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Táto kronika obce Opatovce obsahuje 13 strán, slovom trinásť strán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Opatovciach dňa 31. decembra 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––– 
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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 2016 bol plný udalostí, ktoré pohli politickou i bezpečnostnou situáciou vo svete. Okrem 

pretrvávajúceho problému s migrantmi sa o pozornosť postarali dlho plánované voľby nového prezidenta 
Spojených štátov, viaceré referendá ale aj nečakané a šokujúce útoky. 

Veľká Británia sa tento rok rozhodla pre dlho očakávaný krok. V referende, ktoré sa konalo 23. 
júna, si obyvatelia tesnou väčšinou vybojovali odchod Veľkej Británie z Európskej únie. Ukázalo sa, že 
hlavní zástancovia brexitu nemajú presný plán, ako by mala krajina po odchode vyzerať. Na novú 
premiérku Theresu Mayovú tak aj v roku 2017 čaká mnoho výziev, ktoré majú rozhodnúť o ďalšom 
smerovaní krajiny. 

Juhofrancúzske letovisko Nice sa stalo 14. júla miestom krvavého teroristického útoku. Útočník s 
prepojením na organizáciu Islamský štát sa zmocnil nákladiaka a prešiel s ním takmer dva kilometre po 
promenáde, ktorá bola v tom čase plná nielen domácich Francúzov, ale aj turistov, ktorí spoločne oslavovali 
sviatok dobytia Bastily. Útočníkovi sa podarilo autom zraziť a zabiť 86 ľudí, neskôr ho polícia pri pokuse o 
zatknutie zastrelila. Podobný scenár sa odohral i 19. decembra pri berlínskych vianočných trhoch, keď 
vrazil kamión do davu ľudí, zomrelo minimálne 12 osôb a okolo 50 bolo zranených. 

November sa niesol v znamení azda najsledovanejšej udalosti roka. V Spojených štátoch 
amerických sa v priebehu celého roka vyostroval boj niekoľkých prezidentských kandidátov, aby spomedzi 
nich nakoniec vzišla dvojica Hillary Clintonová za demokratov a Donald Trump za republikánov. Víťazom 
sa nakoniec len veľmi tesne stal magnát a miliardár Trump, ktorý si svojimi kontroverznými vyhláseniami 
získal i veľa odporcov. 

25. novembra zomrel legendárny kubánsky vodca Fidel Castro, ktorý v tejto ostrovnej krajine 
vládol viac ako 50 rokov. 

Aj koniec roka priniesol tragickú udalosť, keď po štarte v Soči sa do Čierneho mora zrútilo ruské 
lietadlo s 93 ľuďmi na palube, vrátane členov slávneho speváckeho súboru Alexandrovci. Lietadlo letelo do 
Sýrie, kde nastal koncom roka pokrok v otázke boja proti terorizmu v podobe Islamského štátu. Ten sa už 
viac ako tri roky neúspešne pokúšali zlikvidovať nielen sýrska armáda, ale aj Spojené štáty americké či 
Rusko. Najkritickejším sa stal záver roka, keď sa pristúpilo k oslobodzovaniu najväčšej bašty islamistov 
mesta Aleppo. V tomto obliehanom meste pod nadvládou teroristov trpelo hlavne civilné obyvateľstvo. 
Islamský štát si za posledných pár mesiacov vybudoval v meste silnú obrannú pozíciu, ktorú sa podarilo 
prekonať až koncom roka. 

V tomto roku si prišli na svoje i priaznivci športu. Od 10. júna až do 10. júla sa vo Francúzsku 
konali Majstrovstvá Európy vo futbale 2016, na ktorých sa predstavil i náš národný tím, ktorý skončil 
v osemfinále. V auguste sa konali letné olympijské hry v brazílskom Rio de Janeiro a Slováci tu získali 2 
zlaté a 2 strieborné medaily. Úspešným športovcom bol opäť i cyklista Peter Sagan, ktorý po obhájení 
zeleného trička na Tour de France sa znova stal i majstrom sveta. 

Tento rok bol bohatý na udalosti i na Slovensku. I napriek priaznivej hospodárskej situácii 
dlhodobé ignorovanie požiadaviek učiteľov na zabezpečenie primeraného financovania školstva boli 
dôvodom, prečo začiatkom roka štrajkovali. Nespokojnosť so svojím postavením odporom a štrajkami 
vyjadrili i zdravotné sestry. 

5. marca sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky s volebnou účasťou 59.82%. 
Oficiálnym víťazom parlamentných volieb sa stala strana Smer-SD so ziskom 28,28 %. Druhá v poradí, 
strana SaS, získala 12,10 % a tretím najúspešnejším bolo hnutie OĽaNO-NOVA s počtom hlasov 11,02 %. 
Okrem týchto strán sa do parlamentu dostali aj SNS s 8,64 %, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko - 
8,04 %, Sme rodina - Boris Kollár so 6,62 %, Most-Híd získal 6,5 % a strana Sieť dostala od voličov 5,6 %. 
Parlamentné voľby priniesli pre KDH iba 4,9 percent hlasov voličov a prvýkrát od roku 1990 jeho neúčasť v 
slovenskom parlamente. Prekvapením bol volebný úspech ĽS Naše Slovensko, pretože túto stranu mnohí 
považujú za fašistickú. 

Premiér Robert Fico získal poverenie na zostavenie vlády a na dohodu štyroch politických strán 
Smeru-SD, Slovenskej národnej strany (SNS), Mosta-Híd a strany Sieť, ktoré prejavili vôľu vytvoriť vládnu 
koalíciu.  
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Slovenskom prehrmeli i rôzne korupčné kauzy politikov a neustále hádky medzi vládnucou 
koalíciou a opozíciou, ktoré vyvolávali u ľudí obavy a znechutenie. 

1. júla sa Slovenská republika ujala rotujúceho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré na 
druhý polrok 2016 prebrala od Holandska. Išlo o historicky prvé slovenské predsedníctvo v Rade Európskej 
únie. 
 Pretože ekonomická situácia v Európe sa po krízových rokoch zlepšila i nezamestnanosť na 
Slovensku klesla na konci roka na 8,76%. Najmenej nezamestnaných bolo v trnavskom kraji - 4,41% a 
najviac v prešovskom - 13,91%. Vyše štvrtinu evidovaných nezamestnaných na Slovensku tvorili mladí 
ľudia do 29 rokov. Vývoj spotrebiteľských cien potravín v porovnaní s rokom 2015 mierne klesol a 
minimálna mzda sa zvýšila o 25 eur na 405,00 eur. 

Slovensko i v tomto roku prišlo o mnohé významné osobnosti. 5. októbra 2016 zomrel bývalý 
slovenský prezident Michal Kováč vo veku 86 rokov. Zomrel i obľúbený slovenský katolícky kňaz, salezián 
a politický väzeň Anton Srholec, známy slovenský športový komentátor Karol Polák i obľúbení slovenskí 
herci Leopold Haverl a Karol Machata. 
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Činnosť obecného zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku šesťkrát. Schválilo rozpočet obce a mnoho ďalších 

rozhodnutí a všeobecných záväzných nariadení. Schválilo plán stavebných prác i plán kultúrno-
spoločenských a športových akcií v obci. Obec pripravila doplnok k Územného plánu obce, ktorý rieši 
využitie územia predovšetkým na individuálnu bytovú výstavbu a ďalšie využitie územia pre rozvoj obce. 
Obci sa podarilo získať na spracovanie tejto územnoplánovacej dokumentácie dotáciu z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. 

Veľkým sklamaním pre našich obyvateľov bola zmena trasy cyklotrasy, ktorá mala prechádzať cez 
našu obec a Trenčiansky samosprávny kraj ju presunul na druhú stranu kanála okolo rybníka. Táto zmena 
bola odôvodnená čerpaním európskych fondov a majetko-právnymi vzťahmi k pozemkom. I napriek veľkej 
snahe pani starostky a vypracovanej projektovej dokumentácii na úpravu hrádze na cykloturistickú trasu z  
Opatoviec do Trenčína sa nepodarilo presadiť zmenu trasy.  

Obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu miestnej komunikácie od 
hasičskej zbrojnice smerom na novú trafostanicu. Finančne bol tento projekt obmedzený, nemohol 
presiahnuť čiastku 100 000 €. Obec dala teda vypracovať projektovú dokumentáciu, aby mohla tieto 
financie využiť čo najúčinnejšie. Pretože sa ešte žiadosti neschvaľovali,  žiadosť našej obce je evidovaná. Jej 
schválenie by pomohlo k celkovému zlepšeniu stavu ciest v našej obci.  
 
Parlamentné voľby 

Občania si v parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. marca, mohli vybrať zástupcov 23 strán. 
Strana Smer získala 30,2%, SAS – 11,39, SNS – 10,89, ĽS Naše Slovensko – 10,4%, OĽANO-NOVA – 
9,9%, KDH, SME rodina – 5,45%, SIEŤ – 5,45%. Volebná účasť bola v našej obci 67%. 

 
Zamestnanci obecného úradu 

Administratívnou pracovníčkou bola i v tomto roku pani Jana Vraždová a upratovačkou, ktorá má 
na starosti i výdaj obedov, bola pani Jana Koníčková. Údržbu zelene v obci mal na starosti Ján Chudý.  
 

Výsledky všetkých rokovaní obecného zastupiteľstva bývali pravidelne zverejňované vo výveske pri 
obecnom úrade a v Obecných novinách, ktoré i v tomto roku vyšli dvakrát. Občania si mohli pozrieť všetky 
oznamy a aktuality i na webovej stránke obce. O jej pravidelnú aktualizáciu sa staral Ing. Ján Chudý. 

 
Verejno-spoločenský život 
 
 

Dobrovoľný hasičský zbor 
Dobrovoľný hasičský zbor rozvíjal svoju činnosť tretí rok. Vo svojom zbore mal 22 členov, z toho 

10 aktívnych, vyškolených, pripravených na zásah a plnenie rôznych bezpečnostných úloh. V januári mali 
prvé cvičenie, ktoré bolo zamerané na pátranie a vyhľadávanie osoby a následné poskytnutie prvej pomoci 
a transportovanie pacienta. Okrem výjazdov k požiarom i odčerpávaní vody z odtokového kanála po silnom 
daždi aktívne pomáhali i pri rôznych kultúrnych akciách. Dohliadali na bezpečnosť a riadenie premávky pri 
Folklórnych slávnostiach u pána Bolecha, na Deň detí zorganizovali pre deti ukážky profesionálnej 
hasičskej techniky, kde prišli i profesionálni hasiči z Trenčína. Robili hasičský dozor na letných festivaloch 
na opatovských rybníkoch a zorganizovali obľúbený tradičný Anna bál pre našich občanov. Na súťaži sa 
kvôli technickým problémom zúčastnili iba raz. Na jar pomohli vyčistiť breh Váhu v strede obce. 
 

Spevácky súbor Opatovčan 
 Súbor vyvíjal počas celého roka veľmi aktívnu činnosť. Raz do týždňa sa členovia stretávali 
v kultúrnom dome a pod vedením Jozefa Horňáka si precvičovali svoje piesne. Okrem organizovania 
fašiangovej zabíjačky a sprievodu v maskách často vystupovali na mnohých podujatiach v obci i mimo nej. 



 5. strana kroniky obce Opatovce 

V auguste súbor reprezentoval na Agokomplexe v Nitre združenie MAS Inovec. Mali tu dve vystúpenia a 
na každé vystúpenie si prichystali iné piesne, ktorými prezentovali náš región. V auguste už po druhýkrát 
vystúpili i v Podhájskej, kam spolu s nimi išli aj občania, ktorí mali záujem o kúpanie. V septembri dostal 
súbor pozvanie na vystúpenie do obce Veľký Lapáš pri príležitosti Dní obce. Program sa vydaril a naši 
speváci tu mali veľký úspech. Pred Vianocami už po štvrtýkrát vystupovali na vianočných trhoch 
v Trenčíne a vianočné piesne zaspievali i na vianočnej besiedke v obci.  
 

Jednota dôchodcov 
Organizácia má 33 členov, ktorí sa stretávali a organizovali viaceré zaujímavé aktivity. Pretože im 

záleží, aby sa naša obec zveľaďovala, podali projekt, vďaka ktorému získali od firmy Johnson Controls 
Trenčín nenávratný finančný príspevok na kúpu 8 sadeníc stromčekov i pomoc brigádnikov z tejto firmy pri 
ich výsadbe. Stromčeky boli vysadené pri viacúčelovom športovom ihrisku. V máji naši dôchodcovia 
vybudovali v areáli i ohnisko a neskôr okolo pribudli i drevené lavičky. Oficiálne otvorenie bolo v auguste 
pri príležitosti výročia SNP. Posedenie si spríjemnili piesňami s harmonikou spolu so speváckym súborom i 
ostatnými obyvateľmi obce. 

Ďalšou významnou udalosťou bolo zorganizovanie výletu do metropoly východného Slovenska. 
Dvojdňového zájazdu do Košíc sa zúčastnilo 20 členov. Tento zájazd poskytol množstvo nových zážitkov 
a všetci mohli spoznať najznámejšie historické pamiatky mesta. V podvečerných hodinách ich čakalo 
príjemné prekvapenie, navštívili baletné predstavenie v Štátnom divadle. Vyvrcholením výletu bola 
návšteva Dómu sv. Alžbety. Zájazd sa všetkým veľmi páčil a okrem kultúrnych zážitkov sa upevnili i 
priateľské vzťahy medzi účastníkmi. 

V jeseni sa členovia stretli v kultúrnom dome pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Bolo to malé 
posedenie, ktorého sa zúčastnilo 20 členov. Mohli si tu vyskúšať i svoju zručnosť pri ukážkach aranžovania 
jesenných venčekov. Bola to akcia, kde sa všetci zúčastnení cítili veľmi príjemne. Naši dôchodcovia prejavili 
záujem i o kultúrne vyžitie a pozreli si divadelné predstavenie Ženský zákon v Trenčíne. Výborne sa 
zabávali na výkonoch členov Mestského divadla Trenčín.  

 
Pasienkové spoločenstvo 
 Pokračovalo vo svojej činnosti pod vedením Ing. Jozefa Janíka.  

 
 

Ekonomický život 
 
Za rok 2016 mal obecný úrad celkové príjmy 254 762,60 € a celkové výdavky 243 421,10 €. 
 
V tomto roku bola zrealizovaná kanalizačná prípojka obecného úradu a miestneho pohostinstva. 

Na novej ulici, kde už boli postavené niektoré domy, bolo vybudované verejné osvetlenie a boli tu osadené i 
nové dopravné značky. 

Neudržiavaný súkromný priestor pred obecným úradom už viac rokov kazil vzhľad tejto časti našej 
obce. Pani starostke sa podarilo uzatvoriť s majiteľmi pozemku nájomnú zmluvu a celý priestor oproti 
obecnému úradu bol vyčistený a upravený. Bola tu vysiata tráva a na časti bola položená dlažba z 
betónových kociek, ktoré zostali po likvidácii chodníka k Váhu. Táto časť začala slúžiť ako parkovisko. 

Aj zámková dlažba pri bytovke bola opravená. Po mnohých rokoch bol zakúpený i nový nábytok do 
kancelárií obecného úradu.  
  
 V tomto roku sa začalo aj s prípravou hrobových miest na cintoríne v starej časti. Tu sa už 
nenachádzali žiadne udržiavané hroby z minulosti, ani hrobové miesta zaviazané nájomnou zmluvou. 
K tomuto riešeniu obec pristúpila z dôvodu využiť plochu v starej časti cintorína, aby nebolo potrebné 
rozširovanie cintorína. 
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Obec na jar i v jeseni zabezpečila i veľkoobjemový kontajner na odvoz veľkorozmerného 
komunálneho odpadu. Na jar mohli obyvatelia odovzdať i nebezpečný odpad  a elektroodpad a taktiež boli 
odvezené i konáre a dreviny zo záhrad.  

 
V priebehu roka boli predané tri stavebné pozemky, 4 domy boli skolaudované a boli vydané 4 

stavebné povolenia. Časť Záhumnie sa tak postupne rozrastá. 
 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 
 
V oblasti zdravotných služieb došlo opäť k zmene v ambulancii pre dospelých v Trenčianskych 

Stankovciach. MUDr. Jarmila Bunčáková ukončila ku dňu 31.10.2016 prevádzkovanie ambulancie. Od 1. 
novembra prevzal zdravotnú dokumentáciu nový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti FALCK 
Healthcare a.s. v Poliklinike JUH. Naši občania boli veľmi nespokojní, pretože ambulancia je vzdialená 
a cestovanie veľmi komplikované. Lekári z ostatných ambulancií neboli ochotní prijímať našich občanov, 
nakoniec sa však mohli prihlásiť do zdravotného strediska v Trenčianskej Turnej k  MuDr. Andrei 
Trebatickej, čo mnohí aj využili.  

Ostatné ambulancie fungovali ako v minulom roku. V obci sa nevyskytla žiadna epidémia. 
  

Stretnutie dôchodcov 
Nie iba počas mesiaca október by si ľudia mali uvedomiť, že si treba uctiť starších ľudí. Úcta k nim 

by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a  nenásilná, lebo starší ľudia si ju 
naozaj zaslúžia. Vekom nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. I preto sa 20. októbra opäť 
stretli v kultúrnom dome, aby si spolu príjemne posedeli a pospomínali. Obveselilo ich i vystúpenie detí 
z materskej školy a spoločne s harmonikárom si i zaspievali. Pani starostka im v  mene svojom a  v  mene 
poslancov obecného zastupiteľstva poďakovala za celoživotnú prácu a  popriala veľa rokov v zdraví 
a šťastí v kruhu najbližších. 

 
Uvítanie detí 

Príchod každého človiečika na svet je dôležitou a významnou udalosťou. O to viac sa tešíme, keď 
i v našej obci pribudnú malé detičky. V tomto roku sa v obci narodilo 5 detí a 16. október bol výnimočný 
práve tým, že sme v sále kultúrneho domu uvítali našich najmladších občanov. Starostka obce zaželala 
rodičom veľa šťastia, rodinnej pohody a trpezlivosti pri výchove detí. Po slávnostnom zápise do pamätnej 
knihy obce sa v programe predstavili deti z Materskej školy vo Veľkých Bierovciach. 
 

Štatistika 
 

Počet obyvateľov v našej obci je už dlhodobo bez väčších zmien. 
K 31. decembru 2016 mala naša obec 424 obyvateľov, čo bolo o 7 viac ako v minulom roku. Z nich 

bolo 209 mužov a 215 žien. Priemerný vek našich občanov bol 41,02 roka.  
Počet narodených detí – 5  
Počet sobášov – 3  
Prisťahovaní – 14  
Odsťahovaní – 8  
Zomreli – 4 

V tomto roku nás navždy opustili až 4 spoluobčania: Jozefína Marcinátová 3. marca vo veku 67 
rokov, Jozef Pristraš 26. apríla, 1. mája náhle a vo veku 58 rokov zomrel Jozef Koníček a 13. júna Slávo 
Horňák vo veku 70 rokov. Všetky pohrebné obrady boli cirkevné. 
 
 Pekných životných jubileí sa dožili viacerí spoluobčania: 
84 rokov – Marcinát Ľudovít a Marcinátová Mária   
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85 rokov – Chorvát Jozef a Janík Pavol  
86 rokov – Bulko Ján  
87 rokov – Marcinát Ján a Chorvátová Anna  
88 rokov – manželia Škúci Pavol a Škúciová Magda  
89 rokov – Šuleková Mária 
91 rokov – Kováčová Anna 

 
Kultúrno – spoločenský život  

 
Obecný úrad nezabudol ani na kultúrne vyžitie našich občanov.  
 

Karneval pre deti  
Posledná januárová nedeľa patrila deťom. V pestrých maskách princezien, víl, kovbojov a 

zvieratiek sa deti zabávali na karnevale. O zábavu a hry sa postarali dve vodníčky z Trenčianskeho 
hradného divadla, ktoré deti vyskúšali aj zo znalostí o našej obci a našom obecnom erbe. Hudbu ako každý 
rok aj teraz zabezpečil Richard Bulko. Na občerstvenie bol pre deti pripravený čaj. Všetkým chutil, lebo pri 
zábave a tanci poriadne vysmädli. Na záver každá maska dostala darček, ktorý zabezpečil Obecný úrad v 
spolupráci s pani Martou Šulekovou. 
 
Obecná zabíjačka 

Fašiangy boli tento rok krátke, končili už v utorok 9. februára. V sobotu predtým sa uskutočnila 2. 
obecná zabíjačka. Od samého rána sa pri kotloch vrteli usporiadatelia, predovšetkým členovia Speváckeho 
súboru Opatovčan. Počasie podujatiu prialo a okolo obeda sa na všetkých začalo usmievať slniečko. K 
fašiangom neodmysliteľne patria aj šišky, fánky, koláče. Aj tieto maškrty pripravili členky speváckeho 
súboru. K dobrej nálade prispeli zabíjačkové špeciality, ktoré rozvoniavali široko ďaleko. Ľudia sa mohli 
zabaviť pri hudbe a speve.  
 

Fašiangový sprievod 
Po prvýkrát sa naši občania rozlúčili s fašiangom sprievodom masiek po obci. Členovia Speváckeho 

súboru Opatovčan a mnohí občania sa v rôznych maskách vydali po uliciach obce za zvukov živej hudby v 
podaní Jozefa a Jána Horňáka a Jána Zemánka. Neobišli ani jednu ulicu. Pri zastavení sprievodu 
obyvatelia rodinných domov pohostili účastníkov sprievodu pálenkou a neraz sa ušlo do košíka aj kúsok 
slaniny či klobásy, za čo ich masky vyzvŕtali v tanci. Sprievod skončil v sále kultúrneho domu, kde sa ešte 
rozprúdila živá zábava.  

 
Stavania mája  

Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie slovenské tradície. Aj v našej obci sa už tradične zišli 
občania pri kultúrnom dome. Ešte predtým deti vyzdobili máj krepovými stužkami a potom už všetci 
sledovali postavenie mája. Mnohí si potom ešte posedeli v dobrej nálade pri pesničke. O piesne sa postaral 
Spevácky súbor Opatovčan, na máj si pripili pohárikom pálenky od starostky obce a potom si pochutili na 
guláši, ktorý pripravil prevádzkovateľ pohostinstva. Pekné počasie prispelo k príjemnej a veselej atmosfére a 
mnohí starší obyvatelia si pospomínali ako každoročne ručne stavali tento symbol jari.  

 

Deň detí 
V sobotu 28.mája 2016 sa v areáli pri športovom ihrisku v Opatovciach konala oslava Dňa detí. 

Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva pripravili pre deti rôzne súťaže, na ktorých si deti 
vyskúšali svoju šikovnosť a fyzickú zdatnosť. Umelecké vlohy ukázali deti pri kresbe na betónovú plochu. 
Do programu prispeli ukážkou svojej práce hasiči Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne v spolupráci s 
našimi dobrovoľnými hasičmi. Nechýbala tradičná opekačka a sladkosť pre deti na záver. Každé z detí 
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dostalo aj tričko s erbom a názvom obce. Deti tak strávili veselé popoludnie plné hier a radosti z pohybu. 
Sponzorsky prispeli Ing. Marcela Opačitá, Róbert Repa a Juraj Chorvát, ktorí darovali sladkosti a 
občerstvenie pre deti. 
 

Stretnutie speváckeho súboru 
V príjemný piatkový podvečer 3. júna sa členovia súboru stretli v  športovom areáli na spoločnej 

opekačke pri pekne upravenom novom ohnisku. Posedeli si pri občerstvení, o ktoré sa postarali šikovné 
gazdinky zo súboru i pri dobrom vínku, čo tiež prispelo k dobrej nálade a pohode. Keď sa zotmelo, chlapi 
zapálili oheň a po okolí sa do neskorého večera niesli piesne za sprievodu harmoniky.  
 

Anna bál 
23. júla sa v areáli pri športovom ihrisku opäť stretlo veľa ľudí, aby sa zabavili na tradičnom Anna 

bále. V programe vystúpil i spevácky súbor a do tanca hrala kapela Váhovanka. Organizačne sa o túto 
akciu postarali dobrovoľní hasiči z obce. 
 

Leto patrilo i známemu festivalu Pohoda, ktorý sa konal 7. až 9. júla na letisku. Na opatovských 
rybníkoch sa 29. a 30. júla po prvýkrát uskutočnil festival Festdobré rybníky zameraný na country hudbu. 
1. až 3. septembra sa tu tiež konal 6. ročník benefičného hudobného festivalu Punkači deťom. Na všetky 
tieto hudobné festivaly prišli tisícky hudobných fanúšikov. Veľa ľudí sa zastavovalo i na Chate na rybníku, 
ktorú prevádzkuje Juraj Chorvát, aby si posedeli v príjemnom prostredí a mohli si pochutiť na grilovaných 
pstruhoch. Tak sa rybníky, pri ktorých v minulosti trávili horúce letné dni naši starší obyvatelia, opäť stali 
navštevovaným a obľúbeným miestom nielen pre Opatovčanov, ale i pre ľudí zo širokého okolia. 
 

Hodová zábava 
Táto zábava bola 17. septembra v kultúrnom dome a do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba 

Radovanka. 
 

Príchod Mikuláša 
A po roku je tu zas, čert, anjel aj Mikuláš. Vonku slnko skoro zapadá, do okna tma sa tíško 

vkráda. Kde si Sv. Mikuláš? Zbadám ho, či nezbadám? Čižmičky mám nachystané - nezačujem niekde koč 
či sane? Celý deň som dobrý bol, doma mamke pomohol. Na sladkosti už sa teším, veď Ty vždy mi dary 
nosíš. Cukríky by som chcel, rýmovačku som si preto vymyslel. Pod okienkom zvečera, ktosi ťuká, nazerá. 
Biela brada až po pás - jáj veď je to Svätý Mikuláš! 

V predvečer Mikuláša 5. decembra sa v  obecnom parku stretlo veľa detí, aby spolu s Mikulášom 
rozsvietili vianočný stromček, ktorý svojím svetlom tešil deti až do sviatku Troch kráľov. Tak ako po iné 
roky Mikuláš v sprievode anjela a čerta rozdali deťom darčeky a  tie sa im odmenili básničkami a  
pesničkami. Darček dostali všetky deti, aj tie hanblivé a nesmelé, ktoré určite už na budúci rok Mikulášovi 
predvedú svoj talent. 
 

Vianočná besiedka 
  V poslednú adventnú nedeľu sa naši občania stretli v sále kultúrneho domu na vianočnej besiedke. 
Na začiatku sa všetkým prihovorila starostka obce. Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom sa 
predstavili deti z materskej školy, deti z Opatoviec v scénke o narodení Ježiška, nasledovala báseň a 
vianočný príbeh. Potom sa už do programu zapojil svojimi koledami Spevácky súbor Opatovčan. Svoje 
vystúpenie ukončil najznámejšou vianočnou koledou Tichá noc, pri ktorej priestory sále osvetľovali len 
plamene sviečok, čo umocnilo sviatočnú atmosféru. K nej prispel aj vianočný punč a koláče. Na záver 
starostka obce poďakovala všetkým, ktorí pomohli pri príprave vianočnej besiedky a zaželala krásne 
vianočné sviatky. 
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Duchovný a náboženský život 
 
Správcom Farského úradu vo Veľkých Bierovciach, pod ktorú patrí i naša obec, bol i tento rok 

Mgr. Viliam Chrastina. 
V období adventu sa po rokoch konali v našej farnosti ľudové misie, pri ktorých tu slúžili sväté 

omše misionári zo Spoločnosti Božieho Slova z Nitry. Tento zaujímavý 8 dňový program bol akoby časom 
„Božieho navštívenia“, v ktorom boli všetci vyzvaní k tomu, aby otvorili svoje srdce Božiemu slovu, 
prehĺbili svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi a prijali od neho poslanie stať sa jeho svedkami v dnešnom 
svete. Tieto misie prispeli k duchovnej obnove veriacich aj z našej obce. 

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra pripadol na štvrtok a hody tento rok na nedeľu 
17. septembra. Svätá omša bola v miestnej kaplnke, tradične sa vydarilo i počasie a slávnostnú omšu 
obohatili svojím spevom i speváci zo súboru. 

 
Duchovným správcom Farnosti evanjelickej cirkvi augsburského vyznania je pani farárka Mgr. 

Jarmila Petrulová. 
  

Školstvo a vzdelanie 
 
Väčšina detí z našej obce navštevovala Základnú školu Jána Lipského v Trenčianskych 

Stankovciach, v ktorej je riaditeľkou Mgr. Sýkorová Darina. Školu v školskom roku 2015-2016 
navštevovalo 359 žiakov. Z našej obce tam dochádzalo 19 žiakov, z nich iba 1 žiak Adrián Mondek tu 
končil povinnú školskú dochádzku. Do 1. ročníka v septembri tu nastúpili traja prváčikovia Alexandra 
Mondeková, Vanesa Marcinátová a Matej Chorvát. 

V októbri si škola pripomenula 60. výročie založenia. Pri tejto slávnostnej príležitosti bolo do školy 
pozvaných viac ako 100 hostí a  súčasných zamestnancov, aby spolu oslávili toto krásne jubileum. Najviac 
žiakov navštevovalo školu v  školskom roku 1966/67, kedy sa v 23 triedach učilo až 768 žiakov. Žiaci 1. 
stupňa z priestorových dôvodov museli chodiť do školy v dvoch zmenách. Až 95 deviatakov vtedy ukončilo 
povinnú školskú dochádzku. Najmenej žiakov mala škola v školskom roku 2013/14, keď ju navštevovalo 
iba 346 žiakov. 
 Deti predškolského veku navštevovali Materskú školu vo Veľkých Bierovciach, v ktorej už 
nepokračovala vo funkcii riaditeľky školy Lenka Bulková, pretože odišla z postu riaditeľky. Do konca roka 
nebola zvolená nová pani riaditeľka a riadením materskej školy bola poverená Mgr. Eva Bočáková. 
V tomto roku materskú školu navštevovalo 12 detí z našej obce. 

V septembri bola otvorená nová súkromná škôlka v Trenčianskych Stankovciach pod názvom 
SiMa.  

 
Naši občania mohli navštevovať obecnú knižnicu, kde si mohli vypožičať knihy. Väčšinou sú to 

staršie knihy, ale aby výber bol ešte väčší, aj v tomto roku sa vďaka podpory obecného úradu doplnil knižný 
fond ďalšími novými titulmi. 

 
Šport a telesná kultúra 
 

Futbalový klub TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce ukončil dňa 12. júna súťažný ročník 2015/2016 
v kategóriách dospelých a žiakov. Dospelí hrali v najvyššej súťaži Oblastného futbalového zväzu Trenčín, 
ktorý zahŕňa okresy Trenčín, Nové Mesto a Myjava, 6. ligu, v ktorej obsadili rovnako ako pred rokom 
konečné 7. miesto so ziskom 46 bodov a aktívnym gólovým skóre 69 : 56. naši futbalisti opäť potvrdili 
skutočnosť, že patria medzi kvalitné a popredné mužstvá v súťaži. Najlepšími strelcami sa stali Lukáš 
Breznický s 24 gólmi a Tomáš Sivák s 13 gólmi. Dospelí dosiahli po jesennej časti prebiehajúcej sezóny svoje 
zatiaľ najlepšie umiestnenie, keď obsadili 5. miesto so ziskom 26 bodov a  vysoko aktívnym skóre 46:27, 
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Žiaci obsadili vo svojej súťaži starších žiakov 5. liga skupina A konečné 4. miesto so ziskom 35 
bodov s aktívnym skóre 71 : 57. Za ich zlepšenými výkonmi je skutočnosť, že pod vedením trénerov Milana 
Gabriša, Mareka Ondráška, Milana Fabiana a Roman Kadáka žiaci trénovali od januára až trikrát do 
týždňa. Medzi žiakmi našu obec reprezentovali Peťo a Maťo Marchotovci, Adam Mondek, Damian 
Kendrala, ku ktorým sa pridali aj dievčatá z našej obce Diana Bujná, Viktória Kendralová a  Barbora 
Komorovská. Posledné dva zápasy žiaci odohrali v nových dresoch, ktoré boli zakúpene vďaka finančnej 
podpore oboch obcí. Žiaci obsadili po jesennej časti pekné 5. miesto so ziskom 23 bodov. Okrem výsledkov je 
pri žiakoch ďalším významným ukazovateľom dobre odvedenej práce aj ich záujem o futbalový rast a účasť 
na tréningoch. Dôležitou pozitívnou zmenou v žiackom družstve je skutočnosť, že futbal už nehrali len 
chlapci ale aj dievčatá. 

 
Aj v našej malej obci Opatovce sú šikovné a nadané deti, ktoré milujú tanec. Po ťažkých tréningoch 

prišli prvé úspechy. Ema Zavadzanová, Nina Zhanačová a Daniel Struhár patria medzi tých, ktorí majú 
doma medaile alebo poháre, ako odmenu za víťazstvo v  súťažiach. Tancujú v Tanečnej skupine Korzo, 
ktorá sídli v Trenčíne a venuje sa modernému tancu a Hip-hopu. Zúčastňovali sa na rôznych vystúpeniach 
a súťažiach. V apríli sa konala súťaž v Trenčíne, kde získali viaceré ocenenia a Ema Zavadzanová sa 
dostala so svojím sólo vystúpením na celoslovenskú súťaž v Žiari nad Hronom, kde sa umiestnila na treťom 
mieste. Na súťaži v Malackách si v silnej konkurencii vybojovala striebornú medailu. Naše deti robia radosť 
svojim rodičom, trénerovi, ale predovšetkým sebe, lebo robia niečo, čo ich napĺňa a výhry a ocenenia sú 
plodmi ich snaženia a šikovnosti a samozrejme aj pevnej vôle.  

 
Dňa 5. júna sa bežal cez našu obec Štafetový beh naprieč Slovenskom, ktorý odštartoval 3. júna 

2016 v Košiciach a končil 5. júna v Bratislave. Bol to nultý ročník a 37. etapa tohoto behu mala názov 
Váh a bežala sa z Trenčína od budovy VUC na hrádzu Váhu a po hrádzi smerom na Opatovce, cez mosty 
cez rieku Váh a Biskupický kanál na ceste I/50 a naspäť pozdĺž Biskupického kanála. Cieľ etapy bol pri 
novom moste v Trenčíne.  

 
Dňa 7. augusta sa v obci Opatovce konal jubilejný 10. ročník šachového turnaja. Zúčastnilo sa ho 

40 šachistov z okolia Trenčína, Piešťan, Dubnice nad Váhom ale aj z Bratislavy. Prvé miesto už po 
štvrtýkrát patrilo Igorovi Srvátkovi z Chocholnej Velčíc, druhé miesto získal Miroslav Maslík z Trenčína a 
tretie miesto obsadil Peter Kundrík z Nového mesta nad Váhom. V kategórii detí vyhrala Mariana 
Holečková z Dubnice nad Váhom, v kategórii žien získala prvé miesto pani Tomaniková z Dubnice nad 
Váhom. Žiaľ turnaja sa zúčastnil iba jediný Opatovčan Pavol Ondriška, ktorý skončil na 20. mieste. On bol 
už tradične i hlavným organizátorom turnaja. 
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Počasie 
  

Tento rok bol asi o 1,4 až 2,0°C teplejší a bol najteplejší v histórii meraní. Snehu si deti neužili ani 
v najchladnejšom mesiaci v roku v januári. Vo februári boli časté a pomerne silné zrážky. Veľmi premenlivý, 
ba až bláznivý bol apríl. 1. apríla sa k nám vrátil prvý bocian a onedlho si už párik obsadil svoje staré 
hniezdo. Začiatok mesiaca bol veľmi horúci, keď namerali až 26°C, čo bolo na piateho apríla teplotný 
rekord, ale koniec bol zasa mrazivý, keď napríklad 26. apríla tu bolo v noci -5°C až -9°C. Boli to 
najsilnejšie mrazy za posledných 65 rokov. Pomrzli vňate už vzídených skorých zemiakov, ale najviac tieto 
mrazy poškodili ovocné sady a spôsobili tak miliónové škody našim ovocinárom i na juhu Slovenska. 
V jeseni nebolo čo na jabloniach oberať ani v našom regióne. Prízemné mrazíky sa dokonca objavili ešte 
v polovici mája. V lete nebolo až tak veľa extrémne horúcich dní, primerane i zapršalo, a tak i úroda v jeseni 
sa ukázala veľmi dobrá. Jeseň bola veľmi príjemná a hlavne september sa ukázal ako veľmi horúci. 

Prvý sneh napadol už 16. novembra, neskôr i na začiatku decembra, ale Mikuláš už neprišiel na 
bielom koni. Bol však tuhý mráz. Po rokoch bol i Štedrý večer biely, i keď popoludní ešte pršalo. Na druhý 
deň sa však sneh roztopil, do konca roka však bolo krásne mrazivé jasné počasie bez snehu. I jasná 
silvestrovská noc plná búrlivých ohňostrojov prebehla v poriadku, bez zranení, či zatúlaných psíkov. Tieto 
Vianoce patrili k tým kratším, keďže Štedrý deň i Silvester pripadli na sobotu. 

 

 
 Koncom mája sa obec dostala do povedomia i prostredníctvom správ v televízii i novín, z ktorých 
citujem. 

Málo známa dedinka Opatovce (okr. Trenčín) taký rozruch ešte nezažila. Dôvodom je nález, ktorý 
sa len tak nevidí. Na facebooku Nového Času sa ozval čitateľ Dušan z Trenčína s informáciou, ktorá znie 
ako nevydarený prvoaprílový žart: "Mŕtvy krokodíl v Trenčianskom kraji, v dedine Opatovce. Buď niekomu 
uhynul, alebo ušiel," referoval nám Dušan udalosti ešte z piatkového poobedia a priložil fotku ako dôkaz. A 
naozaj! Ani nie metrová mŕtvola krokodíla ležala pohodená v tráve neďaleko jazier, ktoré s obľubou 
navštevujú miestni obyvatelia. "V dedine sa nachádzajú vybagrované štrkové jazerá. Cez leto sa tam ľudia 
z dediny chodia kúpať a aj dosť rybárov tam chodí," napísal nám čitateľ s tým, že bol to práve jeden z 
rybárov, kto zdochlinu v pokročilom štádiu rozkladu našiel. 

 A práve s týmto rybárom Edom Rábekom prišla urobiť rozhovor i televízia Markíza. 
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Záver kroniky za rok 2016 
 
Pri spracovaní kroniky za rok 2016 boli použité tieto podklady: 

• Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2016 

• Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2016 

• Štatistické údaje za rok 2016 

• 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 2016 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve dňa 

16.08.2017 a bol schválený uznesením č. 36/2017 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
V Opatovciach dňa 16.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––  ––––––––––––––––––––––––––––– 

Kronikár      Starostka obce 
 
 


