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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 

V roku 2013 na verejnosti zarezonovali viaceré udalosti, ktoré ovplyvnili Slovensko ako krajinu a 

taktiež i našu obec.  

Celosvetovou udalosťou roka 2013 sa stala voľba nového pápeža po nečakanom konkláve, ktoré si 

vynútilo náhle odstúpenie Benedikta XVI. zo zdravotných dôvodov. Nový pápež František, prvý pápež z 

Latinskej Ameriky a prvý pápež z rádu jezuitov, si hneď získal srdcia veriacich. Spontánnosťou, 

skromnosťou, solidaritou, priblížením sa k človeku, volaním po spravodlivosti a najmä autentickým 

prežívaním viery dokázal osloviť nielen veriacich. Stal sa skutočnou morálnou autoritou. 

Koncom roka sa ľudí na celom svete dotkla smrť Nelsona Mandelu, ktorý bol jednoznačne jednou z 

kľúčových osobností a líder medzinárodného hnutia pre ľudské práva.20. storočia. Dostal Nobelovu cenu 

mieru a stal sa prvým demokratickým prezidentom Juhoafrickej republiky. Svojím životom ukázal svetu, že 

zápas o slobodu nemusí byť márny. 

Pokoj vo svete nebol ani tento rok. Zo všetkých nepokojných krajín bola výnimkou vojna v Sýrii. V 

brutálnej civilnej vojne zabili vyše 100-tisíc ľudí a vyhnali státisíce z domovov. Použitie chemických zbraní 

proti vlastným ľuďom tento rok vydesilo svet. Nobelovu cenu za mier získali práve chemickí inšpektori. 

Cenu dostala Organizácia pre zákaz chemických zbraní najmä za rozsiahle úsilie o likvidáciu týchto zbraní 

v Sýrii. Potešili sa z nej aj traja slovenskí zamestnanci organizácie. 

Tisíce Ukrajincov po deviatich rokoch znovu obsadili kyjevské Námestie nezávislosti po tom, ako 

prezident nepodpísal dohodu s Európskou úniou a hovoril o budúcnosti krajiny s ruským prezidentom 

Putinom. 

Celým svetom otriasla i aféra o odpočúvaní telefonátov a sledovaní e-mailov i európskych politikov 

zo strany amerického Národného bezpečnostného úradu, ktoré zverejnil E. Snowden, ktorý sa stal 

symbolom všeobecného ohrozenia pre stratu súkromia. 

Teroristi pokračovali v akciách i tento rok. Aprílový útok na Bostonský maratón bol prvým útokom 

na americkej pôde od roku 2001, ktorého cieľom boli civilisti. Zomreli pri ňom traja ľudia. V nákupnom 

centre v Nairobi si ozbrojenci cielene vybrali miesto, kde sa zdržiava mnoho cudzincov, ktorí boli aj medzi 

61 civilnými obeťami. 

Aj Slovenska sa tento rok dotkol terorizmus a nestabilná situácia na Blízkom Východe ako ešte 

nikdy v modernej histórii krajiny. Dvaja slovenskí horolezci Peter Šperka a Anton Dobeš sa v júni stali 

obeťami teroristického útoku v Pakistane. Spolu tam pod horou Nanga Parbat zomrelo jedenásť ľudí. Na 

vojenskej základni v afganskom Kandaháre v júli po teroristickom útoku zomrel slovenský vojak D. 

Kavuliak. Ďalší dvaja boli zranení ťažko a štyria ľahko. Koncom roka po podobnom útoku zomreli 

v Kábule ďalší dvaja slovenskí vojaci. 
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Z hľadiska Európskej únie sa podarilo prekonať hospodársku krízu a postupne naštartovať proces 

zotavovania európskej i našej ekonomiky. Nezamestnaných však neubudlo, bez práce bolo okolo 14% 

Slovákov. Na úradoch práce výrazne neubudlo ani mladých ľudí do 29 rokov, aj keď vláda rozdala firmám 

na ich zamestnanie 70 miliónov eur. 

V septembri vláda spustila tzv. bločkovú lotériu, aby sa zvýšil príjem štátu z daní. Politicky išlo o 

relatívne pokojný rok, i keď nespokojnosť ľudí s korupciou, ignoranciou práva, nekultúrnosťou a aroganciou 

našich politikov, nespravodlivosťou a narastajúcou chudobou na Slovensku rástla. Svoju apatiu a nezáujem 

o politické dianie prejavili i v malej účasti na župných voľbách. Prekvapivým bolo víťazstvo extrémistu 

Kotlebu v župných voľbách v Banskobystrickom kraji. 

Slovensko prišlo v tomto roku o viacerých významných umelcov. Zomrel známy divadelný a 

muzikálový režisér Jozef Bednárik, herci Jozef Dóczy, Jozef Adamovič i Viera Strnisková. 
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Činnosť orgánov samosprávy 

 Tento rok došlo k viacerým zmenám v zostave poslancov obecného úradu. Ing. František Dohál sa 

vzdal mandátu a na jeho miesto nastúpila Brigita Marcinátová Z dôvodu zmeny trvalého pobytu mimo 

územia obce zanikol i mandát poslanca Ing. Patrika Bulku a predpísaný sľub poslanca zložil Ing. Richard 

Bulko. V priebehu roka došlo i k zmene hlavného kontrolóra. Na základe žiadosti hlavnej kontrolórky 

Anny Dohňanskej došlo k ukončeniu pracovného pomeru dohodou k 31. 12. 2013 a za hlavného kontrolóra 

obce Opatovce bola v konkurze zvolená Ing. Kristína Repková od 1. 1. 2014 na obdobie 6 rokov. 

Obecné zastupiteľstvo i v tomto roku zasadalo pravidelne i mimoriadne, pretože okrem iných 

povinností pripravovalo veľké podujatie výročia 900 rokov od prvej písomnej zmienky o obci v známej 

Zoborskej listine z roku 1113 spojeného s mikroprojektom v rámci Operačného programu cezhraničnej 

spolupráce SR– ČR pod názvom „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“. 

 I v tomto roku sa pokračovalo v odkupovaní pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu a ich 

prideľovanie záujemcom. Bolo vydaných spolu 8 stavebných povolení, 6 domov je už rozostavaných 

a novostavba Bošanských bola ako prvá i skolaudovaná. Obecný úrad plánuje urobiť inžinierske siete 

a pripraviť ďalších 6 pozemkov smerom od kríža k bytovkám. 

  
 

9. novembra sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov. V Trenčianskom kraji si občania 

zvolili župana Juraja Bašku hneď v prvom kole. V našej obci sa z počtu 330 oprávnených voličov 

zúčastnilo iba 46 občanov, čo je iba 14%.. Z nich väčšinu hlasov - 25 získal práve Juraj Baška. 

 

Verejno-spoločenský život  

 V Pasienkovom spoločenstve podielnikov Opatovce sa vyostrili spory medzi podielnikmi 

a predsedníčkou Ing. Máriou Chorvátovou, ktorá i napriek viacerým súdnym sporom ignorovala akékoľvek 

ich názory a námietky podielnikov. Pretože i napriek urgenciám nebolo zvolané už 4 roky valné 

zhromaždenie podielnikov, títo nemali možnosť oboznamovať sa s činnosťou a správou financií 

spoločenstva. Nemohli sa dostať ani ku svojim peniazom za predaj pozemkov, nikto nekontroloval ani 

ťažbu dreva a jeho predaj. Preto v zmysle stanov zvolali valné zhromaždenie za účasti notárky, kde  bolo 

založené Združenie lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo s právnou 

subjektivitou. Bolo schválené a overené notárskou zápisnicou práve na tomto valnom zhromaždení, na 

ktorom bol zvolený i nový výbor a dozorná rada. Nový výbor začal pracovať v zložení: Ing. Jozef Janík, 

Ing Ľubomír Bulko, Pavol Horňák, Ján Kováč a Jozef Bujný. Členmi dozornej rady sú: František 

Margorín, Ján Dohňanský. Predsedníčka Ing. Chorvátová bola odvolaná a vyzvaná, aby odovzdala 

agendu.  
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Pretože Dobrovoľnícky hasičský zbor pod vedením Bystríka Horňáka nevyvíjal už žiadnu činnosť, 

starostka obce uvítala iniciatívu mladých obnoviť činnosť DHZ v Opatovciach na stretnutí 24. mája. 

Mladí hasiči tak nadviazali na dobré tradície a činnosť tohto zboru v obci v minulosti. Poctivo trénovali 

a zúčastnili sa i hasičských súťaží. Bolo zakúpené i nové motorové čerpadlo, ktoré by pomohlo pri 

odčerpávaní vody pri výnimočných situáciách. Mladí hasiči významne pomohli i pri organizačnom 

zabezpečení obecných osláv. 

DHZ Opatovce má 20 členov, predsedom je Ing. Patrik Bulko, veliteľ Bc. Benjamín Vasko, 

strojník Ing. Pavol Repka, preventivár Bc. Branislav Bulko a tajomník a pokladník Jakub Koníček. 

 

 

Ekonomický život  

Ekonomický život v obci sa riadil schváleným rozpočtom obce. 

Za rok 2013 mal obecný úrad celkové príjmy 138 857,55 € a celkové výdavky 135 118,24 €. 

  

V tomto roku neboli žiadne zmeny v pôsobení firiem a spoločností. Nedošlo ani k realizácii 

žiadnych väčších stavebných prác okrem náteru fasády kultúrneho domu a čiastočne boli opravené miestne 

komunikácie frézovaným asfaltom. Tie sú vo veľmi zlom stave, ale opraviť ich bude možné až po 

vybudovaní kanalizácie. Tá sa nezrealizovala ani v tomto roku, ale po dlhej dobe sa už skutočne javí veľmi 

reálne, že Trenčianske vodárne a kanalizácie v budúcom roku začnú s jej realizáciou. Už bol stanovený 

i harmonogram prác. 

Kvôli obecným oslavám sa venovala zvýšená pozornosť i čistote obce. Okrem vyčistenia plochy pod 

briežkom pri Váhu, kam niektorí spoluobčania ešte stále vozili domový odpad, boli vyčistené všetky 

chodníky, priekopy, cesty a areál pri viacúčelovom ihrisku. I všetky trávnaté plochy na cintoríne i v celej 

obci boli pravidelne kosené. O ich údržbu a všetky drobné obecné práce sa okrem p. Koníčka starali v lete 

i dvaja odsúdení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne. 

 

Väčšina našich občanov si už zvykla triediť odpad. Okrem kontajnerov na papier, sklo, plasty i 

oblečenie a obuv, bolo možné odovzdať i tzv. nebezpečný odpad - oleje a tuky, batérie a akumulátory, 

vyradené elektrické a elektronické zariadenia. Dvakrát do roka občania mohli vyhodiť nepotrebný domový 

odpad do veľkoobjemových kontajnerov. V apríli využili aj možnosť po prvýkrát likvidovať i biologicky 

rozložiteľný odpad, čo využili predovšetkým po strihaní stromov v záhradách a pri jarnom čistení záhrad. 

Všetky privezené konáre boli rozdrvené a drevená štiepka odvezená. 
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I tento rok sa obecnému úradu podarilo získať finančné prostriedky na financovanie kultúrno-

spoločenských podujatí od miestnych sponzorov, vždy bola ochotná prispieť Ing. Marcela Opačitá i pani 

Blahová z miestneho pohostinstva. 

 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

V obci sa nevyskytla žiadna epidémia, občania so zdravotnými problémami navštevovali svojich 

obvodových lekárov, ktorí boli tí istí ako minulý rok. Iba MUDr. Markechovú zo zdravotných dôvodov 

zastupovala v druhom polroku MUDr. Pilková. V tomto roku zasa parlament schválil výmenné lístky, 

pacienti si teda pred návštevami odborných lekárov museli u svojich obvodových vyžiadať výmenné lístky, 

čo tiež sťažilo našim občanom situáciu kvôli komplikovanému cestovaniu do Trenčianskych Stankoviec.  

Obec opäť pomáhala i svojim starším občanom. I v tomto roku zabezpečovala rozvoz teplej stravy v 

priemere pre šiestich občanov. Túto činnosť robila p. Koníčková, ktorá je zamestnaná i ako upratovačka. 

Dvaja občania poberali sociálne dávky v hmotnej núdzi a 8 občanov bolo evidovaných na úrade 

práce ako dlhodobo nezamestnaní. 

 

Jeseň v prírode je symbolom i jesene života. Ten podobne ako pestré farby v prírode prináša šťastné 

i smutnejšie okamihy. Na tie si spolu pospomínali pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v októbri naši 

starší spoluobčania. Pani starostka im vyslovila poďakovanie za celoživotnú prácu, za hodnoty, ktoré 

svojou prácou vytvárali. Pripomenula im, že obecný úrad vždy ponúkne pomocnú ruku všetkým, ktorí ju 

budú potrebovať. Spoločné posedenie im spríjemnilo i vystúpenie detí z materskej školy, spevácky súbor 

Opatovčan a harmonikár Tomáš Bečár. 

  

Počet obyvateľov v našej obci sa výraznejšie nezmenil ani tento rok, bol však o niečo nižší ako 

minulý rok. 

K 31. decembru 2013 mala naša obec 408 obyvateľov, z toho 203 mužov a 205 žien. Priemerný vek 

našich občanov sa zvýšil na 40,71 roka. 

 Najstaršou občiankou je Mária Bulková (č.d.91), ktorá sa dožila 94 rokov. 91 rokov oslávila 

i Anna Chorvátová (č.d.62) a medzi najstarších občanov obce patrí i Anna Kováčová (č.d.21), ktorá sa 

dožila 88 rokov. 

  V obci boli 3 svadby a narodili sa 3 deti. Navždy odišli 4 naši spoluobčania, Milan Barták 29. 

januára (64 rokov), Ján Bujný 17. mája (88 rokov), Angela Bartáková 11. septembra (88 rokov), a Ján 

Blažinský 28. septembra (81 rokov). 
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Kultúrno-spoločenský život 

 Tento rok bol veľmi bohatý na množstvo kultúrnych akcií.  

Medzi prvé tradičné akcie patril detský fašiangový karneval. I keď účasť detí z dôvodu chrípkového 

ochorenia bola menšia, deti mali dobrú náladu a o ich zábavu sa postarali známe postavy z rozprávky 

Mrázik - Nastenka a Marfa v podaní členiek Trenčianskeho hradného divadla. Samozrejme i tento rok 

masky boli odmenené balíčkami so sladkosťami, ktoré pre ne pripravila Ing. Opačitá z predajne Potravín 

a M. Šuleková. 

  

I keď nešlo o kultúrnu akciu, ale viaceré ženy sa koncom zimy stretávali u pani Anny Dohňanskej 

na driapaní peria. Túto kedysi typickú dedinskú tradíciu znova oživili a zaspomínali si na časy, keď sa 

takto chystala výbava pre nevesty v každom dedinskom dome. I v Opatovciach ženy v minulosti takto 

trávili dlhé zimné večery, pretože takmer v každom dome gazdiná chovala kŕdeľ husí. Tie sa cez deň kúpali 

vo Váhu a pásli sa na pažiti.  

 

Posledný aprílový deň, sa už tradične občania stretávajú pri stavaní mája. Deti vyzdobili máj 

pestrými krepovými stužkami a za pomoci autožeriavu Sandra Prekopa a jeho pomocníkov sa podarilo máj 

úspešne osadiť. Strom na máj poskytlo PSP Opatovce. 

 

Pretože v sobotu 1. júna pršalo, oslavy MDD sa konali o týždeň v areáli pri športovom ihrisku. Pre 

deti boli pripravené rôzne atrakcie. Mohli sa vyšantiť na skákacom hrade, zvládnuť prekážkovú dráhu, 

mohli si dať vymaľovať tvár a nakoniec si opiecť špekačky. Na záver dostalo každé dieťa darček. I túto 

akciu podporili sponzori Marius Pedersen, a. s., Trenčín a Ing. Marcela Opačitá. 

 

Najvýznamnejším kultúrnym podujatím boli oslavy významného jubilea – 900 rokov od prvej 

písomnej zmienky o obci v známej Zoborskej listine pochádzajúcej z roku 1113.  

 

Obec Opatovce patrí medzi najstaršie písomne doložené obce na Slovensku. Prvá písomná zmienka 

o obci sa zachovala v známej zoborskej listine pochádzajúcej z roku 1113, v ktorej sú popísané majetky 

benediktínského opátstva na Zobore nad Nitrou. Tento dokument, je jeden z najcennejších písomných 

dokladov o histórii Slovenska. Opatovce sú tu zapísané pod názvom Villa trensciniensis sancti Ypoliti. 

Najstarší názov obce teda znel „sv. Hypolit“. V ďalších storočiach vystupovali Opatovce pod názvom 

Apaty (1378), Apati (1411), Apathy (1412), Opatowce (1773). Je teda zrejmé, že od 14.storočia sa názov 

obce podobal dnešnému. Obec si ponechala názov aj vtedy, keď už opátstvu nepatrila, ale prešla do majetku 



 8. strana kroniky obce Opatovce 

nitrianskeho biskupstva, čo sa udialo v 15.storočí. Opatovce vystriedali viacerých vlastníkov, rodinu 

Velčovských, neskôr rád jezuitov a po zrušení rádu sa stali Opatovce majetkom Fondu štúdijnej základiny. 

Z 18. storočia sa zachovali zmienky o opatovských rybároch a mlynoch stojacich na Váhu. Tradícia 

mlynárstva mala mimoriadny význam, mlynári sa tešili priazni, záujmu aj váženosti u príslušníkov 

všetkých stavov. Opatovské mlyny, ako typické riečne mlyny, boli charakteristické tým, že samotní mlynári 

sa starali aj o dopravu obilia a odovzdanie múky. Na dopravu využívali člny alebo kompu, ktorá premávala 

medzi Opatovcami a Záriečím. Život obce vždy bol a je spätý s riekou Váh, ktorá mnohokrát pripravila 

Opatovčanom horúce chvíle. Mnohé z povodní na tejto rieke narobili v obci veľké škody. Obec kvôli 

povodniam údajne štyrikrát zmenila svoje miesto. Vybudovaním hrádze na tejto rieke odbudli vrásky z čela 

obyvateľom obce. 

Do roku 1942 bol raritou Opatoviec miestny hlásnik s hlásnickou trúbou, lampášom a halapartňou. 

Vybudovaním miestneho rozhlasu zanikla jeho potreba. 

Do života obce v druhej polovici 19. storočia výrazne zasiahla cholerová epidémia, ktorej padli za 

obeť desiatky ľudí. V rokoch 1880 a 1890 zhorela veľká časť dediny. 

Opatovce boli v minulosti poľnohospodárskou obcou, popri veľkostatkárskej pôde vlastnili pôdu aj 

drobní roľníci. Niektorí z občanov si určite ešte pamätajú ťažké chvíle pri zakladaní jednotného roľníckeho 

družstva. Hranice chotára sa nemenili až do 2. svetovej vojny, kedy časť pôdy začlenili do areálu Letiska v 

Trenčianskych Biskupiciach. 

V histórii obce zanechala stopy 1. i 2. svetová vojna. Cez 2. svetovú vojnu pomáhali obyvatelia 

obce partizánskym jednotkám pri prevoze na loďkách cez rieku Váh. Ján Bulko bol za túto činnosť väznený 

v koncentračnom tábore Mauthausen. V noci z 8. na 9. apríla 1945 bola obec oslobodená jednotkami 

Sovietskej armády. Pri prestrelke v obci zahynul sovietsky vojak, ktorého pochovali na miestnom cintoríne. 

Po skončení vojny ho exhumovali a previezli na bratislavský cintorín. Skutočný rozvoj obce nastal po vojne. 

V roku 1949 bol do obce zavedený telefón, v 50-tych rokoch bolo realizované priame autobusové spojenie 

s Trenčínom. V roku 1959 zaviedli do obce elektrický prúd. 

Začiatky vyučovania v miestnej škole siahajú do druhej polovice 19. storočia. Od 1. septembra 1935 

chodili do školy v Opatovciach žiaci z Opatoviec aj Veľkých Bieroviec prvý a druhý ročník, tretí, štvrtý 

a piaty ročník zasa žiaci z Opatoviec aj Veľkých Bieroviec do školy vo Veľkých Bierovciach. V roku 1942 

bola spojená škola Veľké Bierovce so školou v Opatovciach, riaditeľstvo spojenej školy bolo v Opatovciach. 

Neskôr začali žiaci piateho ročníka už chodiť do školy v Stankovciach. Od roku 1975, kedy bola otvorená 

nová škola vo Veľkých Bierovciach pre prvý až štvrtý ročník, chodili žiaci z Opatoviec do tejto školy. Od 

piatej triedy navštevovali školu v Trenčianskych Stankovciach. V roku 2006 bola Základná škola vo 

Veľkých Bierovciach vyradená zo siete základných škôl, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a  

žiaci všetkých ročníkov chodia do školy do Trenčianskych Stankoviec, prípadne Trenčianskej Turnej alebo 

do Trenčína. 
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Od roku 1978 je v činnosti Materská škola vo Veľkých Bierovciach, spoločne pre deti z Veľkých 

Bieroviec i Opatoviec. Na jej budovaní sa brigádnicky podieľali občania z oboch obcí. 

Občania obce mali možnosť podieľať sa na činnosti telovýchovnej jednoty, ktorá bola a stále je 

spoločná s obcou Veľké Bierovce, červeného kríža, zväzu mládeže. 

Ku skvalitneniu života prispelo v roku 1970 vybudovanie verejného vodovodu a v roku 1998 

plynovodu. 

Od roku 2003 sa podarilo v obci zrealizovať vybudovanie časti kanalizácie, vybudovanie parku, 

športového ihriska, bytovky, pripravili sa možnosti pre individuálnu bytovú výstavbu, prebehla 

rekonštrukcia budovy obecného úradu, kultúrneho domu, hasičskej zbrojnice, obecnej knižnice, autobusovej 

zastávky, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia. Občania majú k dispozícii novú predajňu potravín.  

 

Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky obec pripravila v rámci projektu financovaného 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v projekte „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“. Tento 

projekt sa realizoval v období od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013. 

 

Oslavy, na ktoré sa obecný úrad i všetci občania pripravovali celý rok, sa konali v sobotu 24. 

augusta. Začali sa o 13. hodine svätou omšou v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorú slúžil 

Mgr.Varhaník z Trenčína - Juhu, náš bývalý farár Mgr. Michút i pán farár z Boršíc. Vystúpil na nej i náš 

spevácky súbor. Počasie bolo veľmi príjemné a našu obec navštívilo množstvo rodákov a hostí nielen 

z družobných Boršíc ale i zo širokého okolia. Po omši si mohli pozrieť zaujímavú výstavu o histórii 

a tradíciách našej obce v kultúrnom dome, kde mohli vidieť, ako sa tu žilo v minulosti, starší si zaspomínali 

na svoju mladosť a mnohí sa našli i na starých fotografiách, ktoré boli na viacerých paneloch. Súčasne tam 

bola naranžovaná i výstava o tradíciách, krojoch i zvykoch z družobných Boršíc na Morave. Výstava bola 

otvorená i v nedeľu. 

Pred kultúrnym domom po omši vyhrávala Dychová hudba Boršičanka i cimbalová muzika Pentla. 

Zhromaždilo sa tu veľa ľudí, mnohí v krásnych pestrofarebných krojoch. Krojovaný sprievod na čele 

s mladými so zástavami i erbami oboch obcí prešiel za sprievodu dychovky dedinou až ku športovému 

ihrisku, kde sa konali samotné oslavy. Bol tu pripravený veľký stan s pódiom a tanečným parketom a tiež 

veľký stan na sedenie. Na začiatku sa prihovorila hosťom pani starostka a zástupca starostu z Boršíc. 

Spoločne pokrstili  knihu Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave, ktorá podrobne opisuje život v našej 

obci v priebehu storočí. Druhá časť knihy zachytáva históriu i súčasnosť Boršíc. Knihu si mohli 

záujemcovia neskôr zakúpiť a každá rodina z dediny ju dostala zdarma.  

Kultúrny program bol veľmi bohatý a vystúpili tu súbory z oboch obcí. Po oboch národných 

hymnách v podaní Patrika Horňáka a speváka z Boršíc sa na pódiu roztancovali detské folklórne súbory 

Stankovčan a Pentlička a po nich sa predstavil folklórny súbor Pentla s cimbalovou muzikou, spevácky 
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súbor Stoprounští vinaři a spevácky súbor Opatovčan. Veľmi pôsobivé bolo aj ich spoločné záverečné 

vystúpenie, po ktorom do spevu i do tanca vyhrávala dychová hudba Boršičanka. Všetky vystúpenia 

odmenili diváci veľkým potleskom. 

V rámci sprievodného programu sa predstavili i ľudovoumeleckí výrobcovia z oboch obcí, boli tu 

výrobky zo šúpolia a zo slamy, zdobené medovníky, textilné hračky, keramika, slovenská medovina 

i koštovka kvalitných moravských vín. Ľudia si mohli pochutiť aj na chutných opatovských koláčoch, ktoré 

upiekla Mária Bulková, ale i viaceré ženy z obce priniesli svoje napečené koláče i zákusky.  

O občerstvenie sa na vysokej úrovni postarala firma Party Partners Pavla Janása, podával sa guláš 

a iné dobroty.  

Zaujímavou atrakciou boli i ukážky hipoterapie. Mgr. Struhárová so svojimi koníkmi potešila 

predovšetkým deti, ktoré sa mohli na nich povoziť. 

Večer do tanca hrala dychová hudba Textilanka. 

 

Podujatie sa stretlo s veľmi pozitívnymi ohlasmi, bolo zorganizované na vysokej úrovni, prostredie 

pri športovom ihrisku bolo veľmi kultúrne a pani starostka myslela na všetky detaily. Len vďaka jej snahe a 

pomoci poslancov sa podarilo zabezpečiť dôstojné oslavy, ktoré spojili ľudí a dokázali, že i malá obec 

dokáže pripraviť veľkú akciu. Pomohlo i PD Soblahov, Agronovaz a.s. Nové Mesto nad Váhom, Slovenské 

elektrárne, a. s., TOB Trenčianska Turná, Mlyn Trenčan, spol. s r. o., LIM PLUS, spol. s r.o. 

 

 I napriek tomu, že projekt cezhraničnej spolupráce Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave sa 

oficiálne ukončil 31. augusta 2013, záujem o neformálne priateľské stretnutia pokračoval. Občania obce a 

členovia speváckeho súboru Opatovčan nadviazali na podujatia v rámci tohto projektu a zúčastnili sa 

v septembri na Burčiakových slávnostiach v Boršiciach spojených s folklórnym festivalom. Hoci počasie 

tomuto podujatiu veľmi neprialo, o dobrú náladu a pekné vystúpenia mnohých folklórnych súborov nebola 

núdza. Spevácky súbor Opatovčan vo svojom vystúpení dokázal, že od minulého roka, keď v Boršiciach 

vystupoval prvýkrát, rozšíril svoj repertoár i spevácky sa zdokonalil. Zlatým klincom bolo večerné 

vystúpenie FS Pentla s baladickým príbehom a svetelnými efektami. Účastníci slávností z našej obce, 

ktorých boli dva autobusy, si odniesli bohatý kultúrny zážitok a okúsili pohostinnosť Moravanov. 

 

 Aj tento rok Mikuláš so sprievodom anjela rozsvietil vianočný stromček v obecnom parku a potom 

už len rozdával darčeky deťom, ktoré mu za to recitovali a spievali.  

 

V nedeľu 15. decembra sa mohli naši občania stretnúť už po druhýkrát v kultúrnom dome na 

Vianočnej besiedke. Sviatočnú predvianočnú atmosféru navodili i deti svojimi vystúpeniami. Predstavili sa 

deti z materskej školy, deti z detského domova Lastovička v Trenčíne, Matej Marchot, deti zo základnej 
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školy a spevácky súbor Opatovčan. Sálou sa šírila vôňa pečených oblátok a vianočného punču. Ľudia mohli 

podporiť deti zo základnej školy i detského domova tým, že si kúpili ich výrobky. Mohli si zakúpiť i ozdoby 

zo slamy a suchých kvetov. Nechýbali ani hostia z Boršíc, s ktorými si hlavne členovia speváckeho súboru 

priateľsky posedeli a zaspievali.  

 

Spevácky súbor Opatovčan potešil svojimi piesňami na viacerých vystúpeniach. Okrem už 

spomínaných spievali viackrát v kostole u nás i v Soblahove, zaspievali i dôchodcom na Bodovke i v 

Melčiciach a vyvrcholením bolo ich vystúpenie s pásmom vianočných piesní a kolied na Mierovom námestí 

v Trenčíne počas vianočných trhov.  

 

Duchovný a náboženský život 

 Tento rok veriacich prekvapila správa o preložení správcu Farského úradu vo Veľkých Bierovciach 

Mgr. Jána Michúta na nové pôsobisko vo Veľkej Lehote. V našej farnosti začal pôsobiť v roku 2003 ako 

prvý kňaz novovzniknutej farnosti. Začiatky neboli pre neho ľahké. Musel si zvykať na nové prostredie, 

nových ľudí a mnohé povinnosti ako správcu novej farnosti. Svojím priateľským prístupom, porozumením 

pre starých a chorých ľudí, ktorých pravidelne navštevoval i v našej obci, svojou veselou povahou a 

múdrosťou si získal srdcia svojich veriacich. Okrem duchovného pôsobenia a vplyvu veľa síl venoval i 

celkovej rekonštrukcii farskej budovy i kostola. Nezabúdal ani na našu Kaplnku Sedembolestnej Panny 

Márie, ktorá bola tiež vynovená a v tomto roku bola opravená jej fasáda. I napriek tomu, že svoju 

pastoračnú prácu ukončil 31.júna, s radosťou prijal pozvanie slúžiť i omšu v kaplnke počas osláv výročia 

obce, kde ho veriaci privítali veľkým potleskom. 

Novým správcom Farského úradu vo Veľkých Bierovciach sa od 1. júla stal Mgr. Vojtech 

Chrastina, ktorý predtým pôsobil v neďalekej farnosti Dubodiel. 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 2012-2013 navštevovalo 354 žiakov, z Opatoviec 19. 

V tomto školskom roku skončili povinnú školskú dochádzku na základnej škole 4 deviataci z našej 

obce a do prvého ročníka ZŠ v Trenčianskych Stankovciach nastúpili v septembri 3 prváčky z obce. 

Niektoré deti navštevujú základné školy v Trenčíne i v Trenčianskej Turnej. 
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 Deti predškolského veku navštevujú Materskú školu vo Veľkých Bierovciach. I tento rok MŠ 

organizovala pre deti i rodičov mnohé podujatia, vystúpenia pre mamičky i starých rodičov, jesenné tvorivé 

dielne, príchod Mikuláša, vianočnú besiedku a mnohé ďalšie. Z obce navštevovalo škôlku 14 detí. 

 

Šport a telesná kultúra 

Dňa 1. mája sa v našej obci uskutočnil 1. mariášový turnaj. Zúčastnilo sa ho 15 mariášistov z 

okolitých dedín. Turnaja sa zúčastnili aj traja Opatovčania, viacerí dobrí hráči  z obce však o turnaj 

neprejavili záujem. 

Pod vedením Ing. Pavla Ondrišku začal pracovať šachový krúžok pre deti. Tie sa stretávali raz do 

týždňa v miestnej knižnici a mohli sa tak zdokonaliť v tomto kráľovskom športe. 

V nedeľu 4. augusta 2013 sa v obci v rámci projektu „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“ 

konal 2. medzinárodný slovensko-český šachový turnaj. Ing. Pavol Ondriška ho usporiadal v rámci 8. 

ročníka už tradičného šachového turnaja. Okrem šachistov z Boršíc a Opatoviec sa ho zúčastnil rekordný 

počet šachistov z okolitých miest a obcí. Svoje šachové umenie ukázalo až 71 šachistov. Po prvýkrát 

súťažili i deti, z našej obce sa turnaja zúčastnili Dominik Chorvát, Matej a Peter Marchotovci. Z dospelých 

náš šachista Zdeno Margorín obsadil druhé miesto v kategórií do 1500. 

Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce vykonával svoju športovú činnosť v kategórii 

mužov a starších žiakov. Na tréningy futbalisti v zimnom období využívali i telocvičňu základnej školy 

a v ďalšej príprave i multifunkčné ihrisko v našej obci. Jarná sezóna mužov sa tento rok začala pre 

nepriaznivé počasie s trojtýždňovým oneskorením. Muži svojimi výkonmi dokázali, že patria medzi stabilné 

mužstvá. Už piatu sezónu hrali najvyššiu súťaž v Trenčianskej oblasti a jesennú časť skončili na 8. mieste. 

Najlepším strelcom bol Juraj Barták. Najväčším prínosom pre bierovsko-opatovský futbal bolo, že v roku 

2013 boli do mužstva po ukončení ich dorasteneckého pôsobenia zaradení traja domáci odchovanci, z nich 

i Michal Svatík, ktorý ukončil hosťovanie v Trenčianskych Stankovciach. 

Mladší žiaci po prvej polovici súťaže skončili na 2. mieste. O chlapcov sa po celý rok starali tréneri 

Roman Kadák a Milan Fabian.  

Účinkovanie oboch mužstiev by nebolo možné bez podpory oboch obecných úradov, sponzorov 

a fanúšikov. Finančnými čiastkami prispel i OcÚ Opatovce. 
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Počasie 

V tomto roku sa našťastie prírodné katastrofy vyhli našej obci. Začiatok roka bol studený 

a zasnežený, sneh dal cestárom zabrať i vo februári a prejavil sa i na katastrofálnom stave našich ciest 

plných nových nebezpečných výtlkov. Ani marec však nebol výnimkou. Po príjemnom začiatku prišla opäť 

snehová kalamita a chlad. Sneh, ktorý skoro pravidelne chýba počas Vianoc, prekvapil počas Veľkej noci na 

konci marca. Husto snežilo celé dni a tento marec bol najstudenší za posledných 25 rokov. Po príjemnom 

apríli prišiel znova veľmi studený a daždivý máj. Dažde v západnej Európe zdvihli i hladiny riek 

a s napätím sme sledovali stúpajúcu hladinu Dunaja v Bratislave, ktorý začiatkom júna kulminoval na 

výške 1031 cm. Toto však boli posledné daždivé dni, lebo leto bolo naopak veľmi horúce a mimoriadne 

suché. Na poliach boli hlboké praskliny a sucho sa prejavilo hlavne na úrode zemiakov, ktoré boli väčšinou 

veľmi malé a zmäknuté, na aké si mnohí ľudia ani nepamätali. Jeseň tiež bola veľmi dlhá, teplá a príjemné 

bolo i babie leto. Sneh trocha poprášil krajinu koncom novembra, ale Vianoce boli výnimočne teplé a Štedrý 

deň skôr pripomínal príjemný slnečný jarný deň. 

 Ani tento rok bocianie hniezdo neostalo prázdne, starý pár sa znova vrátil do svojho hniezda okolo 

6. apríla. Bociany sa stali symbolom príchodu jari a prinášajú všetkým obyvateľom radosť a potešenie. 

Atrakciou sa tento rok stali bobry, ktoré sa nečakane objavili vo Váhu za bagroviskami, kde si začali stavať 

hrádzu a samozrejme obhrýzať okolité topole. Veľké stádo srniek sa už zrejme nastálo usadilo na okolitých 

poliach a zdržiavalo sa tu po celý rok. 
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Záver kroniky za rok 2013 

 

Pri spracovaní kroniky za rok 2013 boli použité tieto podklady: 

 Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2013 

 Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2013 

 Štatistické údaje za rok 2013 

 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 2013 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve 

dňa.........................a bol schválený uznesením č............................... 

 

 

 

 

  

  

V Opatovciach dňa ........................................ 
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Kronikár      Starosta obce 


