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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom rokovaní dňa 8. 2.
2012:
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole.
• Rozpočet obce na rok 2013 – 2014.
Zrušilo:
• Uznesenie č. 62/2011 z dňa 9. 11.
2011.
Schválilo:
• Kúpnu zmluvu obce Opatovce
a SPF na odkúpenie podielu parcely
v k. ú. Opatovce:
- KN–C parc. č. 294/24 – orná pôda
o výmere 44 m2, v podiele 9/36,
čo predstavuje 11 m2,
- KN–C parc. č. 294/25 – orná pôda
o výmere 78 m2, v podiele 9/36,
čo predstavuje 19,5 m2,
- KN–C parc. č. 294/26 – orná pôda

o výmere 79 m2, v podiele 9/36,
čo predstavuje 19,75 m2,
- KN–C parc. č. 294/27 – orná pôda
o výmere 79 m2, v podiele 9/36,
čo predstavuje 19,75 m2,
- KN–C parc. č. 294/28 – orná pôda
o výmere 80 m2, v podiele 9/36,
čo predstavuje 20 m2,
- KN–C parc. č. 294/38 – orná pôda
o výmere 140 m2, v podiele 9/36,
čo predstavuje 35 m2,
- KN–C parc. č. 294/36 – orná pôda
o výmere 2 m2, v podiele 1/1, čo
predstavuje 2 m2,
- KN–C parc. č. 294/37 – orná pôda
o výmere 1 m2, v podiele 1/1, čo
predstavuje 1 m2.
Celková výmera podielov na pozemkoch je 128 m2, cena za 1 m2
je 15 € a celková cena je vo výške
1920 € + 66 € poplatok za vklad do
katastra nehnuteľností.
• Rozpočet na rok 2012.

• Plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2012 – príloha zápisnice.
• Plán kultúrnych a spoločenských podujatí usporiadaných obcou Opatovce na rok 2012 – príloha zápisnice.
• Jednorazovú nenávratnu finančnú
pomoc vo výške 60 € pre L. Z.
Uložilo:
• Starostke obce pripraviť vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce,
užívaných fyzickými osobami, odpredaním príslušného podielu do osobného vlastníctva fyzických osôb.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom rokovaní dňa 22. 2.
2012:
Schválilo:
• Vybudovanie nového komína v pohostinstve podľa predloženej cenovej ponuky len v prípade, že sa
prevádzkovateľka bude podieľať na
nákladoch do výšky 50 %.

2

OBECNÉ NOVINY

• Vybudovanie kúrenia v pohostinstve
formou osadenia plynového kotla
s napojením na existujúci rozvod
ústredného kúrenia podľa predloženej cenovej ponuky v prípade, že
prevádzkovateľka odmietne finančne sa podieľať na stavbe nového
komína do výšky 50 %.
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach na svojom zasadnutí dňa 14. 3.
2012:
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky obce
k vykonanej inventarizácii majetku
obce k 31. 12. 2011.
Schválilo:
• Predať vyradený nepotrebný majetok obce:
Názov

Množstvo/ €/1 kus
počet ks

Stolička
čalúnená
bledá

15

1,00

Tanier plytký

70

0,03

Tanier hlboký

67

0,03

• Kúpnu zmluvu medzi predávajúcimi
M. Bulkovou, Ing. J. Balážom, E.
Samuelovou, S. Blažejom, a kupujúcim obcou Opatovce so sídlom
Opatovce 73, IČO 00311901 na parcely:
- CKN parc. č. 305/3 o výmere 1826
m2, druh pozemku ostatná plocha,
k. ú. Opatovce, okr. Trenčín, zapísané na LV č. 381, vedeného
na Katastrálnom úrade Trenčín,
Správa katastra Trenčín v podiele:
• M. Bulková ¼, čo predstavuje
456,5 m2
• Ing. J. Baláž ¼, čo predstavuje
456,5 m2
• E. Samuelová ¼, čo predstavuje 456,5 m2
• S. Blažej ¼, čo predstavuje
456,5 m2
- CKN parc. č. 305/4 o výmere 672
m2, druh pozemku ostatná plocha,
k. ú. Opatovce, okr. Trenčín zapísané na LV 387, vedeného na Katastrálnom úrade Trenčín, Správa
katastra Trenčín v podiele:
• M. Bulková 3/24, čo predstavuje
84 m2
• Ing. J. Baláž 3/24, čo predstavuje
84 m2
• E. Samuelová 3/24, čo predstavuje 84 m2
• S. Blažej 1/8, čo predstavuje 84 m2
- CKN parc. č. 305/5 o výmere 544
m2, druh pozemku ostatná plocha,
k. ú. Opatovce, okr. Trenčín zapísané na LV 387, vedeného na Ka-

•
•
•
•

tastrálnom úrade Trenčín, Správa
katastra Trenčín v podiele:
• M. Bulková 3/24, čo predstavuje
68 m2
• Ing. J. Baláž 3/24, čo predstavuje
68 m2
• E. Samuelová 3/24, čo predstavuje 68 m2
• S. Blažej 1/8, čo predstavuje 68 m2.
Na uvedených pozemkoch sa nachádza cintorín obce Opatovce.
Kúpna cena: 1 €/m2
Úhradu z rezervného fondu. Opravu
komína v pohostinstve: 583 €.
Majetkové vysporiadanie cintorína –
kúpna zmluva: 2 434 €.
Dotáciu na činnosť v roku 2012 pre
OTJ Veľké Bierovce – Opatovce vo
výške 500 €.
Dodávateľa na betónovú plochu pri
viacúčelovom športovom ihrisku:
ODES, s. r. o., Partizánska 65, Bánovce nad Bebravou podľa predloženej cenovej ponuky.
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Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach
na svojom rokovaní dňa 13. 6. 2012:
Vzalo na vedomie:
• Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách.
Schválilo:
• Záverečný účet obce Opatovce za
rok 2011 ako celoročné hospodárenie bez výhrad.
• Návrh na zmenu rozpočtu na rok
2012 č. 1.
• V zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov plat starostke
obce, ako súčin priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa §4
ods. 1, bod 1 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach
obce Opatovce je 1,49-násobok
zvýšený o 20 % v zmysle § 4, ods. 2
zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov.
• Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR pre mikroprojekt „Z Opatoviec
do Boršíc, od Váhu k Morave“.
• Predfinancovanie projektu „Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Mora-

•

•
•

•

•

ve“ z rezervného fondu vo výške
21.919,93 € (príspevok ERDF –
19.612,57 €, príspevok štátneho
rozpočtu – 2.307,36 €).
Zmluvu o vzájomnej spolupráci
s obcou Boršice v ČR.
Kúpnu cenu vo výške 10 €/m2 pre
pozemky v k. ú. Opatovce: parcely reg. „C“ číslo 294/41, 294/42,
294/43, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6,
315/7, 315/8, ktoré boli vytvorené
GP č. 43621457-05-11, úradne overeného Správou katastra Trenčín
dňa 9. 5. 2011 pod číslom 418/11
a parcely reg. „C“ číslo 294/44,
294/45, ktoré boli vytvorené GP č.
43621457-15-11, úradne overeného
Správou katastra Trenčín dňa 25.
10. 2011 pod číslom 1087/11. Na
uvedených pozemkoch je plánovaná výstavba inžinierskych sietí
a miestnej komunikácie.
Kúpnu cenu vo výške 7,17 €/m2 plus
náklady na geometrický plán pre
pozemky v k. ú. Opatovce: parcely
reg. „C“ číslo 318/5, 318/4, 320/2,
320/3, ktoré boli vytvorené GP č.
41373006-20-12, úradne overeného Správou katastra Trenčín dňa
14. 5. 2012 pod číslom 412/12.
Kúpnu cenu vo výške 7,17 €/m2
plus náklady na geometrický plán
pre pozemok v k. ú. Opatovce: parcela reg. „C“ číslo 151/2, ktorá boli
vytvorená GP č. 41373006-19-12,
úradne overeného Správou katastra
Trenčín dňa 2. 5. 2012 pod číslom
390/12.
Z uznesenia OcZ č. 35/2011 zo dňa
4. 5. 2011 vypustiť mená Ing. Miroslav Koptík a Ing. Andrej Kebísek.
Aby uvoľnené stavebné pozemky
boli pridelené (na základe evidovaných žiadostí a prijatých uznesení
OcZ o prideľovaní pozemkov pre
individuálnu bytovú výstavbu) žiadateľom: Ing. Richard Bulko a Rastislav Tomašák, občanom s trvalým
pobytom v obci Opatovce.
V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010,
29/2011 predaj pozemku CKN parc.
č. 294/9, k. ú. Opatovce, orná pôda
o výmere 470 m2 v 1/1 a CKN parc.
č. 294/28, k. ú. Opatovce, orná pôda
o výmere 80 m2 v podiele 1/1, cena
za 1 m2 25 € (slovom dvadsaťpäť
eur) kupujúcemu: Peter Šulek, Opatovce.
V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010,
29/2011 predaj pozemku CKN parc.
č. 294/16, k. ú. Opatovce, orná pôda
o výmere 468 m2 v 1/1 a CKN parc.
č. 294/27, k. ú. Opatovce, orná pôda
o výmere 79 m2 v podiele 1/1, cena
za 1 m2 25 € (slovom dvadsaťpäť
eur) kupujúcemu: Ing. Radoslav
Koprivňanský, Trenčianske Stan-

Ročník XII. • Číslo 1 - jún 2012
kovce a Gabriela Koprivňanská,
Trenčín.
• V zmysle uznesenia OcZ č. 29/2010,
29/2011 predaj pozemku CKN parc.
č. 294/15, k. ú. Opatovce, orná pôda
o výmere 466 m2 v 1/1 a CKN parc.
č. 294/26, k. ú. Opatovce, orná pôda
o výmere 79 m2 v podiele 1/1, cena
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za 1 m2 25 € (slovom dvadsaťpäť
eur) kupujúcemu: Ing. Richard Bulko, Opatovce a Ing. Lucia Bulková,
Veľké Bierovce.
• Text Kroniky obce Opatovce za rok
2011.
• Finančný príspevok vo výške 50 €
na zabezpečenie občerstvenia pre
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účastníkov šachového turnaja 5. 8.
2012 v obci Opatovce pre organizátora turnaja Ing. Pavla Ondrišku.
• Finančnú čiastku 33 €, slovom tridsaťtri eur, ako kompenzáciu za bocianie hniezdo v záhrade pre M.
Marchotovú.

Plán stavebných prác v obci Opatovce na rok 2012
• Splašková kanalizácia (TVK, a. s. – EÚ, rozpočet obce).
• Vybudovanie betónovej plochy pre organizovanie športových a kultúrnych podujatí pri viacúčelovom
športovom ihrisku (finančný príspevok ŠR).
• Vybudovanie odberného miesta el. energie pri viacúčelovom športovom ihrisku (rozpočet obce).
• Oprava prístupovej komunikácie k viacúčelovému športovému ihrisku frézovaným asfaltom (rozpočet
obce).

Plán kultúrnych a spoločenských podujatí usporiadaných
obcou Opatovce na rok 2012
5. 2. 2012

Detský karneval 			

16. 9. 2012

Hodová zábava

30. 4. 2012

Stavanie mája

17. 10. 2012

Mesiac úcty k starším

2. 6. 2012

MDD

7. 11. 2012

Vítanie detí do života

Kultúrne leto (v prípade získania finančných prostriedkov)

28. 8. 2012

Životné jubileum – 90 rokov

5. 8. 2012
		

16. 12. 2012

Vianočná besiedka

5. 12. 2012

Mikuláš

Šachový turnaj (organizačné
zabezpečenie Ing. Pavol Ondriška)

Záverečný účet obce Opatovce
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovanom roku 2011, ktorým sa riadi financovanie obce. Obec
zostavila rozpočet podľa zákona č.
583/2004 Z. z. a podľa ustanovenia §
10 ods. 7, o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet na
rok 2011 bol schválený obecným zastupiteľstvom 2. 2. 2011 uznesením č.
4/2011. Rozpočet obce bol zostavený
ako prebytkový. Rozpočet obce bol
v priebehu roku 2011 zmenený trikrát.
Príjmy – rozpočet k 31. 12. 2012 –
133.898,00 EUR, skutočný príjem
131.063,00 EUR, z toho:
• bežné príjmy 94.021,00 EUR,
• kapitálové príjmy 24.151,00 EUR.
V kapitálových príjmoch sú zahrnuté príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív, granty a transfery
z Ministerstva financií SR v sume
14.296,00 EUR.
• príjmové finančné operácie 16.301,00
EUR.

Výdavky k 31. 12. 2011 – rozpočet
136.195,00 EUR, skutočné čerpanie
120.386,00 EUR.
Bežné transfery – skutočné čerpanie 1.741,00 EUR.
Kapitálové výdavky – skutočnosť
27.941,00 EUR. Kapitálové výdavky boli použité na nákup traktorovej
kosačky, na rekonštrukciu Hasičskej
zbrojnice a na investičné akcie – PD
pre vybudovanie miestnej komunikácie od súpisného čísla 127 po trafo
a rekonštrukciu miestnej komunikácie
Záhumnie.
Výdavkové finančné operácie
k 31. 12. 2011 – skutočnosť 9.152,00
EUR. Vo výdavkových finančných
operáciách je zahrnuté splácanie istiny z prijatých úverov a lízingu.
Výsledok hospodárenia za rok 2011 je
prebytok rozpočtu v sume 10.677,00
EUR. Prebytok hospodárenia odporúčam použiť na tvorbu rezervného
fondu. V rezervnom fonde je zostatok
45.603,74 EUR. Rezervný fond je vedený na samostatnom bankovom účte.
Obec vytvára i sociálny fond.

Dotácie v priebehu roku 2011 boli
schválené OcZ a poskytnuté TJ Veľké
Bierovce-Opatovce na dopravu, príspevok na šachový turnaj a príspevok
k 55. výročiu Základnej školy Jána
Lipského Trenčianske Stankovce.
Záväzky k 31. 12. 2011 tvoria sumu
225.275,00 EUR: - záväzky voči bankám, dodávateľom, zamestnancom
OcÚ a leasingovej spoločnosti.
Záverečný účet bol zverejnený v obci
na úradnej tabuli a na webovej stránke obce pred schválením obecného
zastupiteľstva 15 dní. K záverečnému
účtu neboli vznesené žiadne pripomienky. Obsahuje údaje o plnení
rozpočtu prímov a výdavkov v členení
podľa rozpočtovej klasifikácie bilanciou
a aktív a pasív.
Anna Dohňanská,
hlavná kontrolórka
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Mám doma bioodpad, čo s ním?
Takto si povzdychne nejeden občan našej obce, ktorý sa
stará o záhradu pri svojom rodinnom dome či bytovke. A potom mu vhupne do hlavy spásna myšlienka. „A veď načo tu
máme obecnú samosprávu, nech sa stará! Veď ju platíme
z našich daní!“
Len či by všetko tie naše dane utiahli?
Ako to má teda fungovať s tým bioodpadom?
Odpoveď môžeme hľadať v zákone o odpadoch, ktorý platí už od roku 1991 a bol niekoľkokrát novelizovaný. Posledná
verzia hovorí, že obec je povinná separovať biologicky rozložiteľný odpad podľa stratégie nakladania s biologicky
rozložiteľným odpadom (BRO) schválenej vládou Slovenskej republiky (§ 39, ods. 15 zákona 223/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov).
Čo sa za tým skrýva? Predovšetkým to, že aj nakladanie s BRO
sa riadi podľa koncepcií, ktoré sú platné v Európskej únii
a my ako členský štát budeme tiež postupovať podľa nich.
Táto koncepcia hovorí, že na skládky odpadov sa má
dostáť čo najmenej biologicky rozložiteľných odpadov,
lebo z nich následne vzniká metán, ten uniká do atmosféry
a zhoršuje nám klímu, čo má podiel na vzniku skleníkové-

ho efektu a otepľovaní planéty.
Tak čo má obec robiť? Podľa stratégie vlády SR má zabezpečiť do roku 2013 separovanie BRO na území obce.
BRO sa skladá zo záhradného zeleného odpadu, kuchynského odpadu z domácností, z cintorínov, parkov, verejnej zelene,
z jedální, škôl a reštaurácií, z predajní ovocia a zeleniny...
Splniť úlohu separovaného zberu môže obec tak, že zabezpečí vybudovanie obecnej kompostárne, za predpokladu, že bude mať k dispozícii dostatočne veľkú, vhodnú
plochu na zhromaždenie bioodpadu, 1 traktor s vlečkou,
minimálne 1 drvič na konáre, pracovníka, ktorý sa bude
starať o hrobľovanie bioodpadu, jeho ďalšieho prekopania
a prevrstvenia, sledovanie jeho teploty, vlhkosti a kvality
a jeho následného využitia po dozretí kompostu. Nuž a tento proces tiež nie je len za „ďakujem pekne“.
Skúsme sa však zamyslieť nad historickou vetou J. F.
Kennedyho, svojho času prezidenta Spojených štátov amerických, ktorý jedného dňa povedal: „Nepýtajte sa, čo dá
Amerika vám, ale čo vy dáte Amerike?“
Preložené do zrozumiteľnej reči: „Čo môžem urobiť ja pre
moju obec?“

A veruže môžeš!!!

Ak v komunálnom odpade, ktorý sa v súčasnosti vyváža na skládku odpadu bude také vysoké percento bioodpadu, tona za
jeho uloženie na skládke bude čím ďalej drahšia. Aj s poplatkami, ktoré sa teraz platia v obci za odvoz komunálu, aj so všetkými
doplatkami ešte zo strany obce, v konečnom dôsledku na to obec nebude mať. A pocítime to všetci na svojom vrecku.
Teda ako na to? Rok 2013 sa rýchlo blíži a obec vo svojom rozpočte musí zakalkulovať položku separácie bioodpadu, ak
jeho spracovanie bude mať kde vykonávať.
Nečakajme preto, že všetko pôjde ako po masle. Ovplyvnime aj my zbytočné výdaje za niečo, čo vôbec nie je nutné. Zabráňme hneď pri vzniku bioodpadu, aby sa tento ukladal do smetných nádob určených pre iný komunálny odpad. Veď založenie
malých domácich kompostovísk v skrytom kúte záhrady je také jednoduché. V našej blízkosti sú obce, kde takéto praktiky
prekvitajú a so svojimi skúsenosťami sa radi podelia so všetkými, čo o ne majú úprimný záujem.
Prečo máme byť horší od nich? Veď pri dobrej vôli sa dá všetko zrealizovať.
Ing. Mojžišová, Obvodný úrad ŽP Trenčín

Fuj, nieČo tu páchne
„Fuj, niečo tu páchne. Cítiš to aj ty, Jožko?“
„Cítim, cítim, to sused Jano v podvečer vypustil žumpu na svoj záhumienok.“
„A tebe to nevadí?“
„Nuž vadilo by, ale o týždeň musím vypustiť ja tú svoju. Veď čo mám robiť, keď tu kanalizácia nie je. A telu nerozkážeš, na záchod sa ísť musí, aj umyť sa, aj vyprať treba.“
„Ale čo si nepočul? Veď suseda už nemôže používať vodu zo studne. Mala zažívacie problémy, veď vieš, dlhé
sedenia s krátkymi prestávkami. A keď dala vodu skontrolovať, na Hygiene sa zhrozili, že má vo vode nejaké malé
potvory a nesmie ju viac piť. Sused Jano má tú svoju žumpu blízko jej studne a moc často žumpu nevyváža, po
kolaudácii z nej spravil trativod, videl som na vlastné oči.“
Aj takéto praktiky sa bežne používajú v našej obci.
Tak ako by to malo byť správne a podľa zákonov? Vo
všeobecnosti je známe, že vybudovanie kanalizácie je jedna
najdrahších investičných akcií pre obec a ak nie je možné
na ňu získať aspoň časť nákladov vo forme dotácie, jej realizácia sa môže odsúvať do nedohľadna.
Ale zákon nepustí. V prvom rade stavebný zákon (zák.
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), ktorý nariaďuje, že stavba, akou je žumpa, musí byť vybudovaná tak,
aby bola nepriepustná. Aby jej obsah nepresakoval voľne
do podzemia. V prípade podozrenia, že tak nie je, jej vodotesnosť má právo skontrolovať príslušný stavebný úrad
v rámci vykonania štátneho stavebného dozoru. Ak sa

preukáže, že žumpa nie je vodotesná, jej majiteľ musí zabezpečiť nápravu a skúškami vodotesnosti preukázať, že chyba
bola odstránená. A to nie je žiadna lacná záležitosť.
A teraz si predstavme. Máme pekný rodinný dom, alebo
sme sa nasťahovali do pekného bytu v novej bytovke. Odpadová voda nám odteká do žumpy, ktorá spĺňa všetky kritériá
stavebného zákona. Jedného dňa sa však jej objem zaplní
a my keď nebudeme konať, máme problém, lebo jej obsah
nám môže „prebublať“ späť cez našu peknú toaletu. No hrôza. Takže riešenie?
Máme naporúdzi niekoľko variantov:
1. Zapneme čerpadlo a polejeme si s obsahom našu záhradu. Určite si budeme pochvaľovať, aké máme pekné ja-
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hody, koreňovú zeleninu ako dyne, o zemiakoch nehovoriac. Nie, že si pochutíme na všetkom, čo sme dopestovali,
ale telu dodáme aj vynikajúce pracie prostriedky a aviváž,
tá chutí obzvlášť dobre.
2. Zavoláme suseda Fera s fekálom a za fľašu terkelice nám
žumpu vyberie a kdesi vypustí. Že niekde vytvorí mláku
z našich splaškov, v ktorej by sa aj dieťa utopilo, alebo
blízka kyselka, na ktorú sme radi chodili, je zrazu nepitná?
To nám v tej krátkozrakej chvíli akosi nedôjde.
3. Najlepšie riešenie by bolo mať natiahnutú rúru z našej
žumpy priamo do miestneho potoka. Pri veľkej vode sa to
stratí. Veď príroda si s tým nejako poradí. Skutočne?

Takže pozor!!!

Čo teda hovorí zákon o vodách (zák. č. 364/2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov)? Vypúšťanie obsahu žúmp
(riedky, hustý, to je jedno) do povrchových a do podzemných
vôd je zakázaný (§36 ods. 12 vodného zákona). Aj vypustenie obsahu žumpy na svojom pozemku je protizákonné,
lebo sa nepriamo vypúšťa do podzemných vôd. Veď kde tá
odpadová voda asi zmizne? Vsiakne a pretečie ako cez sito
do podzemia a ohrozí spodné vody.
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Vodný zákon riešiť obsah našich žúmp vyššie uvedenými variantmi striktne zakazuje!!!
Správne má obsah žúmp skončiť v najbližšej čistiarni
odpadových vôd. Napríklad za vývoz na čistiareň odpadových vôd účtuje TVS Trenčín – 30 eur/za vývoz.
A teraz sa pozrime na pokuty, v prípade, že budeme tvrdošijne z našich žúmp robiť trativody alebo ich obsah vylievať
kade-tade.
Pokuta za porušenie stavebného zákona sa môže vyšplhať do výšky viac ako 300 eur a za porušenie vodného zákona do výšky 100 eur.
Nuž, priatelia, v snahe ušetriť nejaké euro, je lákavé zbaviť sa žumpových vôd čo najjednoduchšie pre nás. Ale skutočne ušetríme? Veď aj detné deti nám budú raz chcieť
vykrútiť krk za takýto postoj k nášmu okoliu a životnému prostrediu.
Zamyslime sa nad naším konaním, aj nad tým, čo chceme
zanechať našim potomkom, pokiaľ je ešte čas.
Ing. Mojžišová, Obvodný úrad ŽP Trenčín

Materská škola Veľké Bierovce
Koniec školského roka. Čas, kedy hodnotíme, analyzujeme prácu materskej školy. Aké úspechy, prípadne nedostatky sme dosiahli. V školskom roku 2011/2012 sme mali zaradených 35 detí. 15 detí
z Opatoviec, 20 detí z Veľkých Bieroviec. 10 detí nastúpi do 1. ročníka základnej školy.
Výchovno-vzdelávacia činnosť smerovala k celostnému rozvoju detí, učiteľky vystupovali v úlohe facilitátora,
boli deťom príkladom a vzorom, podnecovali ich k vyjadrovaniu vlastných
názorov, postojov a skúseností. Práca
učiteliek bola podmienená odbornometodickou úrovňou a pedagogickou
tvorivosťou, štýlom svojej práce posilňovali sebadôveru a sebaúctu detí.
V materskej škole vládla atmosféra
dôvery, porozumenia a vzájomnej
spolupráce, kooperácie. Výchovno-vzdelávacia činnosť bola usmerňovaná a riadená v súlade so psychohygienickými požiadavkami, nepreťažovala
deti, bola realizovaná v súlade so školským vzdelávacím programom.
Ponuka denných činností zodpovedala rozvojovým možnostiam a schopnostiam detí, bola pestrá a rôznorodá.
Materská škola sa zapájala do akcií
v obci, usporiadaných obecným úradom: vystúpenie detí pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším, Vítanie detí,
Deň matiek a pod. V materskej škole
sme uskutočňovali akcie pre rodičov
i pre verejnosť.
V popoludňajších hodinách prebiehala krúžková činnosť, vedená odbornými lektormi zo ZUŠ Nemšová (výtvarný
krúžok a krúžok hry na flautu), lektor
anglického jazyka z jazykovej školy
Pro Amerciana. Krúžková činnosť je
súčasťou výchovy a vzdelávania v materskej škole, obohacuje ju, nadväzuje

na ňu. Napomáha rozvíjaniu kľúčových
kompetencií detí, prispieva k celostnému rozvoju osobnosti dieťaťa, rešpektuje ich záujmy, nadanie a rozvojové
možnosti a schopnosti. Najúčinnejšou
formou, metódou krúžkovej činnosti je
hra a hrová činnosť.
V školskom roku 2011/2012 sme
dosiahli:
dobré výsledky:
• pripravenosť detí na primárne vzdelávanie
• pestrá ponuka aktivít
• spolupráca so zriaďovateľom, rodičmi, partnermi školy

•
•
•
•

prezentácia školy
zachovávanie tradícií školy
zapájanie sa do súťaží, projektov
krúžková činnosť;

nedostatky:
• poruchy reči detí
• účasť chorých detí na výchove a vzdelávaní
• neskoré platby stravného a rodičovského príspevku.
Ďakujeme rodičom i obecnému úradu za pomoc a spoluprácu a prajeme
všetkým i deťom pekné prázdniny.
Lenka Bulková, riaditeľka MŠ
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O STANKOVSKEJ ŠKOLE ...
Pomaly sa končí ďalší školský rok a zdá sa, že budeme všetci spokojní: žiaci, učitelia a predpokladám, že aj
rodičia. Konečne budú mať žiaci na chvíľu vytúžený pokoj od školy. Nemusia ráno vstávať, môžu oddychovať,
pozerať televíziu, môžu robiť to, čo chcú alebo čo im dovolia rodičia. Môžu si plánovať, ako využiť krásne letné
prázdninové dni, aby boli čo najpríjemnejšie, plné radosti a nádherných zážitkov...
Tejto radosti však predchádzala tvrdá práca v škole počas celého školského roka. Niektorí vynaložili veľké úsilie
na to, aby nazbierali čo najviac vedomostí, aby boli úspešní, ale aj aby mali dobré známky, ktoré tieto vedomosti
symbolizujú. Iní zas možno len nevenovali dostatočnú pozornosť školským povinnostiam, možno sa im len nechcelo a možno si nesprávne mysleli, že vzdelávanie sa nie je pre nich to podstatné...
Všetci zamestnanci školy sa snažili v maximálnej miere pomôcť, aby vedomostí, zručností a skúseností do života bolo toľko, koľko chceli žiaci sami prijať. Sme hrdí na tých žiakov, ktorí sa snažia a dosahujú úspechy v škole
aj mimo školy, ale chceme pomôcť aj tým, ktorým sa tento rok veľmi nedarilo – a verím, že takých žiakov bude čo
najmenej.
Úspechy dosahujú naši žiaci i zaujímavými formami vyučovania, z ktorých sú už niektoré tradíciou. A čo sa
v školskom roku 2011/12 udialo v škole?
Koncom septembra mali naši žiaci zaujímavé podujatie –
zážitkové prednášky spojené s ochutnávkou biovýrobkov,
ukážkami výroby syra, tvarohu a masla a interaktívnou výstavou, ktorých súčasťou boli aj ekologicky chované zvieratá – zajace a sliepky. Toto mimoriadne príťažlivé podujatie
zorganizovali pre našich žiakov Mgr. Richard Medal a Světluš Rajnincová v rámci projektu „BIO – NEBIO“, ktorý sa
uskutočňuje vďaka grantovému programu Otvorená výzva
pre MVO v oblasti vzdelávania Nadácie Orange.
Žiaci si mohli vlastnoručne vyskúšať, ako jednoducho si
môžu vyrobiť domáce maslo. A čo sa naši žiaci dozvedeli
o biopotravinách a ekologickom chove zvierat? Biopotraviny
sú vypestované v rámci ekologického poľnohospodárstva.
Ekologické poľnohospodárstvo je založené na rešpekte
k prírode. Biopotraviny sú vypestované bez použitia chémie,
V dňoch 10. – 14. októbra 2011 sme
na našej škole už po druhýkrát privítali zahraničných hostí v rámci projektu
Comenius. 16 učiteľov z partnerských
škôl v Taliansku, Španielsku, Francúzsku, Poľsku, na Islande a v Českej republike sa tak stalo na týždeň
súčasťou života našej školy. Zaujímali
sa nielen o školu, náš školský systém, ale predovšetkým o našu prácu
s deťmi. Navštívili viaceré triedy, kde
sa rozprávali sa s deťmi. Veľmi sa im
páčila vynovená škola, jej vybavenosť, čistota, výzdoba tried, ale i bezprostrednosť a šikovnosť našich detí
a priateľská atmosféra v škole.
Hlavnou náplňou však boli pracovné stretnutia, na ktorých sa dohodli na
úlohách, ktoré budú žiaci plniť tento
rok v rámci projektu pod názvom Veda
a objavy v Európe so zameraním na
dva prírodné živly – vzduch a zem.

nesmú sa používať umelé hnojivá, pesticídy a herbicídy,
zvieratá nesmú dostávať antibiotiká. Chovaným zvieratám
musia byť poskytnuté podmienky, ktoré zodpovedajú ich potrebám – výbeh, možnosť pastvy, dostatok svetla, dostatok
priestoru na pohodlný oddych a pod.
Biopotraviny majú množstvo predností z hľadiska ľudského zdravia: ich konzumáciou človek nezaťažuje svoj organizmus cudzorodými látkami, majú vyšší obsah vitamínov
a minerálov, taktiež majú často lepšiu chuť a vôňu.
Biopotraviny sú označené certifikátom – označovanie pre
slovenský trh obsahuje písomnú skratku „BIO“, alebo „EKO“
a grafické logo – tzv. „Oko“. Najväčší výber biopotravín majú
predajne zdravej výživy. Biopotraviny sú zdravou voľbou pre
rodinu a i celú našu planétu.

Spoločne v učebni chémie robili i pokusy, ktoré pre nich pripravil učiteľ
z Francúzska. Podrobne naplánovali
všetky aktivity pre deti, ktorými bude
spoločný projekt ukončený do poslednej návštevy v Poľsku, ktorá bude
v máji.
Aby sme našim hosťom ukázali, čo
všetko naše deti vedia, využili sme
všetky sprievodné akcie pri príležitosti 55. výročia školy. Pozreli si našich
najlepších spevákov v súťaži Stankovská lýra, navštívili tvorivé dielne,
na ktorých si vyskúšali pečenie oblátok i zdobenie medovníkov, štvrtáci
pre každú krajinu vyrobili papierové
lietadielka a spolu súťažili, ktoré doletí
najďalej. Naši učitelia mali možnosť
ochutnať aj ich národné špeciality,
ktoré predstavili na spoločnom posedení. My sme im zasa ukázali krásy
Slovenska na celodennom výlete do

Demänovskej jaskyne slobody, ktorá
ich naozaj očarila, podobne ako aj Liptovská Mara i salaš pri Ružomberku
s vynikajúcimi slovenskými špecialitami. Tu dokonca prirovnali našu krajinu
ku Švajčiarsku. Zastavili sme sa i pod
Strečnom a aj krásne slnečné počasie
prispelo k tomu, že si z našej prírody
odniesli tie najkrajšie dojmy. Posledný
deň sa v školskej telocvični stretli so
všetkými žiakmi na programe, ktoré
spolu s p. učiteľkami pripravili k výročiu školy. Boli prekvapení, aké šikovné
a talentované deti v škole máme, pretože program sa im veľmi páčil. Vysoko ohodnotili i prácu učiteľov, ktorí deti
na vystúpenie pripravovali.
O tom, že pobyt v našej škole i na
Slovensku sa im veľmi páčil, svedčia
i ďakovné e-maily, ktoré poslali po
návrate domov. To nás samozrejme
veľmi teší.

Ako som už spomínala, v októbri škola oslávila 55. výročie svojho vzniku. Sme veľmi spokojní, že sme
stretnutie k výročiu mohli absolvovať a žiakom poskytovať vzdelanie vo vynovených a zrekonštruovaných priestoroch. Z eurofondov na projekt: „Zlepšenie energetickej efektívnosti prevádzky Základnej
školy Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce“ škola získala viac ako 1 milión eur
a obec spolufinancovala projekt vo výške 5 %.
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V projekte bola zahrnutá a zrealizovaná:
a) rekonštrukcia kotolne – nový plynový kondenzačný kotol
s účinnosťou 106 % a s reguláciou, zásobníkové ohrievače, výmena vykurovacích telies za oceľové panelové
telesá – KORAD s ventilmi s termostatickými hlavicami,
výmena všetkých rozvodov potrubia a armatúr, nainštalovanie stropného kúrenia v telocvični,
b) rekonštrukcia elektriny – umelé osvetlenie riešené žiarivkovými svietidlami s opálovými krytmi a mriežkami
z vysokolešteného hliníka a tiež žiarovkovými a výbojkovými svietidlami, núdzové osvetlenie únikových ciest
so zabudovanými akumulátormi, výmena vnútorných
rozvodov celoplastovými káblami uloženými pod omietkou, inštalácia nových vypínačov a zásuviek, nástenných
svietidiel nad umývadlami, výmena rozvádzačov, rozvody
telefónu, školský rozhlas s viackanálovou rozhlasovou
ústredňou, nástennými reproduktormi so samostatne inštalovaným regulátorom hlasitosti, zvončeková signalizácia
v každej triede a na chodbách, elektrický videovrátnik pri
vstupných dverách a videoaparátoch v kanceláriách
s rozpoznaním návštevníka a diaľkové ovládanie dverí,
c) výmena okien a dverí na celej fasáde za plastové s izolačným dvojsklom,
d) zateplenie fasády a vymaľovanie fasády,
e) zhotovenie anglických dvorčekov v suteréne miesto sklobetónov,
f) rekonštrukcia školskej kuchyne s protišmykovou podlahou, vybavenie novými spotrebičmi – sporák, robot, umývačka riadu, bojler, chladnička, ventilátor,
g) školská jedáleň s novou podlahou, stolmi a stoličkami,
h) kancelária vedúcej školskej kuchyne s novou podlahou
a nábytkom,
i) prestavba a vytvorenie ďalších 4 nových odborných
učební – chémie, biológie, zemepisu, jazykov – s novými
podlahami, nábytkom, vybavením technikou – interaktívne tabule v každej odbornej učebni, počítač, keramické
tabule a materiály na výučbu.

2004 – škola zlúčená s materskou školou
2010 – celková rekonštrukcia školy.

Z rozpočtu a príspevku obce, školy a rodičovského
združenia sa zrealizovala:
a) rekonštrukcia hygienických zariadení – osadenie nových
WC kombi a nových umývadiel so zadnou stienkou, pisoárov so senzorom, nových pákových batérií,
b) rekonštrukcia rozvodov kanalizácie a rozvodov vody v suteréne a vo všetkých WC, ktoré boli veľmi skorodované
a poškodené,
c) vymaľovanie všetkých priestorov v škole – kabinety, triedy, chodby, šatne, WC, pivnice, ŠJ a kuchyne.
Pri príležitosti výročia sa uskutočnilo v škole množstvo
aktivít, ktoré vyvrcholili oficiálnymi oslavami v piatok 14. októbra za účasti vzácnych hostí, najmä z radov bývalých učiteľov a zamestnancov – osobitne sme sa potešili návšteve
p. Eugénie Dudášovej a p. Emílie Tanáčovej, ktoré boli
v učiteľskom zbore pri založení školy v roku 1956.
Najvýznamnejšie udalosti školy a jej súčasná podoba po
55 rokoch:
1956 – otvorenie školy s názvom Osemročná stredná škola
1961 – škola premenovaná na Základnú deväťročnú školu
1967 – odhalenie pamätnej tabule učiteľovi a národnému
buditeľovi Michalovi Kiššovi
1980 – premenovanie školy na Základnú školu s osemročnou školskou dochádzkou
1992 – realizácia projektu Zelená škola
1993 – zaradenie do siete Škôl podporujúcich zdravie
1997 – škola s právnou subjektivitou
2001 – prepožičanie čestného názvu školy po Jánovi Lipskom
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V súčasnosti navštevuje základnú školu 360 žiakov. Pôsobí
v nej 31 pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov. Školský vzdelávací program má názov LIPA, ktorý obsahuje začiatočné písmená základných prvkov filozofie vzdelávania v našej škole: Ľudskosť, Invencia, Partnerstvo, Aktivita.
Projekty:
• Škola podporujúca zdravie
• Comenius
• Infovek
• Digitálni štúrovci
• Otvorená škola – Infovek
• Otvorená škola – oblasť športu
• Jazykové laboratóriá
• Zdravie v školách
• Školy pre budúcnosť
• Daj si vodu z vodovodu
• Správaj sa normálne
• Sme v škole – Dopravná výchova.
Vybavenie školy:
Za posledných 5 rokov škola prešla výraznou modernizáciou aj v oblasti vybavenia modernou interaktívnou didaktickou technikou. Zriadili sme nové odborné učebne:
• učebňa PC
• jazykové laboratórium
• učebňa chémie a fyziky
• učebňa biológie
• učebňa geografie
• učebňa cudzích jazykov.
Žiaci a zamestnanci školy majú celkovo k dispozícii:
• 40 stolových počítačov
• 28 notebookov
• 10 interaktívnych tabúľ
• 12 dataprojektorov
• 1 vizualizér
• 3 skenery
• 1 digitálnu videokameru
• 3 digitálne fotoaparáty
• 2 multifunkčné zariadenia
• 6 tlačiarní
• 2 videorekordéry.
Od roku 2004 je súčasťou školy aj materská škola. V súčasnosti navštevuje materskú školu 91 detí v 4 triedach. Pôsobí
v nej 8 pedagogických a 2 nepedagogickí zamestnanci.
Aktivity:
• interaktívne vyučovanie
• súťaže – výtvarné, recitačné, spevácke, športové
• kultúrne podujatia – úcta k starším, vítanie detí, stavanie
mája
• besiedky – Mikuláš, Vianoce, Deň matiek
• karneval
• návštevy knižnice
• folklór
• ZUŠ.
Aj materská škola prešla za posledných 5 rokov výraznou inováciou:
• celková rekonštrukcie sociálnych a hygienických zariadení
• výmena podláh v triedach
• novýnábytokvovšetkýchtriedach–LES,ZOO,LÚKA,ZÁMOK
• nový nábytok v jedálni a v rozdeľovni stravy
• stolový PC, 3 notebooky, LCD televízor, digitálny fotoaparát, kopírka
• výmena všetkých okien za plastové.
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V rámci osláv si žiaci IV. A triedy pozvali na hodinu slovenského jazyka vzácneho hosťa, 82-ročného pána Jozefa Obdržala
z časti obce Sedličná. Tento vitálny pán, rodák zo Stankoviec, prišiel porozprávať o spomienkach na jeho školské časy.
Ako prvák a druhák chodil do dvojtriedky, vtedy ešte v obci Sedličná. Namiesto písaniek, ktoré boli prepychom pre deti
z chudobných rodín, používali tabuľky s dreveným rámom a priviazanou špongiou. Miesto pera slúžil grifeľ (zastrúhaný uhlík
z bridlice). Do školy mohli chodiť prevažne v zime, pretože väčšiu časť roka museli deti pomáhať rodičom na poliach a statkoch. Ak žiak urobil priestupok, kľačal na drevenom polienku v kúte triedy alebo dostal prútikom po prstoch. Učiteľov si vážili,
aj napriek tomu, že ich občas potrestali.
V školskom roku 2009/2010 podala naša škola súťažný návrh do Národnej agentúry Programu celoživotného
vzdelávania „Európsky učiteľ jazykov 2011“. Na základe
rozhodnutia národnej poroty iniciatívy Európskej komisie v
jazykovom vzdelávaní s názvom Európska značka pre jazyky bol 11. novembra 2011 udelený našej pani učiteľke Mgr.
Kataríne Bohušovej certifikát „Európsky učiteľ jazykov
2011“.
Na slávnostnom odovzdávaní ocenenia sa zúčastnila pani
učiteľka aj s riaditeľkou školy. Vďaka udeleniu certifikátu za
realizáciu inovačných a zaujímavých aktivít v jazykovom
vzdelávaní môže škola na svojich dokumentoch, tlačivách,
či v priestoroch školy používať logo iniciatívy ako značku
kvality vo vzťahu k výučbe cudzích jazykov.
Udelenie ocenenia nebolo iba formálnym aktom – predchádzala mu podrobná charakteristika pedagogickej práce
Mgr. Bohušovej, ako aj kontrolná návšteva pracovníčky
z národnej agentúry SAAIC – Program celoživotného vzdelávania. Počas návštevy si overovala pravdivosť uvedených
skutočností v návrhu a presvedčila sa o nich aj osobnou
účasťou na vyučovacích hodinách v našom modernom jazykovom laboratóriu. Zo 14 nominovaných pedagógov z celého Slovenska bol certifikát udelený iba 4 učiteľkám – preto
sa aj touto cestou chceme nielen pochváliť, ale najmä poV decembri zavládla v našej škole
pravá predvianočná atmosféra. V tento deň sme sa rozhodli zorganizovať
Deň otvorených dverí, ktorý sa niesol nielen v duchu blížiacich sa najkrajších sviatkov roka, ale ešte stále
doznievajúcich osláv 55. výročia založenia našej školy. Rodičom našich
žiakov, ale aj ostatnej verejnosti sme
chceli predstaviť novú tvár našej školy po rozsiahlej rekonštrukcii a po vý-

ďakovať našej pani učiteľke za svedomitú a aktívnu prácu.
Jej ocenenie si vážime o to viac, že za 7 rokov bolo v tejto
kategórii ocenených iba 30 učiteľov zo SR, z toho boli iba 2
učitelia základných škôl z Trenčianskeho kraja.

raznej modernizácii jej vybavenia, no
zároveň sme chceli podčiarknuť jej
neodmysliteľnú spätosť s miestnou
kultúrou a tradíciami.
Od rána žiaci predvádzali svoje zručnosti na tvorivých dielňach s vianočnou
tematikou, vo vestibule školy vládol
čulý ruch pri bohatej predajnej výstavke
vianočných výrobkov a ozdôb. Počas
celého dňa si mohli návštevníci pozrieť
vynovené priestory školy a moderne

vybavené odborné učebne (niektorí
rodičia si novú didaktickú techniku aj
vlastnoručne vyskúšali). Vyvrcholením
celej akcie bola slávnostná akadémia
o 16. hodine, na ktorej sa v bohatom
kultúrnom programe predstavila temer
tretina našich žiakov.
Táto vydarená spoločenská aktivita
bola krásnou bodkou za úspešným rokom 2011 a veríme, že v tomto duchu
vykročíme aj do nadchádzajúceho roka.

V januári sme do medzinárodnej výtvarnej súťaže Tvoje vysnívané auto (vyhlasovateľ Toyota) poslali práce žiakov: Kristián
Hrušovský 9. B, Radovan Forgáč 7. B, Martin Klinčúch 4. A, Sofia Šišovská 4. A, Martin Frič 3. A, Ján Hostačný 3. A.
Výsledky 6. ročníka národnej súťaže – naši žiaci so svojimi kresbami získali:

2. miesto – Kristián Hrušovský

4. miesto – Radovan Forgáč
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Sviatky jari sme si pripomenuli projektom pod názvom Veľkonočné sviatky pod vedením pani učiteľky Kytovej a Kršjakovej.
Do projektu sa zapojilo 29 žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci ukázali svoje zručnosti pri vytváraní krásnych veľkonočných prác,
napiekli voňavé oblátky a voňavé medovníky, ktoré potom zdobili šikovné ruky dievčat. Medzi pestrou paletou tradičných
ozdôb a predmetov nechýbali veľkonočné pozdravy, motívy maľované na papier, sklo a fóliu. Chlapci robili cestovinové vajíčka.
Všetko, čo vznikalo pod rukami šikovných žiakov, si mohli ostatní žiaci školy nielen pozrieť, ale aj kúpiť za symbolickú cenu.
Pri príležitosti Dňa Zeme pripravujeme každoročne aktivity na zvýšenie
environmentálneho povedomia žiakov
našej školy. Zároveň chceme dosiahnuť, aby životné prostredie našej
obce bolo čisté a upravené. Aj tento
rok sme sa zapojili do celoslovenskej
akcie Vyčistime si Slovensko.
Žiaci 2. stupňa našej školy odviedli
kus záslužnej práce pri likvidácii nelegálnej skládky odpadu v časti obce
Sedličná. Pod dohľadom svojich triednych učiteliek a usmerňovaní pracovníkov OPS v Trenčianskych Stankovciach zaplnili odpadom 4 nákladné autá.

Žiaci z 1. stupňa mali zase na starosti areál základnej a materskej školy.
Ich cieľom bolo skrášlenie prostredia,
v ktorom žijeme – svedectvom usilovnej práce našich malých žiačikov boli
kôpky rôzneho smetia, kameňov, väčších i menších konárov popri chodníkoch v školskom areáli.
Takéto aktivity naša škola organizuje najmä z výchovného hľadiska – aby
mladá generácia pochopila, koľko úsilia treba vynaložiť na odstránenie hriechov, ktoré páchame na našej prírode
a ako necitlivo sa správajú k svojmu
bezprostrednému okoliu niektorí nezodpovední obyvatelia.

Škola organizuje a zapája usilovných žiakov do olympiád a súťaží:
- matematická olympiáda,
- matematická Pytagoriáda,
- olympiáda z anglického jazyka,
- celoslovenská súťaž EXPERT,
- celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO,
- celoslovenská súťaž MAKSÍK a MAX,
- recitačné, spevácke, športové a výtvarné súťaže.
A mnohé ďalšie aktivity i súťaže,
s ktorými sa môžete oboznámiť na našom webovom sídle:
www.zs.trencianskestankovce.sk.

Za prácu v školskom roku 2011/12 chcem poďakovať všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom,
žiakom, sponzorom a všetkým prispievateľom 2 %, ktoré nám pomôžu pri realizácii ďalších prác v škole, či pri jej
vybavení. Naše poďakovanie patrí i všetkým rodičom, ktorí boli ochotní pomôcť, veď pomáhali škole, aby aj ich deti
boli v príjemnom prostredí.
Prajem všetkým žiakom i pedagógom, aby si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí na našej krásnej planéte. Žiakom prajem, aby si užili prázdniny v zdraví, nech nie sú hrdinovia
na nesprávnom mieste – ani vo vode, ani na cestách, nech sú hrdinami tam, kde ich niekto blízky, či neznámy potrebuje.
Teším sa na ďalšiu spoluprácu po prázdninách v novom školskom roku.
Mgr. Darina Sýkorová, riaditeľka školy

Založenie speváckeho
súboru v Opatovciach

V marci 2012 začala obecná knižnica (a neskôr sála kultúrneho domu) v Opatovciach jedenkrát do týždňa ožívať
spevom ľudových piesní 11 žien – speváčok, 3 mužov –
spevákov a tónmi harmoniky harmonikára. Rozpačitý spev
pri prvých stretnutiach sa postupne menil na pekné ľudové
piesne. Ženy a muži pod vedením Jozefa Horňáka trávia dve
až tri hodiny jedenkrát do týždňa nacvičovaním spevu ľudových piesní. Starostka obce v rámci svojich možností podporuje túto iniciatívu a dúfa, že v obci vznikla skupina spevákov, ktorá si vybuduje tradíciu a bude v budúcnosti rozdávať
radosť pri počúvaní piesní nielen občanom Opatoviec, ale aj
širokému okoliu. Prvé vystúpenie speváckej skupiny bude

v rámci Kultúrneho leta Opatovce 8. júla 2012. V septembri
2012 sa skupina predstaví na Vinobraní spojeného s folklórnym festivalom v obci Boršice, našej partnerskej obci v ČR.
Založenej speváckej skupine želáme veľa pekne zaspievaných piesní, veľa úspechov pri ich vystupovaní a veľa spokojných poslucháčov. Veríme, že naše speváčky a spevákov
prídete v čo najväčšom počte podporiť pri ich premiére na
Kultúrnom lete v Opatovciach 8. júla 2012.
Starostka obce ďakuje občanom, ktorí pomohli pri zabezpečení krojov pre členov speváckeho súboru: Emília Šleková, Anna Chorvátová, č. 54, Magda Škúciová, Anna Kováčová, Bystrík Horňák, Margita Králiková, Jana Vraždová,
Monika Rogovská a krajčírka Anka Párčiová, ktorá upravila
a dokompletovala kroje.
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Projekt
„Z Opatoviec do Boršíc, od Váhu k Morave“
Obec Opatovce v decembri 2011
predložila TSK – Správcovi fondu
mikroprojektov v rámci operačného
programu cezhraničnej spolupráce
SR – ČR žiadosť o finančný príspevok
pre projekt „Z Opatoviec do Boršíc, od
Váhu k Morave“. Na základe splnenia
podmienok poskytnutia pomoci a podpory v súlade s § 14 a násl. zákona
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva bola žiadosť našej obce
schválená v žiadanej výške: finančný
príspevok z ERDF – 19.612,57 € (85 %),
finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR – 2.307,36 € (10 %), vlastné zdroje – 1.153,69 € (5 %). Celkové
oprávnené výdavky činia 23.073,62 €.
Projekt bude realizovaný v období
od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013. Počas tohto obdobia budú uskutočnené v rámci
projektu podujatia v obci Opatovce –
SR a Boršice – ČR, ktoré prispejú

k posilneniu cezhraničnej spolupráce,
zachovaniu a rozvoju tradícií, podpore
tradičných výrob, výmene skúseností.
Obec Opatovce sa predstaví v partnerskej obci Boršice 22. septembra
2012 v rámci Vinobrania spojeného
s folklórnym festivalom. Na podujatí
vystúpi spevácka skupina z Opatoviec
s DH Váhovanka, detský folklórny súbor zo ZŠ v Trenč. Stankovciach, ktorú
navštevujú aj deti z Opatoviec, predstavia sa ľudoví remeselníci – pletenie
košíkov, výroba bábik, pečenie koláčikov, medovníkov a Mgr. Danka Struhárová s koníkom bude informovať
o liečebnej metóde hipoterapii.
Na jeseň 2012 sa šachisti z Opatoviec
zúčastnia turnaja v šachu usporiadaného obcou Boršice.
V auguste 2013 sa bude konať oslava v obci Opatovce pri príležitosti 900.
výročia prvej písomnej zmienky o obci.
V rámci osláv sa zasa v obci Opatovce
predstavia folklórne skupiny, dychová

hudba a ľudovoumeleckí výrobcovia
z obce Boršice. Bude zrealizovaná
výstava, na ktorej sa budú prezentovať obe obce. Prvú augustovú nedeľu
2013 sa uskutoční tradičný šachový
turnaj v našej obci, ktorého sa zúčastnia šachisti z obce Boršice.
V rámci projektu bude realizované aj
vydanie publikácie o oboch obciach
a zhotovenie spomienkových predmetov.
Taktiež bude zrealizované zdokumentovanie všetkých aktivít projektu
formou DVD.
Verím, že projekt prispeje k rozvoju
medziľudských vzťahov, zvýšeniu atraktivity oboch obcí, nadviazaniu kontaktov,
možno aj priateľstva občanov oboch
obcí, prinesie novú formu kultúrneho,
spoločenského a športového vyžitia.
Pevne verím, že vďaka projektu sa rozbehnú aj ďalšie aktivity, či už charakteru
kultúrneho, spoločenského, športového,
alebo priateľských stretnutí.

Detský karneval

Stavanie mája

V nedeľu 5. februára 2012 o 15. hodine sa sála kultúrneho
domu premenila na ríšu rozprávkových bytostí, zvieratiek,
chrobáčikov. Deti v maskách sa zišli, aby sa zabavili pri veselých pesničkách a vtipných súťažiach. O ich veselú náladu
sa postarali lienka a včielka (členky Trenčianskeho hradného divadla). Do tanca i k dobrej nálade prispel Dj Richard
Bulko veselými skladbami a pesničkami. Na záver karnevalu
dostala každá maska malý darček, ktorý pripravil Obecný
úrad Opatovce s pomocou pani Marty Šulekovej.

Aj tento rok sme sa 30. apríla zišli pri kultúrnom dome
v Opatovciach na stavaní mája. Strom na máj poskytlo Pozemkové spoločenstvo podielnikov Opatovce. Deti okrášlili
máj krepovými stužkami a potom sa dostala k slovu technika
pod rukami Sandra Prekopa, ktorý pomocou autožeriavu za
asistencie pomocníkov osadil máj do zeme.
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Medzinárodný deň detí
Deti oslávili svoj sviatok v sobotu 2. júna 2012 v areáli pri športovom ihrisku v Opatovciach. Obecný úrad pripravil pre deti
bohatý program: nafukovací skákací hrad, rôzne súťaže – skákanie vo vreci, triafanie loptičkou, loptové hry. Na pripravenej
pahrebe si deti opekali párky, ktoré im chutili s chlebom a horčicou. Ozvučenie a rezké piesne, aby sa deťom lepšie súťažilo,
zabezpečil Richard Bulko. Na záver dostali deti k svojmu sviatku malý darček.
Starostka obce ďakuje sponzorom, ktorí pomohli pri zabezpečení osláv MDD: Ing. Marcela Opačitá majiteľka predajne Potraviny v Opatovciach, Trenčiansky samosprávny kraj, Márius Pedersen, a. s., Trenčín, ďalej ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali
na organizačnom zabezpečení osláv.

Zmluva o spolupráci s obcou Boršice v ČR
Dňa 2. mája 2012 na Obecnom úrade v Opatovciach
dostala skutočnú podobu pripravovaná spolupráca obce
Opatovce s obcou Boršice z Českej republiky, podpísaním
Zmluvy o vzájomnej spolupráci starostkou obce Opatovce
Jankou Horňákovou a starostom obce Boršice Ing. Romanom Jílkom. Obe obce budú spolupracovať v kultúrnych,
spoločenských a hospodárskych odvetviach formou vzájomnej výmeny skúseností v oblasti kultúry, športu, turistiky,
vytvorením a udržaním dobrých priateľských vzťahov medzi
hospodárskymi a spoločenskými inštitúciami oboch obcí,
vytvorením priaznivých podmienok na stretnutia odborných
pracovníkov vo všetkých oblastiach, spoluprácou v hospodárskej, edukatívnej, infraštrukturálnej a environmentálnej
oblasti, obojstrannou účasťou na podujatiach v družobnej
obci. Zmluva sa uzatvorila na 5 rokov, a viackrát sa automaticky predlžuje, ak o zrušenie niektorá zo zmluvných strán
nepožiada písomne. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch strán a účinnosť po schválení zmluvy v samosprávach oboch obcí.
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OTJ Veľké Bierovce-Opatovce
Futbalisti začali prípravu na jarnú časť sezóny 14. januára 2012, na tréningy využívali multifunkčné
ihrisko v Opatovciach, telocvičňu v Trenčianskych Stankovciach a okolité terény pri ihrisku vo Veľkých
Bierovciach.
Káder mužstva pod vedením Romana Kadáka a Bystríka
Ondrášeka tvorí 19 hráčov: Rudolf Ondrašik, Michal Holíček,
Martin Markech, Milan Fabian, Luboš Zhanač, Peter Bulko,
Juraj Mercek, Tomáš Sivák, Martin Horňák, Lukáš Breznický, Roman Bulko, Juraj Barták, Ladislav Žuži, Stanislav Kajaba, Rastislav Tomašák, Aleš
Viršinský, Martin Sivák, Peter
Marcinát a Pavol Barták.
V konečnej tabuľke obsadili
8. miesto so ziskom 42 bodov,
v porovnaní s predchádzajúcim
súťažným ročníkom si udržali
rovnakú pozíciu a polepšili si
o jeden bod. Najlepším strelcom
sa stal Tomáš Sivák (13 gólov)
pred Jurajom Bartákom (7 gólov)
a Petrom Bulkom (6 gólov).

Hráčom treba poďakovať za dobré výkony, aj keď nie vždy
zvíťazia a hra sa im darí, ale stále patria medzi úspešné mužstvá v majstrovstvách oblasti. Naši futbalisti vždy nechajú na
ihrisku všetky svoje sily a futbalové umenie, veľakrát aj na
úkor svojho zdravia a zranenia. Preto si zaslúžia povzbudenie a potlesk, ale namiesto toho sa im viac dostávajú hanlivé
pokriky, urážky a nadávky od „tiež fanúšikov bierovskéhoopatovského futbalu“.
Žiaci obsadili 8. miesto so ziskom 31 bodov. Najlepším
strelcom jarnej časti sa stal Patrik Ondrášek (9 gólov) pred
Romanom Vavrušom (8 gólov). Po skončení súťažného ročníka skončili pôsobenie u žiakov Roman Vavruš a Adrián Mojžiš, ktorí by mali pokračovať vo svojej futbalovej kariére v doraste
Trenčianskych Stankoviec. O žiakov sa starali Roman Kadák,
Bystrík Ondrášek, Marek Ondrášek a Milan Gabriš.
Všetky aktuálne informácie o futbale sú na internetovej
stránke www.tjbierovce-opatovce.tym.sk

Tabuľka muži – Majstrovstvá oblasti,
súťažný ročník 2011/2012

Tabuľka žiaci – II. trieda skupina „B“,
súťažný ročník 2011/2012

*

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

*

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

1

Kočovce

30

22

4

4

109:43

70

1

Dolné Srnie

22

18

2

2

186:21

56

2

Chocholná-Velčice

30

20

3

7

101:31

63

2

Drietoma

22

17

2

3

102:31

53

3

Trenčianska
Turná

30

18

6

6

91:44

60

3

Vrbovce

22

14

4

4

107:32

46

4

Kočovce

22

12

3

7

94:38

39

4

Očkov

30

16

2

12

75:62

50

5

22

10

5

7

59:45

35

5

Trenčianske
Jastrabie

30

15

5

10

46:44

50

Moravské
Lieskové

6

Beckov

22

10

3

9

84:54

33

6

Dolná Súča

30

14

6

10

57:55

48

7

Ivanovce

22

10

3

9

87:72

33

7

Horná Súča

30

13

5

12

53:51

44

8

22

9

4

9

53:60

31

8

Veľké
Bierovce-Opatovce

30

12

6

12

51:59

42

Veľké
Bierovce-Opatovce

9

TTS Trenčín

22

11

0

11

76:50

24

Horné Srnie

30

10

Chocholná-Velčice

22

6

0

16

52:107

18

11

Nová Ves
nad Váhom

22

2

0

20

10:230

6

12

Trenčianske
Bohuslavice

22

0

0

22

6:176

0

9

11

6

13

60:76

39

10

Soblahov

30

11

4

15

58:70

37

11

Dubodiel

30

11

3

16

56:72

36

12

Bošáca

30

10

2

18

49:58

32

13

Kálnica

30

7

10

13

37:60

31

14

Veľká
Hradná

30

9

4

17

31:66

31

15

Zamarovce

30

8

3

19

52:95

27

16

Trenčianska
Teplá

30

6

5

19

52:92

23

roman kadák
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OBEC BORŠICE

Z OPATOVIEC DO BORŠÍC, OD VÁHU K MORAVE

AKTIVITY MIKROPROJEKTU
Dni obcí Opatovce – Boršice v ČR – 22. septembra 2012
Kultúrne a spoločenské podujatie sa uskutoční v ČR v obci Boršice.
Na podujatí sa predstavia:
- folklórne, spevácke a hudobné súbory z obce Opatovce a Boršice
- ľudovoumeleckí remeselníci a tradičné výroby oboch obcí
Šachový turnaj Opatovce – Boršice v ČR v obci Boršice – na jeseň 2012
Dni obcí Opatovce – Boršice v SR – august 2013
Kultúrne a spoločenské podujatie sa uskutoční v SR v obci Opatovce.
Na podujatí sa predstavia:
- folklórne, spevácke a hudobné súbory z obce Opatovce a Boršice
- ľudovoumeleckí remeselníci a tradičné výroby oboch obcí
Šachový turnaj Opatovce – Boršice v SR v obci Opatovce – august 2013
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Z OPATOVIEC DO BORŠÍC, OD VÁHU K MORAVE

Dni obcí Opatovce – Boršice v ČR
22. septembra 2012 v obci Boršice

13.00 h
Slávnostný sprievod všetkých účinkujúcich a usporiadateľov
13.30 h
Privítanie všetkých účinkujúcich starostom obce Boršice
14.00 h
Otvorenie festivalového programu
14.15 h – 17.00 h
Hlavný program festivalu
Vystúpenie folklórnych, speváckych a hudobných súborov
19.30 h
Spoločenská zábava pri cimbale
V prípade záujmu zo strany občanov obce Opatovce zúčastniť sa na podujatí
v Boršiciach, obec Opatovce zabezpečí autobus (cena na osobu 6 €).
Záujemcovia, prihláste sa na Obecnom úrade v Opatovciach
do konca júla 2012.

