1. strana kroniky obce Opatovce
Táto kronika obce Opatovce obsahuje 13 strán, slovom trinásť strán.

V Opatovciach dňa 31. decembra 2014.

––––––––––––––––––––––––

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
I rok 2014 bol bohatý na rôzne udalosti nielen u nás ale i vo svete.
Máloktorá udalosť zaplnila médiá natoľko ako konflikt, ktorý vyvolalo Rusko pričlenením
ukrajinského Krymu k svojmu územiu a následnému vstupu na pôdu svojho suseda. Pripojenie Krymu k
Rusku obyvatelia Krymu schválili v referende 16. marca.
Boje medzi proruskými separatistami a Ukrajincami viedli k stratám stoviek životov na oboch
stranách konfliktu a skoro milión ľudí muselo opustiť svoje domovy. Pretože boje neprestali i napriek
uzavretému prímeriu, došlo k zavedeniu obojstranných sankcií medzi krajinami Európskej únie, USA a
Ruska. Práve s týmto konfliktom bude navyše už navždy zviazaná aj tragická havária letu Malajzijských
aerolínií v júli. Došlo k nej v oblasti kontrolovanej separatistami na Ukrajine, pri ktorej prišlo o život
takmer 300 ľudí, väčšinou Holanďanov. Lietadlo bolo zrejme zostrelené protilietadlovou raketou, pričom sa
obe strany vzájomne obviňovali zo zostrelenia.
Najkrvavejší, najhrôzostrašnejší a najbeštiálnejší konflikt sa však neodohrával za našimi
hranicami, ale na území Iraku a Sýrie. Práve tu totiž radikálni islamskí teroristi založili tzv. Islamský štát.
Bojovníci z tohto hnutia terorizovali nielen obyvateľov Sýrie a Iraku, ale svet šokovali i verejné kruté
popravy unesených zahraničných novinárov, humanitárnych pracovníkov i turistov.
Značnú časť sveta v tomto roku vyľakali nielen vojenské konflikty, ale aj epidémia eboly. Tá sa
začala šíriť z afrických krajín a práve na tomto kontinente vyžiadala už viac ako 7000 životov. Celý svet
tak bol opäť svedkom obrovského utrpenia nevinných.
V Európe sa v máji konali voľby do Európskeho parlamentu. Úspech v nich zaznamenali
predovšetkým v starých únijných krajinách nacionalisti. Hlasovania sa v priemere zúčastnilo 43,09 percenta
voličov, na Slovensku to bolo najmenej zo všetkých členských štátov, len 13,05 percenta. Naši občania si
volili 13 poslancov.
Na slovenskej politickej scéne jednou z najvýznamnejších udalostí roka boli prezidentské voľby. V
prvom kole, ktoré bolo 15. marca, zvíťazil podnikateľ, filantrop a nezávislý kandidát Andrej Kiska, ktorý v
druhom kole volieb 29. marca s rozdielom takmer 20 percent prekvapivo porazil i kandidujúceho premiéra
Roberta Fica. Prezidentského úradu sa ujal 15. júna a vystriedal tak Ivana Gašparoviča.
15. novembra sa konali i komunálne voľby, ktorých sa zúčastnilo 48,34 percenta voličov.
Najúspešnejšie si počínali nezávislí starostovia a primátori.
Slovenskou politikou na jeseň otriasla kauza predraženého nákupu CT prístroja v piešťanskej
nemocnici. Hoci takýchto prípadov sa pod rúškom mocných tohto štátu dialo mnoho, prevalenie tohto
prípadu stálo kreslo nielen vtedajšiu ministerku zdravotníctva Zuzanu Zvolenskú a podpredsedníčku
parlamentu, ale aj predsedu Národnej rady Pavla Pašku.
Okrem rôznych politických káuz a problémov však zaujali i mnohé športové udalosti.
Najvýznamnejšou boli XXII. Zimné olympijské hry v ruskom Soči, ktoré sa konali vo februári. Fanúšikovia
futbalu si prišli na svoje i pri sledovaní 20. majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa konali v júni a v júli
v Brazílii. Žiaľ, slovenskej reprezentácii sa na záverečný futbalový turnaj majstrovstiev sveta nepodarilo
kvalifikovať. Potešil však fantastickým výkonom cyklista Peter Sagan, ktorý opäť obhájil zelený dres na
slávnej Tour de France.
Ľudí však najviac zaujímala hospodárska situácia na Slovensku. V rebríčku spoločenských
problémov, ktoré najviac trápili Slovákov, viedla nezamestnanosť a neuspokojivá životná úroveň. Medzi
prvé štyri najpálčivejšie problémy u Slovákov patrili aj korupcia a zdravotníctvo. Nezamestnanosť u nás
podobne ako v celej EÚ klesala a v decembri 2014 bola vo výške 11,8 %. Najnižšia nezamestnanosť na
konci roka bola v Nemecku (4,8 %) a najvyššia trápila Grécko, kde bola až 25,8 %.
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Pre porovnanie, takto sa u nás vyvíjali ceny v posledných rokoch:
Ryža
Múka
Chlieb 1kg
Rožok
Hovädzie mäso pred
Bravčové karé
Kurča
Mlieko trv. polotuč..
Zemiaky
Maslo 125g
Cukor kryštálový
Pivo 12% fľaška

2011
1,36 eur
0,50
1,34
0,06
6,20
4,37
2,41
0,73
0,59
0,96
1,07
0,64

2012
1,47 eur
0,49
1,33
0,06
6,62
4,59
2,61
0,74
0,43
0,97
1,14
0,64

2013
1,45 eur
0,49
1,32
0,06
6,88
4,69
2,71
0,76
0,69
1,02
1,09
0,65

2014
1,36 eur
,0,46
1,33
0,06
6,83
4,51
2,60
0,79
0,54
1,05
0,91
0,66

Benzín 95
Nafta

1,444
1,337

1,540
1,440

1,485
1,387

1,447
1,340

Podľa údajov štatistického úradu priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva
SR mala v roku 2014 hodnotu 837 eur.
Zo sociálnych dávok boli vyplácané:
– príspevok pri narodení dieťaťa - 829,86 eur
– rodičovský príspevok - 203,20 eur
– prídavok na dieťa - 23,52 eur
– dávka v hmotnej núdzi - 61,60 eur
– starobný dôchodok v priemere - 400,18 eur
– predčasný starobný dôchodok v priemere - 384,42 eur
– priemerná výška dávky v nezamestnanosti - 321 eur
V našej obci bolo v priebehu roka priemerne 10 ľudí nezamestnaných a dávku v hmotnej núdzi poberali
2 spoluobčania.

Činnosť obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku päťkrát. Schválilo rozpočet obce a mnoho ďalších
rozhodnutí a všeobecných záväzných nariadení. Schválilo plán stavebných prác i plán kultúrnospoločenských a športových akcií v obci. Schválilo aj nákup pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu,
cenu za m2 i postup pri ich prideľovaní, pričom pôvodní vlastníci mali prednosť a ostatné žiadosti boli
prideľované chronologicky. Obec vykúpila pozemky pod 4 nové stavebné pozemky i pod novú miestnu
komunikáciu. Bolo schválené i čerpanie rezervného fondu na finančné pokrytie nákupu pozemkov a
investičných akcií obce.
Na základe ukončenia pracovného pomeru dohodou s Ing. Kristínou Repkovou, hlavnou
kontrolórkou obce k 31.03.2014, bola vyhlásená nová voľba hlavného kontrolóra. O túto funkciu sa
uchádzali tri kandidátky, z ktorých poslanci zvolili Ing. Luciu Bulkovú na obdobie nasledujúcich 6 rokov.
Do funkcie nastúpila 1.8.2014. Dňa 24.09.2014 vykonala finančnú kontrolu a všetky prekontrolované
doklady nemali zistené žiadne nedostatky a spĺňali všetky náležitosti. Predložila i návrh rozpočtu na rok
2015 – 2017, ktorý poslanci schválili.
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Taktiež bol schválený výber dodávateľa na vypracovanie projektovej dokumentácie „Úprava
ľavobrežnej koruny hrádze rieky Váh v úseku od Opatoviec do Trenčína - cykloturistická trasa.
Najvýhodnejšiu cenu ponúkla spoločnosť KRUPALA s.r.o. z Trenčína.
Bolo vydané i VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce.
Bola uzatvorená nájomná zmluva medzi obcou a Združením lesných pozemkov a pasienkov
Opatovce, pozemkové spoločenstvo, na pozemky, kde sa nachádza viacúčelové športovisko na obdobie 10
rokov vo výške nájmu 1 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Ministerstvo financií
SR z kapitoly VPS na rok 2014 na vybudovanie betónovej plochy pri viac účelovom športovom ihrisku pre
športové a kultúrne vyžitie našich občanov.
V auguste 2014 bola pani starostka na stretnutí s predsedom TSK Ing. Jaroslavom Baškom,
ktorému odovzdala materiál, ktorý chronologicky popisoval už zrealizované aktivity na riešenie
vybudovania komunikácie z Opatoviec do Trenčína a požiadala ho, aby uvedenú komunikáciu zahrnuli do
investičných akcií v rámci nového plánovacieho obdobia EÚ. 22.09.2014 bola doručená na obecný úrad
odpoveď, v ktorej TSK súhlasí s vybudovaním tejto komunikácie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo členstvo obce Opatovce v Občianskom združení Miestna akčná
skupina Inovec a súhlasilo so zaradením našej obce do územia pôsobnosti Miestnej akčnej skupiny Inovec.
.

Prezidentské voľby
V tomto roku občania mali dvakrát možnosť zúčastniť sa volieb. Najskôr prezidentských, ktorých
druhé kolo sa konalo 29. marca. Z počtu 326 oprávnených voličov bolo vydaných 187 obálok a platných
hlasov bolo 186. Robert Fico získal 96 hlasov a Andrej Kiska 90 hlasov.

Voľby do Európskeho parlamentu
24. mája sa konali eurovoľby, ktoré i v našej obci mali minimálnu účasť, volilo len 20 voličov, čo
bolo 6%.

Komunálne voľby
5. novembra sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Počet osôb zapísaných v zozname
voličov v našej obci bol 340, vydaných obálok bolo 185 a počet platných hlasovacích lístkov bol 175. Za
poslancov obecného zastupiteľstva kandidovalo 8 záujemcov a občania si zvolili 5 poslancov:
Iveta Mondeková - SDS 113 hlasov
Benjamín Vasko - KDH 99 hlasov
Monika Ernestová - SDS 94 hlasov
Eduard Slávka - KDH 73 hlasov
Richard Bulko - KDH 72 hlasov.
Na funkciu starostu obce kandidovala iba jediná kandidátka, starostka obce Janka Horňáková.
Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov bol 172 a za starostu obce Opatovce bola zvolená Janka
Horňáková ako nezávislá kandidátka.

Zamestnanci obecného úradu
Administratívna pracovníčka: Jana Vraždová
Upratovačka, ktorá má na starosti i výdaj obedov: Jana Koníčková
Výsledky všetkých rokovaní obecného zastupiteľstva bývali tiež pravidelne zverejňované vo
výveske pri obecnom úrade a v Obecných novinách, ktoré i tento rok vyšli dvakrát. Občania si mohli pozrieť
všetky oznamy a aktuality i na webovej stránke obce, ktorá bola pravidelne aktualizovaná.
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Verejno-spoločenský život
Veľmi aktívne pracoval i v tomto roku Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce, ktorý bol založený
v minulom roku. Financie potrebné na vybavenie hasičskej zbrojnice a na nákup základnej hasičskej
techniky získali aj od Ministerstva vnútra SR a obce. Naši mladí hasiči sa začali aktívne zapájať aj do
súťaží. Poctivo trénovali na pažiti, zúčastnili sa na 3 súťažiach, niektorí členovia absolvovali potrebné
školenia. Nikto z nich nemal skúsenosti s takouto činnosťou, ale nechýbala im obrovskú chuť a elán.
Chlapci boli vždy nápomocní i pri organizácii rôznych podujatí v obci.
Jazdecko - rehabilitačné centrum Lesan n.o
Toto centrum od júla 2014 do leta 2015 nadviazalo spoluprácu po úspešnom prijatí grantovej
výzvy "Hodina Deťom" Nadácie pre deti Slovenska. Projekt je zameraný na bezplatnú hipoterapiu detí v
dlhodobom horizonte, zakúpenie pomôcok a seminár s fyzioterapeutmi.

Ekonomický život
Za rok 2014 mal obecný úrad celkové príjmy 281 909,32 € a celkové výdavky 272 321,50 €.
Tento rok sa vyznačoval realizáciou stavieb, ktorých príprava trvala niekoľko rokov. Veľkou
investíciou bolo budovanie novej komunikácie, pokračovanie cesty na Záhumní smerom k transformančnej
stanici pre výstavbu nových domov. Zrealizovaná bola stavba novej transformačnej stanice, rozvod nízkeho
napätia, preložka vysokého napätia a sčasti verejné osvetlenie. Pretože išlo o poľnú cestu, v tejto stavbe
boli zahrnuté i inžinierske siete, splašková kanalizácia, vodovod a plynovod. Pretože presne na tejto ceste
stál kríž v poli, musel byť pôvodný kríž odstránený a vybudovaný nový, mimo novej miestnej komunikácie.
Jej stavbu začal realizovať 16. júna vybraný dodávateľ STAVEKO Nitra. Stavba bola ukončená a
skolaudovaná, okrem kolaudácie kanalizácie. Tá bude skolaudovaná až po kolaudácii kanalizácie v obci,
lebo ústí do prečerpávacej stanice tejto stavby. V rámci stavby inžinierskych sietí bolo vybudované i
podložie pripravovanej komunikácie. Celú stavbu financovala obec z vlastného rozpočtu.
V júli sa začalo konečne i s dlho očakávanou výstavbou kanalizácie v obci, ktorej začiatok bol
posunutý kvôli hudobnému festivalu Pohoda. Financovaná je z prostriedkov EÚ a investorom je TVK, a.s.
Trenčín. Stavbu realizovala vybraná stavebná spoločnosť INPEK Nitra. Od 16. júla naši občania museli
chodiť na autobus k cintorínu, kde bola presunutá zastávka. Stavba sa rozbiehala dosť pomaly, do konca
roka ukončili trasu od cintorína k obecnému úradu a okolo kaplnky a kultúrneho domu. Urobili i časť ulice
na Záhumní, uličku a trasu od kaplnky smerom k Váhu. Našťastie koncom roka nemrzlo, a tak v decembri
sa ľudia potešili očakávanému novému asfaltovému povrchu na hlavnej ceste, pretože cesty boli dlho
rozkopané a prašné a jazda autami bola dosť komplikovaná. Hneď ako bola cesta vyasfaltovaná, i zastávka
autobusu sa vrátila na pôvodné miesto. Vydýchli si hlavne ľudia z bytoviek, ktorí to mali na autobus
najdlhšie.
Naši občania často využívajú i cyklotrasu po hrádzi na cestu bicyklom do Trenčína, ktorá je však
neudržiavaná a jazda na bicykli nie je veľmi bezpečná. Potešila ich teda správa o plánovanej úprave
povrchu cyklotrasy v úseku od Opatoviec do Trenčína. Koordinátorom je Trenčiansky samosprávny kraj,
ktorý ju bude i financovať s dofinancovaním obce. Zo strany obce bolo potrebné zabezpečiť projektovú
dokumentáciu a vydanie stavebného povolenia. Po zrealizovaní úpravy sa určite zatraktívni prostredie
našej obce pre využitie služieb cykloturistom.
Z dôvodu vysokej energetickej náročnosti akumulačných kachlí, ktoré zabezpečovali vykurovanie
priestorov v dome smútku, bolo potrebné tieto demontovať a osadiť jednoduché a energeticky úsporné
elektrické konvektory.
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Pohostinstvo v Opatovciach bolo zatvorené od 1. novembra zo zdravotných dôvodov –
práceneschopnosti vedúceho pohostinstva. 4. decembra však prevádzkovateľka Mariana Blahová doručila
na obecný úrad výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.12.2013 formou dohody k
28.02.2015.
V noci z 28. na 29. marca bolo pohostinstvo v obci vykradnuté. Pri vykradnutí boli poškodené
dvere do pohostinstva a rozbité okno do kultúrneho domu. Bolo na škodu prevádzkovateľky, že nemala
zariadenie pohostinstva poistené proti krádeži.
V priebehu roka boli 4 domy skolaudované (rod. Bulková, Kendralová, Šuleková a Bošanská) a boli
vydané 3 stavebné povolenia. V časti Záhumnie sú už obývané 4 nové domy a 4 sú rozostavané.
O údržbu zelene v obci i na cintoríne a o drobné stavebné udržiavacie práce sa svedomito staral pán
Jozef Koníček, ktorého obec zamestnala na 9 mesiacov.

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
V oblasti zdravotných služieb došlo k zmene v ambulancii pre dospelých v Trenčianskych
Stankovciach. Mudr. Mária Markechová zo zdravotných dôvodov prestala ordinovať, čiastočne ju
zastupovala Mudr. Pilková, ale v októbri zostala ambulancia celkom bez lekára. Niektorí občania si
zmenili lekára, ale väčšina počkala, pretože do ambulancie nastúpila nová lekárka od januára 2015.
Ostatné ambulancie fungovali ako v minulom roku. V obci sa nevyskytla žiadna epidémia.

Stretnutie dôchodcov
Príchod jesene sa už tradične spája so stretnutím so staršími občanmi a s prejavením úcty k nim. I
tento rok starostka obce sa vo svojom príhovore poďakovala dôchodcom za ich podiel na rozvoji obce. K
dobrej nálade prispeli detičky z materskej školy i vystúpenie speváckeho súboru Opatovčan. Pri prestretých
stoloch si dôchodcovia posedeli, mohli sa medzi sebou pozhovárať a pospomínať si na časy súčasné i dávno
minulé.

Uvítanie detí
Nielen rodičia, ale celá rodina ba i celá spoločnosť s radosťou víta zrod každého dieťaťa, lebo deti sú
darom pre rodičov i spoločnosť. 5. novembra 2014 bolo v kultúrnom dome stretnutie a privítanie nových
najmenších občanov obce i tých, ktorí sa narodili v roku 2013:
Nelu, dcéru Jany Horňákovej a Bohuša Zovčáka
Tobiasa, syna Miroslavy Chovancovej a Michala Chovanca
Vanesu, dcéru Zuzany Gažovej a Petra Gažu
Lukáša, syna Petronely Bujnej a Jozefa Heráka
Jannie, dcéru Jany Bujnej a Branka Lapoša
Pani starostka vo svojom príhovore zaželala rodičom, nech im deti rastú pre radosť, nech z nich
vyrastú statoční, zdatní a schopní ľudia s čistým a otvoreným srdcom, aby boli ich oporou. Na záver
odovzdala rodičom kvety a na pamiatku darček.

Štatistika
Počet obyvateľov v našej obci je už dlhodobo bez väčších zmien.
K 31. decembru 2014 mala naša obec 415 obyvateľov, čo bolo o 7 viac ako v minulom roku. Z nich
bolo 209 mužov a 206 žien. Priemerný vek našich občanov bol 40,87 rokov, čo bolo takmer o 4 roky viac ako
pred desiatimi rokmi.
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Počet narodených detí - 1
Počet sobášov - 3
Prisťahovaní - 15
Odsťahovaní - 8
Opustili nás - 5
Janíková Mária - 13.2. vo veku 59 rokov, Chorvát Štefan - 5.6. vo veku 82 rokov, Helena Bulková - 30.11.
vo veku 77 rokov, Chorvátová Anna - 9. 10. vo veku 92 rokov a Bulková Mária - 11.10 vo veku 95 rokov.
Obe boli najstaršími občiankami našej obce. Máriu Bulkovú pochovali do rodinnej krypty pod kaplnkou na
cintoríne.
Jubilanti roku 2014
50 rokov
Ján Chudý
Miroslav Marcinát
Ernest Hodulík
Anna Margorínová
Jarmila Hodulíková
Mgr. Iveta Mondeková
Zuzana Knotková
Emília Vranová
Jana Bujná
60 rokov
Jozef Bulko
Jozef Bujný

70 rokov
Jozef Pristaš
Jaroslav Bujný
Michal Janás
Emília Hudeková
Katarína Janásová
Helena Blažejová
Anna Chorvátová
Mária Bujná
75 rokov
Vladimír Nagy
Mária Komorovská
80 rokov
Jozef Dohňanský

85 rokov
Ján Marcinát
Anna Chorvátová
86 rokov
Pavel Škúci
Magda Škúciová
87 rokov
Mária Šuleková
89 rokov
Anna Kováčová
92 rokov
Anna Chorvátová
95 rokov
Mária Bulková

Kultúrno – spoločenský život
Obecný úrad i napriek iným investíciám nezabudol ani na kultúrne vyžitie našich občanov.

Krojovaný ples v Boršiciach
25. januára 2014 sa v našej partnerskej obci na Morave v Boršichiach konal krojovaný ples.
Tradícia folklóru a krojov je v tejto obci silne zakorenená. Na ples prijali pozvanie aj naši občania, členovia
Speváckeho súboru Opatovčan. Nebolo treba obstarávať večernú plesovú róbu, ale vyobliekať sa do krojov.
Atmosféra na plese bola bezprostredná a veľmi veselá. Svoju pohostinnosť Boršičania prejavili i tým, že si
do rodín vzali na noc všetkých Opatovčanov. Vďaka pánovi starostovi z Boršíc a súboru Stoprounští vinaři
tak strávili veľmi príjemný víkend.

Karneval pre deti
Fašiangy sú obdobie plesov a zábavy. V nedeľu 9. februára 2014 sa v kultúrnom dome v
Opatovciach konal detský karneval. Tak ako po minulé roky v sále panovala dobrá nálada, o ktorú sa
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starali kráľovná pirátov s pirátom z Trenčianskeho hradného divadla a deti v maskách. Tanec striedali
súťaže, v ktorých masky dokazovali svoju šikovnosť. Na občerstvenie bol pripravený čaj a na záver dostala
každá maska darček. O hudbu do tanca sa postaral Bichar Bulko. Vecné ceny venovala pani Marta
Šuleková a Ing. Marcela Opačitá.

Stavania mája
Podľa tradície v posledný aprílový deň sa konalo stavanie mája. Slniečko sa usmievalo, deti
vyzdobili máj pestrými krepovými stužkami a Spevácky súbor Opatovčan vytvoril príjemnú a veselú
atmosféru. Po úspešnom postavení mája, starostka obce ponúkla prítomných pohárikom pálenky, s
prípitkom, aby strom pevne držal po celý mesiac máj.

Deň detí
31. mája 2014 obec pripravila pre deti pri tejto príležitosti vystúpenie Mestského divadla Trenčín s
divadelnou hrou „Môj macík“. Poučný dej rozprávky vtiahol deti a tie sa zapojili do dialógu s hercami. Na
záver dostali deti malý darček.

Hráme sa, zabávame a tvoríme na prahu leta
Pozvanie do Adamovských Kochanoviec dňa 14.6.2014 prijala Mg. Dana Struhárová z Jazdeckorehabilitačné centrum Lesan a Spevácky súbor Opatovčan pod vedením Jozefa Horňáka. Koníky pod
vedením Mgr. Struhárovej urobili radosť deťom a pripravili im zážitok z jazdy na koni. Naši speváci sa
prezentoval ľudovými piesňami a piesňami v náboženskom duchu. Toto podujatie bolo organizované
Detským domovom Lastovička Trenčín pre deti z detských domovov z Trenčína, Adamovských
Kochanoviec, Detského domova z Vizovíc, hostí a profesionálne rodiny.

Anna bál
26. júla 2014 členovia Dobrovoľného hasičského zboru Opatovce usporiadali v areáli pri športovom
ihrisku v Opatovciach Anna bál. Nadviazali tak na zábavy, ktoré bývali vonku pri kultúrnom dome. Do
tanca hrala DH Bodovanka, počasie bolo príjemné a ľudia mali možnosť spoločne sa zabaviť.

Hodová zábava
Počasie týždeň pred hodami bolo daždivé, každý deň pršalo, takže plánovaná hodová slávnosť sa
musela konať namiesto areálu pri športovom ihrisku v sále kultúrneho domu. Popoludní sa tam zišlo veľa
ľudí, aby si vypočuli koncert nášho Speváckeho súboru Opatovčan. V hodinovom vystúpení odzneli piesne,
ktoré spríjemnili popoludnie všetkým prítomným. Po skončení koncertu slávnosť pokračovala zábavou pod
taktovkou DH Váhovanka. Ľudia sa mohli zabaviť, pretože v pondelok bol deň pracovného pokoja
a nemuseli ísť do práce.

Burčiakové slávností
V septembri sa konal už tretí ročník Burčiakových slávností spojených s folklórny festivalom v
našej partnerskej obci na Morave v Boršiciach. Obecný úrad Opatovce zabezpečil autobus pre tých občanov,
ktorí mali chuť a chceli sa pozrieť na Moravu na slávnosti burčiaku a prehliadku folklórnych súborov.
Slávnosť sa začala tradičným sprievodom po obci od kultúrneho domu do areálu pri ihrisku, kde sa slávnosť
konala. Na začiatku sa všetkým prihovoril starosta obce Boršice Ing. Roman Jílek, po ňom pozdravila
prítomných aj starostka našej obce Janka Horňáková. V programe sa predstavili detské folklórne súbory,
ktoré za odmenu dostali košík plný hrozna. Po nich v programe účinkovali spevácke súbory a folklórne
súbory domácich a hostí. Tí za odmenu dostali demižón burčiaku. Našu obec reprezentoval Spevácky súbor
Opatovčan. Na záver podujatia bolo v kultúrnom dome vystúpenie Vojenského súboru Ondráš. Domov sa
všetci vrátili spokojní s príjemne prežitým dňom.
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Členovia speváckeho zboru sa snažili aspoň čiastočne vrátiť pohostinnosť Boršičanov a pozvali ich
spolu s pani starostkou na spoločné stretnutie do nášho kultúrneho domu, kde si spolu posedeli i zaspievali
do neskorých večerných hodín.

Príchod Mikuláša
V predvečer sv. Mikuláša je tradícia zažatia vianočného stromčeka v obecnom parku. Tento rok
sme namiesto borovice, ktorá sa už pre svoju veľkosť ťažko zdobila, ozdobili vianočnými svetielkami jedle,
ktoré sa v parku vysadili pri jeho vzniku. Svojimi svetielkami, ožiarili park a pripomenuli prichádzajúce
Vianoce. K rozsvieteným stromčekom aj tento rok prišiel Mikuláš v sprievode anjela, ale aj čerta. Deti mali
rozžiarené očká, aj keď trocha so strachom pokukovali na čerta. Mikuláš pochválil deti za všetko dobré, čo
v tomto roku urobili a s pomocou anjela odmenil básničky a pesničky, ktoré mu deti povedali a zaspievali,
darčekom. Čert postrašil deti, že keď nebudú nasledujúci rok poslúchať, tak na budúceho Mikuláša prinesie
všetkým neposlušníkom uhlie a palicu. Všetci, ktorí prišli do parku odchádzali s príjemným pocitom
blížiacich sa vianočných sviatkov.

Duchovný a náboženský život
Správcom Farského úradu vo Veľkých Bierovciach, pod ktorú patrí i naša obec, bol i tento rok
Mgr.Viliam Chrastina
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je aj hodovým dňom v našej obci. Tento rok pripadol sviatok
na pondelok, takže hody boli v nedeľu 14. septembra. Svätá omša bola v našej kaplnke, obišla sa bez dažďa,
dokonca na malú chvíľu všetkých pozdravilo aj slniečko. Vystúpili na nej i naši speváci.
V tomto roku 1. júna bola v našej farnosti birmovka v kostole vo Veľkých Bierovciach. Birmoval
Mons. Viliam Judák, biskup Nitrianskej diecézy.

Posvätenie krížov
9. novembra 2014 sa v našej obci uskutočnilo posvätenie obnovených krížov, ktoré vykonal správca
farnosti Veľké Bierovce pán farár Viliam Chrastina. Kríž v obecnom parku stojí na starom cintoríne, na
ktorom sa už vyše 120 rokov nepochováva. Symbol kríža naďalej zostal na tomto mieste. Návštevníci
parku, či už sú to malé deti s rodičmi, dospievajúca mládež, alebo tí skôr narodení, tak majú možnosť
stráviť nielen pekné chvíle v parku, ale i pomodliť sa pri kríži a zamyslieť sa nad týmto symbolom života a
smrti. Kríž bol postavený v roku 1892 na kamennom podstavci. Pretože už na ňom zanechal stopy zub času
a bol poškodený, bolo ho treba vymeniť.
Po skončení druhej svetovej vojny mládenci z obce z vďačnosti za prežitie postavili v poli kríž.
Kríž bol postavený zo zbierky, ktorú mládenci zorganizovali. Keď sa rozhodli pre miesto v poli, netušili, že
v budúcnosti práve tadiaľ povedie miestna komunikácia. Z tohto dôvodu bol pôvodný kríž odstránený a
vybudovaný nový, oproti na druhej strane cesty. Ľudia sa tak opäť mohli zastaviť k tichej modlitbe. Veríme,
že kríž svojím symbolom prispeje k dobrým medziľudským vzťahom v tejto novej časti našej obce. Drevo na
oba kríže daroval Ján Dohňanský, ktorý ich aj zhotovil a osadil.
Pri tejto slávnosti vystúpil i spevácky súbor.
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
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Väčšina detí z našej obce navštevuje Základnú školu Jána Lipského v Trenčianskych
Stankovciach, v ktorej je riaditeľkou Mgr. Sýkorová Darina. Školu v školskom roku 2013-2014
navštevovalo 346 žiakov. Z našej obce tam dochádzalo 17 žiakov, z nich 2 žiaci tu končili povinnú školskú
dochádzku - Radko Forgáč a Dominik Chorvát. Do 1. ročníka v septembri tu nastúpili tiež iba dvaja
prváčikovia - Jakub Rábek a Šimon Chovanec.
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 11 z našej obce.
Školský rok 2013/2014 slávnostne ukončilo odovzdaním Osvedčení o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania 12 predškolákov, ktorí nastúpili v septembri do 1. ročníka.
Materská škola sa zapájala do akcií v oboch obciach, deti tu vystupovali pri rôznych
príležitostiach. Pre deti pripravila množstvo zaujímavých aktivít - karneval, besedu o ľudskom tele so
zdravotnou sestrou, výchovný koncert, jarné tvorivé dielne pri ktorých deti pracovali s hlinou, návštevu
základnej školy, knižnice, výlet do Bojníc a mnohé ďalšie. Dobré výsledky dosiahli i pri prezentácii školy,
v zapájaní sa do súťaží a projektov i v zachovávaní tradícií školy.

Šport a telesná kultúra
Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce súťažil v tomto ročníku v kategóriách dospelých
a mladších žiakov. Dospelí hrali v najvyššej súťaži Oblastného futbalového zväzu Trenčín (zahŕňa okresy
Trenčín, Nové Mesto a Myjava) I. triedu, v ktorej obsadili konečné 10. miesto zo 16 mužstiev. Najlepším
strelcom sa stal Juraj Barták so 16 gólmi pred Petrom Bulkom s 5 gólmi a Lukášom Sabadkom so 4 gólmi. V
porovnaní s predchádzajúcou sezónou si pohoršili o 5 miest. Najväčším nedostatkom bolo málo strelených
gólov, čo zapríčinili i problémy so zdravotným stavom hráčov. Uplynulý súťažný ročník potvrdil
vyrovnanosť celej I. triedy. Hráči svojím prístupom k futbalu ukázali, že si zaslúžia povzbudenie a podporu
od predstaviteľov oboch obcí, sponzorov a neposlednom rade i bierovsko-opatovských fanúšikov. Najväčším
úspechom futbalového klubu je zapracovanie mladých domácich hráčov - Lukáš Sabadka, Lukáš Turaj,
Michal Svatík, Tomáš Ondrášek a Dominik Pazúr do družstva dospelých.
Mladší žiaci skončili vo svojej súťaži na 2. mieste. Za svoje umiestnenie dostali strieborné medaily
od predstaviteľov Oblastného futbalového zväzu Trenčín, z ktorých mali úprimnú radosť. Futbalových
tréningov a zápasov sa pravidelne zúčastňovalo 15 chlapcov, ktorí trénovali nielen na futbalovom ihrisku
vo Veľkých Bierovciach, ale počas zimných mesiacov absolvovali tréningy raz za týždeň v telocvični
Základnej školy J. Lipského v Trenčianskych Stankovciach.
Za poskytované finančné prostriedky na činnosť OTJ patrí vďaka Obecnému úradu Veľké Bierovce
a finančne na činnosť futbalových mužstiev prispel i OcÚ Opatovce.

Počasie
Tento rok bol najteplejší, na čo začiatkom decembra upozornila i Svetová meteorologická
organizácia. Rekordný rok podporila mimoriadne teplá zima 2013/2014. Začiatkom roka, keď bývalo vždy
najchladnejšie, boli vysoké teploty 8 - 10° a samozrejme vôbec nebol sneh. Až koncom januára sa mierne
ochladilo a krajinu poprášil troška i sneh. Na Slovensku však boli regióny, kde sa nevyskytla aspoň
centimeter hrubá súvislá snehová pokrývka. Najnižšia teplota, akú u nás v tomto roku namerali, bola 18,7°C v Poprade, pričom teplota v najchladnejších oblastiach bežne bývala hlboko pod -20°C. Vo februári
tu už kvitli krokusy i bahniatka pri Váhu. Potom prišiel extrémne teplý marec, ľudia už v 2. polovici
mesiaca pracovali v záhradách. Leto zasa naopak nebolo veľmi teplé a jeseň na Slovensku bola takisto
najteplejšia v histórii. Vianoce boli opäť bez snehu s jarnými teplotami až do 16°C a hlavu v smútku mali i
v lyžiarskych strediskách. Trocha sa ochladilo a mierne i nasnežilo 27. decembra.
Nezvyčajný priebeh mali aj zrážky počas roka. Prvé zimné mesiace boli takmer bez snehu, marec
bol tiež veľmi suchý. Neskôr sa to však zvrtlo, pre obdobie od júna do decembra poľnohospodári len ťažko
hľadali paralelu v kronikách. V niektorých oblastiach za päť mesiacov napršalo toľko, ako zvykne napršať
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za celý rok. Zatopilo polia a bol problém s orbou. Ľudia v hrôzou sledovali povodeň vo Vrátnej doline a
v Terchovej, ktorá sa tu prehnala 21. júla a ktorú ľudia nazvali apokalyptickou. Storočná voda tu po silnej
prietrži mračien zničila cesty, brala autá a všetko, čo jej prišlo do cesty.
Vlhké počasie neprialo úrode, veľmi sa rozšírili plesne a škodcovia, ktorí v zime nevymrzli a veľmi
sa rozšírili. Škodili jablkám, hroznu, rajčinám a hlavne zemiakom. Tie bol problém vôbec z mokrej pôdy
vyorať. Boli také kazové, na aké si ľudia z minulosti nepamätali. Našim ľuďom, ktorí majú role medzi
dedinou a letiskom strpčovali život i srny, ktoré sa vo veľkom stáde zrejme usadili už natrvalo na poliach
a ničili úrodu. Bývalo ich vidieť až pri cintoríne.
Pretože na jar sme už netrpezlivo čakali na bociany a ich hniezdo už bolo veľmi veľké a zaťažovalo
elektrický stĺp, bolo ho treba očistiť a zmenšiť. Kvôli teplému počasiu na jar sa aj bociany poponáhľali
s príchodom do svojho upraveného hniezda. Už 28. marca priletel prvý a o niekoľko dní sme mohli vidieť
i druhého. I tento 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 2014
Pri spracovaní kroniky za rok 2014 boli použité tieto podklady:
 Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2014
 Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2014
 Štatistické údaje za rok 2014
 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 2014 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve
dňa.........................a bol schválený uznesením č...............................

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

