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Politicko-spoločenský vývoj v štáte a jeho vplyv na rozvoj obce
Rok 2017 bol veľmi bohatý na politické udalosti. Víťazstvá a prehry, nečakané prekvapenia a
zvraty na svetovej aj domácej politickej scéne, prírodné katastrofy a bohužiaľ aj pokračujúce teroristické
útoky. Z týchto udalostí bola poskladaná mozaika tohto roka.
Prvou veľkou udalosťou roku 2017 vo svete bola inaugurácia 45. prezidenta USA. Do Bieleho
domu sa 20. januára nasťahoval Donald Trump, ktorý svojimi neštandardnými a neraz kontroverznými
vyjadreniami rozdelil nielen svoju krajinu ale aj svet na protichodné tábory. V Európe boli dominantnou
témou francúzske prezidentské voľby, ktorých víťazom sa stal Emmanuel Macron - najmladší prezident v
novodobej francúzskej histórii. V marci oznámila Veľká Británia odchod z Európskej únie, čím začali
dvojročné rokovania o dohode o vystúpení. Začiatkom februára mala Veľká Británia veľký dôvod na
oslavu. Britská kráľovná Alžbeta II. (91) si pripomenula 65. výročie svojej korunovácie. Je najstaršou
žijúcou a zároveň najdlhšie vládnucou britskou panovníčkou. Oslavy sa niesli v tieni pokračujúceho brexitu,
s ktorým nesúhlasila takmer polovica Britov. Británia zažila i tragický teroristický útok na koncerte
v Manchestri, ktorý si vyžiadal 22 obetí a 119 ranených.
Za rok 2017 prišlo do EÚ ilegálne asi len tretina migrantov oproti roku 2016.
Naša krajina žila pomerne pokojným životom, bez vážnejších politických otrasov. Pokojnú hladinu
rozčerili až jednokolové novembrové voľby do vyšších územných celkov, ktoré priniesli výrazné zmeny.
Napriek predvolebným obavám sa skončili úplnou prehrou kontroverzných kotlebovcov. Víťazmi sa stali
pravicové strany. Predsedami krajov sa oficiálne stali Juraj Droba (Bratislavský kraj, 20,42 %), Jozef
Viskupič (Trnavský kraj, 42,90 %), Jaroslav Baška (Trenčiansky kraj, 49,98 %), Milan Belica (Nitriansky
kraj, 34,10 %), Erika Jurinová (Žilinský kraj, 43,67 %), Ján Lunter (Banskobystrický kraj, 48,53 %), Milan
Majerský (Prešovský kraj, 40,36 %), Rastislav Trnka (Košický kraj, 37,8 %). Účasť za celé Slovensko bola
29,95 %.
Ľudia však neboli spokojní s politickou kultúrou u nás, tisíce sa zišli na troch protikorupčných
pochodoch. Hlavnými cieľmi pochodu bolo zrušenie Mečiarových amnestií, vyšetrenie káuz ako Gorila či
Bašternák a zmeny na kľúčových pozíciách v polícii a na prokuratúre. To, v čo asi väčšina Slovákov už ani
nedúfala, sa v apríli tohto roka stalo skutočnosťou. Po dlhých 19 rokoch parlament zrušil Mečiarove
amnestie. Výrazne k tomu prispel i slovenský film Únos, ktorý nielenže lámal rekordy v kinách, ale sa mu
tiež podarilo vytvoriť silný spoločenský tlak. Expremiér Vladimír Mečiar však nebol stíhaný za zneužívanie
právomoci verejného činiteľa kvôli premlčaniu prípadu. Bežný život ľuďom znepríjemňovali i neustále
koaličné nezhody. Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa oficiálne ujal funkcie predsedu
Valného zhromaždenia OSN
V tomto roku začal rásť i dôchodkový vek. K jeho úrovni 62 rokov sa v roku 2017 pripočítalo 76
dní. Slovenská ekonomika opäť rástla, zvyšoval ju i domáci dopyt, posilnila sa spotreba a príjem
domácností. Priemerná mzda stúpla na 954 eur a minimálna mesačná mzda bola na úrovni 435 eur.
Výrazne sa znížila i miera evidovanej nezamestnanosti a v decembri dosiahla hodnotu 5,94 %. V našej obci
v evidencii dlhodobo nezamestnaných bola v tomto roku jedna osoba.
Novinkou bola aj novela Zákonníka práce, schválením ktorej boli od 1. júna 2017 obchody na
Slovensku zatvorené počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Táto zmena však nepriniesla len
zaslúžený oddych pre pracovníkov v obchodnej sfére, ale aj masívny presun kúpychtivých Slovákov do
susedných krajín. Nemilým prekvapením pre Slovákov bolo výrazné zvýšenie cien slepačích vajec či masla,
čo však postihlo celú Európu.
Aj keď sa ani v tomto roku našim hokejistom nedarilo, radosť nám urobili iní športovci. Cyklista
Peter Sagan na Tour de France bol kontroverzne z pretekov vylúčený, vynahradil si to historickým ziskom
tretieho titulu majstra sveta v rade, ktorý získal v septembri v nórskom Bergene. Darilo sa tiež našim
lyžiarkam Veronike Velez-Zuzulovej a Petre Vlhovej i atlétovi Jánovi Holkovi, ktorý v lete suverénnym
spôsobom získal zlatú medailu na 200 m na ME atlétov do 23 rokov.
Z významných osobností nás vo veku 90 rokov opustil známy choreograf Štefan Nosáľ, zakladateľ
a dlhoročný umelecký vedúci folklórneho súboru Lúčnica. Vo veku 70 rokov zomrel i vynikajúci slovenský
hudobník Marián Varga.
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Činnosť obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo pod vedením pani starostky Janky Horňákovej 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. Tiež schválilo odkúpenie
rodinného domu č. 61 (za hasičskou zbrojnicou) a podanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na projekt „Prestavba objektu s.č. 61 – Hasičská zbrojnica.“
Hasičská zbrojnica v našej obci je malá, nedá sa v nej garážovať hasičské auto, nie je tam vytvorené
žiadne zázemie pre dobrovoľných hasičov (šatňa, sprcha, WC) a nie je tam priestor pre sklad materiálu.
Preto sa obec rozhodla podať žiadosť o dotáciu 30 000€ a obec sa bude podieľať na spolufinancovaní vo
výške 5%. Obecné zastupiteľstvo stanovilo preventivára požiarnej ochrana obce Miroslava Ďuráčiho,
vedúceho kontrolnej skupiny Radovana Forgáča a členov kontrolnej skupiny, členov DHZ, ktorí
absolvovali školenie na vykonávanie protipožiarnych preventívnych kontrol.
Po zrušení predajne potravín obecné zastupiteľstvo hľadalo možnosti zabezpečenia predaja
potravín.

Voľby do vyšších územných celkov
Voľby sa konali 4. novembra 2017. V Trenčianskom kraji si občania zvolili župana Juraja Bašku.
V našej obci sa z počtu 347 oprávnených voličov zúčastnilo 79 občanov, čo je iba 23,92%. Z nich väčšinu
hlasov - 79 získal práve Juraj Baška za koaličné strany (45,83%). Na 2. mieste Renáta Kaščáková za
opozičné strany s počtom 32 hlasov (40,50%).

Zamestnanci obecného úradu
Administratívnou pracovníčkou bola pani Jana Vraždová a upratovačkou, ktorá má na starosti
i výdaj obedov bola pani Jana Koníčková.
Obec využila národný projekt Praxou k zamestnaniu a vytvorila pracovné miesto referentky so
zameraním na miestne dane a poplatky a ďalšie kumulované činnosti. Pracovné miesto sa obec rozhodla
vytvoriť z dôvodu neustáleho narastania povinností a administratívy a elektronizácie verejnej správy.
Prácu referentky vykonávala Patrícia 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 a spravovaná
Ing. Jánom Chudým.
O údržbu zelene v obci i na cintoríne sa staral Miroslav Chudý.

Verejno-spoločenský život v obci
Dobrovoľný hasičský zbor
Naši mladí hasiči sa i tento rok veľmi aktívne zapájali do diania v obci. Samozrejme ich činnosť
bola zameraná predovšetkým na prevenciu proti požiarom, osobné previerky, školenia a taktické cvičenia.
29. apríla, keď sa vplyvom intenzívneho dažďa na severe Slovenska prudko zdvihla hladina Váhu,
kontrolovali hladinu vody a okolie Váhu. Zistili, že odtokové kanály boli vplyvom vysokej hladiny
zaplavené, tak začali vodu odčerpávať a odtokové kanály utesnili pieskom. Aj v tomto roku dohliadali na
bezpečnosť festivalov, ktoré sa konali na Rybníkoch v Opatovciach a boli prizvaní i k dopravnej nehode,
ktorá vznikla na ceste prvej triedy. Už tradične úspešne organizovali aj Anna Bál. V jesenných mesiacoch
vykonávali užitočné preventívne protipožiarne kontroly v domácnostiach. Hoci sa našlo i zopár
nedostatkov, boli príjemne prekvapení veľmi dobrou spoluprácou našich občanov.
Tento rok robili aj nábor do hasičského zboru, do ktorého pribudli i dievčatá, ktoré sa takisto v
budúcnosti zúčastnia základného školenia dobrovoľných hasičských zborov, aby sa tiež mohli podieľať na
zásahových činnostiach a najmä reprezentovať našu obec v hasičskom športe.
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Na stretnutí s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom bolo potvrdené, že naša obec dostane
protipovodňový vozík s hasičským autom.

Jednota dôchodcov Slovenska
I naši seniori sa snažili žiť aktívne a robili všetko pre to, aby svoj seniorský vek prežívali spokojne.
Nenechali sa odradiť od drobných radostí, ktoré im život ponúka i vo vyššom veku. Aktívne sa zapájali do
spoločenského života našej obce, ukázali, že im ešte záleží na tom, ako sa žije v našej obci a ako naša obec
vyzerá. Ich činnosť pod vedením pani Marty Bulkovej bola bohatá.
Zúčastnili sa karnevalového sprievodu pri ukončení fašiangového obdobia, nenechali si ujsť ani
vystúpenie súboru Alexandrovci, ktorého sa zúčastnilo 10 členov, obdivovali ľadové sochy na Hrebienku vo
Vysokých Tatrách, v septembri relaxovali na Štrbskom plese, v spolupráci s organizáciou z Juhu navštívili
Čičmany a okolie, využili aj týždňový relaxačný pobyt v Bojniciach. Koncom augusta sa stretli pri
vybudovanom ohnisku na tradičnej „opekačke“, boli i na divadelnom predstavení „Nikto nie je dokonalý“
v Trenčíne. Celoročne mali v ponuke masáže v stredisku na Juhu, ktoré sú pre seniorov zľavnené. Nezabudli
ani na tých členov, ktorí zo zdravotných dôvodov nemohli chodiť na výlety, pripravili malé posedenie v
Mesiaci úcty k starším.
Pretože im záleží na tom, aby naša obec bola upravená a čistá, na jar vyčistili i obecný park.
V decembri pripravili prednášku zameranú na tému bezpečnosti v spolupráci s Krajským
riaditeľstvom policajného zboru v Trenčíne, pretože práve ľudia vo vyššom veku sa často stávajú obeťami
podvodníkov a zlodejov.

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.
Rok 2017 zaznamenal pre toto centrum mnoho výziev. Počas roka sa organizácia zapájala do
aktivít, ktoré prinášali úžitok pre mnohé skupiny detí a rodín. V rámci verejnoprospešných aktivít sa
zapojili do viacerých projektov, kde je hipoterapia a vozenie na koníkoch podnetným programom spojeným
so zážitkami z prírody. Centru pomohli i aktivity dobrovoľníckej skupiny mládeže v rámci programu
Podpora zamestnávania.
V roku 2017 centrum podporili viaceré nadácie a Trenčiansky samosprávny kraj. V tomto roku
získalo certifikát „Vitajte cyklisti“. To znamená, že si tu môžu ľudia odložiť bicykel bez rizika poškodenia
či krádeže, centrum poskytuje počas návštevy náradie pre základné opravy, umožňuje umytie bicykla i
krátkodobé ubytovanie v turistickej chatke. Geografická poloha obce ponúka návštevníkom vykonávať
jednodňové aj dlhšie cyklotúry. Centrum bolo i partnerom Projektu „Vrchárska koruna Trenčianska“, ktorá
je zameraná na spoznávanie Trenčianskeho kraja zdolaním 20 vrcholov zo sedla bicykla alebo pešou
turistikou.

Spevácky zbor Opatovčan
Spevácky súbor si tento rok pripomenul piate výročie svojho založenia. I v jubilejnom roku bola
jeho činnosť pod vedením Jozefa Horňáka veľmi bohatá. Vystúpil na festivale piesní Lýdie Fajtovej
v Trenčíne, ktorý odvysielal i Slovenský rozhlas, spievali na Annabále v Opatovciach. Piesne v podaní
súboru zneli už po druhýkrát na výstave AGROKOMLEX v Nitre. Aj tento rok spievali v Podhájskej, kde
sa po vystúpení mohli i vykúpať. Cestou späť sa už tradične zastavili vo Veľkom Lapáši, kde si spoločne
zaspievali so spevákmi zo súboru Lipa. Na hody spievali i napriek vytrvalému dažďu pri svätej omši. V
októbri spríjemnili pobyt dôchodcom v Trenčíne na Juhu, kde si spolu s nimi spievali i obyvatelia domova.
V decembri spievali už tretíkrát na vianočnom jarmoku v Trenčíne, v Detskom domove v Adamovských
Kochanovciach i v programe Vianočné radosti v Opatovciach.

Združenie lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo
Činnosť združenia od jeho vzniku v roku 2013 riadi výkonný štatutárny orgán – výbor pozemkového
spoločenstva od vedením Ing. Jozefa Janíka. Výbor bol zvolený zhromaždením pozemkového spoločenstva
v októbri roku 2013 na obdobie 5 rokov.
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Výbor sa na svojich rokovaniach pravidelne venuje aktivitám smerujúcim k zabezpečeniu fungovania
a prosperite pozemkového spoločenstva. Členovia výboru aktívne zastupujú spoločenstvo aj v súdnych
konaniach, napríklad v spore o určenie neplatnosti notárskej zápisnice o vzniku Združenia lesných
pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo i Krajský súd v Trenčíne konštatoval, že žalobu,
ktorú podalo Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce, zamieta.
V tomto roku 24. marca bolo zorganizované zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo 83% členov.
Rokovaním zhromaždenia boli prijaté a schválené všetky uznesenia programu zhromaždenia. Prijaté
rozhodnutia zhromaždenia podporili pokračovanie v ťažbe štrkopieskov, drevnej hmoty v zmysle
uzavretých nájomných zmlúv a schválili podmienky na oddelenie častí spoločnej nehnuteľnosti určené na ich
predaj.
V tomto roku sa 23. septembra konalo aj mimoriadne zhromaždenie spoločenstva s cieľom
odsúhlasenia návrhu kúpnej zmluvy za predaj časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v priemyselnej zóne
definovanej územným plánom obce Opatovce kupujúcemu DALITRANS, s.r.o.,
Od založenia pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, počnúc rokom 2014 sú členom
spoločenstva vyplácané podiely zo zisku, dividendy podľa počtu podielov uvedených na listoch vlastníctva.
Súčasťou každého zhromaždenia členov spoločenstva sa už tradične stalo posedenie pri dobrom guláši.
Snahou výboru spoločenstva je v čo najväčšej miere umožniť všetkým členom spoločenstva aktívne
rozhodovať o nakladaní so svojím majetkom, predkladať svojim členom pravdivé informácie a riadne sa
starať a zveľaďovať zverený majetok členov spoločenstva.

Ekonomický život
Za rok 2017 mal obecný úrad celkové príjmy 151 267,84 € a celkové výdavky 143 583,93 €
Tento rok sa nezrealizovali žiadne väčšie stavby v obci. V budove obecného úradu bolo vymenené
vykurovanie a na cintoríne bola osadená nová dvojkrídlová brána.
Aby sa deti mohli viac zabaviť v areáli športového ihriska, bola tu v máji osadená detská šmýkačka
a pružinová hojdačka Lienka. Malé deti často toto malé detské ihrisko s radosťou i využívali. Obec chce v
tomto areáli postupne vybudovať voľnočasové prvky pre všetky vekové kategórie detí aj starších občanov.
Našich občanov nepríjemne prekvapilo ukončenie prevádzky predajne potravín. Od 26. júna 2017
bola táto predajňa zatvorená. Predajňa bola prevádzkovaná od roku 2007 Ing. Marcelou Opačitou. Pretože
tržby v predajni neustále klesali a občania v predajni nakupovali prevažne len chlieb, rožky a mlieko, zisk
nedokázal pokryť náklady na prevádzku, a preto sa prevádzkovateľka rozhodla obchod zatvoriť. Obec
hľadala možnosti ako zabezpečiť zásobovanie obyvateľov aspoň základnými potravinami. Možnosť zriadiť
predajňu sa obci nepodarilo vyriešiť, ani prevádzkovateľ pohostinstva nemal o túto prácu záujem. Ale
podarilo sa obostavať a zatepliť zastrešenú terasu pri kultúrnom dome, kde predaj základných potravín
zabezpečovala pekáreň Heglas Mníchova Lehota dvakrát v týždni, čo privítali predovšetkým starší
občania.
Obec sa snažila vytvoriť pre občanov všetky dostupné možnosti ako likvidovať odpad z
domácností. Podala žiadosť na poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu, ktorá mala zabezpečiť pre
každú domácnosť kompostér, a tak riešiť zabezpečenie biologicky rozložiteľného odpadu. Keďže sme
dotáciu nedostali a obec nemá dostatočné finančné prostriedky na prefinancovanie uvedenej možnosti,
museli jednotlivé domácnosti likvidovať biologicky rozložiteľný odpad pomocou vlastného kompostovania.
Aj tento rok obec zabezpečila vývoz veľkorozmerného, nebezpečného odpadu a elektroodpadu.
Konáre a dreviny po jarnom orezaní mohli občania tiež odviezť na skládku. Ku kontajnerom na plast,
papier a sklo boli pridané i kontajnery na tetrapaky. Našli sa však i takí občania, ktorí stále vozia odpad
k Váhu i do kontajnera na cintoríne, kde patrí len odpad z cintorína.
V priebehu roka boli 2 domy skolaudované (rodina Koprivňanská a Danková).
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Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Ambulancia pre dospelých v Trenčianskych Stankovciach zostala v tomto roku zatvorená. Väčšina
občanov sa prihlásila do zdravotného strediska v Trenčianskej Turnej k MuDr. Andrei Trebatickej. Na
začiatku roka našich občanov zasiahla smutná správa, 30. januára zomrela vo veku 62 rokov naša
dlhoročná obvodová lekárka MuDr. Mária Markechová.
Ostatné ambulancie fungovali ako v minulom roku. V obci sa nevyskytla žiadna epidémia.

Stretnutie dôchodcov
Starneme všetci rovnako a rovnakým tempom nám ubiehajú hodiny nášho života. Aj z tohto
dôvodu je zrelý vek veľkou príležitosťou tešiť sa z toho, čo sme v živote prežili a tešiť sa z toho, čo
prežívajú naši blízki. V živote každého z nás sú míľniky, pri ktorých sa na chvíľu zastavíme a zamýšľame
sa, aký kus cesty sme prešli, čo sa nám podarilo, čo nepodarilo uskutočniť a čo ešte chceme dokázať. 11.
októbra 2017 pripravila obec pre svojich skôr narodených občanov kultúrno-spoločenské podujatie v rámci
Mesiaca úcty k starším. Starostka obce vo svojom príhovore vyslovila prítomným prianie pevného zdravia,
radosti, šťastia, pohody, lásky a úspechov v ďalšom živote. Želala, aby všetkých obklopovala vďaka, citlivá
pozornosť a úcta mladej generácie. V programe sa básničkami predstavili dievčatá z Opatoviec a deti z
Materskej školy vo Veľkých Bierovciach pásmom básničiek, pesničiek a tanca. Potom sa o dobrú náladu
staral harmonikár pán Holásek.

Uvítanie detí
Slávnostné privítanie detí do života našej malej obce je vždy dôležitou udalosťou. Obec tým
vyjadruje radosť, záujem a starostlivosť o vývin a život svojich nových občanov. V stredu 8. novembra 2017
sa preto v sále kultúrneho domu stretli predstavitelia obce s deťmi, ich rodičmi a príbuznými. Na začiatku
slávnosti vystúpila pracovníčka obecného úradu pani Jana Vraždová, ktorá predstavila deti a ich rodičov.
Potom sa všetkým prítomným prihovorila starostka obce. Vo svojom príhovore pripomenula, že dieťa je
najkrajším kvetom lásky, rodičov zaväzuje vytrvať pri ňom a vychovať z malého človiečika dobrého a
statočného človeka. Najväčším životným úspechom rodiča je, aby dieťa bolo zdravé, silné, aby prežilo
radostné detstvo. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy vystúpili s krátkym kultúrnym programom deti
z Materskej školy vo Veľkých Bierovciach. Rodičom odovzdala pani starostka kvet a malý darček.

Štatistika
Počet obyvateľov v našej obci sa každoročne pomaličky zvyšuje.
K 31. decembru 2017 mala naša obec 434 obyvateľov, čo bolo o 7 viac ako v minulom roku. Z nich bolo 216
mužov a 218 žien. Priemerný vek našich občanov bol 40,28 rokov, čo bolo takmer o 4 roky viac ako pred
desiatimi rokmi. V obci bolo 6 sobášov, prisťahovalo sa 14 ľudí a odsťahoval sa jeden občan.
V roku 2017 sa narodilo 7 detí, z toho 3 chlapci a 4 dievčatá.
Eliška Kapušiarová rodičom Michaele Blažejovej a Patrikovi Kapuštiarovi
Matias Číhal rodičom Ivane Bujnej a Matejovi Číhalovi
Sofia Ambrozaiová rodičom Jane Ambrozaiovej a Vladimírovi Valkovi
Branislav Bulko rodičom Jane a Branislavovi Bulkovi
Eva Slobodová rodičom Andrei a Jánovi Slobodovi
Matúš Žúži rodičom Monike a Ladislavovi Žúžimu
Nela Koubíková rodičom Zuzane a Petrovi Koubíkovi
V tomto roku nás navždy opustilo 7 spoluobčanov:
Mária Marcinátová (4. januára vo veku 85 rokov), Pavol Škúci (13. mája vo veku 89 rokov), Ján Bulko
(13. júna vo veku 87 rokov), Oľga Marcinátová (17. augusta vo veku 82 rokov), Mária Krištofová (25.
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augusta vo veku 80 rokov), Mária Šuleková (27. septembra vo veku 90 rokov) a Ing. Miroslav Šulek (22.
októbra vo veku 58 rokov). Všetky pohreby boli cirkevné.
V tomto roku oslávili svoje životné jubileá:
50 rokov
70 rokov
Hudek Miroslav
Magdolén Ján
Kováč Peter
Kulich Ján
Nagy Stanislav
Chorvátová Jana
Slávková Ľudmila, Ing.
75 rokov
Oriešková Milena
Chorvát Tibor
60 rokov
Mondeková Anna
Kováč Milan
Bulková Anna
Bohuš Ján
Šuleková Emília
Bulková Gabriela
80 rokov
Bulková Želmíra
Bujný Ján
Vasková Jarmila
Janíková Anna
Janíková Lýdia
Chorvátová Anna
Kováčová Anna
85 rokov
Marcinát Ľudovít
Marcinátová Mária

86 rokov
Chorvát Jozef
Janík Pavol
87 rokov
Bulko Ján
88 rokov
Marcinát Ján
Chorvátová Anna
89 rokov
Škúci Pavol
Škúciová Magda
90 rokov
Šuleková Mária
92 rokov
Kováčová Anna

V apríli 2017 sa dožila 90 rokov pani Mária Šuleková. Pri príležitosti jej životného jubilea jej
zablahoželala a zaželala veľa zdravia aj starostka obce. Najstaršou občiankou bola pani Anna Kováčová,
ktorá sa dožila krásnych 92 rokov.

Kultúrno – spoločenský život
Obecný úrad počas celého roka nezabudol ani na kultúrne vyžitie našich občanov.

Karneval pre deti
Fašiangové obdobie karnevalov a veselých zábav začali naše deti, ktoré sa v nedeľu 22. januára
zišli v sále KD, aby sa zabavili na tradičnom detskom karnevale. Zábavu a súťaže pripravili tri dámy z
Benátok v podaní členiek Mestského divadla Trenčín a o hudbu do tanca sa postaral Richard Bulko. Na
občerstvenie bol prichystaný čaj a každá maska bola odmenená darčekom, ktorý priplavil obecný úrad v
spolupráci s pani Martou Šulekovou. Deti odchádzali z karnevalu vyšantené a spokojné.

Divadelné predstavenie
V nedeľu 19. februára sa v sále KD predstavilo Mestské divadlo Trenčín s divadelným
predstavením klasickej ruskej rozprávky Mrázik. Deti spolu i s dospelými prežili príjemné a veselé chvíle s
postavami tejto známej a obľúbenej rozprávky, ktorú všetci dôverne poznajú.

Obecná zabíjačka
V sobotu 25. februára pripravil Spevácky súbor Opatovčan v poradí už 3. obecnú zabíjačku. Po
daždivom týždni sa na všetkých účastníkov zabíjačky usmievalo slniečko, ktoré tiež prispelo k veselej
nálade. Ľudia si mohli vychutnať tradičné zabíjačkové špeciality, na ktoré sponzorsky prispelo PD TrenčínSoblahov.
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Fašiangový sprievod
Vyvrcholením fašiangu v našej obci bol sprievod masiek, ktoré zorganizovali členovia speváckeho
súboru. Nielen oni, ale i viacerí spoluobčania, sa poobliekali do rôznych masiek, aby sa potom zabavili pri
speve a tanci po celej dedine. O dobrú náladu sa postarali i muzikanti s harmonikami a ozembuchom.

Stavania mája
Tradícia stavania mája sa neporušila ani tento rok. I napriek nepriaznivému počasiu naše deti
vyzdobili máj farebnými stužkami a ten potom celý mesiac zdobil našu obec. Ide o symbol víťazstva jari nad
zimou, ochrany dobrej úrody a ochrany pred všetkým pred zlým. A samozrejme je to i symbol lásky a
vzájomnej spolupatričnosti. Májová tradícia je vždy spojená s dobrou náladou. Nechýbal preto i pohárik od
pani starostky a hlavne vystúpenie nášho speváckeho zboru. Ide i jedno z podujatí, ktoré podporuje nielen
dávne tradície, ale pomáha utužovať naše vzťahy, blízkosť s ľuďmi, ktorá sa nám v dnešnej dobe akosi
vytráca.

Deň detí
V poslednú májovú sobotu patril areál pri športovom ihrisku našim najmenším obyvateľom pri
príležitosti ich sviatku. Pre deti bola pripravená ukážka práce a prehliadka smetiarskeho auta, ktoré
poskytla spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín. Deti si vyskúšali manipuláciu s vysýpaním kontajnera,
porozprávali sa o separovaní komunálneho odpadu v našej obci, vyskúšali si posedieť na sedadle šoféra.
Naši dobrovoľní hasiči v spolupráci s HaZZ v Trenčíne pripravili pre deti ukážku zásahu pri hasení
požiaru. Deti mohli svoju zručnosť ukázať v rôznych súťažiach – skákanie vo vreci, hádzanie loptičkou na
cieľ, zhadzovanie predmetov pomocou prúdu vody, kopanie lopty do bránky, prekážkový beh cez kužele. Po
týchto súťažiach dostalo každé dieťa balíček so sladkosťou a nafúkaný balón. Počas celého popoludnia si
deti mohli dať vymaľovať tvár, a tak sa z nich stali rôzne kvietky a zvieratká. Deti sa dosýta zabavili a na
záver si ešte posedeli pri tradičnej opekačke pri ohníku.

Annabál
Stáva sa už tradíciou, že v júli sa naši občania môžu zabaviť na Annabále. I tento rok hu opäť
usporiadali členovia Dobrovoľného hasičského zboru Opatovce v areáli pri športovom ihrisku. Podával sa
i chutný guláš a grilované pstruhy Juraja Chorváta z Chaty pri rybníku. Do spevu i do tanca hrala DH
Radovanka. Počasie bolo veľmi príjemné a ľudia mali možnosť spoločne sa zabaviť.

Hodová zábava
Hodová zábava býva v posledných rokoch v sále KD a i tento rok ju organizačne zabezpečil
majiteľ pohostinstva Robert Repa.

Príchod Mikuláša
Už tradične sa 5. decembra rozsvietil v obecnom parku vianočný stromček, a tak ako každý rok, aj
teraz k nemu prišiel Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Darčeky určené všetkým dobrým deťom si doviezol
na vozíku. Pri svetielkach stromčeka sa Mikuláš porozprával s deťmi, niektoré mu povedali básničku, no
niektoré sa hanbili, ale i tak boli všetky odmenené sladkým darčekom. Čert nemal veľa roboty, lebo v našej
obci sú samé dobré deťúrence. Mikuláš sa so všetkými rozlúčil prísľubom, že o rok opäť príde.

Vianočné radosti
Pod týmto názvom sa tento rok 10. decembra konalo podujatie, ktorým si v obci navodili atmosféru
blížiacich sa vianočných sviatkov. Ľudia mali možnosť zakúpiť si rôzne vianočné výrobky, ozdoby, oblátky
a medovníky. Na zohriatie bol pripravený vianočný punč a vianočnú atmosféru umocnili koledy v podaní
Speváckeho súboru Opatovčan. V kultúrnom programe sa predstavili i deti z Detského domova Lastovička
v Trenčíne. Záver podujatia patril hudobnej skupine KaTea z Dolných Vesteníc s koncertom adventných a
vianočných piesní.
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Naša rodáčka
Každý, kto prechádza okolo „Viktorov“, domu číslo 112, musí chtiac-nechtiac nazrieť do jeho dvora
a záhrady. Nezvyčajná atmosféra s mnohými keramickými postavičkami tu dýcha z každého kúta. Je to
dom Anky Hroššovej, rodenej Horňákovej, ktorú v dedine starší ľudia poznajú pod menom Anka Viktoréch.
Žije v Bratislave, ale svoj rodný dom navštevuje tak často, ako jej to možnosti dovolia.
Už na základnej škole prejavila svoj umelecký talent, preto už ako 14 ročnú ju rodičia pustili
študovať do Prahy na Strednú umelecko-priemyselnú školu odbor scénografie. V Národnom divadle v Prahe
získavala na praxi i prvé cenné skúsenosti umeleckého maskérstva. Od absolvovania školy v roku 1963
krátko pôsobila v Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci a celú kariéru pracovala pre Slovenskú filmovú
tvorbu v Bratislave na Kolibe.
Prvým filmom, v ktorom pracovala ako asistentka maskéra, bol film Majster kat, ktorý režíroval
legendárny režisér Martin Bielik. Ako umelecká maskérka začala pracovať na filme režiséra Jozefa Zachara
Očovské pastorále. Spolupracovala s takými významnými režisérmi ako Trančík, Šulík, Luther, Jakubisko,
Šulaj, Herz, Vorlíček, Rapoš a ďalšími. Spomedzi stovky filmov a krátkych seriálov, na ktorých sa podieľala
či už ako kostýmová výtvarníčka alebo ako umelecká maskérka, prípadne v oboch profesiách, vymenujme
aspoň tie najvýraznejšie:
Postav dom, zasaď strom ( réžia J. Jakubisko)
Tisícročná včela ( réžia J. Jakubisko)
Kráľ drozdia brada (réžia M. Luther)
Zabudnite na Mozarta (réžia M. Luther)
Galoše šťastia ( réžia J. Herz)
Neha ( réžia M. Šulík)
Chodník cez Dunaj ( réžia M. Luther)
Anjel milosrdenstva (réžia M. Luther)
Sokoliar Tomáš ( réžia V. Vorlíček)
Koniec veľkých prázdnin I - VI ( réžia M. Luther)
Kuře melancholik ( réžia F. Brabec)
Krajinka ( réžia M. Šulík)
Jánošík – pravdivá história (réžia A. Holland)
Učiteľka (réžia J. Hřebejk)
Za tento film bola v roku 2017 nominovaná na filmovú cenu Český lev za masky a na filmovú cenu
Slnko v sieti, na ktorú bola nominovaná i za film Agáva. Na túto cenu bola nominovaná v roku 2010 i za
film Jánošík – pravdivá história a to v dvoch kategóriách – za najlepší výtvarný počin a za kostýmy. Za
tento film v kategórii najlepšie kostýmy bola nominovaná i na poľské filmové ocenenie Orly.
Po zatvorení filmových ateliérov na Kolibe 5 rokov pracovala pre prezidenta Michala Kováča
a jeho manželku. Starala sa o výber a návrhy šiat na rôzne príležitosti a o celkovú vizáž. S prezidentským
párom absolvovala veľa zahraničných ciest, z ktorých zostalo pre ňu nezabudnuteľným prijatie u pápeža
Jána Pavla II.
Svoj umelecký talent prejavila i vo svojej nevšednej záľube, pretože si vymyslela „šitých ľudkov“ a
venuje sa i textilným obrazom a keramike. A práve pod názvom Šití ľudkovia vystavovala i v bratislavskej
galérii NOVA. I keď nie je jednoduché, aby takéto postavičky vyjadrovali emócie, jej sa to nezvyčajne
podarilo. Prototypy týchto figúrok sú obsiahnuté od antického Grécka až po súčasnosť. Jej bábky sú plné
človečiny, mladosti i pozitívnych charakterových vlastností človeka, ale sú aj karikatúrou a grotesknou
paródiou tých, ktorí strácajú svoju ľudskú podobu i charakter kvôli mamonu či moci. Každá z bábik
vyjadruje svoje pocity, ktoré jej autorka umne vložila do tváre a celej postavy. K "šitým ľudkom" Anky patrí
filozof i žobravý mních, strážca mračien i maliar, čakajúci na múzu. Vedľa primabaleríny a fitnesky stojí
mím a polihuje padlý anjel. V reálnych i symbolických súvislostiach žijú dvojice prešpurákov i trhovníkov,
tanečníkov tanga i Blížencov (M. Lasicu a J. Satinského). V jej bábkach sú vyjadrené pocity, túžby a
nádeje, ktoré sú u týchto malých ľudkov rovnako veľké a intenzívne ako aj v nás. Jej výstava v Bratislave
mala veľký úspech.
A väčšina z tejto unikátnej zbierky sa ukrýva práve v jej rodnom dome v našej obci.
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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 tomto roku bola v našej farnosti birmovka vo farskom kostole vo Veľkých Bierovciach. Birmoval
Mons. Viliam Judák, biskup Nitrianskej diecézy.
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je aj hodovým dňom v našej obci. Tento rok celú svätú omšu v
našej kaplnke sprevádzal silný vytrvalý dážď. Vystúpili na nej i speváci zo súboru Opatovčan.
V dňoch 23. – 26.novembra mali rímskokatolícki veriaci možnosť sa po roku opäť stretnúť s
misionármi v našej farnosti. Išlo o vzácne stretnutie, pretože vzhľadom na veľký záujem o návštevu
misionárov vo farnostiach, misionári už iba zriedkavo po roku zavítajú do tej istej farnosti na obnovu misií.
Medzi nás prišli ohlasovať Evanjelium dvaja misionári zo Spoločnosti Božieho Slova (verbisti) - páter Peter
Dušička (koordinátor európskych provincií SVD, pôsobiaci v Kláštore Sv. Gabriela v Mödlingu pri Viedni
v Rakúsku) a páter Thomas Tulung (z ostrova Flores v Indonézii pôsobiaci v Bratislave). Počas 4 dní sa
pátri misionári denne stretávali s veriacimi v kostole na svätých omšiach a ďalších duchovných aktivitách.
Počas týchto dní sa každý člen farského spoločenstva mohol posilniť vo viere a duchovne obohatiť.
Duchovným správcom Farnosti evanjelickej cirkvi augsburského vyznania bola pani farárka Mgr.
Jarmila Petrulová.
1. adventná nedeľa 3. decembra bola v Cirkevnom zbore v Trenčianskych Stankovciach výnimočná
tým, že pozvanie na služby Božie ako slávnostný kazateľ prijal najvyšší predstaviteľ Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku dôstojný brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik s manželkou.
Začiatok nového cirkevného roka v 500. výročí reformácie cirkvi a vzniku evanjelickej cirkvi bol spojený aj s
posviackou nového centrálneho lustra v kostole a nového kalicha ku Večeri Pánovej.

Školstvo a vzdelanie
Väčšina detí navštevovala ZŠ J. Lipského s MŠ v Trenčianskych Stankovciach, kde vo funkcii
riaditeľky pokračovala Mgr. Darina Sýkorová. Túto školu v školskom roku 2016-2017 navštevovalo 368
žiakov. Z našej obce tam dochádzalo 20 žiakov, z nich 3 žiaci tu ukončili povinnú školskú dochádzku –
Barbora Komorovská, Nikolas Blaho a Filip Rechtorík.
Medzi úspešných žiakov v súťažiach patrili i deti z Opatoviec. V školskom kole speváckej súťaže
„Trenčianske hodiny“ v 2. kategórii Emka Zavadzanová obsadila 3. miesto. Diana Bujná, Adam Mondek a
Dávid Mondek patrili medzi pravidelných a úspešných reprezentantov školy v športových súťažiach.
Deti predškolského veku navštevovali Materskú školu vo Veľkých Bierovciach.

Šport a telesná kultúra
Rok 2017 priniesol veľký úspech pre náš futbalový klub Veľké Bierovce-Opatovce. Družstvo
dospelých skončilo v júni na konci súťažného ročníka 2016/2017 na výbornom 2. mieste so ziskom 57 bodov
s vysoko aktívnym skóre 87:47. Najlepším strelcom sa stal Juraj Barták s 24 gólmi, ktorý takto úspešne
ukončil svoju športovú kariéru. I brankárovi Rudolfovi Ondrášikovi sa podarilo inkasovať najmenej gólov
zo všetkých zúčastnených mužstiev. Po jesennej časti naši dospelí skončili na 5. mieste so ziskom 24 bodov
a s aktívnym skóre 38:19. Opäť dostali najmenej gólov zo všetkých družstiev. Udiala sa však jedna veľmi
nepríjemná situácia, keď v zápase s Myjavou „B“ sa na súperovom ihrisku veľmi vážne zranil brankár
Rudolf Ondrášik. Po tejto nešťastnej udalosti a po necelých troch mesiacoch sa Juraj Barták vrátil do
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mužstva v hodovom zápase Opatoviec proti Kočovciam, ale nevrátil sa ako strelec, ale ako brankár, kde
vydržal až dodnes.
Starší žiaci skončili súťažný ročník 2016/2017 na 2. mieste so ziskom 61 bodov a vysoko aktívnym
skóre 124:39. Najlepším strelcom sa stal s 25 gólmi Jakub Marcinát. Jesennú časť skončili tiež na 2. mieste
so ziskom 25 bodov so stratou 2 bodov na vedúcu Opatovú nad Váhom. Najlepšími strelcami sa s 11 gólmi
stali Adam Mondek a Peter Marchot. Do družstva žiakov sa trénerom Milanovi Gabrišovi, Marekovi
Ondráškovi a Milanovi Fabianovi podarilo zapracovať aj nových chlapcov.

Šachový turnaj
Dňa 6. augusta sa v obci Opatovce konal už 11. ročník šachového turnaja. Zúčastnilo sa ho 54
šachistov z okolia Trenčína, Piešťan, Dubnice nad Váhom, Topoľčian, Považskej Bystrice aj z Bratislavy.
Prvé miesto patrilo Petrovi Ábelovi z Piešťan, druhé miesto získal Peter Joštic z Trenčína a tretie miesto
obsadil Miroslav Kijac z Trenčína. V kategórii detí vyhrala Emka Holečková z Dubnice nad Váhom, v
kategórii žien získala prvé miesto Emma Poliaková z Dubnice nad Váhom. Práve v kategóriách detí a žien
stúpol počet súťažiacich. Žiaľ, tento raz sa turnaja nezúčastnil ani jeden Opatovčan. Turnaj sa uskutočnil i
vďaka podpore pani starostky a hasičov z Opatoviec. Turnaj opäť organizačne zabezpečil Mgr. Pavol
Ondriška.

Počasie
V posledných rokoch sa už nemôžeme spoliehať na pranostiky o počasí, ktoré sa stáva čoraz
extrémnejším. Letá sú tropické, horúce, zaťažujú ľudský organizmus a celú prírodu, čoraz častejšie sa
objavujú silné veterné smršte a prívalové dažde. Zimy akoby sa vytratili, mrzne a sneží len veľmi slabo.
Zemeguľa sa neustále otepľuje. Svetová meteorologická organizácia uvádza, že naša planéta zažila
najextrémnejší rok 2017. Škody spôsobené počasím a prírodnými živlami spôsobili najviac škôd v histórii.
Tento vývoj je do značnej miery ovplyvnený ľudskou činnosťou. Nadmerne využívame prírodné zdroje,
degradujeme ich, zasahujeme do štruktúry krajiny, zaberáme cenné prírodné lokality na budovanie
priemyselných parkov, logistických a nákupných centier, na rozvoj obytných a športovo-rekreačných
objektov, ktoré budujeme väčšinou na „zelených lúkach“, odstraňujeme zeleň v mestách, zvyšujeme podiel
zastavaných a betónových plôch v mestách. Vypúšťame do prostredia množstvo škodlivých cudzorodých
látok a ukladáme do prírody veľa odpadu. Narúšame kolobeh vody v krajine, využívame ju nehospodárne,
často ňou aj plytváme. Rok 2017 sa zaradil medzi 3 najteplejšie roky v histórii merania. Odhaduje sa, že v
dôsledku zmeny klímy muselo svoje domovy opustiť viac než 25 miliónov ľudí.
Aj našu obec sužovali horúčavy, suchá a nedostatok vlahy. Našťastie sme nezaznamenali žiadne
prírodné katastrofy.
Január nás prekvapil veľkou zimou, bol najchladnejší za posledných 30 rokov. Zamrzli i
bagroviská, napadlo veľa snehu, všade priam rozprávková zima. Na niektorých miestach klesla teplota
vzduchu aj pod -30 °C. U nás sa nočné mrazy vyšplhali až na -20°C. Február už bol miernejší. Postupne sa
otepľovalo, denné teploty sa väčšinou pohybovali nad nulou, no noci boli stále chladné. Prvý jarný deň sa
teplota vyšplhala na 15°C a na konci marca boli tiež slnečné dni s teplotami do 22°C. S príchodom jari
rozkvitli prvé fialky, narcisy, zlatý dážď a teplejšie počasie vylákalo do záhrad mnohých obyvateľov obce,
čistili si predzáhradky, zametali si pred domami a začali pracovať i v záhradách. Počasie v apríli bolo
premenlivé, bláznivé, typické pre tento mesiac. Kým začiatok bol príjemne teplý a 2. apríla tu bolo až 26°C,
postupne sa znovu začalo ochladzovať a problémom bol neskorý aprílový chlad s následnými nočnými
mrazmi. Záhradkári riešili ako chrániť úrodu pred mrazmi. Noc z 20. na 21. apríla bola kritická, mrzlo na
celom území Slovenska. Zničené boli najmä ovocné stromy a jahody, ktoré už boli v plnom rozkvete.
29. apríla po chladných a daždivých dňoch nezvyčajne prudko stúpla voda vo Váhu, zaplavený bol
celý Grúnik a voda siahala až po hrádzu. V pohotovosti boli i hasiči, ktorí čerpadlom odčerpávali
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presakujúcu vodu v priekope pod hrádzou. Prietok bol 1000m³/s. Po tejto veľkej vode, ktorá našťastie
pomerne rýchlo upadla, zostalo po brehoch a na stromoch veľké množstvo naplaveného odpadu.
Nebezpečné bolo aj obdobie tesne pre „ľadovými mužmi", dňa 10. mája klesla teplota až na
rekordných -2,4°C, na strechách bola námraza a nechýbal ani ľad. Naopak, jún bol veľmi suchým mesiacom
roka s viacerými tropickými dňami, napríklad 20. júna tu bolo až 35°C. I júl a august boli horúce a
extrémne suché, teploty sa vyšplhali až na 37°C. Bolo až 36 tropických dní. Bolo to najsuchšie leto
minimálne za posledných 30 rokov. 10. augusta v neskorých večerných hodinách dlhotrvajúce horúčavy
vyvrcholili silnou búrkou. Zdvihol sa silný vietor, ktorý dosahoval až 100 km/h. Celá búrka netrvala dlho a
veľa nenapršalo, no zostali po nej polámané stromy a na viac hodín vypadla aj elektrina.
September priniesol viac dažďa, bol najvlhkejším mesiacom s intenzívnymi zrážkami, a tak koncom
mesiaca si prišli konečne na svoje i hubári, ale suché leto sa prejavilo na slabej úrode zemiakov, kukurice a
ostatných plodín.
Prvý slabý mráz jesene prišiel 31. októbra. November nás privítal vcelku príjemnými dňami.
Cintoríny na tohtoročné Dušičky boli krásne vysvietené aj vďaka bezvetriu a peknému počasiu. Na prelome
novembra a decembra prišla prvá snehová nádielka aj s pomerne výrazným chladom, ale na Mikuláša nebolo
po snehu ani stopy. December bol extrémne premenlivý a chlad sa dlho neudržal. Aj keď večer 21. decembra
tu krásne nasnežilo, na druhý deň sa vplyvom oteplenia väčšina snehu roztopila. Tohtoročné Vianoce
pripomínali skôr prichádzajúcu jar. Rok 2017 sa s nami rozlúčil daždivým dňom, k večeru sa spustila hmla.
Tento rok sa bociany poponáhľali s príchodom, prvý bocian sa tu objavil už 22. marca. Vychovali
tri mláďatá, ktoré celé leto krúžili nad obcou a silným klopaním na stĺpoch a komínoch upozorňovali na
seba. Koncom leta sa opäť s nami rozlúčili, ale pripravili pre nás nové prekvapenie. 9. decembra na opustené
hniezdo priletel bocian. Bolo dosť chladno a táto nečakaná návšteva zaujala všetkých občanov. Neveriacky
pozerali na hniezdo, či na bociana vykračujúceho si po poliach. Mnohí sa zaujímali, či bocianovi netreba
pomôcť. Na základe konzultácie s CHKO Biele Kartapy, bolo odporučené nasledovné: ak je bocian schopný
lietať znamená, že sa o seba vie postarať a netreba ho zachraňovať. V prípade, že nebude môcť lietať, z
dôvodu vyčerpania, je potrebné to nahlásiť na správe CHKO Biele Karpaty a potom sa podniknú kroky na
jeho záchranu. Bocian bol zrejme v dobrej kondícii a po niekoľkých dňoch odletel.
Tento zabudnutý bocian spropagoval našu obec. Vďaka jeho návšteve sa naša obce dostala do
hlavných správ televízie Markíza.
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Záver kroniky za rok 2017
Pri spracovaní kroniky za rok 2017 boli použité tieto podklady:
• Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2017
• Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2017
• Štatistické údaje za rok 2017
• 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 2017 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve dňa
05.09.2018 a bol schválený uznesením č.44/2018

V Opatovciach dňa 05.09.2018
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