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V Opatovciach dňa 31. decembra 2020.

––––––––––––––––––––––––

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 2020 bol výnimočný v mnohých ohľadoch a pre súčasnú generáciu obyvateľov Európy priniesol
mnohé javy, ktoré poznali len z histórie. Medzinárodné vzťahy ovplyvňovala najmä nová pandémia, avšak
objavili sa aj ďalšie udalosti, ktoré mali európsky či globálny význam a budú ovplyvňovať situáciu aj v
nasledujúcich rokoch. Najdôležitejšou celosvetovou udalosťou roku 2020 bola pandémia koronavírusu
COVID-19.
Ešte v decembri roka 2019 sa v Číne vyskytol prvý prípad nakazeného 55 ročného muža, po ktorom
nasledovalo masívne šírenie vírusu aj napriek zatvoreniu zvieracieho trhu, z ktorého mal vírus pochádzať.
Nepomohla ani izolácia mesta, pretože vírus sa začal šíriť závratnou rýchlosťou. Vírus postihuje hlavne
dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť k úmrtiu pacienta. Vírus sa
prenáša kvapôčkami pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Tejto informácii mnohí ani nevenovali veľkú pozornosť
s vedomím, že Čína je ďaleko a spoliehali sa na to, že nás sa to nedotkne. Situácia sa však rapídne zmenila a
epicentrum nákazy sa presunulo z Číny do Európy, najviac do Talianska. Koncom januára Krízový výbor
Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyhlásil stav globálnej zdravotnej núdze.
Infekčné choroby sú od nepamäti nevítaným spoločníkom človeka na Zemi. Epidémie smrtiacich
chorôb ohrozovali ľudstvo veľmi často a výrazne ovplyvnili vývoj civilizácií. Najviac si ľudia pamätajú
Španielsku chrípku, ktorá v Európe zúrila po 1. svetovej vojne v rokoch 1918 – 1920. Podľahlo jej až 75
miliónov ľudí. Vírus bol špecifický tým, že neútočil iba na slabších jedincov, ale na každého a spôsoboval
prehnanú reakciu imunitného systému. Preto sa veľmi často šírenie nového typu koronavírusu COVID-19
prirovnávalo práve k spomínanej Španielskej chrípke.
Nový typ koronavírusu veľmi rýchlo „dobyl“ celý svet. Vlády jednotlivých krajín v snahe zabrániť
jeho šíreniu prijímali často drastické opatrenia – ľuďom zakázali vychádzať zo svojich domovov, zatvárali
sa školy, obchody či prevádzky služieb, zatvárali sa hranice, ľudia museli dodržovať rozostupy, či prestať
vykonávať rôzne činnosti, ktoré boli súčasťou ich života. V dôsledku prijímaných opatrení prišli ľudia o
slobodu, mnoho podnikateľov skrachovalo, mnoho ľudí prišlo o prácu a v dôsledku toho i o strechu nad
hlavou. Úsmev na tvárach ľudí nahradili chirurgické rúška, ľudský kontakt zas videokonferečné hovory, a
to aj s rodinnými príslušníkmi, a podanie rúk kývnutie hlavou či pozdrav lakťom.
Koncom roka počet prípadov vo svete sa priblížil k hranici 100 miliónov, počet obetí 2 milióny a
pribúdali približne 4 milióny infikovaných a 100 000 obetí týždenne.
Ďalšou dôležitou udalosťou roku 2020 boli prezidentské voľby v USA. Prezident Donald Trump sa
ešte na začiatku roku 2020 javil ako favorit, ale udalosti roka a najmä pandémia jeho pozíciou otriasli.
V novembrových voľbách zvíťazil demokrat Joe Biden. Z hľadiska pozície USA vo svete však nie je
dôležitý ani tak výsledok volieb, ako skôr chaos, ktorý sprevádzal celý volebný proces. Pochybnosti vyvolalo
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najmä spočítavanie korešpondenčných hlasov, objavili sa podozrenia z manipulácie a o zákonnosti
volebného procesu nakoniec rozhodovala súdna moc. USA v minulosti vystupovali ako krajina, ktorá chce
byť vzorom ostatnému svetu vo veciach demokracie a volieb, rok 2020 však preukázal, že to už neplatí.
Medzi najsledovanejšie udalosti v Európe v roku 2020 patrila i téma vystúpenia Veľkej Británie z
EU. 31. januára o polnoci Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska oficiálne vystúpilo z
Európskej únie.
Medzi najnapätejšie udalosti v Európe roku 2020 patrila séria demonštrácii v Bielorusku, ktoré
ohrozili pozíciu režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Demonštrácie boli reakciou na vážne podozrenia
z manipulácie prezidentských volieb v auguste. Proti protestujúcim tvrdo zasiahli policajné zložky.
Najsledovanejším vojenským konfliktom roka bola vojna Arménska a Azerbajdžanu o Náhorný
Karabach. Ozbrojený konflikt ukončila mierová dohoda začiatkom novembra, dovtedy si však boje podľa
odhadov vyžiadali niekoľko tisíc obetí.
Kvôli pandémii boli zrušené mnohé kultúrne i športové podujatia. Najvýznamnejšia športová
udalosť roka, letná olympiáda, ktorá sa mala konať v Tokiu, bola presunutá na ďalší rok.
I na Slovensku si budeme všetci rok 2020 pamätať ako rok pandémie, ktorá nečakane zasiahla
všetky oblasti nášho života a priniesla veľa výziev. Preverila nielen zdravie a imunitu ľudí, ale aj naše
vzťahy, prácu, osobný život a schopnosť prispôsobiť sa zmeneným podmienkam.
29. februára sa na Slovensku konali parlamentné voľby. Kandidovalo v nich 24 politických
subjektov a volebná účasť dosiahla 65,80 %. Najväčší počet hlasov získalo hnutie OĽANO-NOVA-KÚZMENA ZDOLA, a to 25,02 %. Okrem neho sa do parlamentu dostali aj Smer – SD (18,29 %), Sme
rodina (8,24 %), Kotlebovci – ĽSNS (7,97 %), SaS (6,22 %) a Za ľudí (5,77 %).
Ani nie o mesiac 21. marca vymenovala prezidentka Čaputová vládu zloženú zo strán OĽaNO,
SaS, Sme rodina a Za ľudí, ktorej predsedom sa stal Igor Matovič. Vláda sa moci ujala v zložitom
pandemickom čase a nerovný boj podľa mnohých Slovákov Matovičova vláda nezvládala, čoho dôsledkom
boli jej klesajúce preferencie. Dopomáhalo k tomu aj neustále iskrenie a hádky v koalícii, ktoré
znepríjemňovali život občanom.
Slovensko malo 6. marca 2020 potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19. Postupne pribúdali
ďalšie, v polovici marca v desiatkach denne. Vláda SR vyhlásila od 13. marca na celom území SR
mimoriadnu situáciu a boli prijaté viaceré opatrenia, ktoré sa dotkli bežného života každého z nás. Platil
núdzový stav, povinnosť nosiť rúška, boli zatvorené školy, všetky obchody okrem potravín, drogérií a
lekární, kostoly, kiná, divadlá a podobne. Pre nedostatok rúšok na trhu začali viacerí ľudia šiť a rozdávať
bavlnené rúška. 5. apríla evidovalo Slovensko 843 potvrdených prípadov. V tento deň zároveň vláda
vyhlásila prvý lockdown. Prvýkrát sme zažili, že ľudia nemohli cestovať za blízkymi na Veľkú Noc, bol
zákaz návštev, ľudia nechodili ani do práce. Žili v obavách a neistote.
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Tieto pomerne prísne opatrenia výrazne obmedzili šírenie nákazy, takže na konci mája 2020 bolo
na Slovensku identifikovaných okolo 1500 infikovaných osôb a 28 obetí a v priebehu leta sa tieto počty
podstatne nezvýšili. Postupne boli uvoľnené protiepidemické opatrenia. Zhoršenie situácie nastalo v
septembri a viedlo znova k sprísneniu opatrení a od októbra sa Slovensko zaradilo k najviac postihnutým
štátom v Európe. Od 24. októbra bol nariadený zákaz vychádzania počas druhej vlny pandémie, nesmeli sa
navštevovať ani cintoríny počas dušičiek. Posledný októbrový víkend sa konalo celoplošné testovanie
obyvateľov antigénovými testami. V prvom kole bolo otestovaných 3 625 332 ľudí, pozitívny výsledok malo
38 359 ľudí, teda 1,06%. Ďalší víkend sa konalo druhé kolo celoplošného testovania, zúčastnilo sa ho 2 044
855 osôb, spomedzi nich bolo13 509 osôb identifikovaných ako infekčných, predstavuje to podiel 0,66%.
Spočiatku pomerne malý počet obetí koncom roka podstatne vzrástol a v prepočte na milión
obyvateľov sme už dosiahli nelichotivé svetové prvenstvo v týždennom počte úmrtí na milión obyvateľov.
Nemocnice sa plnili pacientami, lekári boli vyčerpaní a pohrebné služby nestíhali pochovávať mŕtvych. 21.
decembra boli opäť zatvorené všetky predajne okrem potravín, drogérií a lekární. Ku koncu roka bol už
počet infikovaných viac ako 170 tisíc a na následky koronavírusu zomrelo 2 tisíc ľudí.
Medzi preventívne opatrenia patrilo prekrytie horných dýchacích ciest rúškom a potom
i respirátorom, odstupy dva metre a dôkladné umývanie rúk. Zdravotníci pracovali v ochranných odevoch so
špeciálnymi filtrami. Štátne úrady zabezpečovali izoláciu chorých, karanténu ich kontaktov, preventívne
vyšetrovali osoby, ktoré mohli prísť do styku s infekciou.
Od počiatku pandémie pátral celý svet po lieku či vakcíne. Medzi prvými s nedostatočne
otestovanou vakcínou prišlo Rusko, no ostatné spoločnosti si dali načas, aby dokázali prejsť všetky klinické
testovania a tak potvrdiť, že je látka nielen účinná, ale aj bezpečná.
26. decembra sme sa dočkali prvého zaočkovaného Slováka vakcínou od spoločnosti Pfizer a
BioNTech, ktorým sa stal profesor Krčméry. Rozhodol sa tak ísť príkladom verejnosti. Po ňom nasledovala
prezidentka Zuzana Čaputová a ďalší politici.
Pandémia veľmi ovplyvnila ekonomiku krajiny, ktorá sa začala rúcať, nevyhli sme sa stratám
zamestnania, finančnej tiesni jednotlivcov a krachu podnikov. Najväčší pokles zaznamenal automobilový
priemysel, ktorého obrat klesol až o 50%, no zániku sa nevyhli ani cestovné kancelárie, gastronómia či bary.
Rok 2020 sa na Slovensku niesol aj v znamení zatýkania kedysi vysokopostavených súdnych či
policajných predstaviteľov. Akcie NAKA ako Dobytkár, Búrka, Božie mlyny, Judáš či Očistec poslali do
väzby vysokopostavených ľudí sudcov, prokurátorov, ale aj policajných prezidentov.
Ostro sledovaný bol aj proces s obvinenými z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.
Zatiaľ, čo dvaja vykonávatelia boli odsúdení na trest odňatia slobody na 25, respektíve 23 rokov,
podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi ako objednávateľovi a Alene Zsuzsovej ako sprostredkovateľke sa
podľa súdneho rozhodnutia účasť na vražde obžalobe dokázať nepodarilo. Napriek tomu obaja ostávajú za
mrežami za iné trestné činy.
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Činnosť obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku štyrikrát. Hneď na prvom zasadaní poslanci minútou
ticha vzdali úctu pamiatke zosnulej poslankyne a zástupkyne starostky Lenky Bulkovej. Zložením sľubu
poslanca Ing. Richarda Bulku bola splnená podmienka úplnosti obecného zastupiteľstva v počte 5 členov.
Za zástupcu starostky obce bol menovaný poslanec Ing. Benjamín Vasko.
Obecné zastupiteľstvo schválilo i prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 280 tisíc eur na
financovanie cykloturistického chodníka. Schválilo i rozpočet na ďalší rok.

Zamestnanci obecného úradu
Oproti minulému roku nedošlo k žiadnej zmene. 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 opäť pani Jana Koníčková.
O údržbu verejnej zelene v obci sa staral Peter Horňák a príležitostne pomáhali i členovia DHZ.
Výsledky rokovaní obecného zastupiteľstva boli zverejnené vo výveske pri obecnom úrade
a v Obecných novinách, ktoré v tomto roku vyšli jedenkrát na konci roka.
O pravidelnú aktualizáciu webovej stránky sa staral Ing. Ján Chudý.

Parlamentné voľby
Voľby do Národnej rady sa konali 29. februára 2020. Občania si v parlamentných voľbách mohli
vybrať zástupcov z 25 strán. Najviac hlasov v našej obci získala strana OĽANO (Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti) a to 69. Strana Smer sociálna demokracia získala 42 hlasov, SME rodina 32 hlasov,
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 24 hlasov, strana Za ľudí získala 18 hlasov, KDH 13 hlasov,
presne toľko získala i strana Progresívne Slovensko a SPOLU sociálna demokracia, strana SAS 11 hlasov,
rovnako i SNS 11 hlasov.
Z celkového počtu 327 voličov sa na hlasovaní zúčastnilo 250 občanov a platných bolo 248
odovzdaných hlasov. Účasť na voľbách v našej obci bola 76 %.

Pandémia koronavírusu COVID 19
Pandémia veľmi ovplyvnila i život v našej obci. Od 13. marca začal platiť núdzový stav. V obci
zasadal i krízový štáb obce zvolaný starostkou obce, ktorý vydával na vykonanie preventívnych opatrení v
našej obci. Starostka obce s účinnosťou od 13.marca do odvolania prikázala zvýšiť dezinfekciu kontaktných
plôch v priestoroch obecného úradu, zrušiť všetky akcie a podujatia s vyššou koncentráciou ľudí, od 16.
marca boli obmedzené úradné hodiny pre verejnosť, bolo zatvorené viacúčelové ihrisko, obmedzený
ambulantný predaj, povolený bol len predaj potravinového tovaru. Pohostinstvo bolo až do odvolania
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zatvorené, prímestská autobusová doprava začala jazdiť v obmedzenom režime, účasť na pohreboch bolo
nutné obmedziť len na okruh najbližších osôb. Bola zatvorená obecná knižnica, občania sa mohli stretávať
iba v nutných prípadoch, museli používať rúška aj na verejných priestranstvách. Občanom bolo doporučené
komunikovať s lekárom len telefonicky. V Opatovciach vtedy koronavírus nebol ešte potvrdený.
V máji sa znova stretol krízový štáb obce, ktorý až do odvolania odporúčal nosenie rúšok,
dodržiavanie 2 metrových rozostupov, nezhromažďovanie sa väčších skupín na verejnosti. Bolo otvorené už
pohostinstvo za dodržania podmienok, ktoré vydal hlavný hygienik SR. Nápoje sa vydávali iba vo dverách
a sedieť sa mohlo iba vonku. Od 15. mája bola otvorená knižnica s podmienkou prísnych hygienických
opatrení.
31. októbra sa v našej obci konalo celoplošné testovanie v súvislosti so šírením ochorenia COVID
19. Odberné miesto bolo zriadené v priestoroch novej hasičskej zbrojnice. Hasiči postavili stan pred
zbrojnicou i vo dvore, kde boli i lavice pre čakajúcich na výsledok. Odberný tím bol zložený z troch
zdravotníkov a troch administratívnych pracovníkov. Veliteľom tímu bol člen ozbrojených síl. Po príchode
do stanu si testovaný vydezinfikoval ruky a zaregistroval sa s občianskym preukazom. Po vysmrkaní
a dezinfekcii mu bol urobený ster tyčinkou z nosa. Na výsledok počkal v stane na dvore a po chvíli každý
dostal certifikát s výsledkom antigénového testu.
Testovanie bolo pokojné, neudiali sa žiadne incidenty, ktoré by narúšali jeho plynulý priebeh.
V obci bolo otestovaných 430 ľudí, z nich bolo 5 ľudí pozitívnych, traja cezpoľní a dvaja naši občania.
Pozitívni museli zostať 10 dní v karanténe. Bez negatívneho výsledku nemohli ísť ľudia do práce.
2. kolo celoplošného testovania sa konalo o týždeň. Tu bolo veľmi príjemné počasie a testovanie
prebehlo bez komplikácií, bol tu ten istý odberový tím. Výter z nosa robila zdravotná sestra Mária
Marchotová. Stany tu zostali ešte z minulého týždňa. Z 390 ľudí testovaných v obci bol jeden pozitívny
z obce.
Spomínané antigénové testy neboli také presné ako PCR testy, ktoré zdravotníci robili každému,
kto prišiel do styku s nakazeným človekom.

Verejno-spoločenský život
Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľní hasiči boli veľmi aktívni i v tomto roku a boli veľmi nápomocní v boji s pandémiou
v našej obci. Na začiatku pandémie roznášali rúška po obci starším občanom a začali pripravovať materiál
na boj s koronavírusom. Na konci marca boli požiadaní o pomoc pri vykladaní a uskladnení zdravotníckeho
materiálu v skladoch Štátnych hmotných rezerv. V novembri sa aktívne zapojili do prípravy oboch kôl
celoplošného testovania v novopostavenej hasičskej zbrojnici.
Počas roka riešili aj niekoľko výjazdov k požiarom a technickým zásahom.
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Podľa možností prebiehala práca s deťmi a mládežou v hasičskom krúžku. Prípravou na zásahovú
činnosť pokračoval i chlapčenský dorastenecký oddiel. Dievčenský dorastenecký oddiel mal rôzne školenia so
zameraním na zdravotnú prípravu, hasičskú techniku a tréningy na hasičskú súťaž. S najmladšou skupinou
hasičov ich vedúci vykonávali tréningy zamerané na disciplíny, ktoré sa objavujú v rôznych pretekoch či
súťažiach. Snažili sa striedať teóriu s aktívnou športovou činnosťou, podľa toho, ako to situácia
dovoľovala. V zimných mesiacoch vyskúšali aj inovatívnu formu videohovorov.
Školenia a taktické výcviky absolvovali aj starší hasiči, ktorí si okrem iného vyskúšali zlaňovanie
alebo záchranu osôb z rieky a následnú resuscitáciu. 28. decembra pre silný dážď a vietor hasiči pomáhali
v Trenčianskej Turnej.
Tento rok sa hasičom podarilo zorganizovať 7. ročník Anna bálu. Podľa ich slov to bol asi najťažší
ročník, pretože do poslednej chvíle kvôli daždivému počasiu nevedeli, či sa vôbec uskutoční. Našťastie
počasie sa umúdrilo a i tento rok sa ľudia mohli dobre zabaviť pri dobrej hudbe, chutnom guláši a bohatej
tombole.

Spevácky súbor Opatovčan
Súbor vstúpil do nového roka s množstvom plánov a predsavzatí. Tie sa začali napĺňať už vo
februári, kedy sa konala obecná zabíjačka. Predchádzali jej prípravy, na ktorých sa podieľali všetci členovia
súboru a mnohí rodinní príslušníci. Ich starosti, úsilie a práca nevyšli nazmar. Zabíjačka sa aj tento rok
vydarila, o čom svedčil ohlas návštevníkov, ktorí prišli a posedeli si pri hudbe a chutných zabíjačkových
špecialitách.
Veselosť a dobrú náladu však vystriedal smútok a plač, keď súbor navždy opustila členka Lenka
Bulková. Posledný raz sa s ňou spevom rozlúčili na miestnom cintoríne. O pár dní spievali na ďalšom
pohrebe, keď zomrel syn členky súboru Stanislav Blažej.
Vtedy sa už začínala karanténa ohľadom pandémie a speváci sa opäť mohli stretnúť až v júni po
uvoľnení opatrení. Pokračovali v skúškach a nacvičili nové piesne na Anna bál, ktorý už tradične podporili
svojím vystúpením.
V auguste sa už druhýkrát zúčastnili na Festivale ľudových remesiel v Trenčianskych Tepliciach a
samozrejme nechýbali ani na hodovej svätej omši v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Opatovciach,
aby piesňami prispeli k slávnostnej atmosfére. Žiaľ, pandémia zabránila členom súboru ďalej sa stretávať
a vystupovať až do konca roka.

Jednota dôchodcov
Dňa 23. januára si naši dôchodcovia pod vedením pani Marty Bulkovej naplánovali výlet vlakom
do Vysokých Tatier. Boli zvedaví na povestný ľadový dom a ľadové sochy na Hrebienku. Výlet bol úžasný
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a jediný v tomto roku. Ďalšie dni v tomto roku boli nezvyčajné a netradičné. Všetky ostatné činnosti boli
kvôli pandémii pre všetkých neuskutočniteľné. Nemohli sa už do konca roka stretnúť, tak aspoň svojím
členom pred Vianocami rozniesli malé darčeky a spríjemnili im ťažké dni.

Pasienkové spoločenstvo
Pokračovalo vo svojej činnosti pod vedením Ing. Jozefa Janíka a kvôli pandémii sa nemohlo
uskutočniť ani valné zhromaždenie.

Ekonomický život
Za rok 2020 mal obecný úrad celkové príjmy 599.274,60 € a celkové výdavky 547.426,27 €

Cykloturistický chodník z Opatoviec do Trenčína
V tomto roku sa naši občania dočkali realizácie dlhoočakávaného cykloturistického chodníka do
Trenčína. To, čo sa mnohým roky zdalo nereálne, sa stalo skutočnosťou.
V rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, bol spoločne s
obcou Boršice a Zlechov v Českej republike pripravený projekt s názvom „Na kole za historií Velké
Moravy“, ktorý bol ﬁnancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu bolo
posilniť kontakty a spoluprácu miestnych obyvateľov, samospráv všetkých zúčastnených obcí a subjektov v
oblasti cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa bolo vybudovanie
cykloturistických trás vo všetkých troch obciach.
Realizátorom cykloturistického chodníka bola ﬁrma PEMAL s.r.o., ktorá úspešne i napriek
nepriazni počasia v náročnom teréne ochrannej hrádze rieky Váh dokázala dodržať termín dokončenia
stavebných prác.
Mnohí ľudia uverili, že sa cykloturistický chodník stane skutočnosťou, až keď sa v máji začali
stavebné práce. Najskôr stavebné stroje vyrovnali povrch hrádze, potom na ňu naviezli kameň. Upravili
a vyrovnali aj plochu pod betónovou hrádzou. Boli urobené zjazdy na začiatku „betónky“ a pri
Rábekových. V júli už bol povrch vyasfaltovaný. Zodpovední pracovníci sa stretávali na pravidelných
kontrolných dňoch. 21. júla bol kontrolný deň spolu so zástupcami družobných obcí z Moravy, ktorí si časť
zrealizovanej trasy i prešli. V septembri bolo postavené zábradlie a začiatkom októbra 2020 už bol do
užívania odovzdaný celý cykloturistický chodník. Samozrejme využívali ho stovky cyklistov, mnohí z nich
tak možno po prvýkrát navštívili našu obec. Kvôli obmedzeniam stúpol práve počet cyklistov. Mnohí si
robili okruh z Trenčína k nám a potom späť po oficiálnej cyklotrase, ktorú vybudoval Trenčiansky
samosprávny kraj popri kanáli okolo rybníkov a popod hrádzu kanála až do Trenčína.
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Finančne obci pomohlo i mesto Trenčín, ktoré poskytlo dotáciu 15 tisíc eur. Tieto financie boli
použité na vybudovanie protipovodňovej bariéry na zjazdoch do záplavového územia hrádze. Celkové
dokončenie cykloturistického chodníka, ku ktorému patrí i osadenie umeleckých diel v parku a na hrádzi je
naplánované až na budúcu jar z dôvodu protipandemických opatrení.

Hasičská zbrojnica
V tomto roku bola dokončená nová budova hasičskej zbrojnice, ktorá bola sčasti ﬁnancovaná z
dotácie Ministerstva vnútra SR. V apríli ﬁrma Fero s.r.o. dokončila fasádu, v júni dlažbu a v októbri
odovzdala stavbu do čiastočného užívania. Tá na konci mesiaca zažila svoj krst v rámci celoplošného
testovania antigénovými testami. Vďaka tomu obecný úrad mohol poskytnúť vhodné priestory na
testovanie. V decembri bola pred zbrojnicu umiestnená socha sv. Floriána, patróna hasičov.

Prístupová cesta na cintoríne
Pretože cesta na cintoríne k domu smútku bola už vo veľmi zlom stave, v tomto roku sa podarilo
položiť na ňu nový asfalt. Cestu zrealizovala firma PEMAL v čase, keď tu boli stroje na asfaltovanie
cykloturistického chodníka.

Separovanie odpadu
Triedenie odpadu sa čoraz viac dostáva do povedomia našich občanov. Za posledné roky sa naša
obec v separovaní výrazne zlepšila a za minulý rok ako jedna z mála obcí v okolí v triedení pokorila hranicu
30%. No i tak nás neminulo zvýšenie poplatku za uloženie odpadu na skládke, čo sa prejavilo aj na zvýšení
poplatku za zber komunálneho odpadu.
Obec v júni zabezpečila i veľkoobjemový kontajner na odvoz veľkorozmerného komunálneho
odpadu a občania mohli odovzdať i nebezpečný odpad a elektroodpad. Dreviny a zelený odpad vozili na
určené priestranstvo pri farme a konečne prestali znečisťovať brehy Váhu.

Individuálna výstavba v obci
V tomto roku bolo vydaných šesť stavebných povolení, z toho päť v časti Záhumnie. Dva rodinné
domy boli skolaudované.

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Tento rok po prvýkrát v novodobých dejinách sme museli konštatovať, že bol pandemický
a zdravotníctvo zažilo záťaž, akú doteraz nepoznalo.
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Občania so zdravotnými problémami navštevovali svojich obvodných lekárov, ktorí zostali tí istí
ako minulý rok, i keď mnohé návštevy museli nahradiť telefonickým rozhovorom. Mnohí sa k špecialistom
ani nedostali a viaceré operácie museli byť odložené.
Obec opäť pomáhala i svojim starším občanom. I v tomto roku zabezpečovala rozvoz teplej stravy pani
Koníčková.

Stretnutie dôchodcov
V mesiaci október, ktorý patrí našim seniorom, obecný úrad tradične usporadúval stretnutie
seniorov s kultúrnym programom a občerstvením. Stretnúť sa, porozprávať a pobaviť padne dobre každému
človeku. Vo veku, keď už človek nemá toľko aktivít a možností, je to ešte vzácnejšie, ale žiaľ aj túto milú
slávnosť nám pandémia zobrala práve kvôli tomu, že občania vyššieho veku sú veľmi ohrozenou skupinou.
Obecný úrad pripravil pre seniorov aspoň darčeky s prianím a ubezpečením, že na nich nezabúda.
Pracovníci obecného úradu a dobrovoľní hasiči darčeky odovzdali seniorom.

Štatistika
K 30. novembru 2020 mala naša obec 427 obyvateľov, rovnaký počet ako v minulom roku. Z toho
bolo 211 mužov a 216 žien. Priemerný vek bol 41,91 roka. Slobodných bolo 207, z toho 116 mužov a 91
žien. Ženatých bolo 187, z toho 86 mužov a 101 žien. Narodili sa dve deti, jeden chlapec Dominik Feranec
a jedno dievča Júlia Bulková. V obci boli dva sobáše, prisťahovalo sa sedem a odsťahovalo sa šesť občanov.
Navždy nás opustili traja spoluobčania.
Všetci Opatovčania boli šokovaní dňa 19. februára z úmrtia Lenky Bulkovej, ktorá odišla veľmi
skoro vo veku 50 rokov. Dlhé roky pôsobila ako riaditeľka MŠ vo Veľkých Bierovciach, bola i poslankyňou
a zástupkyňou starostky obecného zastupiteľstva a členkou speváckeho súboru.
Ani nie o mesiac dňa 7. marca náhle zomrel i Stanislav Blažej vo veku 47 rokov. 18. novembra
zomrela pani Mária Horňáková (č.d.141), ktorá viac rokov žila v domove dôchodcov. Všetky pohrebné
obrady boli cirkevné.
Najstaršou občiankou obce je pani Anna Kováčová, ktorá sa dožila krásnych 95 rokov. Pani
Magdaléna Šuleková slávila 92 rokov, pán Ján Marcinát 91 rokov podobne ako i pani Anna Chorvátová.

Kultúrno – spoločenský život
Pandémia vo veľkej miere obmedzila možnosti spoločenského a kultúrneho života aj v našej obci. Z
tradičných podujatí sa nám podarilo zorganizovať iba karneval pre deti. Ostatné kultúrne podujatia sa
museli podriadiť obmedzeniam súvisiacich s ochranou verejného zdravia.
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Karneval pre deti
V nedeľu 2. februára sa v kultúrnom dome ešte tradične konal karneval našich detí. Zábavu a
súťaže pripravili členky Mestského divadla Trenčín. Dobrá nálada a radosť sa niesla celým podujatím.
Obecný úrad pripravil pre deti darčeky a sladkosti. O hudbu sa postaral Richard Bulko a občerstvenie pre
deti, sladkosti aj dobrý detský punč venovala pani Zuzana Sičová.

Obecná zabíjačka
V sobotu 8. februára sa konala v poradí už piata obecná zabíjačka, ktorú organizoval Spevácky
súbor Opatovčan s podporou obecného úradu. Tak ako pominulé roky aj teraz boli pripravené rôzne
zabíjačkové špeciality a pre tých, ktorí majú radi sladké i šišky s čajom. K dobrej nálade prispelo varené víno
a piesne v podaní hudobnej skupiny Váhovanka. Počasie bolo chladné, ale pokojné a slnečné.
Fašiangový sprievod však tento rok nebol, pretože v sobotu bol pohreb Lenky Bulkovej, členky
speváckeho súboru.

Stavania mája
Tohoročné stavanie mája bolo veľmi skromné a neveselé. Pracovníčky obecného úradu so starostkou
vyzdobili máj a pán Sandro Prekop s dobrovoľnými hasičmi máj postavili. Pri stavaní mája chýbala
veselosť, piesne našich spevákov a samozrejme naši občania.

Anna bál
Jednou z mála kultúrnych akcií i v širšom okolí bol tradičný Anna bál, ktorý sa uskutočnil 25. júla
na športovom ihrisku. Pretože cez deň poriadne pršalo, všetko bolo veľmi rozmoknuté, ale večer sa už
počasie našťastie umúdrilo a bolo celkom príjemne. Zabaviť sa prišlo veľa ľudí, bola veľmi bohatá tombola,
1. cena let lietadlom, 2. cena pobyt v kempingu na rybníku, 3. cena prasiatko. Ľudia sa zabávali dlho do
noci.
Kvôli pandemickej situácii sa nekonal ani najznámejší festival Pohoda na letisku.

Príchod Mikuláša
Mikuláš tento rok do našej obce neprišiel. Nebolo to však z dôvodu, že tu nemáme dobré deti, ale
Mikuláš nechcel vystavovať deti a seba riziku ochorenia a preto poslal balíčky pre deti na obecný úrad.
Pracovníci obecného úradu si nasadili čiapky mikulášskych pomocníkov a rozniesli deťom darčeky i s
pozdravom od Mikuláša priamo do ich domovov.
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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.
Po viacerých rokoch boli v našej farnosti primície. Za kňaza bol vysvätený Martin Sedláček
z Trenčianskych Stankoviec, kde sa 21. júna v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov konali i primície.
Tie sa museli riadiť platnými protiepidemiologickými opatreniami v súvislosti s ochorením Covid-19, teda v
rúškach a s obmedzenou účasťou. Nič z toho však neovplyvnilo jej slávnostný charakter.
Počas núdzového stavu boli zatvorené i kostoly a platil dišpenz (udelenie výnimky) od účasti na
bohoslužbách v nedele a sviatky. Takéto boli i najväčšie kresťanské sviatky, Veľká noc i Vianoce. Ľudia
mohli sledovať priame prenosy svätých omší cez elektronické médiá a kresťanské televízie.
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie a hody tento rok pripadli na nedeľu 20. septembra. Svätá
omša bola v miestnej kaplnke, vydarilo i počasie, ktoré bolo veľmi slnečné a teplé a slávnostnú omšu
obohatili svojím spevom i speváci zo súboru.

Duchovným správcom Farnosti evanjelickej cirkvi augsburského vyznania je pani farárka Mgr.
Jarmila Petrulová.
Opatrenia proti pandémii ovplyvnili život všetkých a zasiahli aj dianie v tomto zbore. Dňa 8.marca
sa konali ešte služby Božie v chráme a život v ňom utíchol na nasledujúce dva mesiace.
Na 1. adventnú nedeľu generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko posvätil starú
evanjelickú školu pri kostole z roku 1783, ktorú zrekonštruovali aj vďaka obetavosti mnohých veriacich.

Školstvo a vzdelávanie
Väčšina detí z našej obce navštevovala Základnú školu Jána Lipského v Trenčianskych
Stankovciach, v ktorej je riaditeľkou Mgr. Gabriela Trnavská.
Začiatkom marca nastala situácia, na ktorú nebol pripravený nikto. Ani školy, ani žiaci, ani
rodičia. Brány škôl sa zatvorili, ale učitelia sa snažili, aby sa žiaci mohli vzdelávať plnohodnotne aj doma.
Už niekoľko hodín po zatvorení školy učitelia začali aktívne komunikovať so žiakmi a rodičmi
elektronicky. Začali vyučovať online, teda dištančne. Problémom v niektorých rodinách však bol nedostatok
digitálnych pomôcok, hlavne pri viacerých deťoch v rodine. Dištančné vzdelávanie kládlo oveľa väčšie
nároky na učiteľov pri príprave na vyučovanie, namáhavé to bolo hlavne v prípade, že učiteľ mal na
starosti doma ešte aj svoje deti.
Od 1. júna 2020 sa znova otvorila základná škola za prísnych hygienických podmienok.
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Dňa 2. septembra sa opäť po prázdninách otvorili brány školy, aby privítali svojich stálych i
nových žiakov. Začal sa netradične hygienicko-epidemiologickými opatreniami. Koncom októbra však
v škole zostali len žiaci 1. stupňa, žiaci 2. stupňa boli odkázaní stále na dištančnú formu štúdia.

Šport a telesná kultúra
Koronavírus nezasiahol len šport, ovplyvnil životy všetkých ľudí na celom svete. Nikto také čosi
nečakal, nikto na to nebol pripravený. I naši futbalisti sa prispôsobili sa sťaženej situácii a aj naďalej sa
snažili robiť futbal tak, aby ich bavil, mali z neho dobrý pocit, a svojím prístupom a výkonmi robili radosť
svojim verným fanúšikom.
Od začiatku roka sa pripravovali v zimných podmienkach na druhú polovicu sezóny, ale v marci sa
začali prijímať opatrenia na spomalenie šírenia pandémie a všetky futbalové súťaže na Slovensku boli
zrušené. Tréningový proces bol teda prerušený na pár týždňov, a hneď ako to protiepidemiologické opatrenia
dovolili, začali sa stretávať na ihrisku a trénovať. Hráči boli veľmi nabudení a nedočkaví, takže sa
stretávali dvakrát do týždňa. V júli už mohli odohrať aj štyri prípravné zápasy a pripraviť sa na začiatok
nového súťažného ročníka 2020/2021, ktorý odštartoval v prvý augustový týždeň. Stihli odohrať jedenásť
majstrovských zápasov z celkového počtu pätnásť, obsadili piatu priečku so ziskom dvadsať bodov s vysoko
aktívnym skóre 26:19, pričom opäť nastrieľali najviac gólov zo všetkých mužstiev. Najlepším strelcom sa
stal Adam Moravčík s ôsmimi gólmi pred Jurajom Bartákom a Tomášom Sivákom, ktorým sa podarilo streliť
po 6 gólov. Naďalej spolupracovali s futbalovým klubom Trenčianska Turná pri vytváraní spoločných
družstiev starších žiakov a dorastu.
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Počasie
Rok 2020 bol bohatý na extrémy či neobvyklé prejavy počasia. Bol to tretí najteplejší rok v histórii
meraní.
Január bol najteplejší za posledných 140 rokov. Bol veľmi nezvyklý, pretože bol takmer bez snehu.
Vo februári bolo tiež pomerne teplo, veľa pršalo a často býval silný vietor. Na prelome marca a apríla
zasiahlo Slovensko natoľko výrazné ochladenie, na viacerých miestach padali rekordy najnižších
nameraných teplôt. Až do polovice apríla pretrvávali chladné noci s nočnými mrazmi. Tie vystriedalo horúce
a veľmi suché počasie. Deficit vlahy sa dal pozorovať takmer na celom území Slovenska, na väčšine územia
pretrvávalo výrazné až extrémne sucho i v máji. I podľa odborníkov sa stále častejšie vyskytujú prípady,
keď po zime chudobnej na sneh prichádza suchá jar s deficitom vlahy. U nás trocha posmoklilo až v polovici
mája, keď sa i prudko ochladilo. Nezvykle veľa pršalo v júni. Na niektorých miestach Slovenska boli
i povodne, i u nás stúpla hladina Váhu. Premenlivé a pomerne chladné počasie bolo i v lete, počas ktorého si
prišli na svoje hlavne hubári.
V septembri akoby prišlo oneskorené leto, ale i to vystriedali silné dažde na konci mesiaca, úhrny
zrážok miestami prekročili hranicu 100 milimetrov. I druhá októbrová dekáda priniesla rekordné množstvo
zrážok, prudko sa zvýšila i hladina Váhu a pod vodou bola i sihoť pod Grúnikom. Mesiac november zasa
skončil ako celok suchý, čiže zrážkovo podnormálny. Vianoce boli opäť bez snehu, hmlisté a sychravé.
Rok 2020 bol, žiaľ, ďalším mimoriadnym rokom pre klímu našej planéty. Zažili sme nové rekordy
extrémne vysokých teplôt predovšetkým v Antarktíde. Tu namerali 14. februára až 20°C. Obrovské požiare
zničili na začiatku roka rozsiahle oblasti v Austrálii, a v priebehu leta a jesene aj na Sibíri a západnom
pobreží USA.
Úroda bola pomerne dobrá, v obilninách bola mierne nadpriemerná, darilo sa hlavne zemiakom,
dostatok bol i jabĺk a sliviek.
Na jar už naši občania netrpezlivo vyzerali, či sa z teplých krajín vrátia naše bociany. A potešili
sa, keď sa 17. marca objavili vo svojom hniezde a potom im skoro pol roka spríjemňovali chvíle.
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Záver kroniky za rok 2020
Pri spracovaní kroniky za rok 2020 boli použité tieto podklady:
•

Správy z rokovaní obecného zastupiteľstva v roku 2020

•

Vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2020

•

Štatistické údaje za rok 2020

•

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 2020 bol prerokovaný na obecnom zastupiteľstve dňa
15.12.2021 a bol schválený uznesením č. 29/2021
V Opatovciach dňa ........................................
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