozemkov, ktoré pokračovali
smerom ku krížu v sume 25 eur za m². Tieto pozemky boli prideľované podľa poradia záujemcov. Spolu tak
bolo predaných 11 stavebných pozemkov a bolo vydaných 5 stavebných povolení. Evidovaných žiadostí
o odkúpenie pozemkov bolo 25.
Pretože pani starostke a celému zastupiteľstvu veľmi záleží na všestrannom rozvoji obce, v
decembri 2011 bola predložená Trenčianskemu samosprávnemu kraju – Správcovi fondu mikroprojektov v
rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR žiadosť o finančný príspevok pre projekt „Z
Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“. Na základe splnenia podmienok poskytnutia pomoci a podpory
bola žiadosť našej obce schválená v žiadanej výške - 23.073,62 €. Z toho 85% tvoril príspevok z európskych
fondov, 10% zo štátneho rozpočtu a 5% z vlastných zdrojov. Projekt sa bude realizovať v období od 1. 9.
2012 – 31. 8. 2013. Počas tohto obdobia sa uskutočnia v rámci projektu rôzne podujatia v oboch
partnerských obciach. Tie prispejú k posilneniu cezhraničnej spolupráce, k zachovaniu a rozvoju tradícií,
podpore tradičných výrob, k výmene skúseností i k zvýšeniu atraktívnosti oboch obcí.
Zmluva o spolupráci s obcou Boršice v ČR bola podpísaná 2. mája 2012 na Obecnom úrade v
Opatovciach starostkou obce Opatovce Jankou Horňákovou a starostom obce Boršice Ing. Romanom
Jílekom. Obe obce sa zaviazali spolupracovať v kultúrnych, spoločenských a hospodárskych odvetviach
formou vzájomnej výmeny skúseností v oblasti kultúry, športu, turistiky, vytvorením a udržaním dobrých
priateľských vzťahov medzi hospodárskymi a spoločenskými inštitúciami oboch obcí, vytvorením
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priaznivých podmienok na stretnutia odborných pracovníkov vo všetkých oblastiach, spoluprácou v
hospodárskej, edukatívnej, infraštrukturálnej a environmentálnej oblasti, obojstrannou účasťou na
podujatiach družobnej obci. Zmluva sa uzatvorila na 5 rokov a nadobudla platnosť podpisom oboch strán
a účinnosť po schválení zmluvy v samosprávach oboch obcí.
Výsledky predčasných volieb do Národnej rady v našej obci boli veľmi podobné celoslovenským.
Z počtu 234 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 196 voličov, ktorí odovzdali 195 platných hlasov.
Z nich najviac hlasovalo za stranu Smer - 94 hlasov. Na druhom mieste sa umiestnilo Kresťanskodemokratické hnutie s počtom 33 hlasov, 11 voličov dalo hlas strane SNS a 10 hlasov získala strana
Obyčajní ľudia. Ostatné strany získali menšie počty hlasov.
Výsledky všetkých rokovaní obecného zastupiteľstva bývali tiež pravidelne zverejňované vo
výveske pri obecnom úrade a v Obecných novinách, ktoré i tento rok vyšli dvakrát. Mnohí občania majú
prístup na internet, kde si môžu pozrieť všetky oznamy a aktuality na webovej stránke obce
www.opatovce.sk, ktorá je pravidelne aktualizovaná.
Vo verejno-spoločenskom živote obce sa nič nezmenilo oproti minulému roku

Ekonomický život
Za rok 2012 mal obecný úrad celkové príjmy 138 290,85 € a celkové výdavky 112 225,38 €.
Z rozpočtu obce sa v tomto roku zrealizovalo menej stavebných prác, pretože obec čakajú väčšie
investície v budúcnosti.
Z rozpočtu obce sa tento rok financovalo:
-

Vybudovanie odberného miesta elektrickej energie pri viacúčelovom športovom ihrisku.

-

Oprava prístupovej komunikácie k viacúčelovému športovému ihrisku frézovaným asfaltom.

-

Oprava komína v miestnom pohostinstve, ktorý z bezpečnostného hľadiska nevyhovoval a hrozilo
tam riziko požiaru. Túto opravu v polovičnej výške financovala prevádzkovateľka Blahová,
pretože pri inštalácii nového vykurovacieho telesa si nevyžiadala od kúrenára doklad, že komín
zodpovedá pre tento typ vykurovania.

-

Majetkové vysporiadanie pozemkov, na ktorých sa nachádza cintorín bolo financované vo výške
2 434,00 € z rezervného fondu Vo svojom stanovisku vlastníci pozemkov boli veľmi ústretoví a
ponúkli darovať pozemok pod domom smútku a vyjadrili vôlu naplniť odkaz svojich starých
rodičov a ponúkli pozemky, na ktorých je cintorín za cenu 1€/m2.
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-

Priebežne sa pokračovalo v projektovej dokumentácii a vybavovali sa vyjadrenia príslušných
inštitúcií k pripravovanej rekonštrukcii miestnej komunikácie Na Záhumní a inžinierskych sietí
k novým stavebným pozemkom. V tomto roku už na prvých stavebných pozemkoch boli postavené
4 domy a jeden začali stavať v jeseni.

-

Plánovaný projekt Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou
v Trenčianskom regióne sa ani v tomto roku nezačal. Boli však už vybraní dodávatelia a reálne by
sa mala začať budovať už v budúcom roku s tým, že realizácia by mala trvať do decembra 2015 a
v ďalšom roku by mala byť spustená skúšobná prevádzka. Pôvodná suma, ktorú mala dofinancovať
obec vo výške 52 292,00 €, bola vysúťažená nižšia vo výške 21 828,00 €.
O údržbu zelene v obci i na cintoríne a drobné stavebné udržiavacie práce sa tento rok staral pán

Jozef Koníček.

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Väčšina našich dospelých občanov navštevovala ako obvodnú lekárku MUDr. Markechovú
v Trenčianskych Stankovciach a deti zasa MUDr. Petrášovú v Trenčianskej Turnej. Najbližšou zubnou
ambulanciou bolo Dentálne štúdio v Trenčianskych Stankovciach, kde pôsobila MUDr. Gulíková a MUDr.
Beňo.
V obci sa nevyskytla žiadna epidémia.
Obec nezabúdala ani na svojich starších občanov. V tomto roku zabezpečovala rozvoz teplej stravy
z Poľnohospodárskeho družstva v Soblahove pre 11 občanov. O túto službu sa starala pani Koníčková.
Poľnohospodárske družstvo i tento rok dvakrát do týždňa vozilo do obce mlieko a mliečne výrobky. 4
občania boli poberateľmi sociálnych dávok v hmotnej núdzi. a jeden občan dostával príspevok na školské
potreby pre svoje dieťa.

Mesiac október, ktorý dostal prívlastok mesiac úcty k starším, je symbolom dozrievania úrody a
oddychu po celoročnej práci. Dňa 17. októbra 2012 sa konalo stretnutie v kultúrnom dome, na ktorom pani
starostka poďakovala našim starším občanom za ich prácu, za všetko čo urobili pre svoju obec, kút na zemi,
kde zanechali svoje zreteľné stopy, kút na zemi, ktorý nazývajú svojím domovom. Starostka obce pri tejto
príležitosti popriala všetkým len to najlepšie, hlavne pevné zdravie a pohodu v kruhu rodiny a svojich
blízkych a v spoločnosti svojich priateľov. V pripravenom programe sa predstavili deti z MŠ vo Veľkých
Bierovciach, Spevácky súbor Opatovčan a o dobrú náladu sa postarali hudobníci zo skupiny Syntetiz.
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Narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším momentom v živote rodičov. Je pečaťou ich vzájomnej
lásky, je najvzácnejším darom, akým sa môžu milujúci rodičia vzájomne obdarovať. Stáva sa prísľubom
plnosti ich života i trvácnosti ich šťastia. 7. novembra 2012 sa konal v našej obci slávnostný obrad uvítania
detí - našich najmenších občanov do života. Obrad je akousi bránkou, ktorou vchádza dieťa do života našej
obce. Tento rok touto pomyselnou bránou prešlo päť detí.
Pani starostka zaželala rodičom i deťom pevné zdravie a veľa trpezlivosti pri výchove, aby sa
nádeje rodičov, ktoré vkladajú do svojho dieťaťa naplnili, aby rástli nielen pre radosť rodičov, rodiny ale i
našej obce a celej spoločnosti. Prítomné mamičky si po slávnostnom podpísaní do pamätnej knihy prebrali z
rúk starostky na pamiatku darčeky a kvety.
Počet obyvateľov v našej obci je už dlhodobo bez väčších zmien.
K 31. decembru 2012 mala naša obec 415 obyvateľov, z toho 208 mužov a 207 žien. Priemerný vek
našich občanov bol 39,91 rokov.
V obci je vyrovnaná demografická situácia a národnostne je obec zastúpená iba obyvateľmi
slovenskej a českej národnosti.
V tomto roku boli v obci štyri svadby a narodilo sa 5 detí. Zomreli 4 naši spoluobčania - Anna
Janíková 9. 5. 2012, Ing. Pavel Šulek 23. 8. 2012, Ján Mondek 21. 6. 2012 (obaja bývalí starostovia obce)
a Emília Dovinová 12. 9. 2012. Medzi najstarších občanov, ktorí sa dožili veľmi pekného vysokého veku
patrili manželia Magda a Pavel Škúci - 85 rokov, Mária Šuleková - 86 rokov, Ján Bujný - 87 rokov,
Angela Bartáková a Anna Kováčová - 88 rokov, Anna Chorvátová sa dožila krásneho veku 90 rokov a
najstaršou občiankou bola Mária Bulková, ktorá sa dožila 94 rokov.

Kultúrno – spoločenský život
Tento rok bol veľmi bohatý na rôzne zaujímavé kultúrne podujatia v obci. Najvýznamnejšou
kultúrnou udalosťou roka bolo založenie speváckeho súboru Opatovčan. Z iniciatívy pani starostky sa v
marci 2012 v obecnej knižnici a neskôr v sále kultúrneho domu začalo stretávať 11 žien a 3 muži, aby pod
vedením rodáka muzikanta Jozefa Horňáka nacvičovali ľudové piesne. Spočiatku trocha rozpačitý spev sa
postupne i za pomoci harmonikára z Veľkých Bieroviec menil na stále lepší a lepší. Dve až tri hodiny, ktoré
strávili raz do týždňa nacvičovaním spevu ľudových piesní, priniesol čoskoro i prvý úspech.
Po prvýkrát sa predstavili spoluobčanom v rámci podujatia Kultúrne leto Opatovce 2012, ktoré sa
premierovo konalo 8. júla pri športovom ihrisku. Tu bolo premiestnené i pódium spred kultúrneho
domu, prinesené stoly, lavice na sedenie, slnečníky a občania si tu mohli zakúpiť i občerstvenie. I vďaka
peknému slnečnému počasiu sa tu zišlo veľa divákov, ktorí potleskom odmenili piesne v podaní dychovej
hudby Váhovanka, ale predovšetkým boli zvedaví na premiérové vystúpenie v podaní našich spevákov, ktorí
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vystupovali v typických opatovských krojoch. Po počiatočnej tréme sa rozospievali a diváci ich odmenili
veľkým potleskom. Po ich úspešnom vystúpení bola skupina slávnostne pomenovaná na Spevácku skupinu
Opatovčan a pri tejto príležitosti sa uskutočnil slávnostný zápis zakladateľov súboru do pamätnej knihy
obce Opatovce. Zakladajúcimi člemni súboru sa stali: Jozef Horňák - vedúci, Ján Zemánek - harmonikár a
speváci Janka Chorvátová, Helena Blažejová, Emília Hudeková, Katarína Janásová, Margita
Zavadzanová, Anna Nagyová, Želmíra Bulková, Katarína Nagyová, Lenka Bulková, Anna Chorvátová,
Alena Margorínová, Ján Horňák, Igor Bulko, Peter Bulko a Tibor Chorvát.
Jozef Horňák v mene členov speváckeho súboru poďakoval starostke obce Janke Horňákovej za
podporu a vytvorenie podmienok pre súbor. Členovia súboru zasa vyzvŕtali i pani starostku v tanci, pri
ktorom im nebol prekážkou ani náročný terén.
Založenie takéhoto speváckeho súboru bolo veľkým prínosom nielen kvôli oživeniu tradícií,
predovšetkým ľudových piesní, ale prispelo i k zlepšeniu vzťahov v obci a k zvýšeniu hrdosti na našu malú
obec.
V rámci projektu cezhraničnej spolupráce sa 22. septembra uskutočnili Dni obcí Opatovce a Boršice
v ČR v rámci prvých Boršických burčiakových slávností a folklórneho festivalu v obci. Vinohradnícka obec
Boršice sa nachádza západne od Uherského Hradišťa. Slávnosť sa začala sprievodom od kultúrneho domu
cez celú obec, ktorá dýchala veselosťou, nadšením, hudbou, spevom a dobrou náladou. V sprievode nechýbali
ani zástupcovia oboch obcí v krojoch. V rámci podujatia sa predstavili folklórne a spevácke súbory a
ľudovoumeleckí remeselníci z oboch obcí v amfiteátri a v areáli športového ihriska. Po príchode
slávnostného krojovaného sprievodu privítal všetkých účastnikov slávností starosta obce Boršice Ing.
Roman Jílek. Naša pani starostka zasa vo svojom príhovore predstavila našu obec a priblížila jej históriu a
súčasnosť. Za našu obec tu vystúpil Detský folklórny súbor Stankovčan pri ZŠ J. Lipského v
Trenčianskych Stankovciach, do ktorého chodia aj deti z Opatoviec, Spevácky súbor Opatovčan, Patrik
Horňák, študent VŠMU, Dychová hudba Váhovanka a ľudovoumeleckí výrobcovia, ktorí sa prezentovali
v stánkoch. Jozef Mondek predviedol pletenie košíkov a korbáčov z prútikov, Ľudmila Katonová predávala
výrobky zo slamy a suchých kvetov, Monika Rogovská zasa výrobky z textilu, Andrea Bohušová priniesla
maľované medovníčky a veľký úspech mali aj tradičné koláče Márie Bulkovej, ktoré naozaj všetkým veľmi
chutili. Jeden stánok bol venovaný i propagácii našej obce. Všetci učinkujúci vystúpili v krojoch, ktoré
prezrádzali hrdosť, kultúru a tradície našich predkov. Na toto príjemné podujatie prišli i viacerí naši
občania, ktorí potleskom odmenili i učinkujúcich z Moravy - Detský folklórny súbor Pentlička, Folklórny
súbor a cimbalová muzika Pentla, Mužský zbor Stoprounští vinaři. V rámci festivalu ešte vystúpil i
folklórny súbor Soláň, Lučina, Spolek odvážnych, Dolněmčan, Děcka z Kunovic, cimbálovka Šefranica a
speváci z Boršic u Blatnice.
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O veselú atmosféru sa postarali i naši speváci, ktorí počas vystúpenia Váhovanky roztancovali i
divákov. Pretože to boli i „burčákové“ slávnosti, všetky vystupujúce skupiny dostali i demižón burčiaku a
detské súbory zasa košík plný chutného šťavnatého boršického hrozna.
Našu obec tu prezentovala i pani Struhárová so svojimi koníkmi, na ktorých sa mohli deti povoziť
na miestnom ihrisku.
Obecný úrad však nezabudol ani na tradičné kultúrne akcie.
V nedeľu 5. februára detský fašiangový karneval privítal rozprávkové bytosti, zvieratká i
chrobáčikov v sále kultúrneho domu. Deti v maskách sa zabavili pri veselých pesničkách a vtipných
súťažiach. O tie sa postarali lienka a včielka, členky Trenčianskeho hradného divadla. Do tanca i k dobrej
nálade prispel Dj Richard Bulko veselými skladbami a pesničkami. Na záver karnevalu dostala každá
maska malý darček, ktorý pripravil Obecný úrad s pomocou pani Marty Šulekovej.
Aj tento rok sa naši občania zišli pri kultúrnom dome na stavaní mája. Strom na máj tento rok
poskytlo Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce. Deti okrášlili máj krepovými stužkami a potom sa
dostala k slovu technika Sandra Prekopa, ktorý pomocou autožeriavu za asistencie pomocníkov osadil máj.
Deň detí oslávili naši malí v sobotu 2. júna po prvýkrát v areáli pri športovom ihrisku. Obecný úrad
pripravil pre ne bohatý program. Mohli sa vyšantiť na nafukovacom skákacom hrade, zasúťažiť si
v rôznych súťažiach – skákanie vo vreci, triafanie loptičkou, loptové hry. Na pripravenej pahrebe si deti
opekali párky. Na záver dostali deti k svojmu sviatku malý darček. O ozvučenie a veselé pesničky sa
postaral Richard Bulko.
Ďalšie vystúpenie v rámci podujatia Kultúrne leto Opatovce 2012 patrilo DH Opatovanka. V
nedeľu 12. augusta koncertným vystúpením vytvorili príjemnú atmosféru pre občanov i návštevníkov našej
obce. Počasie i teraz prialo a umožnilo našim občanom príjemne stráviť nedeľné popoludnie opäť v areáli
športového ihriska.
.

Tradičnú hodovú zábavu tento rok organizovala vedúca pohostinstva pani Blahová pri

kultúrnom dome.
Podvečer 5. decembra prišiel opäť do obecného parku Mikuláš s anjelom a po rozsvietení
vianočného stromčeka farebné blikotavé svetielka rozžiarili nielen park ale hlavne očká detí, ktorých sa tu
stretlo neúrekom. Mikuláš sa musel veru obracať, keď sa chcel prihovoriť každému dieťaťu, preto bol rád, že
má so sebou anjela, ktorý mu pomáhal. Deti, niektoré smelo, niektoré trocha ustráchane, pristupovali k
nemu, aby povedali, či cez rok poslúchali a boli dobré. Mnohé sa priznali, že to s tým poslúchaním veru
nebolo celkom v poriadku. Mikuláš však každé dieťa pochválil, povzbudil a obdaroval pripraveným
darčekom z veľkého prúteného koša. Deti mu na oplátku zarecitovali, zaspievali a dokonca zahrali na
píšťalke. Na záver sa Mikuláš rozlúčil so sľubom, že na budúci rok zasa medzi deti príde.
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Po prvýkrát obecný úrad pripravil pre našich občanov Vianočnú besiedku. V nedeľu 16. decembra
sa stretli občania v kultúrnom dome, kde to už dýchalo vianočnou atmosférou. Voňalo tam nielen ihličie, ale
i vianočný punč, ktorý pripravil Paľko Horňák a chutné koláče, ktoré znova napiekla Mária Bulková. V
programe sa predstavili deti z materskej školy i z detského domova Lastovička v Trenčíne, Peter Marchot a
Spevácky súbor Opatovčan. Sálou tak zneli známe i menej známe krásne vianočné koledy a vinše. Deti zo
základnej školy ukázali, ako sa pečú vianočné oblátky, ktoré si tu ľudia mohli i kúpiť. Podobne na predajnej
výstavke si mohli zakúpiť i výrobky ich šikovných rúk - adventné venčeky, ozdoby, pohľadnice a podobne.
Vyzdobené medovníčky ponúkala i Andrea Bohušová a výrobky zo slamy a sušených kvetov predviedla
Ľudmila Katonová.
I keď išlo o premiérovú akciu, ľuďom sa veľmi páčila a spríjemnila im predvianočný čas.
Kto vyrástol na vidieku, vie veľmi dobre, že knižnica bola jedným z mála miest, ktoré vždy
uspokojovalo túžbu po poznávaní a čítaní. I v našej miestnej knižnici si mohli občania požičať knihy každý
piatok a knihovníčka Marcela Bulková im bola ochotná vždy pomôcť a poradiť i výberom nových kníh,
ktorých počet i tento rok vzrástol o 14 i vďaka podpore obecného úradu.

Duchovný a náboženský život
Správcom Farského úradu vo Veľkých Bierovciach, pod ktorú patrí i naša obec, bol i tento rok
Mgr.Ján Michút. Ten sa staral nielen o duchovný život svojich farníkov, ale i o zlepšenie materiálnych
podmienok. Vo farskom kostole sa zrealizovala prestavba presbytéria, ktoré bolo zväčšené a doplnené
novým obetným stolom i ostatným zariadením. Anjeli z hlavného oltára, ktorí boli tiež zreštaurovaní,
pochádzajú ešte z pôvodnej opatovskej kaplnky. Okrem toho bol vymaľovaný i celý interiér kostola. Viaceré
maľby, ktoré boli ešte z čias nebohého p. farára Pavla Šadláka, zostali však zachované. Boli znova natreté
i lavice. Znovavysvätenie kostola sa uskutočnilo za účasti nitrianskeho biskupa Mons. Mariána Chovanca.
Pán farár nezabudol i na našu kaplnku, ktorá bola tiež znova vymaľovaná. V septembri sa v nej
už tradične konala hodová bohoslužba na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky tejto kaplnky.
Na ňu si tento rok pán farár prizval ďalšieho celebranta a celú slávnosť oživili svojimi piesňami i členovia
speváckeho súboru Opatovčan.. Tento rok veriacim znova prialo i príjemné teplé slnečné počasie, a preto sa
tu zasa zišlo veľké množstvo rodákov.
Náš spevácky súbor viackrát vystúpil i vo farskom kostole a spolu so speváckym zborom z Veľkých
Bieroviec vystúpil i vo vianočnom období.
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.
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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 2011-2012
navštevovalo 361 žiakov. Z našej obce tam dochádzalo 20 žiakov, pričom len 1 žiačka tu končila povinnú
školskú dochádzku. Škola v tomto roku oslavovala 55.výročie svojho založenia. Oslavy sa konali
v telocvični školy. Návštevníci si mohli prezrieť všetky zrekonštruované priestory školy, vyzdobené triedy,
nové učebne, množstvo panelov na chodbách, na ktorých okrem prehľadu histórie mohli obdivovať i
šikovnosť a tvorivosť žiakov. Tí sa im predstavili i na slávnostnej akadémii.
Najvýznamnejšie medzníky školy počas jej 55 ročnej histórie:
1956 - otvorenie školy s názvom Osemročná stredná škola
1961 - škola premenovaná na Základnú deväťročnú školu
1967 - odhalenie pamätnej tabule učiteľovi a národnému buditeľovi Michalovi Kiššovi
1980 - premenovanie školy na Základnú školu s osemročnou školskou dochádzkou
1992 - realizácia projektu Zelená škola
1993 - zaradenie do siete Škôl podporujúcich zdravie
1994 - plynofikácia školy
1997 - škola s právnou subjektivitou
2001 - prepožičanie čestného názvu školy po Jánovi Lipskom
2004 - škola zlúčená s materskou školou
2010 - celková rekonštrukcia školy
Celková rekonštrukcia školy sa začala v júli 2010 a bola ukončená v roku 2011. Bola
najrozsiahlejšou od jej vzniku a samozrejme i veľmi potrebnou pre školu, ktorá sa po jej ukončení zmenila
na nepoznanie. Z eurofondov na projekt škola získala viac ako 1 milión eur a obec spolufinancovala projekt
vo výške 5 %. Z projektu bolo zrealizovaných veľa stavebných a rekonštrukčných prác - rekonštrukcia
kotolne, výmena kotlov, radiátorov, rekonštrukcia elektriny, kompletná nová elektroinštalácia v školskej
kuchyni, rekonštrukcia školského zvonenia a školského rozhlasu, výmena okien a dverí za plastové,
zateplenie budovy a vymaľovanie fasády, kompletná rekonštrukcia v školskej kuchyni, vybavenie novými
spotrebičmi i výmena stolov a stoličiek v školskej jedálni.
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Deti predškolského veku navštevovali Materskú školu vo Veľkých Bierovciach, v ktorej pokračuje
vo funkcii riaditeľky školy Lenka Bulková. V tomto roku ju navštevovalo 35 detí, z toho okolo 15 z našej
obce a 10 predškolákov nastúpilo v septembri do 1. ročníka.
Materská škola sa zapájala do akcií v oboch obciach, deti vystupovali pri rôznych príležitostiach.
V popoludňajších hodinách deti mali možnosťvenovať sa viacerým krúžkom. Podľa záujmu mohli pracovať
vo výtvarnom krúžku, v hre na flautu (ZUŠ Nemšová) i v spoznávaní anglického jazyka. Dobré výsledky
dosiahli i pri prezentácii školy, v zapájaní sa do súťaží a projektov i v zachovávaní tradícií školy.
Naša v obec v minulosti podľa požiadaviek prispievala na vybavenie škôlky. Za posledné dva roky
takúto požiadavku však od obecného úradu vo Veľkých Bierovciach nedostala a na financie vynaložené na
zhodnotenie majetku nemôže naša obec prispievať, pretože nemôže investovať do majetku, ktorého nie je
zriaďovateľom. Bolo tak vyriešené nedorozumenie okolo financovania, že naša obec sa nepodieľa na
financovaní škôlky, pretože aj na deti z Opatoviec, ktoré sú prihlásené v MŠ, dostáva obec Veľké Bierovce
peniaze v podielových daniach zo štátu.

Šport a telesná kultúra
Letné olympijské hry v Londýne motivovali mnohých, aby sa viac venovali športu. I športový areál
v obci nemal núdzu o záujemcov nielen z našej dediny ale i z okolia. Za priaznivého počasia sa tu striedali
mladší i starší vyznavači športu.
V prvú augustovú nedeľu sa v sále kultúrneho domu konal tradičný šachový turnaj. Už siedmy
ročník sa tešil veľkému záujmu zo strany šachistov. Sily si prišlo zmerať 60 súťažiacich, mužov, žien a detí.
Aj tento ročník bol medzinárodný, lebo sa ho zúčastnili šachisti z našej partnerskej obce Boršice v ČR a
jeden hráč šachu z Portugalska. Na prvých troch miestach sa umiestnili: 1. Maslík M. z Trenčína, 2.
Blažek M. z Trenčína, 3. Machalová V. z Budmeríc. Turnaj organizačne opäť zabezpečil Ing. Pavol
Ondriška za finančnej podpory obecného úradu a sponzorom PYROSLOVAKIA, s.r.o., Pohostinstvo
Opatovce Mariana Blahová, Predajňa Potraviny – Ing. Marcela Opačitá. Chýbajúce stoly zapožičal OcÚ
Veľké Bierovce.
V nedeľu 23. 9. 2012 sa v rámci projektu „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“ konal
šachový turnaj „Otevřený přebor Moravy 4-člennních družstev v bleskové hře“, ktorého sa zúčastnili aj
šachisti z Opatoviec. V silnej konkurencii sa síce neumiestnili na prvých miestach, ale zato získali ďalšie
skúsenosti a strávili príjemný deň v športovom duchu.
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V majstrovských súťažiach vo futbale reprezentovali v rámci okresu dve mužstvá – dospelí a žiaci
OTJ Veľké Bierovce-Opatovce. Mužstvo dospelých malo vo svojom kádri 19 hráčov a pod vedením Romana
Kadáka a Bystríka Ondráška obsadili v okresnej lige 7. miesto, čím si zlepšili pozíciu v porovnaní
s predchádzajúcim ročníkom o dve miesta. Dokázali tak, že patria medzi popredné mužstvá a dokážu hrať
vyrovnané zápasy so všetkými súpermi.
Mužstvo žiakov hralo pod vedením trénerov R. Kadáka, B. Ondráška, M. Ondráška a M. Gabriša
a obsadili 5. miesto.
Za poskytované finančné prostriedky na činnosť OTJ patrí vďaka Obecnému úradu Veľké Bierovce
a finančne na činnosť futbalových mužstiev prispel i OcÚ Opatovce.

Počasie
Na prelome januára a februára na Hromnice k nám prišla z Ruska arktická zima. Na východe
zaznamenali rekordné až -37°C nočné teploty a i denné teploty boli veľmi nízke a v druhej polovici februára
sme tu mali i veľa snehu. I keď v polovici marca už bolo okolo 20° C, no na Veľkú noc (6.-9. apríla) zasa
prišli tuhé nočné mrazy, ktoré neprospeli hlavne kvitnúcim marhuliam. Jar a predovšetkým máj boli veľmi
suché, začiatkom prázdnin tu zasa boli tropické teploty až 37°C a veľmi teplé bolo i leto. To zle vplývalo
na úrodu obilia, ktorá bola nižšia, ale zemiakov sa tu urodilo veľa. Podobne i úroda jabĺk v tomto roku bola
rekordná. Ľudí, ktorí obhospodarujú ešte polia, znova nepríjemne opakovane prekvapili divé svine a srnky,
ktoré im ničili úrodu a dostávali sa k tesnej blízkosti obydlí i miestneho cintorína. K tomu, že tu mali tento
rok obživy naozaj dosť, prispeli družstevné lány kukurice, ktoré boli na poliach od hrádze až po letisko.
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. Prvý sneh
napadol až po Martinovi, ten však vydržal len krátko, ale biely poprašok striedavo pospal krajinu až do
Vianoc, ktoré však boli zasa bez snehu.
Aj v tomto roku naši občania netrpezlivo čakali, či bocianie hniezdo neostane prázdne. Bociany nás
nesklamali, prvé sa už pyšne prechádzali po roliach 9. apríla a do leta vyviedli i svojich potomkov.
Vzhľadom na to, že pod takýmto hniezdom sa nedá plocha využívať, obecné zastupiteľstvo schválilo
finančnú čiastku 33 EUR ako kompenzáciu za bocianie hniezdo v záhrade pre pani M. Marchotovú.
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Záver kroniky za rok 2012
Pri spracovaní kroniky za rok 2012 boli použité tieto podklady:


Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2012



Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2012



Štatistické údaje za rok 2012



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 2012 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve
dňa.........................a bol schválený uznesením č...............................

V Opatovciach dňa ........................................
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Starostka obce

