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Táto kronika obce Opatovce obsahuje 19 strán, slovom deväťnásť strán.

V Opatovciach dňa 31. decembra 2018.

––––––––––––––––––––––––

Mgr. Iveta Mondeková
starostka obce Opatovce

Kronikárka: Mgr. Katarína Bohušová
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Politicko-spoločenský vývoj v štáte a jeho vplyv na rozvoj obce
Rok 2018 bol naplnený výraznými a dôležitými okamihmi, z ktorých mnohé vstúpia do histórie.
V prezidentských voľbách v Rusku bol štvrtý raz zvolený do funkcie prezidenta Vladimír Putin na
nasledujúcich 6 rokov. Prezidentské voľby sa konali i v susednej Českej republike. Svoj prezidentský post sa
rozhodol obhajovať Miloš Zeman a uspel.
Celý rok sa niesol v znamení britského odchodu z Európskej únie. Hoci na začiatku roka vyzeral
tento odchod optimisticky, ani samotní Briti sa doma nevedeli dohodnúť, ako majú vlastne vzťahy s Úniou
po 29. marci 2019 vyzerať. Premiérka Theresa Mayová postupne pociťovala čoraz väčší odpor vo vlastnej
strane, a tak na konci roka nebol dosiahnutý žiaden posun v rokovaniach s Úniou.
Veľké očakávania vyvolal i júnový samit amerického prezidenta Donalda Trumpa so
severokórejským diktátorom Kom Čong-unom. Išlo o prvé rozhovory úradujúceho amerického prezidenta s
vodcom Severnej Kórey. Obaja politici sa zaviazali, že budú pracovať na úplnej denuklearizácii Kórejského
polostrova.
Hovorí sa, že osmičkové roky sú v dejinách našej republiky osudovými. V minulosti to boli 1918,
1938, 1968, 1989, 1998 a patrí k ním už aj 2018.
Prvý deň v roku pripomenul Slovákom 25. výročie samostatnosti Slovenskej republiky. V auguste
sme si zasa pripomenuli neslávne 50. výročie vpádu spojeneckých vojsk do Československa. Okrem týchto
výročí sme v tomto roku oslávili i dve storočnice. Koncom októbra uplynulo presne sto rokov od vzniku 1.
Československej republiky a v novembri sto rokov od konca 1. svetovej vojny.
Slovensko však najviac zasiahla smrť mladého investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorí boli 21. februára 2018 zavraždení vo vlastnom dome vo Veľkej Mači.
Obaja mali 27 rokov. Od Nežnej revolúcie nič tak nespojilo spoločnosť na Slovensku. Udalosti po vražde
Jána a Martiny viedli k vzniku občianskej iniciatívy Za slušné Slovensko, ktorá niekoľko týždňov po sebe
napĺňala námestia. Protesty silneli, na námestiach desiatok miest naprieč Slovenskom stáli nespokojní
občania a žiadali novú a slušnú vládu. Mesiac po vražde sa novým premiérom stal dovtedajší podpredseda
vlády a podpredseda Smeru Peter Pellegrini. Ministra vnútra Róberta Kaliňáka nahradil najprv Tomáš
Drucker a neskôr Denisa Saková. Došlo aj k výmene na postoch ministra kultúry, spravodlivosti,
zdravotníctva a vicepremiéra pre investície a informatizáciu. Prvého muža polície Tibora Gašpara
vystriedal v júni 2018 generál Milan Lučanský. Okrem toho sa vymenili aj šéfovia elitnej jednotky NAKA a
národnej protikorupčnej jednotky.
Dva symboly korupcie a prepojenia medzi oligarchami a politikmi na najvyšších priečkach, Marián
Kočner a Ladislav Bašternák sa postavili pred súd. Bašternák bol odsúdený za daňové podvody, kým
Kočner strávil Vianoce 2018 v leopoldovskom väzení pre kauzu Zmenky. Marián Kočner bol zároveň
údajne označený jedným z vykonávateľov vraždy Jána Kuciaka za objednávateľa tohto hrozného činu.
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V tomto roku sa konali i komunálne voľby. Tie sa niesli v znamení nezávislých kandidátov, ktorí
voľby vyhrali s približne 38% zvolených starostov a primátorov.
Slovensku sa hospodársky darilo. Evidovaná miera nezamestnanosti sa na konci roka 2018 dostala
na úroveň 5,04 %. Na Slovensku bolo voľných viac ako 70 tisíc pracovných miest. Zamestnávatelia začali
zamestnávať viac pracovníkov zo zahraničia. I v našej obci bola situácia veľmi priaznivá, iba zopár ľudí
bolo krátkodobo nezamestnaných.
Na Slovensku sa v tomto roku vyrobilo viac ako milión vozidiel. Produkcia v automobilových
závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Group Slovakia a Jaguar Land Rover dosiahla
spolu viac ako 1 080 000 vozidiel.
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla vlani 1013 eur.
Medziročne sa jej hodnota zvýšila o 6,2 %
O športové úspechy Slovenska sa v roku 2018 postarali známe mená. Peter Sagan získal ďalší
zelený dres z Tour de France. Úspechy však žali aj zjazdové lyžiarky, predovšetkým Petra Vlhová,
biatlonistky Anastasia Kuzminová a Paulína Fialková, chodec Matej Tóth a mnohí ďalší. Začiatok roka sa
odohral aj v znamení Zimných olympijských hier v Južnej Kórei. Na Slovensko poputovali tri medaile,
jedna zlatá a dve strieborné. Všetky ukoristila fenomenálna biatlonistka Anastasia Kuzminová. V lete sa
konali i Majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku ale bez slovenskej účasti.
V tomto roku sa verejnosť rozlúčila s legendárnymi hercami, vo veku 73 rokov nás opustil Marián
Labuda a vo veku 75 rokov Stano Dančiak.
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Činnosť obecného zastupiteľstva
Komunálne voľby
Po štyroch rokoch dňa 10. novembra sa opäť konali voľby do orgánov samosprávy obcí. Komunálne
voľby sa i v našej obci niesli v znamení nezávislých kandidátov. Počet osôb zapísaných v zozname voličov
v našej obci bol 346 a na hlasovaní sa zúčastnilo 214 voličov. Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 211 a pre voľbu starostu to bolo 214 hlasov.
Za poslancov obecného zastupiteľstva si občania zvolili 5 poslancov:
Lenka Bulková – nezávislá kandidátka 171 hlasov,
Ing. Benjamín Vasko – nezávislý kandidát 166 hlasov,
Monika Ernestová – nezávislá kandidátka 152 hlasov,
Zdeno Margorín – nezávislý kandidát 116 hlasov,
Andrej Bulko – nezávislý kandidát 113 hlasov.
Náhradníkom sa stal Ing. Richard Bulko ako nezávislý kandidát, ktorý získal 111 hlasov.
Na funkciu starostu obce kandidovali 3 kandidáti:
Andrej Bulko – nezávislý kandidát 47 hlasov,
Peter Koubík – nezávislý kandidát 14 hlasov.
Mgr. Iveta Mondeková ako nezávislá kandidátka získala 153 hlasov, a teda bola zvolená za
starostku obce. Problematiku samosprávy pozná veľmi dobre, pretože dlhodobo pôsobila ako poslankyňa
miestneho obecného zastupiteľstva a počas troch volebných období bola i zástupkyňou starostky obce.
Vystriedala tak dlhoročnú starostku Janku Horňákovú, ktorá štyri volebné obdobia od roku 2002
vykonávala svoju funkciu veľmi zodpovedne a svedomito. Svojimi smelými víziami, projektami,
zanietenosťou a vytrvalosťou vo veľkej miere prispela k výraznému rozvoju našej obce. Vždy sa snažila
pracovať pre prospech a rast našej dediny a svojím prístupom si získala veľkú obľubu u obyvateľov.
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku päťkrát. Schválilo rozpočet obce, plán stavebných
prác i plán kultúrno-spoločenských a športových akcií v obci. Schválilo i komunitný plán obce Opatovce na
roky 2018 – 2023.
Predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu obcí Boršice a Zlechov
na Morave a našou obcou s názvom „Na kole histórií Velké Moravy.“ Cieľom je vybudovanie
cykloturistických trás vo všetkých troch obciach, ktoré zviditeľnia a podporia spoločné kultúrne dedičstvo
spojené s prezentáciou prírodných krás. Dôvodom bol i fakt, že naša obec už mala vypracovanú projektovú
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dokumentáciu na stavbu cyklotrasy do Trenčína, ale TSK túto časť plánovanej cyklotrasy preložil na druhú
stranu kanála. Hrádza z Opatoviec do Trenčína je však často využívaná cyklistami, ale jej povrch je
neudržiavaný a nie bezpečný pre cyklistov. Novovybudované cyklotrasy po napojení na už existujúce úseky
spoja ČR a SR z Boršíc do Opatoviec. V Opatovciach povedie cykloturistická trasa po korune hrádze rieky
Váh z Opatoviec do Trenčína po nový most, kde sa napojí na existujúcu cyklotrasu mesta Trenčín.
Obecné zastupiteľstvo schválilo i žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
oplotenie cintorína a položenie asfaltu na prístupovú cestu k domu smútku. Tiež schválilo i výber
dodávateľa na stavbu novej hasičskej zbrojnice, na ktorú bola obci pridelená dotácia Ministerstva vnútra
SR vo výške 30 000,00 €. Cenové ponuky doručili traja uchádzači, najvýhodnejšiu ponuku predložila
spoločnosť FERO, s.r.o. Veľké Bierovce.
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 Ing. Jánom
Chudým.

Zamestnanci obecného úradu
Administratívnou pracovníčkou bola pani Jana Vraždová a prácu referentky vykonávala Patrícia
Koníčková. Upratovačkou, ktorá mala na starosti i výdaj obedov, bola pani Jana Koníčková.
O údržbu zelene v obci i na cintoríne sa svedomito staral Miroslav Chudý.

Verejno-spoločenský život
Jednota dôchodcov Slovenska
V JDS v Opatovciach je registrovaných 40 členov a ich predsedníčkou je pani Marta Bulková.
Počas roka sa zapájali do rôznych aktivít, ktoré im spríjemnili často jednotvárne dni. Vo februári a
v októbri sa uskutočnila súťaž v riešení krížoviek, v júni sa viacerí členovia zúčastnili na predstavení opery
v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. 1. septembra sa stretli na opekačke pri ihrisku pri príležitosti
výročia SNP a Dňa ústavy SR. Len škoda, že búrka predčasne ukončila toto príjemné posedenie.
Veľa členov sa zapojilo i do jesenného upratovania v obecnom parku. Mesiac úcty k starším si
pripomenuli príjemným posedením v kultúrnom dome. Spestrili ho i naši speváci, ktorí spravili dobrú náladu
všetkým prítomným. V našej obci sú teda seniori aktívni, majú záujem o dianie vo svojom okolí a nesedia
doma. Vedia, že dovŕšením dôchodkového veku život ešte nekončí, naopak je viac času na odpočinok, relax,
spoznávanie toho, na čo predtým nemali čas.
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Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce
I v tomto roku naši mladí hasiči boli veľmi aktívni. Pretože do ich činnosti sa začali zapájať i deti,
už v marci sa prvýkrát zúčastnili detského hasičského X-BOJA a obsadili veľmi pekné piate miesto zo 16
družstiev a na konci letných prázdnin sa zúčastnili hasičského tábora v Hrabušiciach. Naši hasiči sa
zúčastnili aj na okresnej súťaži, kde skončili na 8. mieste z desiatich družstiev. V apríli prebehlo v našom
zbore taktické cvičenie zamerané na likvidáciu požiaru trávnatého porastu a záchranu dvoch zranených
osôb. O dva mesiace neskôr sa zúčastnili výcviku zameraného na záchranu topiacich sa osôb. Ale najväčšie
preverenie ich schopností ich čakalo v auguste, kedy sa zúčastnili medzinárodného taktického cvičenia na
Inovci, ktoré bolo zamerané na pád lietadla. Ich úlohou bolo pátranie a poskytnutie prvej pomoci zraneným
osobám vrátane detí.
V lete zorganizovali obľúbený Annabál, ktorý kvôli nepriaznivému počasiu takmer museli zrušiť,
ale nakoniec sa predsa počasie umúdrilo a ľudia sa zabávali skoro do rána. V lete hasiči pomáhali
zabezpečovať i letné festivaly na rybníku.
To, že vedia priložiť ruku k dielu a neboja sa ani manuálnej práci, prejavili pri búraní rodinného
domu, kde sa začala stavať nová hasičská zbrojnica. V októbri naši hasiči dostali dlhoočakávaný
protipovodňový vozík, ktorý im veľmi uľahčí ich prácu, pomôže k lepšiemu zabráneniu povodňových škôd a
môže sa použiť aj pri hasení požiaru.

Spevácky súbor Opatovčan
Spevácky súbor pod vedením Jozefa Horňáka a Janky Chorvátovej vo veľkej miere vplýval na
kultúrny život v našej obci. Ich prvým vystúpením v roku 2018 bol koncert v kostole v Biskupiciach. Bez
členov tohoto súboru by sa neuskutočnil fašiangový sprievod obcou, svojím vystúpením prispeli k dobrej
nálade i pri stavaní mája a v máji reprezentovali náš región i na výstave EXPO TOUR na výstavisku
v Trenčíne. Pri príležitosti sviatku Dňa matiek sa predstavili so svojím programom v Trenčianskych
Stankovciach. Už tretíkrát priblížili svojím vystúpením náš kraj na Agrokomplexe Nitra. Samozrejme
prispeli k dobrej nálade i na Annabále, či pri posedeniach dôchodcov. Rok zakončili vystúpením na
vianočnom programe v Opatovciach a na Vianočných trhoch v Trenčíne. Všetky ich vystúpenia mali veľmi
pozitívny ohlas u poslucháčov.

Združenie lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo
Najvýznamnejšou udalosťou roka bolo zhromaždenie členov združenia v marci s 84,6 % účasťou.
Členovia na ňom zvolili výbor a dozornú radu na ďalších 5 rokov. Vo funkcii predsedu pokračuje Ing. Jozef
Janík. Bolo schválené i rozdelenie zisku z hospodárenia pozemkového spoločenstva za rok 2017.
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Bol zrealizovaný i bezproblémový prevod finančných prostriedkov z predaja časti pozemkov
spoločnosti DALITRANS s.r.o. na účty vlastníkov podľa kúpnej zmluvy. Výbor združenia dôsledne
sledoval plnenie zmluvných vzťahov s nájomcami prenajatých pozemkov. Snažil sa predkladať svojim
členom pravdivé informácie a umožniť všetkým členom spoločenstva aktívne rozhodovať o nakladaní so
svojím majetkom. Hlavným cieľom bolo starať sa a zveľaďovať zverený majetok členov spoločenstva.

Ekonomický život
Za rok 2018 mal obecný úrad celkové príjmy 190474 eur a celkové výdavky 167336 eur.

V tomto roku sa v našej obci začala stavať nová hasičská zbrojnica na odkúpenom pozemku pri
zbrojnici. Hasiči najskôr na brigádach pomáhali zbúrať starý dom a pripraviť pozemok na výstavbu. Zo
získanej dotácie stavebná firma Fero postavila hrubú stavbu.
Na opravu prístupovej cesty k domu smútku a na nové oplotenie cintorína sa nepodarilo získať
dotáciu.
V priebehu roka boli 4 domy skolaudované a 5 stavieb sa v obci začalo stavať.

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
V oblasti zdravotníckych služieb došlo k zmene v ambulancii pre dospelých v Trenčianskych
Stankovciach. Po zrušení ambulancie pre dospelých si občania zmenili lekára a väčšina začala navštevovať
ambulanciu MUDr. Trebatickej v Trenčianskej Turnej. V tomto roku bola opäť otvorená i ambulancia
v Trenčianskych Stankovciach a ordinuje v nej MUDr. Peter Dráb a Dr. Taras Odynak.
Ostatné ambulancie fungovali ako v minulom roku. V obci sa nevyskytla žiadna epidémia.

Stretnutie dôchodcov
Už tradične si obec v októbri uctila svojich skôr narodených občanov. Tento rok to bolo 17.
októbra, keď sa v sále kultúrneho domu konalo kultúrno-spoločenské podujatie. Na začiatku sa všetkým
prihovorila starostka obce. Poďakovala im za vykonanú prácu a zaželala im pevné zdravie, veselú myseľ,
veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc
zo strany detí a najbližších. Pre pozvaných bol pripravený kultúrny program, v ktorom sa predstavili deti z
MŠ vo Veľkých Bierovciach, Spevácky súbor Opatovčan a prednesom básne pani Marta Bulková. Pre
všetkých bolo pripravené občerstvenie a darček.

8. strana kroniky obce Opatovce

Uvítanie detí
V stredu 27.októbra sa v sále kultúrneho domu uskutočnila milá slávnosť uvítania detí do života.
Na začiatku slávnosti pani Jana Vraždová privítala pozvaných rodičov s deťmi a ostatných prítomných.
Predstavila starostke obce rodičov a ich deti. Tento rok boli uvítané štyri deti: Matúš Ž., Nela K., Matej S.
a Filip G. Starostka obce vo svojom príhovore zaželala rodičom pevné zdravie, veľa trpezlivosti, vytrvalosti
a radosti vo výchove detí. Slávnosť uvítania detí do života spestrili v kultúrnom programe piesne v podaní
členiek Speváckeho súboru Opatovčan, báseň a program detí z MŠ vo Veľkých Bierovciach.

Štatistika
Počet obyvateľov v našej obci je už dlhodobo bez väčších zmien.
K 3. decembru 2018 mala naša obec 431 obyvateľov, čo bolo o 3 menej ako v minulom roku. Z nich
bolo 218 mužov a 213 žien. Priemerný vek našich občanov bol 41,06 rokov, čo bolo skoro o rok viac ako
vlani. V tomto roku boli v obci štyri sobáše, prisťahovalo sa tu 5 ľudí a odsťahovalo sa 12 našich občanov.
Narodili sa tu 3 deti, všetci traja chlapci.
Navždy nás opustili dvaja spoluobčania. 21 augusta zomrela pani Božena H. vo veku 80 rokov
a 7. októbra zomrel Ján B. vo veku 81 rokov. Oba pohreby boli cirkevné.
Dôvod na radosť však mali v rodine Škúciových. Krásnych 90 rokov sa dožila pani Magda
Škúciová. K vzácnemu životnému jubileu jej zapriala starostka obce veľa zdravia, šťastia, radosti a
spokojnosti v kruhu svojich najbližších. Najstaršou občiankou je pani Anna Kováčová, ktorá sa dožila
krásnych 93 rokov.

Kultúrno – spoločenský život
I tento rok obecný úrad pripravil pre svojich občanov tradičné kultúrne podujatia.

Karneval pre deti
Fašiangy v obci otvoril tradičný detský karneval, ktorý sa konal v nedeľu 28. januára. Naše deti sa
nedali zahanbiť a aj tento rok si s pomocou mamičiek pripravili rôzne masky zvieratiek, princezien a iných
rozprávkových bytostí. O zábavu sa starali tri námorníčky z Mestského divadla Trenčín a hudbu opäť
zabezpečil Richard Bulko. Obecný úrad pripravil pre deti malé občerstvenie a darčeky vďaka pani Marte Š.
a Ing. Zuzane S.
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Fašiangový sprievod
Fašiangy symbolizujú nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou, posledné fašiangové dni
bývali dňami bujarej zábavy. Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili na spoločnej veselici v krčme, kde sa
z naturálií zozbieraných po celej dedine vystrojila hostina spojená s tancovačkou. Aj v našej obci sa 13.
februára konal fašiangový sprievod masiek s harmonikou a ozembuchom, ktoré vytvárali pravú fašiangovú
náladu. Do sprievodu sa zapojili predovšetkým členovia Speváckeho súboru Opatovčan, ale pridali sa aj
ďalší občania. Sprievod po veselej púti po obci skončil v sále kultúrneho domu, kde veselá nálada
pokračovala pri pripravenom občerstvení.

Stavanie mája
Aj v našej obci sa nepretržite dodržiava tradícia stavania mája. Hoci sa technika stavania mája
zmenila, v minulosti stavali máj mládenci ručne, teraz nám pritom pomáha technika. Výsledok je stále ten
istý, vyzdobený týčiaci sa máj nad dedinou. Posledný aprílový deň prialo počasie, bolo pekné, teplé, slnečné
a trocha veterné. Spevácky súbor Opatovčan oživil toto príjemné podujatie svojimi piesňami, starostka obce
ponúkla občanov pohárikom pálenky a prevádzkovateľ pohostinstva navaril guláš. Takže v dobrej nálade
sa ľudia bavili až do neskorých večerných hodín.

Deň detí
U nás sa Medzinárodný deň detí slávi od roku 1950. Je to deň venovaný našim najmenším. Deň,
ktorý dospelí venujú detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským srdiečkam. Deti sú kvety zeme,
treba ich pestovať a starať sa o ne. Aj v našej obci obecný úrad každoročne pripravuje v rámci MDD
podujatie pre naše deti. Tento rok sa mohli zabaviť pri bábkovom predstavení hry Kocúr v čižmách, ktorú
uviedlo Bábkové divadlo Lienka. Po predstavení bol pre každé dieťa pripravený darček.

Anna bál
21. júla členovia Dobrovoľného hasičského zboru Opatovce usporiadali v areáli pri športovom
ihrisku v Opatovciach tradičný Anna bál. Po dlhom a suchom období však večer mala prísť ohlásená veterná
smršť s dažďom a organizátori uvažovali o zrušení zábavy. Tieto zlé správy sa však našťastie nenaplnili
a i napriek slabej spŕške zábava pokračovala až do rána. Zabaviť sa prišlo veľa ľudí, do tanca im hrala
hudba Radovanka a okrem gulášu si mohli ľudia pochutiť i na grilovaných pstruhoch a iných dobrotách.
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Príchod Mikuláša
Stalo sa už tradíciou zažatie vianočného stromčeka v predvečer Mikuláša v našom parku.
Rozsvietený vianočný stromček spríjemňuje vianočnú atmosféru všetkým Opatovčanom až do príchodu
troch kráľov. Aj tento rok k nemu prišiel Mikuláš v sprievode anjela a čerta a všetkým dobrým deťom
nadelil balíček so sladkosťami. Deťúrence, ktoré boli odvážne, Mikulášovi za odmenu zarecitovali,
zaspievali aj zahrali na husliach. Ani tento rok však nepriniesol Mikuláš deťom sneh.

Vianoce, Vianoce prichádzajú…
Takýto názov nieslo podujatie, ktoré sa uskutočnilo 9. decembra v kultúrnom dome. Pre všetkých,
ktorí prišli stráviť toto popoludnie s vianočnými básňami, piesňami a koledami, bolo pripravené
občerstvenie, vianočný punč a koláče. V programe sa predstavili deti z Detského domova Lastovička v
Trenčíne, Spevácky súbor Opatovčan a ďalší účinkujúci, ktorí svojimi básňami a piesňami spríjemnili tento
podvečer. Na úvod sa všetkým prihovorila novozvolená starostka obce Mgr. Iveta Mondeková, zaželala
radostné vianočné sviatky, všetko dobré v novom roku, taktiež poďakovala Janke Horňákovej, ktorá po
štyroch volebných obdobiach končila svoje pôsobenie na poste starostky obce.

Duchovný a náboženský život
Správcom Farského úradu vo Veľkých Bierovciach, pod ktorú patrí i naša obec, bol i tento rok
Mgr. Viliam Chrastina. V marci pán farár zorganizoval pri príležitosti 50 rokov od smrti Pátra Pia
pútnický zájazd do Loreta, San Giovanni Rotondo, Pietrelcvina a Assisi. Účastníci navštívili pútnické
miesta a baziliky s náboženským programom a každodennou slovenskou omšou.
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je aj hodovým dňom v našej obci. Svätá omša bola v našej
kaplnke, počasie bolo veľmi pekné a horúce. Na svätej omši vystúpili i speváci zo súboru Opatovčan.
Duchovným správcom Farnosti evanjelickej cirkvi augsburského vyznania bola pani farárka Mgr.
Jarmila Petrulová.

Školstvo a vzdelanie
Väčšina detí z našej obce navštevuje Základnú školu Jána Lipského v Trenčianskych
Stankovciach. Od septembra vo funkcii riaditeľky vystriedala dlhoročnú riaditeľku Mgr. Darinu Sýkorovú
učiteľka 1. stupňa Mgr. Gabriela Trnavská.
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Šport a telesná kultúra
Tanečná skupina Goonies
Dve sestry z našej obce Petra a Patrícia Guričanové veľmi úspešne pôsobia v tanečnej skupine
Goonies, ktorá pôsobí v Trenčíne od roku 1996. Dnes ju už navštevuje okolo 130 detí od 5 rokov až do veku
20 rokov. Petra Guričanová tancovala v tejto skupine už ako šesťročná. Umiestnení na súťažiach u nás i
v zahraničí, ktoré za celú svoju tanečnú kariéru získala, je naozaj veľmi veľa. Teraz študuje na tanečnom
konzervatóriu v Topoľčanoch a súčasne trénuje. V pätnástich rokoch začala pomáhať hlavnej trénerke
Goonies s trénovaním malých detí a práve to ju priviedlo na cestu tanečného trénera. Vo veku piatich rokov
začala tancovať v skupine aj jej dvanásťročná sestra Patrícia. Paťka je dievča, ktoré má v sebe veľa energie,
ktorú vie prejaviť v sólových aj skupinových vystúpeniach. Od šiestich rokov získala veľa cenných kovov na
celoslovenských súťažiach.
Futbalový klub Veľké Bierovce – Opatovce
Naši futbalisti majú za sebou ďalší úspešný rok. V júni sa skončil súťažný ročník 2017/2018 a v
kategórii dospelých naši futbalisti obsadili 3. miesto v 6. lige Oblastného futbalového zväzu Trenčín, ktorý
zahŕňa okresy Trenčín, Nové Mesto a Myjava. Získali 53 bodov s aktívnym skóre 71:43. V počte strelených
gólov boli po Myjave a Ľuborči tretí najlepší. Svedčí to o zodpovednom prístupe všetkých hráčov a ich
hernej disciplíne. Najlepším strelcom sa stal Lukáš Breznický so 17 gólmi pred Ondrejom Breznickým s 13
gólmi. Po jesennej časti muži skončili na 3. mieste a svojím umiestnením opäť potvrdili, že patria medzi
najlepšie družstvá v súťaži, pretože za posledné tri roky vždy skončili na medailovej pozícii.
V kategórii starších žiakov obsadili 2. miesto v 5. lige so ziskom 49 bodov a vysoko aktívnym skóre
105:24. Najlepšími strelcami sa s rovnakým počtom strelených 22 gólov stali Šimon Bujný a Peter Marchot.
Pred štartom novej sezóny v júli začala v mládežníckych kategóriách spolupráca s futbalovým
klubom Trenčianska Turná a vzniklo spoločné družstvo starších žiakov a spoločného družstva dorastu. Po
jesennej časti skončili starší žiaci na 3. mieste v 4. lige a dorast skončil na 15. mieste 4. ligy.
Za pomoci oboch obecných úradov a sponzorov sa podarilo opraviť a zrekonštruovať sprchy,
zakúpili nové okná a vybudovali nové umelé osvetlenie polovice futbalového ihriska.
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Z histórie našej dediny
O pár týždňov sa vrátime…
Pod týmto názvom vyšla kniha Slava Tomíka z Trenčianskych Stankoviec, ktorú vydal k 100.
výročiu ukončenia 1. svetovej vojny. Autor sa snažil získať čo najviac informácií, príbehov a rôznych
materiálov o osudoch padlých vojakoch z okolitých obcí i o tých, ktorí sa z vojny vrátili domov. Táto vojna
hlboko zasiahla i do životov našich občanov a časť knihy autor venoval práve padlým z našej obce. Pretože
o nich neboli v našej obecnej kronike takmer žiadne údaje, dovolila som si so súhlasom autora uverejniť
práve túto časť.
Zoznam padlých a zomrelých z obce Opatovce
Opatovce prišli následkom vojnových udalostí o 16 chlapov, pričom oblasť Haliče sa stala miestom
posledného odpočinku väčšiny z nich. U šiestich sa nepodarilo zistiť lokalitu, kde zahynuli. V bojoch
v Čiernej Hore padol Juraj Marcinát, Štefan Oravec zomrel na maláriu. Doma v Opatovciach podľahol
následkom zranenia Ján Mahrík a Štefan Marcinát ochorel na Španielsku chrípku, čo bola aj príčina jeho
úmrtia.
Rodičom Jánovi a Anne Chorvátovcom sa nevrátili z vojny dvaja synovia: Ján a Jozef. V evidencii
vojnových poškodencov je v zozname trvalých invalidov zapísaný Michal Marcinát so zníženou
zdravotnou spôsobilosťou o 20%.
Barták Ján, ženatý, rím.-katolík, nar. 2. septembra 1883, rodičia: Juraj Barták a Mária, rod. Tabarová.
Pred svadbou žil v Biskupiciach pri Trenčíne, po svadbe s Alžbetou Mahríkovou z Opatoviec v roku 1911,
v Opatovciach. Mal syna Jána. Zomrel vo vojne.
Barták Štefan, rím.-katolík nar. v roku 1895 v Bohuniciach. Narukoval k 15. honvédskemu pešiemu pluku
do Trenčína. Padol 20. augusta 1915 v Haliči pri obciach Tokary, Gródki (Lublinské vojvodstvo,
juhovýchodné Poľsko). Príčinou smrti bola strelná rana do hrude. Pred smrťou bol zaopatrený, pochovaný
bol 20. augusta 1915 za kostolom v Tokaroch.
Bujný Ján, ženatý rím.-katolík, nar. v roku 1884 v Opatovciach č. 20, rodičia: Ján Bujný a Rozália, rod.
Véghová. Mal deti Jozefa, Karolínu, Helenu. Pracoval ako stolár. Bojoval v Haliči ako domobranca,
príslušník 6. roty 71. pešieho pluku. Zahynul 23 septembra 1916 v zákope pri obci Wolczkowce neďaleko
Zborova (teraz Vovchkivtsi, Termopilská oblasť, západná Ukrajina). Príčinou smrti boli strelné zranenia
hrude. Podľa svedectva sanitárov Morwitza a Rosenfelda bol pochovaný 24. septembra 1916 pri majeri za
Wolczkowcami.
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Dohňanský Ján, slobodný, rím.-katolík, nar. 8. júna 1889 v Opatovciach č. 18, rodičia: Michal Dohňanský
a Katarína, rod. Bulková. Pracoval ako kováč. Bol príslušníkom 2. kráľovského jazdeckého delostreleckého
pluku v hodnosti desiatnika. Zahynul 4. novembra 1915.
Horňák Adam, ženatý, rím.-katolík, nar. 15. decembra 1880 v Opatovciach č. 15, rodičia: Štefan Horňák
a Anna, rod. Oravcová. S manželkou Máriou Oravcovou žil v Opatovciach. So 71. peším plukom bojoval
v Haliči, kde koncom roka 1914 padol. Ako dátum smrti je uvedený 31. december 1914.
Horňák Michal (Borčan), ženatý, rím.-katolík, nar. 1. mája 1870 v Turnej č.42, rodičia: Michal Horňák
a Eva, rod. Bulková. Po svadbe s Máriou Bulkovou v roku 1895 žil v Opatovciach č. 24. Mali deti: Annu,
Jána, Jozefa, Viktora. Zahynul vo vojne.
Chorvát Ján, ženatý, rím.-katolík, nar. 8. novembra 1882 v Opatovciach č. 19, rodičia: Ján Chorvát
a Anna, rod. Habdáková. S manželkou Annou Ďuržovou zo Záriečia mal dcéry Kristínu a Agnesu. Bol
príslušníkom 15. honvédskeho pešieho pluku. Podľa záznamu z matriky padol v bojoch v Sliezsku 27.
novembra 1915.
Chorvát Jozef, slobodný, rím.-katolík, nar. 28. marca 1891 v Opatovciach č 19, rodičia: Ján Chorvát
a Anna, rod. Habdáková, brat Jána Chorváta (nar. 1882) – viď vyššie. Padol vo vojne, ako dátum je
uvedený 1. jún 1919.
Janík Štefan, rím.-katolík, nar. 22. januára 1894 v Opatovciach č. 14, rodičia: Štefan Janík a Katarína,
rod. Zaťková. Narukoval k 71. pešiemu pluku do Trenčína, neskôr bol zaradený do 7. roty 77. pešieho
pluku. Mal hodnosť čatára. Padol v boji 26. októbra 1917.
Mahrík Ján (Figuréch), ženatý, rím.-katolík, nar. 26. septembra 1883 v Opatovciach č. 11, rodičia: Ján
Mahrík a Anna, rod. Kováčová. S manželkou Annou Čačíkovou mal dcéry Agnesu, Annu a syna Jána.
Narodenia syna sa však otec nedožil, zomrel šesť týždňov predtým. Manželka sa neskôr vydala Štefana
Majčíka do Mníchovej Lehoty. Bol odvedený v októbri 1914 do Trenčína k 15. honvédskemu pešiemu
pluku. Zomrel doma v Opatovciach 10. októbra 1915 na následky zranenia z vojny. Pochovaný bol 12.
októbra 1915 v Opatovciach. Jeho hrob nie je označený.
Marcinát Juraj, ženatý, rím.-katolík, nar. 14. marca 1868 v Adamovciach č. 20, rodičia: Juraj Marcinát
a Alžbeta, rod. Habdáková. S Katarínou Bujnou z Opatoviec sa oženil v roku 1894. Mali deti: Juraja,
Štefana, Magdalénu, Jána, Helenu, Katarínu, Michala. Bol mlynárom v Opatovciach. Zahynul vo vojne
pravdepodobne v Čiernej Hore. Ako dátum jeho smrti je v matrike uvedený 24. január 1919.
Marcinát Štefan, rím.-katolík, nar. 25. augusta 1898 v Opatovciach. Zomrel na španielsku chrípku doma
v Opatovciach. Je pochovaný na miestnom cintoríne.
Margorín Štefan, ženatý, rím.-katolík, nar. 18. marca 1879 v Opatovciach č. 16, rodičia: Ján Margorín
a Anna, rod. Mojžišová. V roku 1902 sa oženil s Katarínou Mikulášovou z Rozvádz a mali dcéry: Annu,
Katarínu, Agnesu. Zomrel vo vojne. Dátum jeho smrti bol úradne stanovený na 11. júna 1920.
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Oravec Štefan, ženatý, rím.-katolík, nar. 30. októbra 1883 v Opatovciach č. 8, rodičia: Ondrej Oravec
a Anna, rod. Mináriková. Bol domobrancom 15. honvédskeho pešieho pluku. Zomrel 14. septembra 1917 na
maláriu v záložnej nemocnici vo Fiume (teraz Rijeka, západné Chorvátsko). Pochovaný bol 16. septembra
1917 na vojenskom cintoríne v Rijeke.
Šulek Adam, slobodný, rím.-katolík, nar. 4. septembra 1889 v Opatovciach č. 11, rodičia: Štefan Šulek
a Katarína, rod. Mojžišová. Bojoval v Haliči ako domobranec 3. záložnej roty 71. pešieho pluku. Padol 18.
mája 1915 pro obci Dolobow, neďaleko Rudki (teraz Dolobiv, Ľvovská oblasť, západná Ukrajina).
Svedectvo o smrti vydal Adaška. Pochovaný bol 18. mája 1915 pri Dolobowe.
Šulek Michal, ženatý, rím.-katolík, nar. 30. januára 1880 v Opatovciach č 11, rodičia: Michal Šulek
a Anna, rod. Mahríková. S Katarínou Janíkovou sa oženil v roku 1904 a mali deti: Jozefa, Magdalénu.
Bol príslušníkom 8. záložnej roty 71. pešieho pluku. Padol 12. marca 1915 pri osade Lopienka, neďaleko
Cisny, na úpätí vrchu Korbania (teraz okres Lesko, Podkarpatské vojvodstvo, juhovýchodné Poľsko).

Vrátili sa...
Margorín Adam sa narodil 24. februára 1894 v Opatovciach č. 16 roľníckemu gazdovi Jánovi
Margorínovi a Anne, rod. Mojžišovej. Narukoval do rakúsko-uhorskej armády a bojoval na východnom
fronte, kde padol do ruského zajatia. Bol v zajatí na Ukrajine. V zajateckom tábore mali zajatci ťažký
život. Oblečení v špinavých a roztrhaných uniformách, kŕmení nechutným jedlom a navyše slovanskí vojaci
zažívali nadradenosť nemeckých a maďarských zajatcov, ktorú im dávali pociťovať aj tu. Príliš sa mu tu
nepáčilo, a keď sa vyskytla príležitosť na útek, využil ju. Asi by to s ním zle skončilo, keby ho neprichýlil
a neschoval jeden dedinský gazda. U neho zostal potom určitý čas a pomáhal pri prácach na hospodárstve.
V roku 1917 sa ruský front rozpadol a boje medzi ruskou, nemeckou a rakúsko-uhorskou armádou ustali. V
Rusku začala občianska vojna. Za tejto situácie Adam nechcel zostať na Ukrajine a snažil sa dostať
domov. Časť zajacov bola prepustená, a tak sa aj on pripojil k svojmu bývalému útvaru. Keď dostal voľno,
konečne sa po dlhšej dobe podíval domov. Ale po návrate z dovolenky šiel hneď s kádrom do bojov na
taliansky front.
Vojna sa skončila, Adam Margorín sa vrátil domov a v novembri 1919 sa oženil s Annou
Dohňanskou z Opatoviec. Na fronte však zahynul jeho starší brat Štefan a brat jeho manželky Ján
Dohňanský. Ľudia sa spamätávali z hrôz, ktoré vojnové besnenie zanechalo. Zdalo sa, že národy sa poučili
a budú sa snažiť žiť v pokoji a mieri. Opak však bol pravdou a po dvoch desaťročiach sa znova rozhorela
ľudská nenávisť a nadradenosť, vyústiac do vojny ešte krutejšej ako tá predchádzajúca. A Adamov príbeh
mal pokračovanie.
Pri prechode frontu II. svetovej vojny cez naše obce začiatkom apríla 1945 sa Adam vo Veľkých
Bierovciach stretol s Rusom, u rodiny ktorého bol počas prvej svetovej vojny ukrytý po úteku zo zajatia.
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Volal sa Ivan a ako vojak Červenej armády sa dostal pri postupe frontu smerom na západ až na Slovensko.
Nevedno, či sa títo dvaja stretli riadením osudu, alebo Ivan Adama zámerne vyhľadal, no mali si spolu čo
povedať. Zaspomínať na staré časy, porozprávať zážitky z vojny, pochváliť sa svojimi rodinami. Obaja
dúfali, že aj táto vojna sa čoskoro skončí. Ale osud bol neúprosný. Pri jednom takomto rozhovore
v Opatovciach na záhumní, za rodným Adamovým domom, padol neďaleko nich delostrelecký granát. Nemci
mali obsadené polia a vrchy pri Chocholnej a Kostolnej na pravej strane Váhu, aby bránili priesmyk pri
Drietome. Vo vrchoch mali kanóny a odtiaľ ostreľovali priestor ľavého brehu od Krivosúd-Bodovky až po
Hámry. Po výbuchu granátu sa Adamovi nestalo našťastie nič, ale Ivanovi odtrhlo nohu. Na následky
tohto zranenia o pár dní v nemocnici zomrel.
(Informácie poskytla dcéra Margita Nagyová z Opatoviec).
Trunek Štefan sa narodil 18. mája 1892 v Trenčianskej Turnej č. 3. Rodičia Štefan Trunek a Anna,
rod. Bočáková žili v Turnej. Počas prvej svetovej vojny bojoval na ruskom fronte, kde aj padol do zajatia,
v ktorom bol až štyri roky. Pracoval v Rusku na veľkých lánoch poľa, na hospodárstve u jednej vdovy.
Mala pridelených viacerých vojnových zajatcov. Zo spomienok jeho vnučky sa dozvedáme, že po vojne sa
vracali zo zajatia domov vlakom. Na rôznych staniciach sa postretali rodáci, ktorí sa vracali z rôznych
kútov Ruska a Ukrajiny. Štefan spomínal, ako sa navzájom delili o kúsok chleba, lebo boli veľmi hladní.
Hneď po návrate z vojny, ešte v roku 1918, sa oženil so svojou snúbenicou Annou Bočákovou, ktorá na
neho niekoľko rokov čakala.
Štefan Trunek vedel veľmi dobre po rusky, čo mu bolo na osoh počas druhej svetovej vojny, keď pri
prechode frontu mali v dome plno Rusov a v záhrade zakopané delo. Opití vojaci vraj chceli znásilniť jeho
dcéru, ktorá bola vtedy už síce vydatá, ale bola mladá a pekná. Štefan to vyriešil po rusky s veliteľom, ktorý
bol na vojakov prísny a tvrdo ich potrestal. Jeho malý vnuk mal v tom čase len pár mesiacov, a keď na
vedľajší dom padla bomba, stále v noci plakal. Rusi spali vedľa v izbe a hnevali sa, že ten malý stále plače.
Jeden vojak dával jeho matke fľašu vodky, aby mu dala napiť, aby bol ticho. Druhý vojak zasa vravel, že
keď prídu do Germánie, každé také dieťa zabije.
Aj takto sa prelínali vojny medzi sebou. Zverstvá oboch zanechávali stopy v správaní i v srdciach
tých, ktorí museli takmer denne bojovať a zabíjať.
(Informácie poskytla dcéra Anna Ilkywová z Opatoviec).
Bulko Štefan sa narodil 17. apríla 1898 v Opatovciach č. 24 Jánovi Bulkovi a Kataríne, rod.
Dohňanskej. Bojoval na talianskom fronte v delostreleckej batérii pri obsluhe kanónov. Hoci bol mladý,
svojou šikovnosťou sa vypracoval do funkcie zameriavača a postupne získal hodnosť čatára. Podľa tejto
hodnosti dostal aj neskôr, po návrate domov, prezývku „Fírech“, keďže v Opatovciach bolo viac rodín
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Bulkovcov a bolo potrebné takýmto spôsobom ich rozlišovať. Ako následok vojny a služby pri delách trpel
do konca života miernou nedoslýchavosťou. Po vojne sa oženil a mal troch synov: Štefana, Jána a Milana.
(Informácie poskytla vnučka Eva Šujanská, rod. Bulková z Opatoviec).
Marcinát Juraj sa narodil 12. novembra 1895 v Opatovciach. Bojoval na ruskom i talianskom
fronte. Jeho otec Juraj zahynul v Čiernej Hore. Brat Štefan sa síce vrátil domov, ale zomrel na španielsku
chrípku. Juraj po vojne pracoval ako mlynár na rodičovskom mlyne v Opatovciach.
(Informácie poskytol Ján Marcinát z Opatoviec). ¹
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Počasie
Správy o katastrofách, suchách a vlnách letných horúčav premenili ešte stále abstraktné varovanie
pred klimatickým kolapsom našej planéty v hmatateľnú skutočnosť.
Rok 2018 bol podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu najteplejší v histórii prevádzky
niektorých meteorologických staníc na území Slovenska. V roku 2018 padlo viacero rekordov, ktoré sa
týkali teplých období počítaných podľa maximálnej dennej teploty. Doterajší rekord 57 dní z roku 2000 bol
prekonaný o 23 dní.
Sneh napadol až v druhej polovici januára a najchladnejšie bolo koncom februára a v polovici
marca. Apríl už bol najhorúcejší mesiac v histórii meraní, napríklad 12. apríla sme tu mali až 27°C. Okrem
toho bolo veľké sucho. I v lete, hlavne v auguste sme často počuli výstrahy pred vysokými teplotami. I babie
leto bolo krásne a snehu trocha napadlo v decembri, ale Vianoce boli už tradične bez snehu.
Pretože rok 2018 bol veľmi suchý, ukázalo sa to i v slabšej úrode a v niektorých oblastiach prišli
poľnohospodári i o tretinu plodín. I napriek suchému počasiu u nás bola pomerne dobrá uroda obilia
i zemiakov. Aj ovocia bolo dostatok a jabĺk bola až nadúroda.

Už 24. marca priletel prvý bocian a o niekoľko dní sme mohli vidieť i druhého. I tento rok obecné
zastupiteľstvo schválilo finančnú čiastku 33 EUR ako kompenzáciu za bocianie hniezdo v záhrade pani
M. Marchotovej. Škoda, že tento rok nevychovali mladé, ktoré buď vypadli, alebo ich rodičia vyhodili
z hniezda.
27. júla sme mohli sledovať úplné zatmenie mesiaca, obloha bola veľmi jasná a podobnú možnosť
pozorovať takýto jav budú mať ľudia až o sto rokov.
Tento rok sme nezaznamenali žiadnu prírodnú katastrofu v našej obci.
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Záver kroniky za rok 2018
Pri spracovaní kroniky za rok 2018 boli použité tieto podklady:
•

Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2018

•

Štatistické údaje za rok 2018

•

Obecné noviny

•

Tomík, S.: O pár týždňov sa vrátime..., Život a smrť vojakov trenčianskeho regiónu v 1.
svetovej vojne

•

Časopisy a denná tlač

•

Vlastné poznatky
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Kronikársky záznam obce Opatovce za rok 2018 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve dňa
05.12.2019 a bol schválený uznesením č. 36/2019

V Opatovciach dňa ........................................
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