Krásny novoročný deň, milí Opatovčania,
pred niekoľkými hodinami sme prekročili prah nového roka. Do našich životov sa zapíše ako
rok 2019.
Matička Zem urobila ďalší z okruhov okolo Slnka. A my, jej obyvatelia, sme napísali ďalšiu
kapitolu našich súkromných i verejných dejín. Každý po svojom. Svojím jedinečným
rukopisom. A predsa sú naše životné príbehy pevne previazané. Pospletané vzájomnými
stretnutiami. Spoluprácou. Pomocou, vzájomnou náklonnosťou. Ale aj neprajnosťou. Závisťou
a konfliktami. Stále však v našich končinách, a teda aj v našej obci, prevládajú tí, ktorí
k ostatným ľuďom pristupujú s úctou. Hľadajú a prinášajú pozitívne riešenia. Ak mám hodnotiť
uplynulý rok a výsledky, ktoré sme dosiahli, budem hovoriť predovšetkým o takýchto ľuďoch.
Začnem poslaneckým zborom, členmi komisií, zamestnancami obce, ktorí vynakladajú svoj
čas a energiu v prospech nás všetkých. Ďakujem im za tvorivý, otvorený a konštruktívny
prístup pri riešení výziev súvisiacich s rozvojom našej obce. Avšak svojou pomocou nezištne
prispeli aj dobrovoľníci, aktivisti, či externí spolupracovníci. Bolo ich veľa. A nie je možné
všetkých vymenovať. Ale, som presvedčená, že každý z nich do tejto stavby vkladal to najlepšie
zo seba. Dobré, užitočné v prospech obyvateľov tejto obce.
Viem veľmi dobre, sama som to niekoľkokrát intenzívne pocítila, že spätná väzba nebola vždy
primeraná. Stovky spokojných, ale mlčiacich adresátov našich aktivít prekričalo niekoľko
neprajníkov a závistlivcov. Sú to tí, ktorým, keby sme i na zlatej tácke predložili svoje srdce,
aj tak by v tom našli niečo nečisté.
To však neznižuje hodnotu našej spoločnej práce. Za túto prácu im úprimne ďakujem nielen
za seba, ale mám plné právo tak urobiť aj za väčšinu spokojných obyvateľov tejto obce.
Je za nami obrovský kus práce nielen za posledný rok, ale i volebné obdobie.
V tento slávnostný deň sa chcem pristaviť pri niekoľkých väčších i menších míľnikoch,
dosiahnutých výsledkoch.
 Či to už bola príprava i samotná realizácia environmentálnych projektov – dobudovanie
verejnej kanalizácie i výstavba zberného dvora.
 V súvislosti s uvedenými stavbami bola nevyhnutná rekonštrukcia miestnych komunikácií,
chodníkov, verejných priestranstiev.
 Pre zvýšenie bezpečnosti sme dokončili práce na premiestnení priechodu pre chodcov na
štátnej ceste III. triedy.
 Pokračovali sme v modernizácii verejného osvetlenia.
 Medzi pozitívne výsledky patrí aj postupná obnova miestneho rozhlasu v časti obce Závodie.
 Projekt stavebných úprav hasičskej zbrojnice dostal zelenú, a tak boli započaté prvotné
stavebné práce.
 Úlohou obce je i zabezpečovanie priechodnosti ciest, chodníkov, verejných priestranstiev
a ich zimná údržba. Ako dlhodobý a čoraz akútnejší problém sa ukazuje parkovanie
osobných automobilov na miestnych komunikáciách a chodníkoch, čo obci spôsobuje
problém pri odvoze komunálneho odpadu a údržbe ciest. Aj dnes vyzývam všetkých
majiteľov motorových vozidiel k zlepšeniu disciplíny a využívaniu vlastných pozemkov na
parkovanie.
 Počas celého roka sme riešili operatívnu agendu zabezpečujúcu bezproblémový chod obce
– ďakujem predovšetkým zamestnancom obecného úradu, ktorí svoju prácu vykonávajú
profesionálne a často i nad rámec pracovného času.

 Získavaniu mimorozpočtových zdrojov sme venovali mimoriadnu pozornosť a veľa síl.
Vďaka tomu sme získali 1 milión 895 tisíc Eur.
 Ako úspešný a dobre využívaný nástroj komunikácie sa ukázali zhromaždenia obyvateľov
venované zásadným témam verejného života. Presviedčanie ľudí o správnosti našich
zámerov, argumentácia za a proti a to najmä v súvislosti s projektom rozšírenia ťažby uhlia
v našom katastrálnom území, nás stáli veľa energie.
 No na druhej strane misiek váh bola kultúra, predstavujúca krásno a ušľachtilosť ľudských
duší. Náš kalendár kultúrno – spoločenských podujatí bol už tradične bohatý. Atraktívny
nielen pre domácich, ale i návštevníkov obce.
Mnohým sme dali novú kvalitu. A hoci prevažná časť podujatí bola bohato navštevovaná,
niekoľko krát sa stalo, že nás zarmútila nižšia účasť. Aj touto cestou vás chcem pozvať na
podujatia, ktoré pripravujeme v roku 2019, pretože bez vás – návštevníkov – nemôžu
existovať. Súčasťou spoločenského života aj v minulom roku boli kultúrne podujatia, za
všetky spomeniem oslavy 905. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ale aj občianske
obrady a slávnosti. A tak sme privítali do života novonarodené deti, spoločne sa tešili
z osláv okrúhlych životných jubileí, či jubilejných sobášov, oslavovali sme sviatok žien,
matiek, seniorov, deti potešila i mikulášska slávnosť. A nakoniec – lúčili sme sa so
zomrelými spoluobčanmi, ktorým rok 2018 bol vymeraný ako posledný v ich živote.
 Kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky dosahovali aj materská a základná škola. Cením
si, že deti oboch typov škôl svojimi programami obohacovali obecné kultúrne podujatia.
Osobitne ďakujem rodičom, za to, že prichádzajú na podujatia spolu s deťmi. A kúsok
svojho voľného času venujú aj spoločenstvu obce.
 Aktívne pracovali v obci aj kluby, spolky, občianske združenia. Z nich najaktívnejšie už
tradične naši seniori – Klub dôchodcov, ich spevácka skupina Studienka, Základná
organizácia Slovenského zväzu záhradkárov – naši záhradkári žali úspechy na okresnej
i celoslovenskej úrovni. Veľa práce je i za občianskym združením Opatovský prameň,
Poľovníckym združením Bojnice, či spolkom rybárov.
 Oceňujem pôsobenie dobrovoľného hasičského zboru, podieľali sa na organizovaní
viacerých kultúrno-spoločenských podujatí.
 Rozvíjal sa i športový život obce, a to hlavne prostredníctvom futbalového klubu – TJ
Opatovce nad Nitrou, v ktorom pôsobia mužstvá žiakov, dorastencov a mužov. V oblasti
rekreačného športu sme zorganizovali viacero tradičných turnajov – Memoriál Jozefa
Meliška, Deň športu a kultúry, Vianočný turnaj v stolnom tenise, Silvestrovský beh.
Neodmysliteľnou súčasťou bilancie minulého roka je aj štatistika. Čo nám hovoria čísla? Našu
obec k dnešnému dňu tvorí 1 568 obyvateľov, z toho 750 mužov, 818 žien. Radosť nám urobilo
8 novonarodených detí. Na druhej strane životného oblúka sme sa so smútkom v srdci rozlúčili
s 17-imi spoluobčanmi. Svoje manželské áno si povedali 4 páry. Do obce sa prisťahovalo 28
nových obyvateľov, 31 sa odsťahovalo. Žiaľ, opäť je za nami rok, v ktorom počet obyvateľov
našej obce poklesol, o 11 obyvateľov.
Tak to bolo malé obzretie sa za rokom 2018.
A čo naše plány, predsavzatia a túžby do nového roku? Áno, súvisia s dostatkom, či
nedostatkom zdrojov. Sú závislé i na spôsobe nášho myslenia, na prekonávaní ľahostajnosti.
Na pochopení jednoduchej skutočnosti, že Opatovce nad Nitrou sú naším domovom. A len na
nás záleží, aký si tu, doma, vybudujeme život, vzťahy, okolité prostredie... Akými kultúrnymi
a kultivovanými ľuďmi chceme byť. A ako k tomu chceme viesť aj svoje deti, vnukov,
pravnukov.

Rok 2019 nám prináša i 26. výročie vzniku Slovenskej republiky, teda 26 rokov budujeme
vlastný samostatný štát. Je to úspech nás všetkých. Mali by sme naň byť patrične hrdí. A túto
hrdosť vštepovať i do našich detí. Určite si toto krásne výročie budeme pripomínať i u nás
viacerými projektmi i aktivitami. Nie preto, že sa to tak patrí, jednoducho preto, že sa chceme
potešiť a posilniť týmto krásnym jubileom.
Milí Opatovčania,
rok 2018 je za nami. Nastáva čas povedať zo srdca – ďakujem. Ďakujem za to, že ste pri mne
stáli. Ale aj za to, že som mohla byť ja pri Vás. Aj keď starý rok možno nebol pre všetkých
šťastný, verím, že ten Nový, bude za to stáť.
Úspešný, požehnaný rok 2019!

