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Táto kronika obce Opatovce obsahuje 17 strán, slovom sedemnásť strán. 
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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 

Rok 2015 bol opäť plný zásadných spoločenských, vedeckých, kultúrnych i športových udalostí, 

ktoré veľmi ovplyvnili i obyvateľov Slovenska. 

Témou číslo jedna bola utečenecká kríza. Do Európy prišlo od leta viac ako milión migrantov 

z Iraku, Afganistanu, Pakistanu a predovšetkým zo Sýrie, kde zúrila občianska vojna a obava z terorizmu 

tzv. Islamského štátu. Pretože väčšina migrantov sa chcela dostať predovšetkým do západných krajín, 

ministri vnútra krajín EÚ schválili povinné kvóty pre umiestnenie utečencov do všetkých krajín EU. 

Niektoré krajiny s týmto nariadením nesúhlasili a Slovensko dokonca podalo i žalobu na Súdnom dvore EÚ 

v Luxemburgu. Postoj vlády rozdelil i Slovákov, mnohí s takýmto postojom súhlasili, ale mnohí boli i proti. 

Slovensko prijalo skupinu 149 asýrskych kresťanov ako súčasť dobrovoľného príspevku k riešeniu migračnej 

krízy. 

Islamský štát šíril hrozbu terorizmu i v Európe. Ešte ani poriadne nedozneli silvestrovské a 

novoročné oslavy v roku 2015 a už svet zmrazila správa o vraždení v redakcii satirického týždenníka 

Charlie Hebdo v Paríži. Pri masakri zahynulo 12 ľudí. V Paríži  sa odohrala séria atentátov i v novembri. 

Skupina džihádistov udrela na piatich miestach, dovedna zabili 130 ľudí. Najviac ich zahynulo v divadle 

Bataclan. Radikáli sa pomstili za účasť Francúzska na boji proti teroristickej organizácii Islamský štát. 

Teroristi mali na svedomí aj masaker v tuniskom letovisku pri Súse, kde zabili 40 dovolenkárov zo 

zahraničia, a ďalších 27 životov si vyžiadal samovražedný bombový útok na šiitskú mešitu v Kuvajte. 

Teroristický čin bol i za pádom ruského airbusu na Sinajskom polostrove. Zomrelo všetkých 217 pasažierov 

a 7 členov posádky na palube.  

Z pozitívnejších správ stojí za povšimnutie obnovenie diplomatických stykov medzi USA a Kubou 

po 54 rokoch, či oznámenie NASA, že na Marse tečie voda, čo znamená, že by na tejto planéte mohol byť aj 

život. 

Na Slovensku ľudia pozitívne vnímali predovšetkým pokles spotrebiteľských cien. Ľudia ušetrili na 

bývaní, energiách i na potravinách, výraznejšie zlacnel hlavne cukor i bravčové mäso. Ľudí potešil i pokles 

cien pohonných hmôt. Ceny nafty na niektorých čerpacích staniciach klesli pod 1 euro za liter na cenu 99 

centov. Naposledy stálo palivo menej ako 1 euro za liter pred šiestimi rokmi a vtedy išlo o benzín. Ropa bola 

pre veľké objemy ťažby a slabý ekonomický rast vo svete lacná po celý rok 2015. Kladne hodnotili i 

bezplatné cestovanie vlakom pre študentov a dôchodcov i znižovanie nezamestnanosti, ktorá bola na 

Slovensku koncom roka 10,6 %, v Trenčianskom kraji 7,7% a najvyššia bola v Prešovskom kraji 15,5%. 

Najnižšiu nezamestnanosť v rámci EU malo Nemecko a Česká republika - 4,5% a najvyššiu Grécko 24,5% 

a Španielsko 20,8%.    

Nezamestnaní v obci boli v priemere siedmi občania a dávky v hmotnej núdzi poberala jedna 

rodina. 
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Minimálna mzda bola 380 eur a priemerná mzda v hospodárstve bola na konci roka 861 eur, 

pričom najvyššiu dosiahla v odvetví informačné a komunikačné činnosti, a to vo výške 1686 eur. Vďaka 

prijatej novele zákona o sociálnom poistení mali od 1. júla  dôchodcovia, ktorí si počas aktívneho života 

najmenej 30 rokov platili penzijné poistenie, nárok na penziu vo výške 269,5 eura. Pri 45 rokoch 

dôchodkového poistenia je minimálna penzia aktuálne 340,8 eura. 

 

V tomto roku sa slovenská verejnosť rozlúčila s mnohými významnými osobnosťami. V lete zomrel 

známy a obľúbený divadelný a filmový herec Ladislav Chudík  vo veku 91 rokov. Onedlho ho náhle do 

hereckého neba nasledoval i Ivan Palúch, ktorý stvárnil postavy nezabudnuteľného princa Bajaju či Adama 

Šangalu. Vo veku 84 rokov zomrela i slovenská herečka Magda Paveleková. V októbri v  Nitre zomrel vo 

veku 91 rokov obľúbený kardinál Ján Chryzostom Korec. 

Okrem tých smutnejších udalostí a problémov v celej spoločnosti potešili svojich priaznivcov naši 

športovci. Naši futbalisti pod vedením trénera Kozáka postúpili prvý raz na majstrovstvá Európy. Zelený 

dres získal už štvrtýkrát v rade Slovák Peter Sagan na slávnej Tour de France. Tento populárny slovenský 

cyklista sa stal i majstrom sveta v cestnej cyklistike.  
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Činnosť orgánov samosprávy 

Obecné zastupiteľstvo sa schádzalo pravidelne podľa schváleného plánu. V roku 2015 sa zišlo 

sedemkrát. Na ustanovujúcom zasadaní novozvolená starostka obce Janka Horňáková, zástupkyňa 

starostky Mgr. Iveta Mondeková a poslanci Ing. Richard Bulko, Monika Ernestová, Eduard Slávka 

a Benjamín Vasko zložili zákonom predpísaný sľub, boli menované i komisie obecného zastupiteľstva. Na 

rokovaniach poslanci riešili mnoho dôležitých záležitostí týkajúcich sa života našej obce. Schválili rozpočet 

obce, plán stavebných prác, plán kultúrnych podujatí i ukončenie nájomnej zmluvy o nájme pohostinstva 

s Mariannou Blahovou k 28.2.2015 a nový nájom pohostinstva s Róbertom Repom z Hornej Súče. Schválilo 

i nenávratné finančné príspevky na činnosť Speváckeho zboru Opatovčan, Dobrovoľný hasičský zbor i pre 

OTJ Veľké Bierovce - Opatovce. Taktiež schválilo i odpredaj stavebných pozemkov pre individuálnu bytovú 

výstavbu. 

Rokovania boli vždy verejné a občania sa mohli s ich výsledkami oboznámiť na výveske obecného 

úradu, v obecných novinách, ktoré vyšli dvakrát a taktiež i na webovej stránke obce. 

Referentkou na obecnom úrade bola Jana Vraždová, hlavnou kontrolórkou bola Ing. Lucia 

Bulková a pani Jana Koníčková pracovala ako upratovačka a mala na starosti i vydávanie obedov. 

Pretože obec mohla využiť príspevok na podporu zamestnanosti, obec zamestnala nezamestnaného 

Miroslava Chudého na pomocné robotnícke práce od 1. mája, ktorý sa staral o údržbu zelene i o drobné 

stavebné práce. 

 

Verejno - spoločenský život  

I v tomto roku aktívne pracoval Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý prijal do svojich radov i nových 

členov z okolitých obcí. V apríli prišli medzi nich i profesionálni hasiči Trenčianskeho záchranného zboru, 

ktorí im ukázali najnovšiu techniku a porozprávali o svojej zodpovednej práci. Mladí hasiči sa aktívne 

zúčastňovali i na krajských súťažiach. I napriek veľkej snahe a prísľubom získať potrebný protizáplavový 

balík s elektrocentrálou, čerpadlom a ďalšími vecami od ministerstva vnútra sa im ho nepodarilo získať. 

Naši hasiči boli vždy k dispozícii aj starostke obce pri usporiadaní rôznych spoločenských akcií, sami si 

organizovali i Annabál na Pažiti.  

   

16.mája 2015 sa v sále Kultúrneho domu v Opatovciach uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie 

Jednoty dôchodcov Slovenska, Miestna organizácia Opatovce. Organizácia bola založená, aby podporovala 

našich dôchodcov a pripravovala pre nich možnosti aktívne využívať voľný čas. Cieľom bolo podporiť i 

rozvoj medziľudských vzťahov, ktoré sú dôležité predovšetkým v malej obci akou je naša a zapájať svojich 

členov do života obce. Aktuálne informácie a ponuky boli zverejňované na vývesnej tabuli pri kultúrnom 

dome. 
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Do organizácie sa prihlásilo 23 členov. Za predsedu bola zvolená pani Marta Bulková. Na 

ustanovujúcom zasadnutí boli prítomné i zástupkyne z Okresnej organizácie JDS Trenčín, ktoré 

informovali členov o organizačnej štruktúre JDS, jej fungovaní, aktivitách a možnostiach pre členov. 

Starostka obce prisľúbila vzniknutej organizácii podporu zo strany obce.  

Na zakladajúcej schôdzi bol zvolený výbor: 

Marta Bulková, predseda 

František Margorín, podpredseda 

Želmíra Bulková, hospodárka 

Za členov revíznej komisie boli zvolení: 

Ing. Jozef Janík 

Magdaléna Marcinátová 

Alena Margorínová 

Organizácia pripravila pre svojich členov možnosť návštevy kúpeľov Malé Bielice a pri príležitosti 

výročia SNP usporiadala stretnutie občanov pri Grúniku, ktoré bolo spojené s opekačkou a posedením pri 

pesničkách s harmonikárom Koubíkom. 

 

 Združenie lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo s právnou 

subjektivitou vzniklo dňa 11.11.2013 a hospodári v troch katastrálnych územiach a to: 

- v  k.ú. Veľké Stankovce a Rozvadze na lesných pozemkoch o výmere 85,3138 ha, 

- v k.ú. Opatovce prevažne na trvale trávnatých porastoch s výmerou 54,5961 ha. 

Združenie obhospodaruje celkovú výmeru 139,9099 ha a má 113 vlastníkov. 

 Z nedávnej minulosti je známe, že obnova a činnosť lesných a urbárskych spoločenstiev začala po 

politických zmenách v roku 1989. V zmysle zákonných úprav vznik pozemkových spoločenstiev s právnou 

alebo bez právnej subjektivity, upravoval  zákon číslo 181/1995 Z. z., neskôr nový zákon  o pozemkových 

spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.5.2013. Podľa § 31 ods. 6 uvádzaného 

zákona: „spoločenstvá bez právnej subjektivity“ založené podľa doterajších predpisov boli povinné sa 

pretransformovať do 30. júna 2014 na spoločenstvá „s právnou subjektivitou“.  

Vývoj a postupnosť zmien, formy pozemkového spoločenstva v obci Opatovce boli podľa 

dostupných listín nasledovné:  

1. Dňa 18.4.1997 vzniklo Lesné družstvo, pozemkové spoločenstvo Opatovce, ktoré obhospodarovalo 

pridelené lesné pozemky v k.ú Veľké Stankovce a Rozvadze. Predsedom Lesného družstva pozemkového 

spoločenstva Opatovce bol Ján Kováč. 

2. Dňa 10.6.2003 došlo k výmazu Lesného družstva pozemkového spoločenstva Opatovce z registra 

pozemkových spoločenstiev a vzniklo Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce bez právnej 

subjektivity, ktorému pribudli k prideleným obhospodarovaným lesným pozemkom v k.ú. Veľké Stankovce a 
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Rozvadze aj prevažne trávnaté porasty vedené v k.ú Opatovce. Predsedníčkou PSP Opatovce, 

spoločenstvom bez právnej subjektivity bola Ing. Mária Chorvátová.  

3. Dňa 5.10.2013 sa konalo zhromaždenia Pozemkového spoločenstva podielnikov Opatovce bez právnej 

subjektivity. O priebehu zhromaždenia Pozemkového spoločenstva podielnikov Opatovce, bez právnej 

subjektivity, bola notárkou Mgr. Zuzanou Karasovou vyhotovená notárska zápisnica č. N740/2013, v 

ktorej okrem iného bola odsúhlasená transformácia pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity na 

pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa zákona o pozemkových spoločenstvách. 

Dňa 11.11.2013 bola Okresným úradom Trenčín potvrdená registrácia Združenia lesných 

pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. 

Členovia výboru a dozornej rady Združenia lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové 

spoločenstvo zvolení zhromaždením pozemkového spoločenstva zo dňa 5.10.2013 sú:  

Ing. Janík Jozef   predseda spoločenstva 

Kováč Ján   zástupca predsedu spoločenstva 

Ing. Ľubomír Bulko  zástupca spoločenstva pre prácu s poľovným združením 

Jozef Bujný   člen výboru spoločenstva 

Pavol Horňák   člen výboru spoločenstva 

 

Ján Horňák    predseda dozornej rady 

František Margorín  člen dozornej rady 

Ján Dohňanský   člen dozornej rady 

 

 Hlavým podnikateľským cieľom nového pozemkového spoločenstva je optimálne využívanie 

produkčných schopností lesa a trávnatých porastov osobitne ťažbových možností v zmysle platných lesných 

hospodárskych plánov a pri dodržaní všetkých predpisov a platnej legislatívy. Zámerom je tiež vytvoriť 

dostatok finančných zdrojov na krytie nákladov, zabezpečenie ostatnej činnosti a uspokojenie potrieb 

všetkých členov pozemkového spoločenstva. 

 

Ekonomický život 

Ekonomický život v obci sa riadil schváleným rozpočtom obce. 

Za rok 2015 mal obecný úrad celkové príjmy 290 227,78 € a celkové výdavky 255 279,08 €. 

Úspešné ukončenie kanalizácie 

Tento rok bol po ekonomickej stránke veľmi významný pre našu malú obec. Po dlhých rokoch sme sa 

konečne dočkali, že naša obec má vybudované všetky siete: elektrinu, verejný vodovod, plynovod, telefón a 

konečne i splaškovú kanalizáciu. V tomto roku bola dokončená kanalizácia i v ostatných častiach obce. 



 7. strana kroniky obce Opatovce 

Nová kanalizácia sa budovala v rámci projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie 

pitnou vodou v Trenčianskom regióne“, ktorý realizovala spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 

Tento projekt bol spolufinancovaný z EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 81,77 % z oprávnených nákladov. 

Finančne sa na ňom podieľala aj naša obec a to vo výške 5%. Bol to najväčší vodohospodársky projekt v 

trenčianskom regióne a projekt tak umožnil napojenie viac ako 11 tisíc obyvateľov z 11 obcí na verejnú 

kanalizáciu, a tiež pripojenie viac ako 3000 obyvateľov z 3 obcí na verejný vodovod. Na novovybudovanú 

kanalizáciu sa obyvatelia začali individuálne pripájať po výzve vodární hneď na jeseň. Kolaudácia bola 

však zasa odložená až na začiatok budúceho roka, preto tí, ktorí sa pripojili, nemuseli ešte platiť stočné. 

Občania obce počas budovania kanalizácie ukázali veľa trpezlivosti z dopravných obmedzení, prašnosti, 

blata i hlučnosti. Vybudovaná kanalizácia určite prispela ku komfortu bývania i k ochrane životného 

prostredia.  

 

Vybudovanie betónovej plochy pri viacúčelovom ihrisku 

Pretože plocha pri ihrisku sa využíva v lete i na organizovanie kultúrnych podujatí a tanečných 

zábav, bolo potrebné „tanečný parket“ vybetónovať. Na základe získania dotácie 1000 eur od Mikroregiónu 

Inovec a súhlasu Združenia lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo ako 

vlastníka pozemku, obec svojpomocne túto akciu zrealizovala. Po odbornej stránke sa o vybetónovanie 

postaral predovšetkým Milan Svatík, ktorému pomohli i viacerí chlapi z obce.  

 

Rekonštrukcia cesty Záhumnie 

Po vybudovaní kanalizácie konečne po dlhých rokoch došlo i k rekonštrukcii tejto miestnej 

komunikácie i uličky smerom ku kaplnke. Vždy sa na nej robili iba menšie opravy a obyvatelia sa často 

sťažovali na jej veľmi zlý stav. Podľa vypracovanej projektovej dokumentácie sa uskutočnilo verejné 

obstarávanie na výber dodávateľa stavby. Do súťaže sa prihlásilo 8 organizácií. Najnižšiu cenovú ponuku 

predložili Cesty Nitra, a.s. a skutočné náklady boli 149 989,23 eur. Financovanie stavby bolo z rozpočtu 

obce a úverom vo výške 90 000 €. 

Stavba bola ukončená v novembri a miestni obyvatelia si ju „skolaudovali“ 20. novembra večer, len 

čo vychladol čerstvo položený asfalt. Nechýbalo strihanie pásky, poďakovanie pani starostke, napečené 

koláče, chlebíky i pokrstenie pálenkou. Ľudia sa tak spoločne stretli, každý prispel i nejakým občerstvením 

a v družnej atmosfére sa tešili až do neskorých hodín.  

Z novej cesty sa tešili nielen dospelí, ale i deti, ktoré ju hneď využili na bicyklovanie a na 

korčuľovanie na kolieskových korčuliach. 

 

Miestne pohostinstvo - rekonštrukcia 
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Po ukončení nájomnej zmluvy odovzdal pán Ivan Blaho priestory pohostinstva zástupcom obce. 

Pretože prevádzkovateľka sa nechcela dohodnúť na čiastkovom odkúpení určitého majetku a trvala na tom, 

že sa musí odkúpiť všetko alebo nič, za čo bola stanovená cena 20 000 €. Obec s tým nesúhlasila a musela 

čiastočne pohostinstvo zrekonštruovať  v hodnote 3367,12 €.  

Problém však nastal, keď si pán Ivan Blaho dal priviesť veľkorozmerný červený kontajner pred 

kultúrny dom a uskladnil tam zariadenie pohostinstva. Obec využívala pozemok na konanie kultúrno-

spoločenských podujatí, bývali tu v lete rôzne vystúpenia i tanečné zábavy, bolo to akési centrum dediny. 

Kontajner prekážal i k prístupu do KD a pohostinstva, a preto obec v zastúpení pani starostky a poslancov 

obecného zastupiteľstva sa snažili dohodnúť na odvoze kontajnera. Snaha bola bez úspechu, obec preto 

dala podnet na Okresnú prokuratúru na neoprávnené užívanie pozemku. Tá však konštatovala, že obci 

nevznikla žiadna finančná škoda, iba nemajetná škoda. Bolo zistené, že skutok nie je trestným činom, 

pretože kontajner nepresahuje veľkosť podielu Ivana Blahu na uvedenej parcele. Keďže obec nechcela 

ostatných podielnikov zaťahovať do súdneho sporu, tento kontajner „zdobil“ priestor pred KD celý rok. 

 

Predaj pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu 

Obec odkúpila ďalšie pozemky a bolo vytvorených deväť nových stavebných pozemkov pri kríži. Na 

spevnenie komunikácie pri týchto pozemkoch bol použitý frézovaný asfalt. Kúpna cena pozemkov bola 

schválená uznesením OcZ v hodnote 40 €/m2. Do konca roka bolo odpredaných 7 pozemkov a dva boli ako 

zámena. Dva rodinné domy sa tu už začali stavať. 

V tomto roku boli vydané dve stavebné povolenia.  

 

Odpadové hospodárstvo 

Odvoz komunálneho odpadu každé dva týždne zabezpečovala spoločnosť Marius Pedersen, a.s. 

Občania mohli separovať i sklo, plasty, papier, textil i drobný kovový odpad do príslušných kontajnerov. 

V marci obec zabezpečila aj odvoz nebezpečných odpadov, elektroodpadov a domového odpadu do 

veľkorozmerného kontajnera. Už tretí rok mohli občania priviezť drevený odpad po strihaní stromov 

a čistení drevín na jar. V spolupráci s firmou LES Drietoma bol zlikvidovaný spôsobom štiepkovania. 

Občania si postupne na tento spôsob zvykajú, čo sa odrazilo na tohtoročnom veľkom množstve 

spracovaného dreveného odpadu.  

I napriek snahe obecného úradu niektorí občania obce nepochopiteľne aj naďalej ničili životné 

prostredie vyvážaním odpadov k letisku i k Váhu, kde však vyvážajú odpad i cezpoľní. 
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Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

Obvodné zdravotné stredisko pre našich občanov je v Trenčianskych Stankovciach pre dospelých 

s p. doktorkou MUDr. Jarmilou Bunčákovou a v Trenčianskej Turnej pre deti s p. doktorkou MUDr. 

Janou Petrášovou. V prípade súrneho zdravotného zásahu rýchla zdravotná a rýchla lekárska pomoc majú 

príchod do obce do 15 minút, najbližšie stredisko záchrannej služby sídli v areáli trenčianskej nemocnice. 

V obci sa nevyskytla žiadna epidémia. 

 

Vítanie detí 

V stredu 11. novembra 2015 bolo v našej obci veselo. Tento slávnostný deň patril detičkám 

narodeným v tomto roku, ktorých bolo sedem.  

Horňák David, syn Bohuša Zovčáka a Jany Horňákovej 

Eliška Barinková, dcéra Tibora a Kataríny Barinkovej 

Eliáš Letko, syn Petra a Martiny Letkovej 

Agáta Nogová, dcéra Andreja Nogu a Dany Struhárovej 

Karin Žúžiová, dcéra Ladislava a Moniky Žúžiovej 

Terézia Galandáková, dcéra Michala a Kristíny Galandákovej 

Adam Straka, syn Miroslava a Martiny Strakovej 

Do života ich slávnostne privítala starostka obce. Pri tejto príležitosti bol urobený aj slávnostný 

zápis do pamätnej knihy a mamičky si odniesli pre deti aj malý darček. Program pokračoval vystúpením 

detičiek z materskej školy pod vedením p. riaditeľky Bulkovej. 

 

Stretnutie dôchodcov 
 

V živote každého človeka prídu chvíle, keď začne uvažovať o svojom bytí a hodnotiť svoju životnú 

púť. Na tvári sa začne striedať úsmev so slzami Tento rok nie tradične v októbri ale 4. novembra si obec 

uctila i našich starších spoluobčanov. Starší ľudia si zasluhujú našu lásku, úctu, pochopenie, trpezlivosť a 

pomoc. Pretože kto nemá úctu k starším ľuďom, nemôže mať  skutočnú úctu k nikomu a ničomu. Pani 

starostka všetkým poďakovala a zaželala im, aby všetky dni ich života boli naplnené zdravím, šťastím a 

spokojným životom v našej obci. 

Prítomných obveselili svojím vystúpením deti z materskej škôlky a tradične potešili svojimi 

piesňami i členovia speváckeho zboru Opatovčan. 

 

Štatistika 
 
 K 31. decembru 2015 mala naša obec o 2 obyvateľov viac ako vlani a to 417, z toho 206 mužov 

a 211 žien. Priemerný vek našich občanov bol 40,84 roka. 
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Do obce sa prisťahovalo päť ľudí a odsťahovali sa traja. V obci bolo tento rok viac svadieb ako 

vlani, bolo ich až šesť a narodilo sa 7 detí: 

Viacerí občania sa dožili požehnaného veku.. 

80 rokov oslávili  Horňák Miloslav, Bulko Jozef, Margorínová Magda a Chorvátová Helena 

85 rokov sa dožil Bulko Ján 

86 rokov oslávili Marcinát Ján a Chorvátová Anna 

87 rokov sa dožili manželia Škúci Pavel a Škúciová Magda 

88 rokov oslávila Šuleková Mária 

Krásne okrúhle životné jubileum 90 rokov života oslávila 24. apríla naša spoluobčianka Anna 

Kováčová, ktorá sa i napriek vysokému veku teší relatívne dobrému zdraviu. Pri príležitosti jubilea ju 

navštívila i pani starostka a popriala jej všetko najlepšie.  

 

V tomto roku sme sa rozlúčili s dvomi spoluobčanmi. 27. augusta zomrel Jozef Dohňanský vo veku 

81 rokov a 19. septembra Štefan Horňák vo veku 84 rokov. Veľmi smutný pohreb v obci mal i Ing. Patrik 

Bulko, ktorý po ťažkej chorobe zomrel 5. júna vo veku 38 rokov. 

  

Kultúrno-spoločenský život 

Ani v tomto roku nechýbali v obci tradičné kultúrne podujatia, ktorými sa obecný úrad snažil 

spríjemňovať život deťom i dospelým. 

 

Tradičný karneval detí sa konal 11. februára v sále kultúrneho domu. Kvôli chrípke bol počet 

masiek trocha menší. Deti, ktoré sa premenili na svojich obľúbených rozprávkových hrdinov, zabávali dvaja 

vianoční škriatkovia, ktorí tu prišli z ďalekej zimnej krajiny. K dobrej nálade prispela i hudba, o ktorú sa 

postaral Richard Bulko. Pre deti bol pripravený teplý čaj a na záver balíček sladkostí, ktorý pripravil 

obecný úrad. Pani Marta Šuleková prispela zasa vecnými darčekmi do balíčkov pre masky. 

 

Obecná zabíjačka 

Okrem detského karnevalu si fašiangy ako obdobie plné zábavy, hudby a spevu pripomenuli 

i ostatní naši občania. 14. februára sa aj u nás konala prvá obecná zabíjačka, ktorú pripravili členovia 

Speváckeho súboru Opatovčan pod záštitou starostky obce. Podujatie bolo plné spevu, hudby a dobrej 

nálady, ktorú vytvorili hudobníci, speváci a všetci, ktorí na fašiangy prišli. Podávali sa tradičné 

zabíjačkové špeciality, ktoré pripravili František Bulko a František Margorín. Ich jaternice, klobásy, 

zabíjačková kaša a kapustnica boli veľmi chutné a  veľmi rýchlo sa míňali, pretože toto podujatie prilákalo 
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veľa občanov. Nechýbali ani tradičné šišky a buchty, ktoré zasa napiekla Katarína Bulková, Helena 

Blažejová a Emília Hudeková. K príjemnej atmosfére prispelo i krásne slnečné počasie. 

 

Marec mesiac knihy 

 Knihy vždy prinášali ľuďom nielen vedomosti, ale i príjemné pocity z objavovania nového. I naša 

obecná knižnica ponúka množstvo kníh a tento rok si tu pripomenuli známu slovenskú autorku Máriu 

Rázusovú - Martákovú. 13. marca si spoločne v knižnici čítali rozprávky tejto obľúbenej spisovateľky. 

  

Veľkonočný koncert 

Spevácky súbor Opatovčan našu obec reprezentoval vystúpením na Veľkonočnom jarmoku na 

Mierovom námestí v Trenčíne 28.marca. Moderátorka pri predstavení súboru predstavila aj našu obec 

Opatovce. Piesne našich spevákov prispeli k atmosfére jarmoku a vytvorili dobrú náladu aj keď počasie 

veľmi neprialo. 

 

Stavanie mája  

Posledný aprílový deň patril v našej obci už tradične stavaniu mája, i keď ľudové tradície stále viac 

upadajú do zabudnutia. Deti nedočkavo čakali, aby mohli máj ovenčiť krepovými stužkami a za pomoci 

Sandra Prekopa ho naši chlapi postavili. Tak sa tento milý zvyk opäť v obci zachoval. Do tanca i do spevu 

im pritom zaspieval spevácky súbor Opatovčan. 

 

MDD 

31. mája zorganizovala naša obec príjemné popoludnie venované všetkým deťom pri príležitosti ich 

sviatku pri viacúčelovom ihrisku na pažiti. Deti súťažili v štyroch disciplínach, ktoré nachystali členovia 

Mestského divadla Trenčín v pestrých kostýmoch: Opatovský vodník – chytanie rybičiek, prekážková 

dráha, skoky na trampolíne a kopanie loptou na bránku. Po absolvovaní týchto disciplín, deti dostali sladkú 

odmenu a pokračovali tradičnou opekačkou. Atmosféru popoludnia spríjemňovala veselá hudba, o ktorú sa 

postaral Richard Bulko. Prevádzkovateľ pohostinstva zabezpečil deťom občerstvenie.  

 

Kultúrne leto  

V nedeľu 19. júla sa stretli občania v areáli pri športovom ihrisku na pažiti na podujatí, na ktorom 

sa predstavili spevácke súbory Opatovčan a Stoprounští vinaři z Boršíc, z našej partnerskej obce z Moravy. 

Takto pokračujú a utužujú sa priateľské vzťahy, ktoré sa začali spoločným projektom v roku 2012. Po 

vystúpení spevákov sa predstavila i Dychová hudba Lieskované z Moravského Lieskového. I napriek 
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horúcemu letnému počasiu toto popoludnie plné spevu a hudby prinieslo všetkým bohatý kultúrny zážitok 

a tí, ktorí sa prišli zabaviť, určite neobanovali. 

 

Spevácky súbor v Podhájskej 

Na termálnom kúpalisku Podhájska v nedeľu 23. augusta vystúpil Spevácky súbor Opatovčan, aby 

svojimi piesňami spríjemnil pobyt návštevníkom kúpaliska. Viacerí občania obce využili možnosť a 

zúčastnili sa návštevy termálneho kúpaliska spolu so spevákmi. Na spiatočnej ceste sa ešte zastavili v 

dedine Lapáš, z ktorej pochádza pán Michal Janás, občan Opatoviec a zaspievali si spoločne so speváckym 

súborom tejto obce. Všetci účastníci tohto podujatia sa vracali domov osviežení termálnou vodou, zohriati 

slniečkom a s dobrou náladou po pekne strávenom dni. 

  

Burčiakové slávnosti v Boršiciach 

Už po štvrtýkrát sa 19. septembra konali Burčiakové slávnosti spojené s folklórnym festivalom v 

našej partnerskej obci na Morave v Boršiciach. Naša obec zabezpečila autobus, ktorý využili niektorí 

občania na návštevu tohto už tradičného a zaujímavého podujatia. Vystúpil tu i náš spevácky súbor, ktorý 

spestril vystúpenia moravských súborov. 

 

Flores musarum 

 V októbri sa konal slávnostný galavečer v Trenčianskych Tepliciach, na ktorom boli ocenené 

významné osobnosti a kolektívy Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry za rok 2015. Z našej obce toto 

ocenenie získala Mgr. Katarína Bohušová za desaťročné zodpovedné a odborné vedenie kroniky obce pri 

príležitosti životného jubilea. 

 

Mikuláš 

Predzvesťou najkrajších sviatkov v roku je príchod sv. Mikuláša. Tešia sa naň predovšetkým tí 

najmenší. Aj tento rok 5. decembra zavítal do našej obce Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi – anjelmi a 

čertom. Po privítaní sa s deťmi rozsvietil vianočný stromček. Všetky deti, ktoré prišili do obecného parku, 

obdaroval balíčkom plným sladkostí. Za balíček deti Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a dokonca zahrali 

na píšťalke. Toto podujatie bolo plné smiechu, radosti a rozžiarených detských očiek. Navodilo tak príjemnú 

atmosféru blížiacich sa vianočných sviatkov. 
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Vianočná besiedka 

Na Zlatú nedeľu 20. decembra bol náš kultúrny dom poriadne preplnený. Vianočnou besiedkou si 

tu všetci prítomní priblížili vianočnú atmosféru. Vianoce sú obdobím, keď si viac ako inokedy uvedomujeme 

vlastné pocity, lásku, úctu, priateľstvo, obetavosť a spolupatričnosť. Každý z nás s vďakou prijme úprimné, 

teplé ľudské slovo, či prosté prianie zdravia a šťastia. V programe sa predstavili deti z materskej školy pod 

vedením pani riaditeľky Lenky Bulkovej, deti z Opatoviec zahrali peknú betlehemskú scénku o narodení 

Ježiška. Vystúpili v nej súrodenci Kendralovci, Mondekovci, sestry Marcinátové, N. Zhaňačová, L. 

Chorvátová, A. Dohňanský, M. Marchot a S. Babic.  Koledy zaspievala Laura Chorvátová i náš spevácky 

súbor. Prítomní si mohli zakúpiť i ručne vyrobené vianočné ozdoby, ktoré ponúkali deti zo základnej školy. 

Na občerstvenie boli pripravené koláče a vianočný punč, ktorý pripravil Paľko Horňák.  

  

Duchovný a náboženský život 

Správcom Farského úradu vo Veľkých Bierovciach, pod ktorú patrí i naša obec, bol i tento rok 

Mgr. Viliam Chrastina a správkyňou Farnosti evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Trenčianskych 

Stankovciach bola pani farárka Mgr. Jarmila Petrulová. 

Na 1. sv. prijímaní boli tri dievčatá z Opatoviec. 

 Pannu Máriu ako Sedembolestnú Patrónku Slovenska si uctievame 15. septembra a tradícia úcty k 

Bolestnej Matke sa tiahne celými našimi dejinami. Svedčia o tom gotické a barokové sochy, oltáre, kalvárie, 

modlitebné bratstvá, okolo 250 kostolov a kaplniek zasvätených Sedembolestnej po celom Slovensku. 

Jednou z nich je i naša kaplnka, kde sa konala i sviatočná hodová bohoslužba, počas ktorej vystúpil i náš 

spevácky súbor. Hodom prialo i počasie a pred kaplnkou sa zhromaždilo opäť veľa veriacich. 

Dňa 26. decembra v popoludňajších hodinách navštívili obyvateľov našej obce koledníci Dobrej 

noviny. Kto chcel prijať koledníkov, dopredu si túto návštevu nahlásil. Koledovanie bolo spojené s 

finančnou zbierkou na pomoc chudobným krajinám v Afrike. 

 

Školstvo a vzdelanie 

ZŠ a MŠ sa v obci nenachádza. Deti z obce navštevujú MŠ vo Veľkých Bierovciach a ZŠ v 

Trenčianskych Stankovciach, Trenčianskej Turnej aj v Trenčíne. Dopravu detí do ZŠ v Trenčianskych 

Stankovciach zabezpečuje školský autobus a rodičom je preplácané cestovné do tejto spádovej školy. 

V školskom roku 2014-15 ju navštevovalo 350 detí, z toho iba 17 z Opatoviec. Žiaci sa učili v 18 triedach. 

Škola pod vedením Mgr. Dariny Sýkorovej poskytovala žiakom kvalitné vzdelávanie, veľa aktivít a 

zapájala ich do rôznych súťaží a olympiád. V záverečnom testovaní deviatakov zo slovenského jazyka a 

z matematiky žiaci dosiahli lepšie  výsledky ako bol priemer na Slovensku. Povinnú školskú dochádzku 
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končila v tejto škole iba 1 žiačka z Opatoviec Laura Chorvátová a v septembri nastúpili 3 prváčikovia 

Matej Chorvát, Alexandra Mondeková a Vanesa Marcinátová. 

Obec finančne podporila i materskú školu vo Veľkých Bierovciach, do ktorej chodilo 39 detí. Vo 

funkcii riaditeľky pokračovala Lenka Bulková. Škola pripravila pre deti veľa zaujímavých aktivít a deti 

obohatili svojím programom i rôzne kultúrne akcie v obci. 

  

Šport a telesná kultúra 

Mariášový turnaj 

Dňa 1.8.2015 sa v obci konal 2. ročník mariášového turnaja Na turnaj prišlo 48 hráčov z rôznych 

kútov Slovenska. Víťazom sa stal E. Minároviech z Veľkých Bieroviec, ktorý získal 25 bodov. Na druhom 

mieste skončil J. Beňačka z Partizánskeho (23 bodov) a na treťom mieste skončil F. Šuška z Dubnice nad 

Váhom (21 bodov).  

 

Šachový turnaj 

Turnaj sa konal v kultúrnom dome hneď na druhý deň v nedeľu. Bol to už 9. ročník a hralo sa 

švajčiarskym systémom na 9 kôl s hracím tempom 2x 15 minút. Turnaja sa zúčastnilo 46 hráčov. Víťazom 

sa stal P. Ábel z ŠK Piešťany, v ženskej kategórii obsadila 1. miesto p. Tomaníková z ŠKŠ Dubnica nad 

Váhom a v detskej kategórii zvíťazila M. Holečková z ŠKŠ Dubnica nad Váhom. Najlepší z Opatovčanov 

bol opäť Zdenko Margorín, ktorý obsadil 25. miesto.  

Organizačne oba turnaje zodpovedne zabezpečil Mgr. Pavol Ondriška za podpory pani starostky 

a sponzorov z obce. 

 

Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce  

Klub súťažil v kategóriách dospelých a žiakov. Dospelí hrali v najvyššej súťaži Oblastného 

futbalového zväzu Trenčín 6. ligu, v ktorej obsadili konečné 7. miesto s počtom bodov 44. V tejto lige 

súťažilo 16 mužstiev. Najlepším strelcom sa stal Juraj Barták s 18 gólmi (piaty najlepší strelec 6. ligy) pred 

Tomášom Sivákom s 11 gólmi a Michalom Svatíkom a Lukášom Breznickým so 6 gólmi. V porovnaní s 

predchádzajúcou sezónou sa futbalisti pod vedením trénera Mgr. Romana Kadáka zlepšili o 3 miesta a 

získali o 9 bodov viac. V družstve dospelých okrem dlhodobo pôsobiaceho Ľuboša Zhaňača pravidelne 

nastupoval i Michal Svatík a Ladislav Žúži.  

Naši žiaci oproti predchádzajúcemu roku, keď hrali v súťaži mladších žiakov, odohrali súťažný 

ročník v 5. lige v kategórii starších žiakov. Po skončení sezóny skončili na 10. mieste so ziskom 10 bodov, 

kde sa prejavila skutočnosť, že hrali proti starším a fyzicky vyspelejším súperom. Ku žiakom sa z Opatoviec 
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pridali bratia Marchotovci, Adam Mondek a Damián Kendrala. Futbalisti pravidelne trénovali i na 

viacúčelovom ihrisku v obci. 

 

Počasie 

Rok 2015 bol podľa meteorológov druhý najteplejší v histórii meteorologických meraní v Európe. 

Začal bez snehu, sneh napadol až koncom januára, keď pre snehovú kalamitu vynechali i niektoré 

autobusové spoje. I začiatok februára bol poriadne chladný, tvorili sa snehové záveje, fujavica dosahovala v 

nárazoch rýchlosť 60 až 80 km/h. Konečne si pár dní mohli vychutnať i bežkári na lyžiach po hrádzi 

smerom k Trenčínu. Začiatok marca bol tiež studený, no postupne prichádzali aj teplejšie dni. V polovici 

marca sa tu oteplilo na 14°C. Prvý jarný deň bol krásny slnečný a z astrologického hľadiska aj výnimočný z 

dôvodu čiastočného zatmenia slnka. Zima ukázala svoju studenú tvár ešte raz a bláznivé aprílové počasie 

sa prejavilo i snehovou nádielkou. Veľká noc 5. a 6. apríla pripomínala skôr Vianoce, teploty v noci 

dosahovali do - 6°C a cez deň 2°C. Ale to bol posledný sneh v roku, pretože ani Vianoce neboli biele a 

ochladilo sa až na Silvestra. V apríli po Veľkej noci sa už naplno rozbehli i práce v záhradách a na poliach. 

Koniec mája bol chladný a daždivý, ale to bol nadlho posledný dážď, pretože od júna prevládalo už len 

horúce a suché počasie. 

Na Slovensku na seba upozornili letné vlny horúčav kombinované s nedostatkom zrážok, čo 

spôsobilo citeľné sucho. Dôsledky sa prejavili na rekordnom počte dní, keď maximálna denná teplota 

vzduchu dosiahla 35°C a viac. Na niektorých miestach Slovenska bolo takýchto dní v tomto roku až 23, čo 

sa zatiaľ v histórii meteorologických meraní a pozorovaní na Slovensku nestalo. Najteplejšie obdobie bolo 

od konca prvej augustovej dekády do jeho polovice. Práve v tomto období, 12. augusta, namerali v 

Topoľčanoch 39°C, čo bola najvyššia hodnota teploty vzduchu v roku 2015 na Slovensku. Sucho bolo i u 

nás naozaj zničujúce. Ešte i 19. septembra sme tu namerali 32°C. 

Obilnín síce farmári zožali dostatok, ale veľké sucho malo dosah na slabú úrodu zemiakov, repy, 

kukurice i slnečnice. Na jeseň aj preto zemiaky zdraželi. 

.  

30. novembra sa v Paríži začala medzinárodná konferencia OSN o zmene klímy, ktorú navštívili 

lídri 147 krajín. Rokovalo sa o novom návrhu klimatickej dohody. Európska únia plánuje znížiť do roku 

2030 emisie o 40 % v porovnaní s rokom 1990. 

  

10. apríla nás potešili návratom do svojho hniezda naše bociany, ktoré sme už  netrpezlivo 

očakávali. Priniesli všetkým radosť, potešenie a prísľub teplých slnečných jarných dní. 
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Záver kroniky za rok 2015 

 

Pri spracovaní kroniky za rok 2015 boli použité tieto podklady: 

 Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2015 

 Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2015 

 Štatistické údaje za rok 2015 

 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 2015 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve dňa 

13.04.2016 a bol schválený uznesením č.20/2016. 

 

 

 

 

  

 

 

 

V Opatovciach dňa 10.04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––-  –––––-–––––––––––––––––––––––––– 

Kronikár      Starosta obce 

  


