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Opatovce – Boršice – Zlechov – spoločný projekt
V rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, sme spoločne s obcou Boršice a Zlechov v Českej republike pripravili projekt s názvom „Na kole
za historií Velké Moravy“. Hlavným cieľom projektu je posilnenie kontaktov a trvalých väzieb, ktoré vedú ku spolupráci
miestnych obyvateľov, samospráv, subjektov v oblasti cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva. Nástrojom na dosiahnutie
tohoto cieľa je vybudovanie cykloturistických trás vo všetkých
troch obciach. Cykloturistické trasy zviditeľnia a podporia spo-

ločné kultúrne dedičstvo, spojené s prezentáciou prírodných
krás. Novovybudované cykloturistické trasy napojením na už
existujúce 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. Veríme, že žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na uvedený projekt
bude úspešná a občania budú môcť využívať vybudované cykloturistické trasy čo najskôr.

To je možno otázka, ktorú si položil už nejeden z Vás. Neexistuje žiadny dôvod, prečo by sme nemali triediť odpad a ani
akýkoľvek negatívny dopad triedenia odpadu. Naopak, existuje nespočetne veľa dôvodov prečo by sme mali triediť
odpad. Hrnie sa to na nás s každej strany. Televízie apelujú na
svojich divákov, noviny či časopisy zasa na svojich čitateľov
a v neposlednom rade aj mesta či obce na svojich obyvateľov.
Ale prečo je to správne?
Nespočetne veľa rokov je človek naučený si zo Zeme brať
všetko čo mu ponúka. Využívať všetky možnosti, ktoré sú k dispozícií. Pôdu, na ktorej si pestuje rastliny, plodiny nevyhnutné
na prežitie, kyslík zo stromov, všetky jej prírodné bohatstvá,
ktoré nám naša Zem ponúka a vo svojej podstate úplne bezpodmienečne. A čo človek ako vďaku za túto možnosť robí? Zahlcuje Zem odpadom, stále viac a viac. Skládky odpadu ktoré
nemajú konca kraja, moria či oceány doslova preplnené odpadom či lesy plné smetí. Počujeme to z každej strany. Treba s tým
niečo robiť. Treba triediť odpad. Dôsledná separácia a následná
recyklácia odpadov z domácností. To je cesta, ale ako začať?
Treba aby každý začal sám od seba. Bez dobrej organizácie
a zabehnutého systému je triedenie odpadu v domácnosti nepríjemnou záležitosťou. Stačí však málo, aby sa veci zmenili.
Vymeniť starý smetný kôš za nový s priečinkami alebo si zobrať väčšiu papierovú škatuľu do ktorej sa umiestnia tri vrecká
– na papier, plasty a sklo a začať si všímať recyklačné značky
na obaloch. Práve tie nám prezradia, či obal patrí do netriedeného komunálneho odpadu, alebo ho možno po vytriedení
opätovne zrecyklovať. Všeobecne môžeme konštatovať, že triedením odpadu pomôžeme nielen životnému prostrediu, ale
v konečnom dôsledku aj sebe. Každý predsa chceme žiť v čis-

tom, zdravom a krásnom prostredí a preto je dôležité aby sme
sa o naše životné prostredie starali a snažili sa o zlepšenie súčasného stavu. Nikdy nie je neskoro začať. Triedenie odpadu
je spoločenskou zodpovednosťou, daňou za konzumný spôsob
života a je to to najmenej čo môžeme spraviť, aby sme sa neutopili v odpadkoch.
V našej obci sa nachádzajú kontajnery na plasty, papier,
sklo, kovy a tetrapaky.
Do žltých kontajnerov na plasty patria: fólie, sáčky, plastové tašky, zošliapnuté PET fľaše, obaly od pracích, čistiacich
a kozmetických prípravkov, tégliky od jogurtov, mliečnych výrobkov, baliacej fólie od spotrebného tovaru, obaly od CD diskov a ďalšie výrobky z plastov.
Naopak sem nepatria mastné obaly so zvyškami potravín
alebo čistiacich prípravkov, obaly od žieravín, farieb a iných
nebezpečných látok, podlahové krytiny či novodurové rúrky.
Do modrých kontajnerov na papier patria: napríklad
časopisy, noviny, zošity, krabice, papierové obaly, čokoľvek
z lepenky, alebo knihy. Obálky s fóliovými okienkami sem môžete tiež vhadzovať. Nevadí ani papier s kancelárskymi spinkami. Spracovatelia si s nimi vedia poradiť.
Nepatria sem celé zväzky kníh (vhadzovať iba bez väzby,
vo väčšom počte patria na zberný dvor), uhlový, mastný alebo
akokoľvek znečistený papier. Pozor, použité detské plienky naozaj nepatria do kontajnera na papier, ale do smetí!
Do zelených kontajnerov na sklo patria: neznečistené
sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov a potravín, sklenené
črepy; nepatrí sem: keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, technické sklo, sklo
s obsahom chemických látok, tabuľové sklo, horniny.

pokračovanie na 2. strane

Prečo triediť odpad?
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Kontajner červenej farby je určený na kovy, patria
sem: konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové
vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil a pod.
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.
Oranžové kontajnery sú určené na tetrapaky a patria
sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych
výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
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Okrem kontajnerov rozmiestnených po obci a smetných
nádob na komunálny odpad sa na Obecnom úrade nachádza
zberná nádoba na vyradené malé elektrozariadenia ako: telefóny a príslušenstvo, hračky, herné konzoly, prehrávače, rekordéry, ovládače, počítačové príslušenstvo, nabíjačky, adaptéry, kancelársku techniku, fotoaparáty a videokamery a tak
isto sa tam nachádza aj nádoba na použité batérie.
Ďalej sa v našej obci dvakrát do roka koná zber väčšieho
elektroodpadu, veľkorozmerného odpadu, nebezpečného odpadu a zber šatstva.
Nemožno teda povedať že separovaný odpad nie je kam
vyhadzovať. Možností je dostatok, už stačí iba kúsok snahy od
každého jedného z nás. Buďme preto vnímavejší a snažme sa
zlepšiť kvalitu nášho života a životného prostredia. Nikdy nie
je neskoro začať robiť niečo pre našu Zem.
Patrícia Koníčková

Detský karneval
V nedeľu 28. januára 2018 sa v Kultúrnom dome v Opatovciach konal tradičný detský karneval. Naši najmenší občania – naše deti, sa nedali zahanbiť a aj tento rok si pripravili
(s pomocou maminých rúk) rôzne masky zvieratiek, princezien a iných rozprávkových bytostí. O zábavu sa starali tri námorníčky z Mestského divadla Trenčín a hudbu zabezpečil, tak
ako po minulé roky, Richard Bulko. Obecný úrad pripravil pre
deti malé občerstvenie a darčeky. Za pomoc pri vecnom zabezpečení karnevalu ďakujeme pani Marte Šulekovej a Ing. Zuzane Sičovej.

Fašiangy
Slovo fašiang pochádza z nemeckého vast-schane, ktoré vo
voľnom preklade znamená posledný nápoj. Symbolizovalo nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou, ktorý sa najmä
v minulosti bral veľmi vážne. Práve preto mali byť posledné fašiangové dni, nazývané ostatky, dňami bujarej zábavy. Z veľkomoravského obdobia je z nášho územia známy názov mjasopust. Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa rozlišovali krátke
a dlhé fašiangy. Žartovne sa hovorilo, že keď je krátky fašiang,
vydajú sa aj škaredé dievčatá. V slovenskom prostredí to bolo
dané aj roľníckou kultúrou. Hoci sa gazdovia už pripravovali na
jarné práce, ešte nebolo veľa roboty, takže okrem priadok a páračiek bol čas aj na svadby.
Trvali dlhšie ako dnes a bola
to slávnosť nielen rodiny, ale
celej dediny. Korene fašiangových zvykoslovných útvarov
siahajú do dávnej minulosti
slovanských
pohanských
predkov. 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 aj ďalší občania našej obce. Sprievod po
veselej púti po obci skončil v sále kultúrneho domu, kde veselá
nálada pokračovali pri pripravenom občerstvení.
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Stavanie mája
„Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený...“
Aj v našej obci sa dodržiava tradícia stavania mája. Posledný aprílový deň patrí tejto tradícii už veľa rokov. Hoci sa
technika stavania mája zmenila, v minulosti stavali máj mládenci ručne, teraz nám pritom pomáha technika, výsledok je
stále ten istý – týčiaci sa máj nad dedinou. Aj tento posledný
aprílový deň sme sa stretli pri kultúrnom dome, aby sme dodržali tradíciu stavania mája. Prialo nám aj počasie bolo
pekné, teplé, slnečné aj keď trocha veterné. Spevácky súbor
Opatovčan oživil podujatie svojimi piesňami, starostka obce
ponúkla občanov kalíškom tuhého a prevádzkovateľ pohostinstva navaril guláš. Takže dobrej nálade nič nebránilo a vydržala do neskorých večerných hodín. Ďakujeme tým, ktorí
pomohli podujatie pripraviť – dovoz a osadenie vršiaka, vyzdobenie mája stužkami, osadenie mája.

Medzinárodný deň detí
Po zjednotení Nemecka sa Medzinárodný deň detí oslavuje
už len 1. júna. V Maďarsku sa od roku 1950 oslavuje Deň
detí poslednú nedeľu v máji. V Japonsku sa Medzinárodný
deň detí oslavuje 5. mája, V Mexiku 30. apríla, v Poľsku 1.
júna , vo Venezuele tretiu júlovú nedeľu a v moslimských
krajinách 4. júla.

pokračovanie na 4. strane

Pôvod tohto sviatku vznikol zrejme na Svetovej konferencii pre blaho detí, ktorá sa konala vo Švajčiarsku v Ženeve
v roku 1925. Nie je jasné prečo bol práve 1. jún zvolený Medzinárodným dňom detí: Jedna teória hovorí, že čínsky generálny
konzul v San Franciscu zhromaždil množstvo čínskych sirôt
a zobral ich na festival Dračích lodí v roku 1925, čo bolo práve
1. júna toho roku. A zhodou náhod sa tento dátum zhodoval
i s dátumom spomínanej konferencie. 1. jún ako Medzinárodný deň detí, bol pozorovaný v mnohých, hlavne bývalých
komunistických krajinách. V západnej Európe a svete sa tento
sviatok oslavuje v iné dni a nemá takú popularitu ako napríklad u nás. Je preto niekedy omylom chápaný ako komunistický
sviatok, hlavne západnými krajinami.
Vo svete je za Medzinárodný deň detí od roku 1954 zvolený UNESCOm 20. november. Tento deň je charakterizovaný
ako deň svetového bratstva a porozumenia medzi deťmi.
Každá krajina vo svete oslavuje Medzinárodný deň detí
v iný deň. Napríklad v Argentíne je to druhá nedeľa v auguste, v Nemecku, je to ako u nás 1. jún, hoci aj tam sa v bývalom NDR oslavoval Medzinárodný deň detí 1. júna a v NSR
20. septembra a tento sviatok sa nazýval Svetový deň detí.
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U nás sa Medzinárodný deň detí slávi od roku 1950 . Pri
jeho zrode stáli organizácie, ktorých poslaním bolo hájiť práva
detí - Medzinárodná federácia žien, Odborové združenie učiteľov a Svetová federácia demokratickej mládeže. Už dávno to
nie je sviatok spojený s komunistickou minulosťou Slovenska,
pretože v období predošlých rokov po páde komunizmu u nás
naberá jeho význam úplne nové rozmery. Je to deň venovaný

naším najmenších. Deň, ktorý dospelí venujú detskému svetu,
detským hrám, radostiam a detským srdiečkam. Deti sú kvety
zeme, treba ich pestovať, starať sa o ne, nedovoliť im zahynúť.
Aj v našej obci každoročne pripravujeme v rámci MDD podujatie pre naše deti. Tento rok sa mohli zabaviť pri bábkovom
predstavení hry Kocúr v čižmách v podaní Bábkového divadla
Lienka. Po predstavení bol pre každé dieťa pripravený darček.

ŠKOLSKÝ ZVONČEK OHLÁSIL KONIEC...
Vo všetkých školách na Slovensku zazvonil zvonec poslednýkrát pred veľkými prázdninami 29. júna 2018. Inak
tomu nebolo ani u nás, kde sa žiaci tešili na vytúžené voľno
a v posledný deň si preberali vysvedčenia. S výsledkom
svojho snaženia boli niektorí spokojní viac, niektorí menej,
ale úsmev nechýbal nikomu, keďže prevládla radosť z nadchádzajúcich letných týždňov.
V posledných mesiacoch školského roka sme realizovali
aktivity, s ktorými Vás oboznámim.
Tvorivé dielne – tradičná aktivita a projektový deň žiakov prebiehal nielen v škole, ale i v školskom klube detí.
V predveľkonočnom období piekli a zdobili medovníkové
vajíčka, aranžovali vence, pohľadnice, zdobili kraslice a vyrábali výrobky s veľkonočnou tematikou.
Predškoláci v škole – v rámci spolupráce medzi základnou a materskou školou je našim cieľom vytvoriť pre
deti MŠ také podmienky, aby bol pre nich prechod z materskej školy do základnej školy čo najmenej stresujúci.
Budúci prváci z MŠ v Trenč. Stankovciach a z Veľkých Bieroviec prišli, aby si vyskúšali ako sa sedí v skutočnej žiackej lavici. Pracovali ako ozajstní žiaci, keď si preverili svoje
grafické zručnosti na pripravenom pracovnom liste s jednoduchými úlohami. V počítačovej učebni výborne zvládli
didaktické hádanky a doplňovačky. Vo veľkej telocvični si
vyskúšali pohotovosť, rýchlosť a obratnosť na veľkých lavičkách a pri súťažiach, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. V júni dostali osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania a v septembri nastúpia do veľkej školy.
I rozlúčkový program so škôlkou zvládli výborne. Ďakujeme pani učiteľkám za prácu a starostlivosť.

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočnil 11. apríla 2018. Predškolákov čakal veľký deň. Pani
učiteľky pripravili triedy a s využitím interaktívnej tabule
im predstavili postavičky z rozprávok, pri ktorých hravou
formou určovali pojmy hore, dole, viac, menej, počítali a priraďovali číslice. V pokojnej atmosfére, pútavým rozhovorom a hravou formou zisťovali, či deti rozoznajú farby, poznajú geometrické tvary, vedia sa orientovať na ploche, poznajú ľavú a pravú stranu. Mnohé deti pekne spolupracovali
a smelo komunikovali. Rozprávali o sebe základné informácie, spievali pesničky, recitovali básničky, strihali nožničkami, uväzovali mašličku na teniske, či kreslili postavičku
osoby. Zvládli to výborne a za to dostali darčeky vyrobené
pani učiteľkami a pani vychovávateľkami.
Dopravná výchova - v dňoch 22. a 24.mája 2018 sa žiaci
1.stupňa zúčastnili výcviku na detskom dopravnom ihrisku.
V spolupráci s Automotoklubom Baník Handlová si triedne kolektívy teoreticky zopakovali význam dopravných značiek a dopravných predpisov. V úlohe chodcov, na kolobežkách či bicykloch si prakticky nacvičili dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Žiaci získali praktické skúsenosti do reálneho života.
Náučný divadelno-šermiarsky program pre žiakov
pod názvom „Cesta slovenskou históriou“ nás zobral na
výlet do obdobia Samovej ríše, prvých kniežactiev, príchodu
Svätopluka, tatárskych či tureckých vpádov,..... . Aj takto netradične sme o trošku viac spoznali našu históriu. Žiaci mali
možnosť vidieť i počuť historické zbrane, dobové kostýmy,
i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapájaní do programu, ktorý zrealizovalo na školskom
ihrisku Združenie umelcov zo Zvolena.
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Na stavaní májov v obci sa už tradične svojím vystúpením prezentujú deti z folklórneho krúžku materskej a základnej školy, ktoré nacvičovali pani Elena Gabrišová
a Janka Bočáková.
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Naša škola sa opäť zapojila do medzinárodného projektu „Noc s Andersenom“. Netradičný večer i noc v triedach pri knihe a súťažiach sa rozhodli stráviť deti s pani učiteľkami 1. stupňa. Ďakujem pani učiteľkám za organizáciu
a pani kuchárkam za pripravené chutné raňajky.
Aktívni boli i naši športovci – v malom futbale mladších žiačok ZŠ – FUTBAL CUP sa umiestnili na 1. mieste
v obvodnom kole a na 2.mieste v okresnom kole. Školu
reprezentovali: Bošanská Nikol, Breznická Paulína, Filová
Dominika, Letková Lívia, Margorínová Alžbeta, Serišová
Lenka.
V malom futbale mladších žiakov - Ako Adam, Bulko
David, Cagalinec Ondrej, Krajčovič Matej, Lauko Theo Max,
Letko Aleš, Nagy Erik, Pevný Adam, Zaťko Lukas v okresnom kole obsadili 5.miesto.
V malom futbale staršie žiačky postúpili do okresného kola a umiestnili sa na 2. mieste s postupom do
regionálneho kola, kde obsadili 1. miesto a v krajskom kole obsadili veľmi pekné 3. miesto. Školu reprezentovali: Bujná Diana, Ďuržová Hana, Kucháriková Barbora,
Letková Lívia, Panáková Vanesa, Šišovská Ema, Švecová Alžbeta.
Vo veľkom futbale žiakov v okresnom kole školu
reprezentovali: Sliva Vratislav, Szabó Michal, Pazdera Denis,
Frič Martin, Szabó Ján, Zovčák Tomáš, Šišovský Stanislav,
Bujný Šimon, Bulko David, Mondek Adam, Rožník Tomáš,
Ondrášek Adam, Fabian Patrik, Vlk David, Letko Aleš, Mojžiš
Patrik a obsadili 2.miesto.
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Do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR sa zapojilo 39 žiakov 1. a 2. stupňa. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému
riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom
porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie, prispievať
k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom
anglického jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie
a skvalitnenie vzdelávania. Výsledky dostane každý žiak
a najlepší budú odmenení hodnotnými cenami.
Aj jún sa niesol v znamení zaujímavých aktivít.
V piatok 2. júna oslávili
naši žiaci v areáli školy svoj
sviatok celodenným programom, ktorý bol naozaj veľmi
pestrý. Hneď zrána pripravili
pani učiteľky pre žiakov niekoľko stanovíšť, na ktorých si
deti zasúťažili, vyskúšali svoju
obratnosť i tvorivosť, ale
hlavne sa dobre pobavili. Žiaci
8. a 9. ročníka si zase mohli
zmerať svoje sily v medzitriednych turnajoch vo vybíjanej
a volejbale v telocvični školy.
Dopoludňajší program
plný napätia a súťaživého ducha vystriedala v popoludňajších
hodinách uvoľnenejšia atmosféra tanečných rytmov pri diskotéke pred školou, ktorú zabezpečil pán V. Ondrovič a maľovanie na tvár, o ktoré sa postarali naše pani učiteľky. Aký
by to bol sviatok detí, keby jeho súčasťou nebola aj sladká odmena. Pre všetkých žiakov ju zabezpečili rodičovské združenie. Ďakujeme. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám za organizáciu a prípravu atraktívneho dopoludnia, pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi a pánovi predsedovi RZ Jurajovi Jančovi. Deti tiež potešila cukrová vata,
ktorú si mohli zakúpiť pri budove ŠKD.
Majstrovstvá školy v ľahkej atletike patria medzi
najvýznamnejšie školské športové súťaže. V piatok 8. júna
bojovali o tituly majstrov školy žiaci v 4 disciplínach. Do súťaží sa zapojilo žiaci 5. - 9. ročníka. Výsledky:
Beh na 500 m
Mladšie žiačky
1. Letková Lívia
2. Bošanská Nicol
3. Kubaščíková Jessica

Staršie žiačky
1. Švecová Alžbeta
2. Janušková Karin
3. Breznická Paulína

Beh na 800 m
Mladší žiaci
1. Breznický Lukáš a Minárik Martin
2. PevnýAdam
3. Ako Adam a Sedláček Šimon

Starší žiaci
1. Bujný Šimon
2. Mondek Adam
3. Frič Martin

Šprint na 60 m
Mladšie žiačky
1. Bošanská Nicol
2. Letková Lívia
3. Barbora Masárová

Staršie žiačky
1. Švecová Alžbeta
2. Sládková Aneta
3. Breznická Paulína

Mladší žiaci
1. Ako Adam
2. Pevný Adam
3. Thurský Jakub

Starší žiaci
1. Peter Adam
2. Mondek Adam
3. Balaj Martin

Hod kriketovou loptičkou
Mladšie žiačky
Staršie žiačky
1. Letková Lívia
1. Kucháriková Barbora
2. Grulišová Soňa
2. Rozvadská Natália
3. Margorínová Alžbeta
3. Panáková Vanesa
Mladší žiaci
1. Ako Adam
2. Lackovich Kristián
3. Zaťko Lukas

Starší žiaci
1. Balaj Martin
2. Bulko David
3. Benka Maroš

Skok do diaľky
Mladšie žiačky
1. Bošanská Nikol
2. Letková Lívia
3. Margorínová Alžbeta

Staršie žiačky
1. Panáková Vanesa
2. Švecová Alžbeta
3. Rozvadská Natália

Mladší žiaci
1. Fabián Samuel
2. Pevný Adam
3. Lackovich Kristián

Starší žiaci
1. Mondek Adam
2. Peter Adam
3. Bujný Šimon

Každoročne škola organizuje zber papiera. Najaktívnejších 25 žiakov bolo odmenených cenami zakúpenými
obcou a z finančných prostriedkov zo zberu. Viac ako
2000 kg papiera priniesol
Samko Beňovič, viac ako
1000 kg priniesli Alexander
Staník a Oliver Vítek. Ďakujeme chlapcom a pánovi starostovi JUDr. Martinovi Markechovi, OBCI Trenčianske
Stankovce a rodičovskému
združenie za ceny.
Posledný školský deň sa rozlúčili aj deviataci, ktorí po letných mesiacoch zasadnú do lavíc v stredných školách.
Všetkých 47 žiakov 9. ročníka je umiestnených na vybrané školy a učilištia. Prajem všetkým, aby si po náročnom
školskom roku leto poriadne užili a mali krásne prázdniny
a veľa úspechov na novej ceste za vzdelaním.
Školský rok sa skončil i pre najmenších žiakov – prváčikov. Zvládli to výborne, veď všetci postupujú do druhého
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ročníka a 23 skončilo so samými jednotkami. Náročný prvý
rok mali a dobre zvládli i piataci na druhom stupni. Nech sa
všetkým darí i v ďalších školských rokoch.
Posledný júnový piatok si žiaci odniesli vysvedčenia za celoročnú prácu.
Školský rok ukončilo 383 žiakov:
• z nich samé jednotky a s vyznamenaním prospelo 194,
so samými jednotkami 96;
• prospelo veľmi dobre 74;
• prospelo 102;
• 7 neprospelo a 5 z nich bude robiť opravné skúšky;
• 6 bolo neklasifikovaných, 2 žiaci študujúci v zahraničí
budú komisionálne preskúšaní;
• 43 dostane pochvalu od riaditeľky školy;
• 41 pochvalu od triednej učiteľky;
• 83 napomenutie od triednej učiteľky;
• 19 pokarhanie od triednej učiteľky;
• 23 pokarhanie od riaditeľky školy;
• 3 budú mať zníženú známku zo správania 2. stupňa;
• 1 zníženú známku zo správania 3. stupňa.
Chcem poďakovať všetkým pedagogickým zamestnancom základnej i materskej školy, vychovávateľkám a nepedagogickým zamestnancom za ich prácu
v tomto školskom roku.
Rodičovskému združeniu, ktoré nám finančne
zabezpečuje mnohé naše aktivity, či učebné pomôcky.
V tomto školskom roku nám prispeli na úrazové poistenie všetkých žiakov, zakúpili nám interaktívne tabule
do tried aj s didaktickou technikou, nástenné mapy, koberce do materskej školy, zaplatili výchovno-vzdelávacie podujatia, sladkosti pre všetkých žiakov na Mikuláša
a MDD.
Pre talentovaných žiakov zabezpečili ceny a prispeli
značnou sumou na nákup kníh pre nich, prispeli na preplatenie dopravy na plavecký a lyžiarsky výcvik a mnohé ďalšie
aktivity.
Ďakujem pani starostkám Janke Horňákovej, Ing. Silvii Masárovej a pánom starostom JUDr. Martinovi Markechovi, MVDr. Stanislavovi Svatikovi, Ing. Vladimírovi Kmeťovi ktorí sa zaujímali o našu školu a vychádzali
nám všestranne v ústrety.
Ďakujem Rade školy, spoločnosti VAILLANT GROUP
Trenčianske Stankovce za príspevok 2 % zaplatenej dane
z príjmov fyzickej osoby pre rodičovské združenie a všetkým, ktorí nám tiež prispeli. Za pomoc a podporu všetkých
im ešte raz veľmi pekne ďakujem.
23. mája sa v škole uskutočnilo výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľky základnej školy. Na
základe Návrhu Rady školy, ktorá pozostáva z 1 pedagogickej zamestnankyne základnej školy, 1 pedagogickej zamestnankyne materskej školy, 1 prevádzkového pracovníka, 4 zástupcov zriaďovateľa, 4 zástupcov rodičov, 1 zástupcu z Odboru školstva v Trenčíne

7
a 1 zástupcu Štátnej školskej inšpekcie z Trenčína bola
za riaditeľku Základnej školy Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce navrhnutá
Mgr. Gabriela Trnavská.
Na záver mi dovoľte osobne poďakovať všetkým,
s ktorými som sa pri svojej dlhoročnej práci v škole
stretla. Boli to roky bohaté na zmeny, preto náročné ale
i úspešné. Všetkým vám ďakujem za podporu, spoluprácu, pochopenie a ústretovosť pri uskutočnených a nevyhnutných zmenách spojených aj s rekonštrukciou základnej i materskej školy. Pracovala som s výborným kolektív, so zástupcami zriaďovateľa - Ing. Beňovičovou –
bývalou starostkou i súčasným starostom JUDr. Markechom, s ktorými sme sa vždy vedeli dohodnúť či vzájomne podporiť. Ďakujem celému kolektívu pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, za to, že ma podporovali v práci a ja som sa mohla na nich vždy spoľahnúť. Som na nich hrdá.
Základnej škole a novému vedeniu školy prajem, aby
mali viac a viac žiakov, aby sa im darilo a škola naďalej prekvitala.
Začína čas prázdnin a dovoleniek – vytúžený čas oddychu od povinností. Prajem slnečné leto, ktoré prinesie všetkým veľa krásnych zážitkov, pokoja a žiadne starosti. Načerpajte mnoho energie a dostatok sily do ďalšej práce.
Mgr. Darina Sýkorová
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Jednota dôchodcov Opatovce
JD v Opatovciach v máji zaznamenala svoj tretí rok existovania. Momentálne registrujeme 40 členov. Pre rok 2018
sme si naplánovali rôzne aktivity, ktoré nám majú spríjemniť
dni, ktoré už nemusíme stráviť v riadnom zamestnaní.
Vo februári sa uskutočnila súťaž v riešení krížoviek. Účasť
bola síce slabá, ale vylúštenie krížoviek ukázalo, že nám to ešte
stále myslí. Do súťaže sa prihlásili: Mgr. K. Bohušová, T. Chorvát, A. Ilkyvová, M. Kvasnicová, M. Marcinátová, A. Margorínová. Súťaž bola z dvoch kôl. V prvom kole zvíťazila A. Ilkyvová, v druhom bola úspešná A. Margorínová. V podstate zvíťazili všetci zúčastnení, pretože prejavili o akciu záujem a prišli. Zúčastnení súťažiaci boli odmenení malými darčekmi, za
ktoré ďakujeme i obecnému úradu a zároveň ďakujeme i za
poskytnutie sály kultúrneho domu, kde súťaž prebiehala.
Obecná knižnica je nám otvorená po celý rok. Nájdeme
v nej knihy rôzneho žánru a pri návšteve si určite vyberieme
niečo na skrátenie dlhej chvíle.

V mesiaci apríl sme mali naplánovanú návštevu termálneho kúpaliska. To sa ale neuskutočnilo, pretože boli prednejšie jarné práce v záhradkách. A pretože bývame na dedine,
vieme, že pestovanie domácej zeleniny je dôležité a my sme
dôležití i pri týchto prácach.
Nakoľko sme finančne odkázaní na sponzorské dotácie –
obecný úrad, urbári – snažíme sa to odplatiť v rámci našich
možností – účasť na akciách poriadaných obcou, malé brigády
ako napr. upratovanie domu smútku.
V júni sme sa zúčastnili na predstavení opery v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Pripravujeme
opekačku pri ihrisku, malé posedenie z príležitosti mesiaca úcty k starším a ešte iné podujatia. Nezostávaj sám
a príď medzi nás.
Marta Bulková
predsedkyňa JDS, ZO Opatovce

Dobrovoľný hasičský zbor Opatovce
Dňa 3. marca 2018 sme sa prvýkrát zúčastnili detského
hasičského X-BOJA. Obsadili sme skvelú 5. priečku z celkových 16 družstiev. Týmto sa chceme poďakovať všetkým najmenším hasičom, ktorí svojím skvelým miestom reprezentovali našu obec a náš zbor. Taktiež by sme sa chceli poďakovať aj rodičom, za to, že deťom umožnia zúčastňovať sa týchto tréningov. Okrem toho sa naši strojníci zúčastnili aj preškolenia zameraného na obsluhu vozidiel a ich šoférovanie
v ťažkom teréne. Na Veľkú noc sme obdržali telefonát od občana, ktorý nahlásil pri Váhu požiar. Po príchode na miesto
udalosti bolo zistené, že horí trávnatý porast, ktorý sme po
20 minútach zlikvidovali. Týmto sa nám iba potvrdilo, že prírodné katastrofy si nevyberajú, či sú Vianoce, Veľká noc a iné
sviatky, no prídu práve vtedy, keď to najmenej čakáme. V apríli prebehlo v našom zbore taktické cvičenie zamerané na
likvidáciu trávnatého porastu a záchranu dvoch zranených
osôb. O dva mesiace neskôr prebehol výcvik zameraný na
záchranu topiacich sa osôb. Na výcviku sme mali i motorový
čln, ktorý je pri dohľade na festivaloch neodmysliteľnou súčasťou. V máji sme začali s prípravami na realizáciu novej hasičskej zbrojnice, ktorá nám dopomôže lepšiemu a efektívnejšiemu výjazdu a uskladneniu výzbroje a výstroje. Zúčastnili sme sa aj okresnej súťaže, kde sme skončili na 8. priečke
z 10 družstiev.
Chceli by sme sa poďakovať našej pani starostke a poslancom za veľkú snahu a podporu pri napredovaní nášho
zboru.
Ing. Benjamín Vasko
veliteľ Dhz. Opatovce
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Z činnosti speváckeho súboru.
Je koniec prvého polroka a za toto obdobie sa Spevácky
súbor Opatovčan zúčastnil na týchto podujatiach: v predvečer
prvého mája sme svojím vystúpením prispeli k dobrej nálade
pri stavaní mája pred kultúrnym domom v Opatovciach, 11.
mája 2018 sme reprezentovali náš región na výstave EXPO
TOUR na výstavisku pod Sokolicami v Trenčíne, pri príležitosti
sviatku Dňa matiek sme sa predstavili so svojím programom
13. mája 2018 v Trenčianskych Stankovciach. Všetky naše vystúpenia mali kladný ohlas , a to je pre členov súboru podpora
do ďalšej činnosti. Toľko o činnosti súboru, tešíme sa na stretnutie so všetkými našimi priaznivcami.
Janka CHORVÁTOVÁ

Obecná knižnica
Znova bilancujeme činnosť našej knižnice. Za prvý polrok
2018 evidujeme 20 aktívnych čitateľov, ktorí si pravidelne vymieňajú knihy nachádzajúce sa v obecnej knižnici. A že je to
pekná paleta rôznorodých, zaujímavých kníh, Vám dosvedčia
sami.
Podčiarkujem slovo „aktívni“ čitatelia, pretože v evidencii
sa nachádzajú i takí, ktorí si vypožičané knihy privlastnili a nevrátili. V článku uverejnenom v Obecných novinách č. 2 – december 2017 sme vyzývali práve tých „neaktívnych“ čitateľov,
ktorí zabudli vypožičané knihy vrátiť. Patríte medzi nich aj vy?

Ak áno, prineste ich do knižnice, možno práve na ne čakajú tí
aktívni čitatelia. Knižnica v našej obci je otvorená každý piatok
od 17.00 do 19.00. Ale to isto už viete.
Možno ale neviete, že naša obec patrí medzi tie, kde je
obecná knižnica aktívna i s pravidelným doplňovaním nových
kníh. Preto vďaka patrí obecnému úradu, ktorý každý rok prideľuje finančné prostriedky na ich nákup.
Marta Bulková
knihovníčka
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Nájomné zmluvy na hrobové miesta na cintoríne
v Opatovciach
Pripomíname občanom povinnosť mať uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto a zaplatený poplatok za
tento nájom. Keďže pri viacerých zmluvách uplynula lehota
10 okov, na ktoré bola zmluva uzavretá a taktiež zaplatený
nájom, je potrebné na Obecnom úrade v Opatovciach podpísať zmluvu na ďalšie roky a zaplatiť nájom. Nájom z hrobové miesto je 26,50 W/10 rokov, urnové hrobové miesto
10 W/10 rokov a detské hrobové miesto 6,50 W/10 rokov.
Podľa §22, bod 6, 7, 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve má
prevádzkovateľ pohrebiska právo vypovedať nájomnú zmluvu z dôvodu, že nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie
hrobového miesta. Po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo
hrobu považuje za opustenú vec.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach v rámci výkonu samosprávnej pôsobnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení s § 18
ods. 2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, vydalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska
„Obecný cintorín Opatovce“ (ďalej len VZN). Tento prevádzkový poriadok upravuje v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
(ďalej „zákon o pohrebníctve“) prevádzkovanie pohrebiska „Obecný
cintorín Opatovce“ (ďalej len „Obecný cintorín Opatovce“ alebo len
„cintorín“) a s tým súvisiace práva a povinnosti všetkých dotknutých
subjektov. Vzťahuje sa na všetky fyzické a právnické osoby, nájomcov
hrobových miest, prevádzkovateľov pohrebných služieb a návštevníkov pohrebiska.

Výňatok zo VZN
§ 5 VZN - Užívanie hrobového a urnového miesta
1. Právo užívať hrobové miesto a urnové miesto (ďalej „hrobové
miesto“) vzniká uzavretím písomnej nájomnej zmluvy.
2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa
uzatvára písomne, a to na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať
skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanovuje inak.
3. Poplatok za nájom hrobového miesta sa platí maximálne na 10
rokov vopred.
4. Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na
uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto alebo urnové miesto osoba blízka, ak je blízkych osôb viac, tá blízka
osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka
od úmrtia nájomcu hrobového miesta.
5. Zmena nájomcu počas trvania nájomnej zmluvy je možná iba s písomným súhlasom doterajšieho nájomcu.
6. Zmena prevádzkovateľa pohrebiska nesmie ovplyvniť prevádzku
pohrebiska. Pri zmene alebo zániku prevádzkovateľa pohrebiska
preberá nový prevádzkovateľ pohrebiska všetky práva a povinnosti z nájomných zmlúv.
§ 6 VZN - Povinnosti nájomcu hrobového miesta
1. Nájomca je osoba, ktorej prevádzkovateľ pohrebiska prenechal
za nájomné hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov
alebo ľudských ostatkov, a ktorá uhradila nájomné za užívacie
právo k hrobovému miestu.

2. Nájomca hrobového miesta je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú
povinností nájomcu hrobového miesta,
b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové miesto a jeho bezprostredné okolie v poriadku
na vlastné náklady tak, aby nepôsobilo esteticky rušivo vo vzťahu k prostrediu pohrebiska, zabezpečovať údržbu hrobového miesta, pomníka, náhrobných kameňov, náhrobných dosiek a iného príslušenstva, udržiavať hrobové miesto v čistote, pokosené, odburinené, odstraňovať z hrobu zvädnuté
kvety, vence a iné vädnúce ozdoby, vyhorené kahance a sviečky,
d) príslušenstvo hrobu (pomníky, kríže a pod.) musí byť osadené tak,
aby neohrozovalo iných návštevníkov a okolité hrobové miesta,
e) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny
údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4
písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.,
f) udržiavať poriadok na pohrebisku,
g) pred začatím prác na úprave hrobového miesta požiadať prevádzkovateľa pohrebiska o vytýčenie hrobového miesta.
3. V prípade, že nájomca neudržiava hrobové miesto podľa predchádzajúcich odsekov, môže tieto povinnosti splniť prevádzkovateľ pohrebiska na jeho náklady.
4. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom mieste len na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska. Prevádzkovateľ pohrebiska vydá súhlas
na základe ohlásenia stavebno-kamenárskych prác.
5. Po ukončení prác na úprave hrobu je nájomca hrobového miesta povinný vyčistiť okolie a odstrániť zvyšný materiál, pričom zvyšky zo
stavby sa nesmú ukladať do kontajnerov na pohrebisku a nájomcovia sú povinní stavebný odpad odviesť na vlastné náklady.
6. Subjekty, ktoré vykonávajú kamenárske, záhradnícke, či údržbárske
práce na hroboch, sú oprávnené vstúpiť do areálu pohrebiska len
so súhlasom správcu pohrebiska a za podmienok ním určených.
7. Každý podnikateľský subjekt, vykonávajúci kamenárske práce, je povinný nepotrebné zvyšky kameňa a ostatných materiálov, používaných
pri stavbe a oprave pomníkov, vyviesť z pohrebiska na vlastné náklady.
8. Nájomca je povinný pri stavbe hrobky zabezpečiť hrobku pred únikom zápachu do okolia a musí byť vystavaná tak, aby chránila ľudské
ostatky pred hlodavcami.
9. Nájomca je povinný včas zistiť, či rozmery a stav hrobu/hrobky zodpovedajú možnosti uložiť ďalšiu rakvu. Nájomca je povinný na svoje náklady demontovať tie časti hrobky, ktoré obmedzujú bezpečnosť a technologický postup výkopu v rozsahu určenom prevádzkovateľom.
10. Prideľovanie a určovanie poradia hrobových miest je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa pohrebiska.
11. Výrezy a výruby stromov realizuje prevádzkovateľ pohrebiska na základe rozhodnutia príslušného úradu. Žiadosti nájomcov o výrezy prijíma prevádzkovateľ vždy do konca augusta bežného kalendárneho
roka. Výrezy sa smú vykonávať len v období vegetačného pokoja.
12. Nájomcom sa zakazuje na pohrebisku vysádzať stromy a kry. Nájomca môže pri prenajatom hrobovom mieste osadiť lavičku na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa.
13. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby hrobového miesta, možno
vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebné práce
na hrobovom mieste sa počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja môžu vykonávať len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa.
Stavebnými prácami sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie
osadenie, demontáž, oprava a rekonštrukcia pomníka a okolia hrobu.
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Dňa 14. 3. 2018
OZ schvaľuje
• predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
• Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o určení miesta a plôch na
v pôsobnosti Ministerstva financií SR na projekt „Oprava
vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
oplotenia a prístupovej komunikácie k domu smútku – cintorín
počas volebnej kampane na území obce Opatovce
Opatovce“
• zmenu rozpočtu obce Opatovce na rok 2018 rozpočtovým • Plán stavebných prác na rok 2018
opatrením č. 1/2018 v zmysle ustanovenia §14 ods.2, písm. a), • Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2018
b)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zrušilo:
neskorších predpisov podľa predloženého návrhu
• Uznesenie č. 26/2017 (premiestnenie hracích prvkov
• nenávratný finančný príspevok z rozpočtu obce pre: Spevácky
detského ihriska z obecného parku do areálu športového
súbor Opatovčan, n.o. – na činnosť súboru v roku 2018, DHZ
ihriska k osadeným hracím prvkom detského ihriska)
Opatovce – na školenie a technicko-materiálne vybavenie pre
DHZ, JDS ZO Opatovce – na činnosť a aktivity v roku 2018
OZ berie na vedomie:
• Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za •Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017
účelom realizácie projektu „Na kole histórií Velké Moravy“, •Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce za
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce
január - február 2018
Opatovce v SR a programom hospodárskeho a sociálneho •Správu o vykonanej inventarizácii majetku obce Opatovce
rozvoja Trenčianskeho kraja v SR,
k 31.12.2017
• Nájomnú zmluvu medzi Slovenskou republikou, v mene ktorej •Výber dodávateľa s najnižšou cenovou ponukou 2800 h
koná správca Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
DELTAATELIER Ing. Pavol Trunek, na projektovú dokumentáciu
Radničné námestie 8, Banská Štavnica, IČO 36 022 047 a Obcou
„ Oddychová zóna pri Ihrisku Opatovce“
Opatovce IČO 00311901 na predmet a účel nájmu: ľavostrannej •Vyhodnotenie zrealizovaných stavieb podľa plánu stavebných
ochrannej hrádze rieky Váh v rkm 148/460 – 152,350
prác na rok 2017
a brehovej čiary rieky Váh v rkm 147,980 – 148,460, pre
realizáciu stavby „Úprava ľavobrežnej koruny hrádze rieky Váh, Poverilo:
v úseku od obce Opatovce po Trenčín časť Nozdrkovce/ • dať vypracovať znalecký posudok na parcelu Reg. „E“ č. 571 k.ú.
Biskupice, s využitím pre cyklistov a chodcov“
Opatovce
Dňa 13. 6. 2018
OZ schvaľuje
• nenávratný finančný príspevok pre Futbalový klub TJ Veľké
• Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
Bierovce – Opatovce na nákup športových a tréningových
2. polrok 2018
pomôcok vo výške 300 h
• Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, • Zápis vyraďovacej komisie z vyradenia majetku obce zo
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
dňa 13.06.2018
• počet - päť poslancov Obecného zastupiteľstva v Opatovrezervného fondu vo výške 7559,33 h.
ciach pre volebné obdobie 2018 – 2022
• použitie 15000 h z rezervného fondu na investičné akcie obce
• zmenu rozpočtu obce Opatovce na rok 2018 rozpočtovým • úväzok starostu obce Opatovce na volebné obdobie 2018 2022 na plný úväzok
opatrením č. 2/2018 v zmysle ustanovenia §14 ods.2, písm.
a), b)zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých OZ berie na vedomie:
zákonov v znení neskorších predpisov podľa predloženého • Správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce od marca
do mája 2018
návrhu
• Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného • výber dodávateľa v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
neskorších predpisov, pre stavbu „Hasičská zbrojnica-prestavba obj.
vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
s.č. 61“
Opatovce
• Dodatkom č. 1 k VZN č. 4/2017 o úprave podmienok • informáciu Komisie OcZ v Opatovciach na ochranu verejného
záujmu o podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní a majetkových
poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy
pomerov za rok 2017 starostkou obce Opatovce, v zmysle ústavného
rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele
zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
• členov vyraďovacej komisie pre vykonanie vyradenia
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
majetku obce Opatovce: Mgr. Iveta Mondeková,
č. 545/2005 Z.z.
Ing. Benjamín Vasko, Eduard Slávka
• nenávratný finančný príspevok na letný hasičský tábor pre
OZ neschvaľuje
6 účastníkov vo výške 20 h/účastník, t.j. 120 h
• finančnú čiastku 33 h, ako kompenzáciu za bocianie • predaj parcely č. 571, k.ú. Opatovce spoločnosti
DALITRANAS, s.r.o. Veľké Bierovce
hniezdo v záhrade pani M. M.
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Tanečná skupina Goonies
Tanečná skupina Goonies pôsobí v Trenčíne od roku 1996,
začínala s počtom približne desať detí. Dnes ju už navštevuje
okolo 130 detí. V skupine tancujú deti od útleho veku 5 rokov
až do veku 20 rokov. Dokonca sa angažujú aj niektoré maminy,
ktoré sa neboja vyjsť na pódium a predviesť nacvičenú choreografiu. Celá skupina je pod vedením Kataríny Krištofovej (rod.
Pejkovej). Tanečná skupina sa rozdeľuje na sedem detských skupiniek podľa veku. Každá skupinka má každý rok svoju vlastnú
choreografiu v štýle disco dance alebo street/show dance, s ktorou celý rok od januára do decembra vystupujú na rôznych podujatiach v Trenčíne a okolí a súťažia na Slovensku aj v zahraničí. Okrem toho sa deti môžu venovať aj štýlu hiphop, ktorý
navštevujú tie deti, ktoré tento tanečný štýl zaujíma a baví. Taktiež je zriadená pre všetky deti gymnastika, ktorá im pomáha
v obratnosti pri tancovaní. Tie najšikovnejšie deti majú každý
rok aj malé choreografie ako sólo, duo, trio a ostatné formácie
až do sedem tanečníkov. Deti trénujú v Knihe Hviezda v Trenčíne, ale aj v Sokolovni a Športovej hale pri futbalovom štadióne. Tanečníkov čaká za jeden tanečný rok celkovo 5 až 7 súťaží, závisí to od veku tanečníkov. Zúčastňujú sa celoslovenských súťaží, ale aj súťaží v zahraničí napríklad v Českej republike alebo v Maďarsku. Tanečná skupina Goonies má dlhoročnú tradíciu a motto: „Tanec, ktorý vychádza zo srdca je skutočným umením“. Pred dvomi rokmi oslávili svoje 20. výročie
na predstavení Tanečná rozprávka Vianoc, ktorá sa koná každoročne v decembri od roku 2002. Okrem tejto veľkej udalosti
sa každoročne v júni koná aj Letný program Tanečnej skupiny
Goonies na námestí v Trenčíne, otvorený zdarma aj pre verejnosť. V našej obci máme hneď dve dievčatá, ktoré patria do tejto
tanečnej skupiny od malička a celkom náhodou sú to sestry.
Petra Guričanová, ktorá má momentálne dvadsaťdva
rokov, tancovala v tejto skupine už ako šesť ročná. Umiestnení
na súťažiach, ktoré za celú svoju tanečnú kariéru získala je naozaj veľmi veľa, avšak ako vraví, nikdy nešlo ani tak o umiestnenia ako o tie spomienky zo súťaží, vystúpení, sústredení, tréningov, na ktoré bude navždy spomínať. V tanečnej skupine
Goonies ide najviac o tímového
ducha, pocit spolupatričnosti
a priateľstvá, ktoré zotrvajú aj po
ukončení pôsobenia v tanečnej
skupine. Je to jedna veľká tanečná rodina, kde každý každého
pozná, má rád a podporuje. Za
svoje pôsobenie v skupine súťažila so svojimi tanečnými kolegyňami na nezávislých súťažiach po
celom Slovensku, na Majstrovstvách Slovenska v Bratislave,
taktiež v Prahe na súťaži Tanečná

skupina roka a na súťaži Mia festival,no aj na Majstrovstvách
Európy na Balatone. Neskôr začala tancovať aj v Tanečnej skupine Impulz Crew v Skalici, s ktorou súťažila na Majstrovstv ách
v Poreči v Chorvátsku a v Novom Sade v Srbsku. Momentálne
si už tretí rok dorába tanečné konzervatórium v Topoľčanoch
a druhý rok trénuje a tvorí v svojej rodnej skupine. V pätnástich
rokoch začala pomáhať hlavnej trénerke Goonies s trénovaním
malých detí a práve to ju priviedlo na cestu tanečného trénera.
Od jej osemnástich rokov trénovala deti v Nemšovej, v Dubnici,
v Bánovciach aj v Dolných Vesteniciach. Vo veku piatich rokov
začala tancovať v skupine aj jej sestra Patrícia Guričanová, ktorá
momentálne oslavuje svoje dvanáste narodeniny. Paťka je
dievča s veľkou charizmou, výrazom a energiou, ktorú vie dať
do svojich aj sólových aj skupinových vystúpení. Od šiestich
rokov získala veľa drahých kovov na celoslovenských súťažiach,
len za tento súťažný polrok tri prvé, dve druhé, jedno tretie
miesto a tiež cenu poroty zo súťaží v Považskej Bystrici, v Dolnom Kubíne, v Třinci a v Malackách.
Celkovo si tanečná skupina Goonies s ich novými tohtoročnými choreografiami, s ktorými chodia na celoslovenské súťaže
od marca, odniesla päť prvých miest, sedem druhých miest
a dvanásť tretích miest. Avšak tá najväčšia súťaž ich tento rok
ešte len čaká. V Dolnom Kubíne totiž získali nomináciu na Majstrovstvá Európy v Budapešti, ktoré sa konajú 22. júna. Budeme
im držať palce a tešiť sa z ich ďalších úspechov. V Tanečnej skupine Goonies je vítané každé dieťa, ktoré má tanec v srdci.
Patrícia Koníčková
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