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Vážení občania, 

 

opäť sa vám prihovárame prostredníctvom Oponického spravodajcu. Po 
poslednom čísle, ktoré bolo vydané v decembri 2019, nastala situácia, ktorú asi 
nikto nepredpokladal a neočakával. Začal sa boj človeka s nepriateľom, ktorého 
voľným okom nevidno – koronavírusom. Aj napriek všetkému sa život v našej 
obci nezastavil. Preto si dovolím zhrnúť a oboznámiť Vás s tým čo sa v našej obci 
za ten čas, kedy sa život spomalil udialo. 

Skôr ako začnete čítať riadky Oponického spravodajcu mi dovoľte, aby 
som vám všetkým v mojom mene, v mene poslancov obecného zastupiteľstva 
a pracovníkov obce zaželal pekné leto. Aby ste v dovolenkovom období načerpali 
novú energiu do ďalšej práce a zaželal leto prežité v pohode a v zdraví. 

 

 

 
 

Oponický 
spravodajca 
Ročník XIII.                                                                              číslo I.  
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So starým rokom 2019 sme sa rozlúčili a nový rok 2020 sme privítali akciou organizovanou 
obcou s názvom „Silvester 2019“. Účasť nebola veľká. Avšak zábava a atmosféra bola 
vynikajúca, a preto, ak to dovolia okolnosti, akciu budeme opakovať každý rok. Samozrejme 
ste všetci srdečne vítaní. 

  
Vo februári sme 

s poslancami obecného 
zastupiteľstva zorganizovali 
„Fašiangové posedenie“. Jedna 
opäť veľmi vydarená akcia, na 
ktorej bola neočakávane vysoká 
účasť. Dokonca sme museli v sále 
pripraviť ďalšie stoly, čo 
organizátorov potešilo a milo 
prekvapilo. Na posedení mohli 
občania ochutnať vynikajúce 
zabíjačkové špeciality.  

 
 

Nová stopa 

Oslava príchodu nového roka 2020 
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Do tanca a do spevu nám zahrala skupina „Nová stopa“. Za prípravu vydareného podujatia by 
som sa chcel touto cestou poďakovať majstrovi mäsiarovi Petrovi Hodálovi, zamestnancom 
obce pani Erike Kunkelovej, Ivete Zacharovej a poslancom obecného zastupiteľstva                
Mgr. Zdenke Belohorcovej, Mgr. Andrei Gálovej, Petrovi Kohajdovi a manželke Zuzane, 
Lukášovi Košťálovi, Milanovi Žitňanskému. Členom Jednoty dôchodcov Slovenska by som sa  

Príprava zabíjačkových špecialít Pohľad do tanečnej sály Domu kultúry 

Zabíjačkové špeciality 

Nová stopa a starosta obce 



Oponický	spravodajca																																								Júl	2020	 	 Strana	4	
 

chcel poďakovať za prípravu chutných sladkých šišiek, ktoré neodmysliteľne patria 
k fašiangom. Už teraz máme stanovený termín na II. ročník „Fašiangového posedenia“ a tešíme 
sa na vašu účasť.  
 

Každý z vás to určite pozná, že doma je stále čo opravovať a riešiť. Inak tomu nie je ani 
v našej obci. L V januári nám pani riaditeľka materskej školy nahlásila poruchu radiátora 
ústredného kúrenia v spodnej triede. Po zhodnotení situácie sme pristúpil k výmene radiátora 
a rozhodol som sa doplniť chýbajúci radiátor, ktorý bol odstránený už v predchádzajúcom 
období. O výmenu som požiadal pána Petra Rupeka, občana našej obce, ktorý sa podujal 
výmenu uskutočniť promptne  

 
 

vo svojom voľnom čase, čo ma z dôvodu naliehavosti opravy potešilo. No čo ma ešte viac 
potešilo bolo, že sa pán Rupek po vykonaní výmeny zachoval ozaj úžasne. Odovzdal mi triedu 
s vymenenými radiátormi a dodal, že by chcel niečo urobiť pre obec a pre deti, tak nám túto 
opravu urobil zadarmo. Podotýkam nielen opravu, ale aj zakúpenie radiátorov a všetkých 
potrebných súčastí. Celkovo by to obec stálo 500 EUR. Za toto gesto by som sa chcel v mojom 

Radiátor v havarijnom stave Aj takto sa v minulosti riešil havarijný stav 
a dbalo na bezpečnosť našich detí 

Radiátory po výmene 
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mene, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, v mene učiteľského zboru materskej školy 
a verím že aj v mene detí, ktoré navštevujú materskú školu srdečne poďakovať.  

 
Takže pán Rupek: „ĎAKUJEME“. 

 
Vo februári nás čakalo ďalšie nemilé prekvapenie. Pokazilo sa nám obehové čerpadlo 

na našom slávnom tepelnom čerpadle v Dome kultúry. Takže sme museli investovať do kúpy 
nového modernejšieho obehového čerpadla. 

Vymenili sme dva kusy WC mís v materskej škole, ktoré boli taktiež v zlom stave.  
 

Vo februári sme obdržali vyžiadanie z Okresnej prokuratúry Topoľčany o zapožičanie 
originálov administratívnych spisov týkajúcich sa prijatia VZN obce č. 5/2019 o dočasnom 
obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie 
zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostatku, o náhradnom zásobovaní vodou 
a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 
Oponice. Kontrola bola zameraná na zákonnosť schváleného VZN. Kontrolou predložených 
spisov neboli prokuratúrou zistené nedostatky. 

 
Po kontrole poplatkov za vedenie účtu vo VUB a.s. som na základe stretnutia so 

zástupcom banky dohodol nové, výhodnejšie balíky  za vedenie účtov. Na základe 
uzatvorených zmlúv o bežnom účte dôjde k ďalšiemu šetreniu obecných financií.  

 
Od mája 2020 som uzavrel novú zmluvu o bežnom účte so Slovenskou sporiteľňou a.s.. 

Po zistení, že za vedenie účtu majiteľa cenných papierov spravovaných Centrálnym 
depozitárom cenných papierov SR ročne platíme 432,- EUR!!!! a z akcií nemáme ani cent, som 
bol nútený hľadať iného správcu cenných papierov. Podarilo sa mi dohodnúť podmienky 
vedenia účtu cenných papierov so Slovenskou sporiteľnou a.s.. Tieto podmienky boli 
dohodnuté na 18,-EUR ročne za správu cenných papierov. Takže opäť výrazná úspora 
obecných financií. 

 
V mesiaci apríl sme na obecnej ceste medzi kostolom a malým kaštieľom svojpomocne 

osadili spomaľovacie prahy a dopravné značenia. Čo ste určite mnohí z vás postrehli J.Verím, 
že sme tak prispeli k vyššej bezpečnosti našich detí. 
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Vláda SR v stredu 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu 
na celom území našej krajiny mimoriadnu situáciu. Platila od štvrtka 12. marca 2020 od 6. 
hodiny. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo utvoriť podmienky na prijatie 
nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia 
verejného zdravia. Život na Slovensku sa týmto dňom spomalil a začal sa postupne 
obmedzovať. Prišli nariadenia, rozhodnutia, ktoré ukladali občanom rôzne povinnosti 
a obmedzenia. Aj v našej obci krízový štáb rozhodol o mnohých obmedzeniach, z dôvodu 
zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19. Na uvedenú situáciu sme reagovali takmer okamžite, 
dali sme ušiť rúška, ktoré sme hneď začali zadarmo distribuovať najprv medzi najviac ohrozenú 
skupinu obyvateľov, našich dôchodcov a následne medzi ostatných občanov. Za ochotu 
pomôcť pri šití rúšok by som sa chcel poďakovať občanom našej obce Stanislave Krepušovej, 
Ivete Zacharovej a Lenke Gálovej a všetkým občanom, ktorí boli ochotní poskytnúť látku, 
dezinfekčné prostriedky a tak nedostatkový tovar ako v tom čase boli gumičky. Teraz si už 
dovolím konštatovať, že vďaka zodpovednosti, trpezlivosti, tolerancii a snahe občanov našej 
obce, predísť ochoreniu sme túto ozaj neľahkú, neočakávanú a pre väčšinu z nás úplne novú 
situáciu zvládli bravúrne. Krízový štáb v Oponiciach dňa 15.6.2020 zrušil všetky prijaté 
opatrenia v súvislosti so zamedzením a zmiernením následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia 
verejného zdravia. Za disciplinovanosť, trpezlivosť a ochotu pomôcť, vám všetkým patrí veľké 
„ĎAKUJEME“. 

 
Počas vyhlásených obmedzení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-

19 som dostával podnety od občanov obce, na zamedzenie (zákaz) vstupu cudzích občanov, 
ktorí navštevovali Oponický hrad. Avšak musím uviesť, že z mojej pozície som nemal zákonné 
oprávnenie na zamedzenie slobody pohybu občanov. Aj napriek tomu som kontaktoval ZMOS, 
RUVZ aj políciu SR a žiadal som ich o poskytnutie informácie, čo by ma oprávňovalo na 
vydanie zákazu vstupu cudzích občanov na územie našej obce. Bohužiaľ som neobdržal žiadnu 
pozitívnu odpoveď. Preto som zverejnil na prístupových miestach k Oponickému hradu 
informácie o dodržiavaní opatrení prijatých ÚVZ SR a žiadosť o uskutočnenie výstupu na 
Oponický hrad z hranice okresov Nitra – Topoľčany. Chcel som tým zamedziť parkovaniu 
občanov pri bytovkách. No ako ste si mnohí všimli, na Oponický hrad smerovalo veľké 
množstvo turistov a parkovaniu pri bytovkách sa zabrániť nedalo.  

 
V júli a auguste 2020 pristúpime na základe schválenia finančných prostriedkov 

obecným zastupiteľstvom v Oponiciach k výmene okien a radiátorov na prízemí Materskej 
školy. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Topoľčanoch zistil pár nedostatkov pri 
vykonanej kontrole v Materskej škole, ktoré budeme musieť pravdepodobne počas letných 
prázdnin odstrániť. Asi „najzávažnejší“ nedostatok bol, že nám odporučil vymaľovať komplet 
vnútorné priestory.  

Po schválení rozpočtového opatrenia obecným zastupiteľstvom sme zakúpili do 
kuchyne Domu kultúry novú chladničku a umývačku riadu, ktoré poslúžia všetkým občanom 
pri organizovaní rôznych spoločenských podujatí. Okrem toho sme vymenili dosky na stoloch, 
ktoré boli „nahlodané zubom času“,  plánujeme zakúpiť na ne nové obrusy. Takže pri ďalšej 
akcii sa stretneme v kultivovanejších priestoroch sály. 
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V rozpočtovom opatrení poslanci OZ ďalej schválili financie na vybudovania detského 
ihriska. Našim cieľom je vybudovať detské ihrisko v areály základnej školy v Oponiciach 
a plánujeme ho vybudovať svojpomocne, takže náklady by mali byť iba na zakúpenie 
materiálu. 

Dali sme vyrobiť nové dosky na stoly v Dome kultúry. Postupne ich vymieňame. 
Výmenou dosiek nebude dochádzať k poškodzovaniu obrusov, ktoré plánujeme tiež zakúpiť. 
Na nohy stolov osadíme plastové zátky, ktoré zamedzia k poškodzovaniu parkiet. O estetike asi 
ani netreba nič uvádzať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aj napriek obmedzeniam, ktoré súviseli so 
zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 sa 
stavanie mája uskutočnilo tradične 30. apríla 2020. 
Máj sa nám podarilo postaviť za prísnych 
hygienických opatrení. Na stavanie sa prišla 
pozrieť hŕstka ľudí. Bohužiaľ sme z dôvodu vyššie 
uvedených opatrení nemohli pripraviť žiadny 
program.  Dúfame, že budúci rok bude priaznivejší 
a máj budeme stavať s plnou parádou. 

 
 
 
 
 

Starý a nové stoly 
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V podvečer 7.5.2020 sme s úctou položili veniec k pomníku padlých, pri príležitosti dňa 
víťazstva nad fašizmom. Podujatia sa opäť kvôli obmedzeniam zúčastnil obmedzený počet 
obyvateľov, ktorí opäť striktne dodržiavali prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia 
COVID-19.  

Druhá svetová vojna sa oficiálne  skončila 8. mája 1945 o 23:01 hod. podpisom 
kapitulácie v Berlíne. Prvou oslobodenou obcou bola obec Kalinov, a to 21. septembra 1944, 
posledný bol Makov 3. mája 1945. Najvýznamnejší podiel na oslobodení Slovenska od nacizmu 
mala Červená armáda. 

Bilancia obetí druhej svetovej vojny je neobyčajne desivá. Svetový konflikt vtiahol na 
bojiská 61 štátov, čo tvorilo 80 % obyvateľov Zeme. Bojovalo sa na území 40 štátov a zahynulo 
takmer 60 miliónov ľudí, z toho asi 27 miliónov na bojiskách. Státisíce ľudí v zázemí zahynulo 
pri bombardovaní, pri postupe frontu, v národnooslobodzovacích hnutiach a vo väzeniach.  
 
Je dôležité si pripomínať túto udalosť, a nesmieme pripustiť, aby sa na ňu zabudlo. 
Dôstojné pripomenutie si tejto historickej udalosti, položením venca, je prejavom našej úcty       
k ľuďom, ktorí sa o oslobodenie našej vlasti a o celkové ukončenie druhej svetovej vojny 
pričinili, a za krajšiu a lepšiu budúcnosť boli 
ochotní položiť svoje životy.  
Po prednesení príhovoru starostom obce bolo 
podujatie ukončené. Ako ste si mohli všimnúť, 
veniec je uložený na železnom stojane, ktorí sme 
zhotovili, aby sa veniec nepokladal na zem. 

 
V júni sme po zmiernení prijatých opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia 

ochorenia COVID-19 zorganizovali „Deň detí 2020“. Opäť to bolo podujatie, na ktorom bolo 
potrebné dodržiavať opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva. Aj napriek nepriaznivej 
predpovedi počasia a hrozivo vyzerajúcim mrakom, nám počasie vyšlo a podujatie malo veľký 
úspech. Pre deti sme pripravili interaktívne divadlo Mici a Mňau, rôzne športové súťaže, za 
ktoré obdržali pečiatky, ktoré si následne mohli zameniť za sladkosti a nápoj. Ďalej sme deťom 
pripravili chutné hotdogy. Tie odvážnejšie deti sa mohli vyšantiť na skákacom hrade a vyskúšať 
si svoju presnú trefu do bránky s terčom. Veľký úspech u detí malo maľovanie na tvár.  
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Za prípravu a organizáciu podujatia sa chcem poďakovať poslancom obecného 
zastupiteľstva Mgr. Zdenke Belohorcovej, Mgr. Andrejke Gálovej, Petrovi Kohajdovi, 
Lukášovi Košťálovi, Občianskemu združeniu Oponické Slniečko, šikovnému 
kuchárovi Jozefovi Výrostekovi a manželom Jozefovi a Janke Belohorcovým. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vo veci Oponického potoka som v mesiaci marec 2020 požiadal o pomoc pána ministra 

životného prostredia Slovenskej republiky Jána Budaja. Odpoveď pána ministra si môžete 
prečítať nižšie. 

Mici a Mňau a deti 

Atrakcie pre deti 
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Dovolil som si pre vás pripraviť štatistiku, ako sa nám darí napĺňať náš stanovený cieľ 

zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu a znížiť tak množstvo komunálneho odpadu v obci. 
Porovnával som obdobie  január až máj v rokoch 2019 a 2020. 
Množstvo komunálneho odpadu sa v roku 2020 za prvých päť mesiacov v porovnaní 
s rovnakým obdobím roku 2019 znížil o cca 26 ton čo je približne 34 %. 
Pri skle sme aj napriek hrozivo vyzerajúcemu stavu okolo zberných nádob so sklom 
vyseparovali o 0,5 tony menej ako v roku 2019. 

No a teraz asi náš najväčší spoločný úspech je, že tento rok sme zatiaľ vyseparovali 
o 130 % !!! viac papierového odpadu a o takmer 111 % !!! viac plastového odpadu ako minulý 
rok. Dovolím si tvrdiť, aj napriek veľkej nevôli a kritike niektorých občanov s prijatými 
opatreniami.  

Chcem sa poďakovať občanom našej obce za to, že nám svojím zodpovedným 
prístupom pomáhajú nielen pri našej snahe v budúcom roku nezvyšovať poplatky za 
komunálny odpad, prípadne zvýšiť poplatok minimálne. Samozrejme svojím zodpovedným 
prístupom ochraňujete naše životné prostredie. 

Poslanci obecného zastupiteľstva 
v Oponiciach schválili sumu 5 292,-EUR na 
zakúpenie 245 ks 120 l zberných nádob  na 
papier, ktoré už poskytujeme jednotlivým 
domácnostiam. Zvyšných 55 kusov zberných 
nádob zakúpi tento rok organizácia 
zodpovednosti výrobcov (OZV). OZV nám 
prisľúbila každý rok uhradiť ďalšie zberné 
nádoby. Zatiaľ poskytujeme zberné nádoby do 
rodinných domov. Pri bytovky umiestnime 
veľké 1100 l zberné nádoby, ktoré budú 
presunuté z priestorov spred cintorína. 
Nechceme tým nikoho diskriminovať ani 
ukracovať na ich právach. Momentálne sa mi 
to javí ako najlepšie riešenie, aby sme zabránili 
znečisťovaniu priestoru okolo zberných 
nádob. Samozrejme ak sa tento spôsob neujme 
a naďalej sa bude hromadiť neporiadok okolo 
zberných nádob, odstránia sa v obci všetky 
1100 l nádoby na papier a obdržia 120 l zberné nádoby aj domácnosti na bytovkách. Takisto 
ponecháme 1100 l zbernú nádobu aj pri zastávke smerom na Súlovce. Zberných nádob máme 
dostatok. 

Termíny výsypu zberných nádob na papier sa v roku 2020 nebudú meniť.  
Tento rok sme už trikrát v našej obci nechali pristaviť kontajner na zber dreveného odpadu. 
Táto myšlienka sa zatiaľ osvedčila, a preto plánujeme v tomto trende ďalej pokračovať. 

Príklad čo všetko dokážeme 
dať do VO kontajnera 
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Zakúpili sme dve nové 240 l smetné nádoby na cintorín. Jednu na plasty a jednu na sklo. 
No aj napriek tomu som nachádzal v zbernej nádobe na komunálny odpad kahance. A pritom 
sú nádoby umiestnené pri sebe. Separovaním prispejeme k zvýšeniu percenta separácie odpadu. 
Samozrejme vo veľkej miere to záleží na nás. 

Pri miestnom cintoríne sme umiestnili ďalšie dve 1100 l zberné nádoby na sklo. 
 

 

 
 

Piatok. Trinásteho. Ľudia zaťažení poverami v týchto dňoch možno ani nevytiahnu päty 
z domu. Pre niekoho možno naozaj nešťastný dátum. Do školy sme však v tento deň museli ísť 
všetci, niektorí z povinnosti a niektorí, lebo ich to baví a musia z niečoho živiť aj svoje rodiny. 

Piatok trinásteho 2020  sa však dotkol všetkých, či s tým súhlasili alebo nie L Nikto z 
nás ani len netušil, že práve tento deň bude tým ostatným, kedy deti zasadnú do školských lavíc 
poslednýkrát predtým, ako 
nastane dlhodobo voľno.  Príčina 
– slovo, ktoré dovtedy nikomu 
veľa nehovorilo, Covid 19.  

Všetkých nás to 
zaskočilo. Učiteľov 
nepripravených, ale keďže deti 
sú maximálne prispôsobivé , tie 
prijali informáciu, že budú 
najbližšie dni a možno týždne 
doma s nadšením. Samozrejme, 
pochopili to ako neplánované 
prázdniny a eufória a nadšenie v 
ich očiach nemali konca kraja... 
Darmo sme im vysvetľovali, že toto určite prázdniny nebudú a že povinnosti ich aj tak neobídu.  

Porovnanie vyprodukovného množstva odpadu za január - máj

ROK 2019 ROK 2020 Rozdiel %
Komunálny odpad / tona 75,06 49,03 -26,03 34,68
Komunálny odpad / EUR 6 698,00 € 7 693,00 € 995,00 € -14,86 €
Sklo / tona 6,31 5,77 -0,54 8,53
Papier / tona 1,21 2,79 1,58 -130,58
Plast / tona 3,83 8,08 4,25 -110,97

Poplatky
skládkovanie / tona 34,00 38,00 4,00
zákonný poplatok/ tona 10,00 22,00 12,00
Výsyp nádoby / EUR / kus 0,792 0,828 0,04
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Tu však nastal problém, ktorý pocítili najmä učitelia. Koniec školského roka sa v 
podstate nezadržateľne blížil, podľa predchádzajúcich skúseností, keď  teplomer vonku začne 
ukazovať  nad 20stupňov , úmerne k tomu sa prestanú okysličovať mozgové bunky žiakov  
(nepísaný Murphyho zákon)... Ešte stále však zostávalo nejaké učivo, ktoré  čakalo na 
pochopenie a precvičenie . Tak čo teraz? Začali sme pátrať na vlastnú päsť. Zo všetkých strán 
sa na nás začali valiť „overené“ informácie, ako máme postupovať, aby bol výsledný efekt čo 
najlepší. Ale keďže nikto z nás sa ešte v takejto situácii nikdy neocitol, bolo to všetko pre nás 
nové, neoverené, nevyskúšané... 

Každý správny pedagóg začal pátrať po možnostiach, akú cestu zvoliť. Neexistovali 
žiadne pravidlá, príručky, metodiky... s týmto naozaj nikto nerátal. Darmo sme vyhľadávali 
v interneteL Táto situácia nás pristihla nepripravených možno viac, ako sme si stihli pripustiť. 

Tak nastal čas na vlastnú improvizáciu. Samozrejme, ak ste učiteľ, ktorý to všetko 
prežíva a záleží mu na svojich deťoch, vymýšľa  najlepšie možnosti a postupy,  ktoré sa mu 
ponúkajú.  

Väčšina z nás učiteľov je technicky zdatná a vie sa popasovať s nepredvídanými 
okolnosťami. Ale to je iba jedna strana úspechu. Potrebujete mať napr. všetkých žiakov na on-
line hodine spolu. Jedným vyhovuje ráno, ďalším tesne pred obedom ,nájdu sa aj takí, čo by 
neváhali pripojiť sa aj po večeri... Žiaľ našli sa aj žiaci, ktorí sa nepripojili takmer nikdy L V 
tomto prípade márne vysvetľujete rodičom, že chcete dobre pre jeho dieťa a nie je to váš 
výmysel, lebo aj vy by ste mohli tráviť čas s vyloženými nohami- teda v tom ideálnom prípade, 
nakoľko väčšina z učiteliek(snáď sa chlapi neurazia, pretože v školstve ich je naozaj ako 
šafranu) sú učiteľky zároveň  matky  školopovinných detí a majú minimálne rovnaké povinnosti 
ako ostatní. 

Tak hľadá pedagóg iné možnosti. Pošle svojim žiakom zadania úloh mailom, vysvetlí 
prostredníctvom internetu nové učivo. Napríklad nám v tejto situácii veľmi pekne a nečakane 
pomohol školský portál Bezkriedy.sk, s ktorým väčšina detí mala už skúsenosti aj z 
predchádzajúceho obdobia, keď si pomocou neho precvičovali učivo, prípadne opakovali si 
pred kontrolnou prácou v domácom prostredí. 

Žiaľ, ani touto  formou neoslovíte všetkých žiakov, pretože niektoré deti a bohužiaľ aj 
rodičia podcenili situáciu mysliac si, že nastali predčasné prázdniny a nemajú žiadne 
povinnosti.  

Trvalo nám teda určitý čas, kým sme sa spoločne zosúladili na rovnakú vlnu. Ďalšou z 
možností najmä u žiakov starších ročníkov bolo posielanie zadania úloh raz za týždeň s 
prípadným vysvetlením nového učiva. Nasledovala samozrejme spätná väzba, kedy žiaci 
posielali vypracované úlohy späť učiteľovi, aby ich  skontroloval a menovite deťom opravil 
prípadné chybné vypracovanie.  

Nakoľko si uvedomujeme, že nie všetci rodičia mali možnosť tráviť čas doma spoločne 
s deťmi a napriek zložitej situácii chodili ešte aj do práce, museli si nájsť čas aj na venovanie 
sa a pomoc svojim deťom pri školských povinnostiach, patrí im z našej strany veľké 
ĎAKUJEM a uznanie.  Chceli by sme sa všetkým obetavým rodičom poďakovať  za ich pomoc, 
aj keď sme sa ich  snažili zaťažovať úlohami detí čo najmenej. Pravidelne sme konzultovali 
množstvo zadaných úloh aj s kolegyňami z iných škôl a sme si vedomí, že sme deti  zbytočne 
nezaťažovali a rozsah povinností mali v primeranom množstve. 
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Každý deň sme okrem toho sledovali s napätím, ako sa vyvíja celospoločenská situácia  
a čelili otázkam, ako sa všetko bude vyvíjať ďalej a či sa vôbec záver školského roka zrealizuje 
v školských laviciach. Deti sme sa snažili rôzne motivovať, nakoľko sme si uvedomovali, že 
príprava doma je oveľa zložitejšia, ako v podmienkach školy, kedy deti nemajú na výber a sú 
poháňané vpred kolektívom. Presa len, doma- som hladný, treba mi cikať, bolí ma bruško, 
chcem sa napiť, nemám zastrúhanú ceruzku a to strúhanie trvá a trvá...skrátka deti nás vedia v 
domácom prostredí pekne zmanipulovať. Však ste sa v predchádzajúcich riadkoch aspoň trocha 
našli? J 

Postupne plynuli dni a so svojimi žiakmi  sme sa nastavili na rovnaký  rytmus,  aby sme  
všetko spoločnými silami zvládli. Nie raz sa stalo, že sa nás rodičia pýtali( v tajnej túžbe kladnej 
odpovede v ich očiach), či deti v tomto školskom roku vôbec ešte do školy nastúpia. Podľa nám 
dostupných informácií, to už v tomto období vôbec neprichádzalo do úvahy , dokonca aj 
otvorenie následného školského roka bolo otázne. Nikto nevedel takmer nič, dovolíme si tvrdiť, 
že ani samotný pán minister s celým svojim kolektívom... 

Aké však bolo prekvapenie nás všetkých, keď sa zrazu v priebehu mesiaca máj  v 
médiách objavila najskôr nesmelo a opatrne informácia, že možno už  čoskoro sa deti vrátia do 
školských lavíc. Samozrejme dobrovoľne. 

Táto správa  bola ešte v štádiu nepotvrdenosti  a neoficiálnosti a už spôsobila stres, 
chaos a paniku. V neposlednom rade aj veľkú radosť. Myslím, že je asi každému jasné koho 
radosť.  Správne, uhádli ste J- samozrejme rodičia  sa už nevedeli tohto okamžiku dočkať a 
zbaviť sa tak čiastočnej zodpovednosti za to, aby svoje deti naháňali po dome a nútili ich aspoň 
vyložiť pomôcky zo školskej tašky. 

Stres a strach však nastal u nás, zodpovedných za oficiálne vzdelávanie. Otázky: „Máme 
na to možnosti?“, „Vieme deti dostatočne chrániť?“, Čo keď sa niekto nakazený predsa len 
dostane do kolektívu?“, „Vieme žiakov udržať v prísnych bezpečnostných opatreniach?“  A 
kopec iných myšlienok vírili hlavou hlavne p. starostovi a p. riaditeľke školy, predsa len tá 
najväčšia zodpovednosť ležala na ich pleciach.  

Rozhodnutie to určite nebolo ľahké, ale aj vzhľadom na prieskum u rodičov, ktorý sa 
uskutočnil ešte pred nástupom detí do školy, koľkí z nich by deti  poslali späť do školských 
lavíc bolo rozhodnuté, že sa brány našej školy v tomto školskom roku pre deti  ešte otvoria. 

Dokonca sme mali správy od rodičov, že aj deti, ktoré by si za bežných okolností voľno 
najradšej užívali doma, tak sa do školy tešili a nevedeli sa dočkať, kedy budú môcť byť medzi 
spolužiakmi. Samozrejme, nerobme si zbytočné ilúzie- deti sa do školy tešili najmä preto, že 
budú konečne so svojimi kamarátmi a nie kvôli tomu, že si  treba osvojiť ešte nejaké učivo- aj 
keď bez skúšania a naozaj odľahčenou, hravou formou.  

A tak sme deťom na ich sviatok  1.júna-  Deň detí (zase symbolický dátum), pripravili 
darček v podobe nástupu do školy. Dialo sa tak za mimoriadne prísnych  bezpečnostných 
podmienok, ktoré musíme denne  stále dodržiavať. Ranný filter spočívajúci v meraní teploty, 
dezinfekcie rúk je už samozrejmosťou a deti to vnímajú ako bežnú záležitosť. Takisto ako aj 
nosenie rúšok v spoločných priestoroch, nezhromažďovanie sa v skupinách, zvýšená hygiena, 
nehranie sa so spoločnými hračkami. Aj keď pobyt v škole detí je značne týmito opatreniami 
obmedzený, je vidieť, že deti sú medzi kamarátmi aj tak spokojné.  

Z dôvodu bezpečnostných opatrení sme sa rozhodli pre prevádzku školy s vyučovaním 
štyroch hodín bez ŠKD a obedov.  
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Po uplynutí siedmych dní môžeme s uspokojením skonštatovať, že to bol správny a 
dobrý krok. Aj keď si plány, čo sa týka osvojovania  nového učiva už príliš veľké nedávame, 
predsa len efektívnosť výchovno- vyučovacieho procesu v škole je vyššia ako v domácom 
prostredí.  

A čo na to všetko hovoria žiaci, ktorí si už tiež vytvárajú a formujú názory na 
spoločenské dianie okolo seba? Dostali priestor, aby vyjadrili svoj názor, ako hodnotia prvý 
týždeň v škole. 

Tak len na ukážku jeden pekný názor: „V škole je super, len keby nás to rúško tak 
nedusilo a nemuseli sme ho mať!“  

A ak túto dnešnú neistú dobu prežijeme spolu s deťmi „len“ s vyrážkami od spotenia 
pod nosom, bude to tá najmenšia ujma na zdraví nás všetkých.  

Tak všetko dobré a hlavne veľa zdravia priatelia. Vážme si každý deň, ktorý môžeme 
prežiť v pohode v kruhu svojich blízkych. 

 
Kolektív ZŠ v Oponiciach 

Pozývame vás teraz na návštevu do oponickej materskej školy. Kto nevie, tak je hneď 
za obecným úradom. Náš školský dvor a budovu zvonku už poznáte, preto vám ukážeme ako 
to vyzerá v našich triedach. Sú pekné, veľké a môžeme sa v nich dobre vyhrať – v kútiku na 
stavbárov šoférujeme, staviame z rôznych stavebníc, z lega, magformers a iných. Aj dievčatá 
majú krásne legá Frozen, či Minnie, kočíky, bábiky, v kuchynke varíme, v divadielku hráme 
bábkové divadlo. Veľmi radi cvičíme a ako vidíte na fotografiách, tak máme kvalitné telocvičné 
náčinie a náradie. Okrem svalov 
precvičujeme aj mozgové závity☺, 
pričom využívame interaktívne 
tabule s výučbovými programami, 
počítač, IKT a iné moderné učebné 
pomôcky. Radi spievame. Bodaj by 
nie, keď máme skutočný mikrofón 
s reproduktorom ako superstáristi. 
Aby sme v základnej škole vedeli 
pekne písať, používame pomôcky na 
rozvoj grafomotoriky. Spoznávame 
ľudové zvyky a tradície a máme aj 
ozajstné kroje, v ktorých vystupujeme 
na podujatiach obce. Tiež sa z nás 
stávajú malí ochrancovia prírody, pretože sa veľa učíme o prírode a jej ochrane. Pozdravujeme 
vás a prajeme pekné leto. 

 
Škôlkari z MŠ Oponice 
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OZ VETERAN CAR CLUB.APPONY-Oponice dňa 28.6.2020 usporiadalo XI. ročník 
Zrazu historických vozidiel. Pôvodne bola naplánovaná a zabezpečená trasa spanilej jazdy do 
Lehoty pod Vtáčnikom, kde mal byť aj obed účastníkov. Koronakríza nám skrížila plány. 
Najprv to vyzeralo tak, že žiadny zraz nebude. Po uvoľnení opatrení proti Covid-19 sme sa 
urýchlene snažili vybaviť novú trasu a obed. Všetko sa to napokon stihlo v priebehu posledných 
troch týždňoch. 

Zrazu sa zúčastnilo 130 motorových vozidiel a 240 účastníkov. Pre obmedzené kapacity 
sme museli odmietnuť účasť cca 50 historickým vozidlám. Začiatok stretnutia bol v obci 
Súlovce, kde účastníkov privítal starosta obce p. Ing. Gabriel Svorad, ktorý následne vyhodnotil 
súťaž o najkrajší klobúk a víťazom odovzdal ceny. 

Po štarte sa vozidlá presunuli za účasti policajných hliadok do areálu VIRIDIS Kulháň 
, kde bola prestávka na oddych a občerstvenie. Po oddychu sa účastníci vrátili do Oponíc na 
nádvorie hotela Chateau Appony. V obciach, kade historické vozidlá prechádzali, ich vítala a 
podporu vyjadrila široká verejnosť. V hoteli Chateau Appony mali účastníci obed. Medzitým 
si historické vozidlá prehliadali obyvatelia obce a mnoho návštevníkov, ktorí už čakali na 
nádvorí  hotela Chateau Appony. 

O 16.15 hod sa konalo vyhodnotenie najkrajších vozidiel podľa jednotlivých kategórií. 
Ceny víťazom odovzdávali starosta obce Oponice  Mgr. Milan Gál a starosta obce Súlovce    
Ing. Gabriel Svorad.  
Starosta obce Oponice Mgr. Milan Gál ukončil podujatie a poďakoval všetkým zúčastneným 
za dobrú náladu a pohodu. 

OZVETERAN CAR CLUB.APPONY-Oponice sa chce touto cestou poďakovať 
všetkým sponzorom, ktorí pomohli pri organizovaní tohto zrazu: obec Oponice, obec Súlovce,  
hotel Chateau Appony, Nitriansky samosprávny kraj, AGRO-TAMI Nitra, Merge s.r.o., 
FULLSERVIS Ladislav Balej,  FIŠTEP Igor Šiška, Pohostinstvo pod Tríbečom Oponice, 
COOP Jednota Oponice, ROCK PRINT s.r.o., p. Roman Zvala. 
Takisto sa chceme poďakovať všetkým ženám z obce Súlovce, ktoré  nám pomohli pri 
zabezpečení raňajok. Ďalšie poďakovanie chceme vyjadriť všetkým usporiadateľom, ktorí sa 
zaslúžili o hladký priebeh zrazu. 
Poďakovanie patrí aj všetkým zúčastneným, ktorí vytvorili príjemnú a srdečnú atmosféru, ktorá 
nás poháňa, aby sme na budúci rok zorganizovali ďalší, v poradí XII. Zraz historických 
vozidiel. 

Naša najbližšia akcia bude „Oponický pedál“, ktorý sa uskutoční 12.9.2020 so 
začiatkom o 13:00 hod. Srdečne privítame všetkých nadšencov a majiteľov historických 
bicyklov a retrooblečenia. 
 
 

Michal Janošovič 
predseda VETERAN CAR CLUB APPONY-OPONICE 
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Na základe žiadosti o významnú zmenu projektu zo dňa 8.7.2019, ktorú sme následne 
na základe výzvy PPA doplnili dňa 19.7.2019, sme dňa 29.1.2020 obdržali mailovú akceptáciu 
našej žiadosti.  

V tejto súvislosti sme dňa 2.6.2020 zahájili proces verejného obstarávania na predmet 
zákazky „Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu II. etapa“. 

O ďalšom priebehu Vás budem naďalej informovať. 
 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom 9. zasadnutí, dňa 9.12.2019 schválili 

žiadosti o poskytnutie dotácie nasledovne : 
1. poskytnutie dotácie na rok 2020 na podporu kultúry a športu pre občianske združenie OZ 

VETERAN CAR CLUB APPONY – OPONICE vo výške 800 EUR 
2. poskytnutie dotácie na rok 2020 na podporu kultúry a športu pre Telovýchovnú jednotu 

Oponice vo výške 8 500 EUR  
3. poskytnutie dotácie na rok 2020 na podporu kultúry a športu pre základnú organizáciu 

Jednoty dôchodcov Slovenska vo výške 900 EUR 
4. poskytnutie dotácie na rok 2020 na podporu kultúry a športu pre Rímskokatolícku cirkev 

Farnosť Oponice vo výške 2 400 EUR 
5. poskytnutie finančného príspevku na vydanie monografie Občianskemu združeniu 

Apponiana vo výške 800 EUR 
 

 

 
Obec Oponice v roku 2020 podala nasledovné žiadosti o poskytnutie dotácie 
 

1. Ministerstvo financií SR – Modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia  
2. Predseda vlády SR – Zakúpenie nového traktora s príslušenstvom 

1. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Projekt „Architektonicko-historický 
výskum a dokumentácia vykonaného výskumu“  



Oponický	spravodajca																																								Júl	2020	 	 Strana	22	
 

 
1. Environmentálny fond  - Projekt „OPONICE - KANALIZÁCIA - II. ETAPA“ 
2. Environmentálny fond   - Projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ v 

Oponiciach" – komplexná rekonštrukcia. 
3. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – Projekt „Reštaurátorský výskum a návrh 

na reštaurovanie - Marczibányiovský kaštieľ Oponice“ 

 

Evidencia obyvateľstva - stav k 31.12.2019 Počet 

Počet obyvateľov 829 

Prihlásených k trvalému pobytu 14 

Odhlásených z trvalého pobytu 15 

Narodených detí 5 

Počet úmrtí 11 

Uzavretých manželstiev 9 
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