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Táto kronika obce Opatovce obsahuje 14 strán, slovom štrnásť strán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Opatovciach dňa 31. decembra 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

  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 2019 vo svete ovplyvnil životy miliónov ľudí. Mal to byť rok, kedy dôjde k brexitu, odchodu 

Veľkej Británie z Európskej únie. Nepodarilo sa to ani novozvolenému predsedovi vlády Borisovi 

Johnsonovi. Po dlhých rokovaniach a viacerých odkladoch bol schválený odklad do konca januára budúceho 

roku. 

15. apríla vo večerných hodinách začala horieť katedrála Notre-Dame v Paríži. Celý svet sledoval, 

ako sa oheň šíri a prepadá sa strecha a známa veža kostola. Hasičom sa podarilo oheň zlikvidovať až na 

druhý deň. Benátky zasa potrápili najhoršie záplavy za posledných 50 rokov, voda zaplavila viac než 85 

percent rozlohy mesta. Úplne zaplavené bolo Námestie svätého Marka ležiace na jednom z najnižších miest 

v Benátkach. 

V máji ľudia z celej Európskej únie išli k volebným urnám a ich účasť bola s 50,95% najvyššia od 

roku 1994. Najviac kresiel získala Európska ľudová strana. Na čelo komisie sa postavila Nemka Ursula 

von der Leyenová.  

Eurovoľby 2019 na Slovensku vyhrala koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu, ktorá získala 

štyri mandáty, tri mandáty získal Smer, po dva ĽSNS, KDH a SaS a jedného poslanca má OĽaNO. 

Volebná účasť bola 22,74 percenta. 

16. marca sa konalo prvé kolo prezidentských volieb na Slovensku a uspeli v nich Zuzana 

Čaputová s s 40,6 % hlasov a Maroš Šefčovič s 18,7 % hlasov. 30. marca si ľudia na Slovensku zvolili 

historicky prvú ženu za prezidentku. Nominantka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová v druhom 

kole volieb porazila kandidáta Smeru Maroša Šefčoviča. Čaputová získala 1 056 582 hlasov (58,4%) a 

Šefčoviča podporilo 752 403 ľudí (41,6%).  

15. júna sa v Bratislave sa uskutočnila prezidentská inaugurácia Zuzany Čaputovej. Spravodajský 

server Politico zaradil slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú medzi 28 najvplyvnejších ľudí v Európe.  

Na Slovensku po celý rok rezonoval i prípad vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 

Martiny Kušnírovej. Presne dvadsať mesiacov od vraždy podal prokurátor na súd obžalobu proti údajným 

páchateľom. Objednávateľom bol podľa výsledkov vyšetrovania Marian Kočner. Počas vyšetrovania sa 

médiá dostali k prepisom jeho komunikácie cez mobilné aplikácie, ktoré zaistila polícia. Ich publikovaním sa 

verejnosť dozvedela, kde všade mal Kočner dosah. 

V ekonomike sa rast oproti minulému roku spomalil, rast HDP bol 2,3%. Priemerná reálna mzda 

vzrástla skoro o 5%. Slováci si tak zo svojej mzdy mohli dovoliť viac tovarov a služieb, ako to bolo v roku 

2018. Nezamestnanosť v roku 2019 poklesla na svoje historické minimá. Znížila sa na 5 %. Úrady práce 

evidovali najnižšie počty ľudí bez práce od roku 1993. 
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 Tragédie sa na Slovensku nevyhýbali ani tento rok. 13. novembra dvanásť ľudí zomrelo a 

sedemnásť bolo zranených pri havárii autobusu neďaleko obce Nitrianske Hrnčiarovce. Linkový autobus sa 

tam zrazil s protiidúcim nákladným autom. 

Ďalšia veľká tragédia sa stala na východe. 6. decembra osem ľudí zomrelo po výbuchu plynu v 

paneláku v Prešove. Počas prác neďaleko domu robotníci zrejme z nedbanlivosti prerazili potrubie. Došlo 

k výbuchu a tlaková vlna poškodila aj domy v okolí. Nešťastie vyvolalo veľkú vlnu solidarity. Pomáhali 

ľudia z celého Slovenska.  

V októbri vo veku 80 rokov zomrel v Prahe najpopulárnejší spevák v histórii bývalého 

Československa Karel Gott. Trpel akútnou leukémiou. Davy fanúšikov sa s Gottom lúčili v Žofínskom 

paláci v Prahe. Umelcov pohreb so štátnymi poctami bol 12. októbra v pražskej Katedrále svätého Víta a 

smútili aj tisíce fanúšikov na Slovensku. 

Tento rok sme si pripomenuli i viaceré významné výročia. 1. januára – 10. výročie zavedenia eura 

na Slovensku, 4. mája - 100. výročie tragickej smrti generála M. R. Štefánika a 17. novembra  sa konali 

oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie. 

Fanúšikovia športu na Slovensku sa už v marci potešili otvoreniu Národného futbalového štadióna 

v Bratislave s kapacitou 22 500 sediacich divákov. V máji sa v Bratislave a v Košiciach uskutočnili 

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a v lete Peter Sagan vyhral po siedmy raz bodovaciu súťaž na Tour de 

France. Žiaden iný cyklista v histórii nezískal zelený dres toľkokrát ako on. 

V zimných športoch sa darilo Petre Vlhovej, ktorá sa stala majsterkou sveta v obrovskom slalome. I 

biatlonistka Anastasia Kuzminová získala v rýchlostných pretekoch na majstrovstvách sveta zlato a po 

sezóne ukončila svoju úspešnú kariéru. 
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Činnosť orgánov samosprávy 

Obecné zastupiteľstvo i v tomto roku zasadalo šesťkrát, prerokovalo a schválilo viacero dôležitých 

uznesení týkajúcich sa života našich občanov. Schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na rekonštrukciu cesty k domu smútku i odpredaj ornej pôdy vo výmere 10 459 m² vo vlastníctve 

obce spoločnosti Dalitrans s.r.o.  

Zo schválených záväzných nariadení sa občanov priamo dotklo nariadenie o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Čoraz viac občanov sa zapája do separovania 

odpadu a cieľom na tento rok bolo dosiahnuť v triedení 40%.  

 

Zamestnanci obecného úradu 

Starostkou obce je Mgr. Iveta Mondeková, administratívnou pracovníčkou pani Jana Vraždová a 

prácu referentky vykonávala Patrícia Koníčková. Upratovačkou, ktorá mala na starosti i výdaj obedov, 

bola pani Jana Koníčková.  

Tento rok sa nepodarilo získať nikoho, kto by sa staral o údržbu verejnej zelene v obci. 

Príležitostne pomáhali členovia DHZ. 

 

Prezidentské voľby 

 Prvé kolo volieb sa konalo 16. marca, zúčastnilo sa na nich 197 voličov z celkového počtu 341. 

Z prihlásených 15 kandidátov získala najviac hlasov Zuzana Čaputová – 81,  Marian Kotleba a Maroš 

Šefčovič získali zhodne po 32 hlasov. Na štvrtom mieste sa umiestnil Štefan Harabín s 24 hlasmi.  

 Druhé kolo sa konalo 30. marca a prišlo voliť 162 z 336 oprávnených voličov v obci. V tomto kole 

si už vyberali iba z dvoch kandidátov a najviac hlasov získala opäť Zuzana Čaputová 96 a Maroš Šefčovič 

65 hlasov. Jeden hlas bol neplatný. 

 

Voľby do Európskeho parlamentu 

25. mája sa konali voľby do Európskeho parlamentu. V našej obci sa ich zúčastnilo z celkového 

počtu voličov 337 iba 75 voličov. Najviac hlasov 15 získalo Kresťanskodemokratické hnutie, 12 hlasov 

Progresívne Slovensko a SPOLU a 11 hlasov dostal SMER sociálna demokracia. 
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Verejno-spoločenský život  

Jednota dôchodcov Slovenska 

Naši dôchodcovia sa i tento rok veľmi aktívne zapájali do života obce. Už na jar vyčistili miestny 

park a cintorín. S odvozom odpadu im pomohli i mladí hasiči. Svoju činnosť za minulý rok zhodnotili na 

výročnej schôdzi už v januári a naplánovali si i činnosti na ďalší rok. V auguste si urobili malé posedenie 

pri ohnisku v športovom areáli, opiekli si špekáčiky a posedeli si pri vínku. V septembri sa zasa vybrali na 

poznávací zájazd do historickej Banskej Štiavnice. Výlet sa vydaril, prialo im i počasie, sprievodca im 

sprostredkoval veľa zaujímavých informácií, len škoda, že veľa členov sa výletu nezúčastnilo. 

Niektorí členovia, ktorí prejavili záujem, sa zúčastnili i na festivale dychových hudieb v Trenčíne 

a na divadelnom predstavení v kine Hviezda. 

V októbri sa opäť stretli v kultúrnom dome, kde sa konala malá slávnosť. Prihovorila sa im i pani 

starostka a každý člen dostal i malý darček.  

 

Spevácky súbor Opatovčan 

 Tento rok nezačal pre činnosť súboru dobre. Prvé vystúpenie bolo veľmi smutné, pretože bolo 

rozlúčkou s Františkom Margorínom na jeho pohrebe. Často a rád chodieval na vystúpenia súboru a aktívne 

sa zúčastňoval i organizácie obecných zabíjačiek a fašiangových sprievodov. A práve na oboch akciách 

súbor vystupoval i tento rok. 

 V marci sa členovia zúčastnili na prehliadke speváckych súborov pod názvom Spevy jesene života 

v Trenčíne, na Veľkonočnú nedeľu súbor spieval na svätej omši vo Veľkých Bierovciach a pri príležitosti 

Dňa matiek vystúpil v Zamarovciach. V máji spievali pri slávnostnom otvorení výstavy Region Tour 

v Trenčíne. V lete svojím vystúpením prispeli i k dôstojnej oslave 90. výročia DHZ v obci na tradičnom 

hasičskom Annabále. V auguste už po štvrtýkrát vystupovali na Agrokomplexe v Nitre a na Festivale 

ľudových remesiel v Trenčianskych Tepliciach. Na hody spievali i pri miestnej kaplnke a v septembri si 

zorganizovali i púť do Turzovky na pútnické miesto Živčáková hora, v kostole spievali i pri svätej omši 

a po nej si zaspievali pred kostolom i ľudové piesne. V októbri už tradične vystúpili v Adamovských 

Kochanovciach pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Rok úspešne ukončili spevom kolied na vianočných 

trhoch v Trenčíne. 

 

Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce  

Tento rok bol pre našich hasičov výnimočný. Niesol sa v znamení osláv 90. výročia založenia 

hasičského zboru v Opatovciach.  

I napriek tomu, že obec v jej dlhoročnej histórii viac sužovali povodne, neobišli ju ani požiare. 

Počas požiarov v rokoch 1880 až 1890 zhorela veľká časť dediny. DHZ bol však založený až v roku 1929. 
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Jeho prvým veliteľom bol Štefan Horňák. Prvé hasičské uniformy boli ušité z konopného plátna, na hasenie 

požiarov mali dobrovoľní hasiči k dispozícií iba ručnú striekačku. V roku 1933 bola v obci pri miestnej 

kaplnke svojpomocne postavená Hasičáreň (štrekáreň). Pod ňou sa nachádzala ľadovňa na uskladnenie 

ľadu. V roku 1954 tu občania pristavili ďalšiu miestnosť, ktorá slúžila ako zasadacia miestnosť pre členov 

dobrovoľného hasičského zboru. Slúžila aj pre nočné hliadky počas žatevných prác. V roku 1955 dostal 

DHZ od Okresného úradu požiarnej ochrany v Trenčíne motorovú protipožiarnu striekačku PPS 8. V roku 

1957 boli v obci vykopané dve požiarne studne (jedna z nich sa dodnes nachádza v obecnom parku), ktoré 

výrazne pomohli hasičom pri likvidácii veľkého požiaru 17. decembra 1958, pri ktorom plamene zachvátili 

šesť stodôl. Len vďaka zásahu hasičov a vybudovaným požiarnym studniam sa oheň nerozšíril aj na rodinné 

domy. Uhasenie požiaru trvalo viac ako deväť hodín. 

V päťdesiatych rokoch okrem mužov aktívne pracovali ako dobrovoľné hasičky i dievčatá. Ich 

veliteľkou bola Ela Marcinátová (Bulková).  

V roku 1982 pribudla do hasičskej zbrojnice hasičská striekačka PPS 12. 

Dobrovoľní hasiči pomáhali nielen pri hasení požiarov, ale i  pri povodniach. Tie po zregulovaní 

Váhu v roku 1948 a vybudovaní hrádzí už nepoškodili našu obec. Málokto z Opatovčanov však zabudne 

na 9. a 10. júl 1997, keď sa dolu Váhom valila ničivá storočná voda. Po niekoľkodňových dažďoch hrozilo 

dedine pretrhnutie hrádze na viacerých miestach. Našťastie k najhoršiemu nedošlo, ale voda presakovala cez 

hrádze i napriek pomoci vojakov, hasičov a všetkých občanov, ktorí ich počas dňa i v noci spevňovali 

vrecami s pieskom. Spodná voda zaplavila záhrady v blízkosti Váhu i mnohé pivnice. Preto miestni hasiči 

neprestajne pomáhali odčerpávať vodu. Situácia bola veľmi vážna a obyvatelia boli večer evakuovaní. 

V noci našťastie voda začala klesať. 

V roku 2011 pre havarijný stav starej hasičskej zbrojnice bola uskutočnená jej kompletná 

rekonštrukcia. Na určité obdobie činnosť DHZ stagnovala z dôvodu nezáujmu zo strany mladých. Prelom 

nastal v roku 2013, kedy bola obnovená aktívna činnosť DHZ Opatovce pod vedením predsedu Ing. 

Patrika Bulka. Veliteľom sa stal Benjamín Vasko, strojníkom Pavol Repka, preventivárom Branislav 

Bulko a tajomníkom a pokladníkom Jakub Koníček. Zbor mal 20 členov a mladí hasiči úspešne nadviazali 

na dobré tradície a činnosť tohto zboru v obci v minulosti. 

  Oslavy 90. výročia DHZ sa konali 20. júla v športovom areáli a začali sa sprievodom od hasičskej 

zbrojnice a hasiči si uctili aj zomrelých členov položením venca na miestnom cintoríne. Po úvodných 

príhovoroch odovzdali pamätné listy najstarším bývalým hasičom a hasičkám. Účastníci osláv si mohli 

pozrieť i výstavu fotografií z 90- ročnej histórie DHZ. 

O týždeň po oslavách mali hasiči ďalší dôvod na radosť. Od ministerky vnútra dostali dlho 

očakávané hasičské vozidlo.  

 V tomto roku mal zbor 38 členov a z nich v zásahovej jednotke bolo pripravených 14 členov. Vo 

funkcii predsedu Branislava Bulka vystriedal Pavol Repka. 
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Počas roka našťastie nemuseli aktívne zasahovať pri väčších výjazdoch. Zúčastňovali sa však 

viacerých súťaží. Na okresnej súťaži v Ivanovciach obsadili 11. miesto zo 16 mužstiev a v Trenčianskych 

Stankovciach obsadili 7. miesto. V septembri sa zúčastnili dvojdňového výcviku vo Výcvikovom stredisku 

Lešť, kde boli preškolení na rôzne zásahové situácie. I družstvo dorastencov bolo veľmi aktívne. Rozrástlo 

sa o 2 členov, takže ich bolo 12. Zúčastnili sa i súťaže v Trenčianskych Stankovciach, kde skončili na 8. 

meste. Ich záujem o túto činnosť podporila i návšteva výstavy Fireco, čo ich tiež motivovalo k práci. Ich 

inštruktorom bol Adam Červeňan. I najmenší hasiči dokázali, že ich pravidelná príprava priniesla ovocie. 

Na súťaži totiž vyhrali 1. miesto. Koncom leta sa zúčastnili hasičského tábora v Turčianskych Tepliciach. 

Ich inštruktorkami boli Dominika Hodulíková, Vanda Kozinková a Bibiana Kumová. 

Hasiči sa zapájali i do prác súvisiacich s údržbou obce. Okrem kosenia upravovali i výtlky na ceste 

pri kríži, čistili odtokové kanály a pomáhali i pri likvidácii skládok 

  

Združenie lesných pozemkov a pasienkov Opatovce, pozemkové spoločenstvo 

 Združenie pokračovalo v činnosti a novou členkou dozornej rady sa stala Gabriela Bulková, ktorá 

nahradila zomrelého Františka Margorína. 

 

Ekonomický život  

Ekonomický život v obci sa riadil schváleným rozpočtom obce. 

Za rok 2019 mal obecný úrad celkové príjmy 191 640,81 eur a celkové výdavky 151 427,63 eur 

 

V tomto roku neboli pôsobili v obci tieto firmy a spoločnosti: 

 

 AGROKOMBINÁT, a.s., Farma brojlerov Opatovce 

 Peter Bulko – AUTODIEĽŇA 

 Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o. 

 PD Trenčín – Soblahov, Farma ošípaných Opatovce 

 Pohostinstvo Opatovce, prevádzkovateľ Róbert Repa 

 Elektráreň Kostolná 

 KVART VERITAS, a.s. – Rybníky Opatovce 

 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Otvorené odd.elenie Opatovce 

 TRENPES, s.r.o. – výroba pochúťok pre psov a mačky 

 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., odpočívadlo Kostolná 
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 Zo stavebných prác v obci sa podarilo zrealizovať 2. etapu výstavby hasičskej zbrojnice, inštaláciu 

elektriny, vody, boli osadené okná a urobené omietky. Na konci leta boli zrekonštruované lavičky v obecnom 

parku vďaka sponzorstvu firmy J. Dohňanského. 

Väčšina našich občanov si už zvykla triediť odpad. Len škoda, že viacerí občania si nedávali 

záležať a nekvalitne a stále nesprávne ho dávali do kontajnerov alebo mimo nich.  

Bolo možné odovzdať i tzv. nebezpečný odpad a vyradené elektrické a elektronické zariadenia. Na 

jar občania mohli vyhodiť nepotrebný domový odpad do veľkoobjemových kontajnerov. Skládky konárov a 

zeleného odpadu v areáli pri bytovkách a pri letisku pomohla zlikvidovať Bioplynová stanica z Veľkých 

Bieroviec. 

 

V tomto roku bolo vydané jedno kolaudačné rozhodnutie (dom P. Dohňanského) a štyri stavebné 

povolenia ( p. Tománek – rekonštrukcia domu, A. Bulko, M. Svatík a J. Koníček - novostavby). 

 

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 

V obci sa nevyskytla žiadna epidémia, občania so zdravotnými problémami navštevovali svojich 

obvodných lekárov, ktorí zostali tí istí ako minulý rok.  

Obec opäť pomáhala i svojim starším občanom. I v tomto roku zabezpečovala rozvoz teplej stravy 

p. Koníčková, ktorá je zamestnaná i ako upratovačka. 

Dvaja občania boli evidovaní na úrade práce ako dlhodobo nezamestnaní. 

 

Stretnutie dôchodcov 

Nie náhodou je október Mesiacom úcty k starším. Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, tak 

i u ľudí pomaly nastáva jeseň života, čas na spomínanie a hodnotenie prežitého. I tento rok si obec uctila 

svojich starších občanov na kultúrno-spoločenskom podujatí v sále kultúrneho domu. Pani starostka im vo 

svojom príhovore poďakovala za všetko, čo urobili pre našu obec a popriala im veľa zdravia, spokojnosti, 

pomoci, vďačnosti a lásky od najbližších.  

O spríjemnenie posedenia a dobrú náladu sa postarali hovoreným slovom a hudbou pán Vaňo 

a Jančo. 

 

Vítanie detí 

 Príchod dieťaťa do rodiny sprevádza radosť, hrdosť i očakávania. I naša obec zdieľala túto radosť 

spolu s rodičmi detí, lebo tieto sú i budúcnosťou našej obce. Spolu sa stretli 28. novembra v kultúrnom dome, 

aby uvítali tieto deti do života. Po básni pani Bulkovej im zaspievali i členky speváckeho súboru 
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a prihovorila sa im i pani starostka. Verí, že naša obec bude pre deti dobrým a bezpečným miestom pre to, 

aby tu rástli a rozvíjali sa. Tento rok bolo zapísaných do pamätnej knihy 5 detí: 

Filip Tománek 

Juliana Bizovská 

Veronika Danko 

Hana Margorínová  

Charlotte Bujná 

 

Štatistika 

Počet obyvateľov v našej obci je už dlhodobo bez väčších zmien. 

K 10. decembru 2018 mala naša obec 427 obyvateľov, čo bolo o 4 menej ako v minulom roku. 

Z nich bolo 210 mužov a 217 žien. Priemerný vek našich občanov bol 41,12 rokov. V tomto roku boli v obci 

štyri sobáše, prisťahovalo sa tu 5 ľudí a odsťahovalo sa 10 našich občanov. Narodilo sa tu 5 detí, 1 chlapec 

a 4 dievčatá.  

 Tento rok sme sa navždy rozlúčili so štyrmi spoluobčanmi. 5. januára zomrel pán F. Margorín vo 

veku 70 rokov, 25. marca zomrel pán I. Blaho vo veku 77 rokov, 9. apríla zomrela pani Ľudmila 

Michalcová vo veku 79 rokov a 12. júna nás navždy opustil pán J. Bulko vo veku 84 rokov. Pán Blaho a 

pani Michalcová boli pochovaní v Trenčíne.  

V tomto roku sa dvaja naši občania dožili významného jubilea. Krásnych 90 rokov sa dožila pani 

Anna Chorvátová a pán Ján Marcinát. K ich vzácnemu jubileu im zablahoželala pani starostka a 

pracovníčky obecného úradu. Popriali im veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu najbližších.  

Najstaršou občiankou obce je pani Anna Kováčová, ktorá sa dožila 94 rokov. 

 

Kultúrno-spoločenský život 

 Tento rok bol obec podporovala viaceré kultúrne akcie.  

 

Karneval pre deti 

 Tradičný karneval sa uskutočnil v nedeľu 3. februára. O zábavu sa postarali členky Mestského 

divadla v Trenčíne, ktoré najskôr deťom priblížili, ako vznikli fašiangy a karnevaly s maskami. Pripravili 

pre nich i rôzne súťaže. O hudbu sa postaral Richard Bulko. Všetky deti v maskách boli odmenené malým 

darčekom od obecného úradu. 
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Obecná zabíjačka 

 Členovia speváckeho súboru v spolupráci so starostkou obce pripravili už štvrtú obecnú zabíjačku, 

ktorá sa konala 23. februára. Hoci zrána bolo poriadne mrazivo, v kotloch sa už varila kapustnica a kaša. 

Keď už bolo všetko nachystané, mohli prísť prví návštevníci. Tí si pochutili na zabíjačkových špecialitách a 

mohli si zakúpiť i prichystané balíčky domov. Nechýbali ani tradičné fašiangové šišky a teplý čaj. O zábavu 

sa postarali tiež členovia speváckeho súboru a tóny harmoniky zneli až do večera. 

 

Fašiangový sprievod 

 Keď sa slávia fašiangy (obdobie od Troch kráľov do polnoci pred škaredou - popolcovou stredou), 

býva veselo v mnohých dedinách. Najmä na záver fašiangov sa ľudia zabávali, lebo potom nasledoval 40- 

dňový pôst bez zábav až do Veľkého piatku.  

I tento rok členovia speváckeho súboru zorganizovali fašiangový sprievod aj v našej obci. Konal sa 

v utorok 6. marca. Podvečer sa po dedine ozývali pesničky a výskot fašiangového sprievodu, v ktorom sa 

predstavili členovia súboru v originálnych maskách. Sprevádzala ich harmonika a ľudia ich už čakali pri 

svojich domoch a ponúkli im i malé občerstvenie. 

 

Stavanie mája 

 Príležitosťou na príjemné spoločné stretnutie občanov je už tradičné stavanie mája, ktoré je typické 

pre všetky oblasti Slovenska. Deti najskôr vyzdobili máj krepovými stužkami a potom už len sledovali, ako 

za pomoci autožeriava a našich hasičov sa podarilo máj úspešne osadiť. Len škoda, že tento rok stavanie 

mája sprevádzalo veľmi nepriaznivé daždivé počasie Strom na máj poskytlo Združenie lesných pozemkov a 

pasienkov Opatovce. O dobrú náladu sa i tento rok postaral spevácky súbor Opatovčan. 

 

Deň detí 

 Deti oslávili svoj sviatok v miestnom kultúrnom dome v nedeľu 9. júna. Zavítalo medzi nich 

Bábkové divadlo Lienka, ktoré zahralo pre naše deti klasickú rozprávku Červená čiapočka. Obecný úrad 

pripravil pre deti malé darčeky a občerstvenie.  

 

Annabál 

 Tento rok sa táto obľúbená zábava, ktorú tradične organizujú naši hasiči, niesla v znamení osláv 

90. výročia založenia hasičského zboru v obci. Organizovali ju už po šiestykrát. Počasie všetkým prialo, 

prišlo veľa ľudí, do tanca hrala hudba Radovanka a vystúpil i spevácky súbor. Na oslavu prišiel i starosta 

z družobnej obce Boršice.  
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Mikuláš 

 Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa podvečer 5. decembra rozsvietil vianočný stromček 

v obecnom parku. Blikajúce svetielka na stromčeku a radosť v očiach detí umocnili čarovnú atmosféru. Ale 

až príchod Mikuláša v sprievode anjela a čerta priniesli tú najväčšiu radosť. Rozdal deťom balíčky so 

sladkosťami a tie smelšie mu i zaspievali, alebo povedali básničku. 

 

Duchovný a náboženský život 

Správcom Farského úradu vo Veľkých Bierovciach bol i tento rok Mgr. Viliam Chrastina a 

duchovným správcom Farnosti evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Trenčianskych Stankovciach 

bola pani farárka Mgr. Jarmila Petrulová. 

V nedeľu 26. mája si na slávnostnej svätej omši veriaci pripomenuli 25.výročie posviacky kostola 

Sv. rodiny v Trenčianskych Stankovciach.  

V máji 2019 sa viacerým našim veriacim splnil sen o návšteve Svätej Zeme. Spolu s duchovným 

otcom Viliamom Chrastinom odišli spoznávať krajinu svojich kresťanských predkov. Navštívili Jeruzalem, 

Betlehem, Genezaretské jazero, Kafarnaum, Kánu Galilejskú, Nazaret a mnohé ďalšie významné 

kresťanské miesta. Tento vydarený zájazd zanechal v nich veľa nezabudnuteľných zážitkov. 

Na hodovú slávnosť sa konala sv. omša v miestnej kaplnke za účasti mnohých veriacich, vystúpili 

na nej i naši speváci v krojoch. Počasie bolo veľmi príjemné  

  

Šport a telesná kultúra 

Tradične prvú augustovú nedeľu sa konal už 13. ročník šachového turnaja. Zúčastnilo sa ho 38 

šachistov z okolitých obcí a miest. O tom, že turnaj máva vysokú úroveň, svedčí i účasť extraligových 

hráčov. Celkovým víťazom turnaja sa stal M. Kijac z Trenčína. Medzi deťmi bol najlepší P. Orgoň 

z Dubnice nad Váhom a v kategórii žien Ľ. Tomaníková tiež z Dubnice. V kategórii najlepší Opatovčan si 

cenu odniesol Z. Margorín. Turnaj po organizačnej stránke zabezpečil P. Ondriška. 

Futbalový klub Veľké Bierovce-Opatovce v kategórii dospelých obsadil  v júni 2. miesto v 6. lige so 

ziskom 52 bodov. Jeho hráči pod vedením trénera Romana Kadáka nastrieľali najviac gólov zo všetkých 

mužstiev a v počte inkasovaných gólov boli tretí najlepší. V posledných rokoch patrili medzi najlepšie 

mužstvá v súťaži. Hráči tvorili výborný kolektív nielen na ihrisku ale aj mimo neho, na čom mal veľkú 

zásluhu i nestarnúci Ľ. Zhaňač z Opatoviec. 

V mládežníckych kategóriách začala spolupráca s futbalovým klubom Trenčianska Turná. Spoločné 

družstvo starších žiakov skončilo na 2. mieste v 4. lige a dorast na 13. mieste tiež v 4. lige. V jesennej časti 

po slabšom začiatku nakoniec mužstvo dospelých skončilo na 3. mieste, mužstvo žiakov na 1. mieste a 

dorast na 11. mieste. I tento rok futbalový klub finančne podporil aj Obecný úrad v Opatovciach.  
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Počasie  

V tomto roku sme našťastie nezažili v obci žiadnu prírodnú katastrofu. Začiatok roka bol 

netradične chladný a celý január bol zasnežený. Snežilo i vo februári, ale marec bol už teplý a apríl už 

tradične veľmi suchý a teplý. V máji sa naopak veľmi ochladilo a často i pršalo a celý máj bol teplotne 

podnormálny. To však  v júni vystriedalo sucho a veľké horúčavy. V polovici júna tu bolo až +35°C a bol to 

najteplejší jún v histórii meraní podobne ako i júl, ktorý prekonal v teplotách rekord spred 3 rokov. 

Dlhotrvajúce sucho malo nepriaznivý vplyv i na úrodu. Jeseň tiež bola veľmi dlhá, teplá a príjemné bolo 

i babie leto. Prvý mráz tu bol 5. októbra a prvý sneh sa objavil začiatkom decembra, ale netrval dlho. 

Nedočkali sme ho ani počas Vianoc, ani počas Silvestra. Celkovo rok 2019 bol až extrémne teplý, bol 

druhým najteplejším rokom  za rokom 2016 aspoň od roku 1880.   

Absolútne najvyššia teplota roku 2019 na území Slovenska bola nameraná 1. júla v 

Kuchyni na Záhorí s teplotou +37,6 °C. Naopak, absolútne najnižšia teplota celého minulého roka 

bola nameraná 23. januára v Oravskej Lesnej, kde namerali -26 °C. 

 

Prvý bocian sa v našom chotári objavil na Jozefa 19. marca a o tri dni priletel i druhý. Nanešťastie 

mláďatká vypadli pri nepriaznivom počasí z hniezda, a tak sa v lete neozývalo ich typické klopkanie na 

stĺpoch či komínoch. 
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Záver kroniky za rok 2019 

 

Pri spracovaní kroniky za rok 2019 boli použité tieto podklady: 

 Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2019 

 Štatistické údaje za rok 2019 

 Obecné noviny 

 Príručka pre kronikárov  

 Časopisy a denná tlač 

 Vlastné poznatky 
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Kronikársky záznam obce Opatovce za rok 2019 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve dňa 

25.11. 2020 a bol schválený uznesením č. 32/2020. 

 

 

  

  

V Opatovciach dňa ........................................ 
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Kronikár      Starosta obce 


