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Vážení občania, 
želám Vám v mojom mene, v mene poslancov obecného zastupiteľstva 
a v mene zamestnancov obce príjemné prežitie dovolenkového 
obdobia, aby ste načerpali nové sily do ďalších dní tohto roka a prežili 
ho v zdraví a pohode. 
 
 
 

 
 
                      Mgr. Milan Gál 

                        starosta obce 

 
 

Oponický 
spravodajca 
Ročník XV.                                                                                  číslo I.  
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Začiatok roka bol naďalej poznamenaný 

opatreniami v súvislosti s  ochorením COVID-19. 
Stretávali sme sa s rôznymi obmedzeniami, ktoré nám 
bránili v riadnom chode našich životov 
a v neposlednom rade aj obce. V januári a februári 
2022 sme zorganizovali očkovanie občanov v našej obci 
proti ochoreniu COVID-19. 

Uvoľňovaním opatrení sa pomaly, ale isto 
začínal rozbiehať aj bežný život v našej obci, tak ako 
sme na to boli zvyknutí v minulosti. 

Vo februári 2022 sme boli ešte nútení zrušiť 
pripravované podujatie s názvom „Fašiangové 
posedenie“. Podujatie sme presunuli na 1.10.2022. 
Verím, že žiadne opatrenia nám ho tentokrát nezrušia 
a konečne sa stretneme pri príjemnom posedení 
s občerstvením a hudbou, ktoré ako mnohí viete malo 
hneď pri prvom organizovaní veľký úspech a vynikajúcu 
odozvu zo strany občanov. 

Posledný aprílový deň sme zorganizovali 
stavanie mája, na ktorom vystúpili s nádherným 
programom deti materskej a základnej školy 
v Oponiciach a ako ďalšie vystúpila s hudobnou 
produkciu na heligónke Sofia Grigová zo Solčian. Pre 
účastníkov bolo pripravené občerstvenie. Chcel by som 
sa poďakovať pani riaditeľkám a učiteľkám v materskej 
a základnej škole za prípravu detí na toto milé 
vystúpenie. Silní  chlapi postavili máj bez najmenšieho 
zaváhania a pred divákmi si neurobili hanbu J, za čo 
si vyslúžili potlesk a patrí im veľká vďaka.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V máji sme ako každý rok položili veniec 

k pomníku padlých, pri príležitosti 77. výročia 
skončenia 2. svetovej vojny. Na akt kladenia venca prišla 
malá hŕstka obyvateľov obce. Už 77 rokov nás delí od 
skončenia druhej svetovej vojny, aj napriek tomu v 
tomto období, kedy sme boli dva roky obmedzovaní 
rôznymi opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-

Stavanie mája 

Vystúpenie detí Základnej školy 

Vystúpenie detí Materskej školy 
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19, sa opäť slovo „vojna“ dostáva čoraz častejšie do 
našich uší. Od druhej svetovej vojny, nebola táto hrozba 
nikdy tak blízko. Musíme si uvedomiť, že rozpútanie 
novej svetovej vojny, by malo pre ľudstvo katastrofálne 
následky.  

Ľudstvo na celom svete si pripomína ukončenie 
najväčšej vojny v dejinách ľudstva. Boje prebiehali v 
Európe, Ázii a Afrike.  Počas šiestich rokov trvania 
zomreli desiatky miliónov civilistov, milióny 
príslušníkov ozbrojených síl, boli zničené mestá a 
spôsobené nevyčísliteľné škody na majetku.  

Je dôležité si pripomínať túto udalosť, a 
nesmieme pripustiť, aby sa táto hrôzostrašná udalosť 
niekedy zopakovala. 

Dôstojné pripomenutie si tejto historickej 
udalosti, položením vencov, je prejavom našej úcty k 
ľuďom, ktorí sa o oslobodenie našej vlasti pričinili, a za 
krajšiu a lepšiu budúcnosť boli ochotní položiť svoje 
životy. 
 

V máji sme zorganizovali pri príležitosti Dňa 
Zeme brigádu so zameraním na vyčistenie okolia 
Oponického hradu a prístupových ciest k nemu. 
Brigády sa zúčastnili skalní obyvatelia našej obce. 
Myslím si, že podujatia sa nezúčastnili obyvatelia 
z dôvodu, nepriaznivého počasia, ktoré bolo pred 
začiatkom akcie. Avšak následne sa usmialo na nás slnko 
a počas celého dňa sme mali príjemné počasie. Cestou 
z hradu naše tri odvážne ženy „vhupli“ do Oponického 
potoka a pokiaľ im to hĺbka dovoľovala, vyčistili aj 
potok. Odpadkov bolo neúrekom. Stále je čo zlepšovať 
pri našom správaní k prírode a životnému prostrediu. J 

Za ochotu pomôcť pri skrášľovaní a zlepšovaní 
životného prostredia patrí naša vďaka poslancom OZ 
Mgr. Andrei Gálovej, Petrovi Kohajdovi, obyvateľom 
obce, Zuzane a Ninke Kohajdovým, Jaroslavovi 
Šmatlákovi a Kristiánovi Košťálovi.  

 
A ostaneme v máji. Ďalším vydareným 

podujatím bol „Deň matiek“. Deti našej materskej 
a základnej školy pod vedením pedagógov si pre naše 
matky pripravili krásny program, ktorý si podľa veľkého 
počtu zúčastnených rodičov na podujatí vyslúžil 
obrovský záujem a úspech. Deti svojim vystúpením 
potešili svoje mamičky a babičky. Poďakovanie patrí 
opäť celému pedagogickému zboru, zamestnancom 
obce a poslancom obecného zastupiteľstva (Mgr. 
Zdenka Belohorcová, Mgr. Andrea Gálová, Peter 
Kohajda) za pomoc pri organizovaní Dňa matiek. 

 

Účastníci kladenia venca 

Účastníci brigády 



Oponický spravodajca                                        Júl 2022  Strana 4 

 
Na Tríbeči sa 4.5.2022 uskutočnilo stretnutie 

starostov obcí z dôvodu plánovaného vybudovania 
rozhľadne na Tríbeči.  Jej výstavbu podporia starostovia 
z okolitých obcí. Finančne sa na jej výstavbe bude 
podieľať Nitriansky samosprávny kraj.  

 Na 24. zasadnutí obecného zastupiteľstva 
konanom dňa 14.februára 2022 bola udelená ďakovná 
plaketa pánovi Jánovi Luknišovi za celoživotný prínos 
v oblasti rozvoja športu. 

Projekt WIFI pre teba bol konečne po 
zdĺhavom schvaľovaní zo strany Ministerstva dopravy 
a výstavby SR dokončený. Bezplatné wifi pripojenie sa 
nachádza v priestoroch pri obecnom úrade, pri odbočke 
smerom na Súlovce z hlavnej cesty, pri malom kaštieli, 
na námestí pri kostole, pri cintoríne a na futbalovom 
ihrisku. Momentálne čakáme na uhradenie nákladov zo 
strany ministerstva. 

V decembri 2021 bol ukončený reštaurátorský 
výskum na Malom kaštieli, ktorý finančne podporilo aj 
Ministerstvo kultúry SR. Ako ste si mnohí mohli 
všimnúť, na veži malého kaštieľa prebehla rekonštrukcia 
okien a taktiež vchodových dverí, ktorú sme mohli 
uskutočniť aj vďaka finančnej podpore z Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. 

Na cintoríne sme vymenili dva kusy 
nefunkčného osvetlenia za modernejšie ledkové. 

Aj napriek nepriaznivej situácii v roku 2021 
sme opäť vynikajúco hospodárili. Počas celého roka 
2021 sme zveľaďovali našu obec a majetok obce. 

Hospodárenie obce skončilo s plusovým výsledkom a do 
rezervného fondu sme preniesli 42 021,70 EUR. 

Pri príležitosti ukončenia národného projektu 
„Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej 
opatrovateľskej služby, si Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny vybralo našu obec ako vzorovú do 1000 
obyvateľov. Zamestnankyňa obce p. Gabriela Šišková 
na online stretnutí prezentovala našu obec ako príklad 
toho, že aj malá obec dokáže napĺňať svoje kompetencie 
a postarať sa o svoje najzraniteľnejšie skupiny občanov.  
 

 
Po úspešnom ukončení prác sme podali na 

žiadosť o platbu na Pôdohospodársku platobnú 
agentúru (ďalej len „PPA“). PPA vykonala 
administratívnu kontrolu a následne finančnú kontrolu 
na mieste. Oboma kontrolami neboli zistené nedostatky 
na uvedenom projekte ani po stránke dokumentov, ani 
po stránke realizácie projektu.  

Momentálne ešte stále čakáme na refundáciu 
nákladov za realizáciu projektu zo strany PPA.  

 

Ako ste si mnohí všimli, v našej obci práve prebieha 
rekonštrukcia Základnej školy. Práce začali už počas 
školského roka. Na budove sa vďaka dotácie poskytnutej 
z Environmentálneho fondu a dofinancovaniu 
z prostriedkov obce Oponice, uskutoční zateplenie 
obvodového plášťa, zateplenie stropu a výmena strešnej 
krytiny. Práce by mali byť ukončené do konca júla 2022. 
 

 
Po niekoľkoročnom úsilí sa naša obec 

dočkala vyčistenia Oponického potoka. Všetci 
vieme, že potok nebol čistený niekoľko desaťročí. 
O to ma viac teší fakt, že sa mi to podarilo docieliť 
vďaka intenzívnej snahe a oslovovaní rôznych 
inštitúcií (Ministerstvo životného prostredia, Lesy 
SR, Slovenský vodohospodársky podnik). 
Slovenský vodohospodársky podnik by mal na 

Starostovia dotknutých obcí 
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jeseň v prácach pokračovať. Po skončení prác opäť 
prečistia spodnú časť koryta (pri moste) od nánosov. 

 
V odpadovom hospodárstve, konkrétne pri 

komunálnom odpade sme prvý rok neprodukovali 
finančnú stratu. Je to aj vďaka presne nastaveným 
pravidlám a stanovenej cene za „lístok“, ktorému 
predchádzalo moje dvojročné skúmanie a výpočty. 
Veľká vďaka patrí Vám, OBČANOM OBCE 
OPONICE, za prístup k triedeniu odpadu. Chcem sa 
poďakovať, že sa v obci a v jej katastri netvorili čierne 
skládky. Mieru separácie sme zvýšili z 34,9 % v roku 
2020 na 73,86% v roku 2021. V roku 2018, keď som 
prevzal úrad, sme mali mieru separácie 27,86 %. Vďaka 
tomuto skvelému výsledku sme v roku 2022 nepristúpili 
k zvýšeniu poplatku za „lístok“ na komunálny odpad. A 
opäť sa potvrdilo porekadlo „Všetko sa dá , keď sa 
chce.“  

Vďaka dosiahnutej miere separácie, sme od 
Environmentálneho fondu v júni tohto roku obdržali na 
základe podanej žiadosti sumu 1753,49 EUR za 
vyseparované množstvo odpadu. (zvýšenie oproti roku 
2020 o 1247,04 EUR).  

Niektorí obyvatelia obce prišli na obecný úrad 
s otázkou, že prečo by si mali kupovať ďalšie lístky, keď 
im ešte ostali z predchádzajúceho roka a neminuli ešte 
ani tie.  

Tento systém lístkový sme zaviedli hlavne kvôli 
tomu, aby boli obyvatelia viac motivovaní separovať 
odpad. Ak si spomínate, niekedy v začiatkoch som 
sľúbil, že ak sa naučíme triediť odpad, znížime množstvo 
zmesového komunálneho odpadu a môže to mať za 
následok, zníženie poplatku za komunálny odpad. 
Predstavu som mal, len to bolo potrebné zrealizovať 
(bez Vás by to nešlo). Riskli sme to a podarilo sa. 
J No aby som sa vrátil späť k téme „prečo kupovať aj 
keď mám ešte lístky?“.  

Svoj sľub som splnil a všetci platíme za odpad 
menej ako v predchádzajúcich rokoch. A tu som vám aj 
odpovedal na Vašu otázku. Treba sa na to pozerať 
cez sumu a nie cez počet lístkov.  

 
Dovolím si ešte pripomenúť, že minimálny 
počet lístkov si je potrebné zakúpiť každý rok do 
30.6.. 
 

 
  Na konci každej dobrej rozprávky zaznie 

zvonec, ktorý ohlási koniec. 
 
ČO MÁ SPOLOČNÉ ZBÍJAČKA A 

ŠKOLSKÝ ZVONEC 
  Žiakom ZŠ v školskom roku 2021/2022 

neohlásil koniec roka  zvonec, ale vŕtačky, kladivá, pílky, 
zbíjačky, bager... vďaka dotácii sa začalo pracovať na 
rozsiahlej rekonštrukcii školy, ktorej sa potešili najmä 
deti, lebo sa im začali prázdniny z dôvodu dodržania ich 
bezpečnosti o pár dní skôr. Všetko sme však stihli 
zorganizovať tak, aby sa dodržal učebný plán  i  
obľúbené mimoškolské aktivity. Prečítajte si, ako sa nám 
darilo posledné týždne uplynulého školského roka. 
KONEČNE alebo SLZY DOJATIA 

  Tento školský rok nám konečne doprial 
verejné vystúpenie ku 
Dňu matiek. Deti sa 
nesmierne tešili, ako 
môžu ukázať, že sú 
šikovné nielen v učení, 
ale vedia aj  krásne 
spievať, tancovať, 
recitovať. Veru nie 
jedna slzička vyšla v 
priebehu tohto 
podujatia dojatým 
hosťom z oka. 
 
ŠKOLA HROU 

  Je všeobecne známe, že deti sa učia najviac 
vlastným zážitkom, skúsenosťou. Tak sme si vyskúšali aj 
tento rok výrobu domácich medovníkov, nátierok, 
lineckého pečiva, toastov. Prvýkrát sme vyrobili  aj 
osviežujúci  bazový sirup, na ktorý si deti v rámci 
vyučovania  nazbierali kvety a  hotový sirup si plnili  do 
vlastnoručne ozdobených fľašiek. 
 
AMERIKA, AFRIKA- paradajka, paprika 
 EURÓPA, ÁZIA- to bude fantázia 

  Najobľúbenejší mesiac školského roka začal 
oslavou  Dňa detí. Dopoludnie sme vymenili učebnice a 
písanky za  ihrisko, kde sme si preverili  športové  a 
vedomostné  schopnosti detí  v súťaži „Zachráň svoj 
svetadiel“ v úlohách Zneškodni mínu- hod na cieľ, 
Spoznaj svoj svetadiel- puzzle, Ochráň svoje územie- 
streľba z luku.  Deti zachraňovali svetadiel, ktorý patril 
ich triede. Najväčšou odmenou boli nielen tradičné 
sladkosti, ale aj pizza, ktorú neodmietlo ani jedno dieťa.  
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KEĎ SA ŠKOLY KAMARÁTIA 
Materská  škola  v našej obci nás pozvala v júni 

na  divadelného predstavenie, ktoré sme si  vychutnali v 
priestoroch ich areálu. Poučné bábkové divadlo bolo 
príjemným spestrením bežného školského dňa a deti sa 
hravým spôsobom oboznámili, aké dôležité je správať sa 
voči kamarátom spravodlivo, skromne a empaticky. 
 
CESTOVANIE PEŠIBUSOM alebo NA REUMU 
URČITE NEZOMRIEME 

Viete, čo je geocaching?  Možno ste už toto 
slovo niekde počuli a možno ste už aktívni „kešeri“. 
Jednoducho by sa dalo povedať, že je to hľadanie skrýš 
a pokladov v prírode.  Keďže naše deti a rodičia sa s 
nami radi stretávajú aj mimo školy, tak sme 
prednedávnom odlovili náš prvý poklad- kešku  na  ceste  
z Oponíc do Lefantoviec. Pri spoločnej debate a 
ohromujúcom skandovaní, vďaka ktorému sa k  nášmu 
regiónu medvede ani len neopovážia priblížiť,  deťom 
ubehla cesta veľmi rýchlo. Už sa iba pousmiali, keď sme 
im pripomenuli, aká bola ich prvá otázka, keď sme im 
oznámili cieľ cesty. 
 „ A to ako tam pôjdeme? Však nie peši p. učiteľka? 
Autom, že? A to sa do auta ako všetci  pomestíme ?“ 

  A zvládli, ani nevedeli ako. Ako bonus sme sa  
oboznámili aj s históriou svojho blízkeho okolia, keď 
sme vďaka keškám spoznali monumentálny  klasicistický  
kaštieľ v Lefantovciach, zabudnutý židovský cintorín, či  
mramorovú hrobku nemeckej šľachtickej rodiny 
Edelsheim-Gyulai, ktorá je zapísaná v zozname 
kultúrnych pamiatok. Všetkých ešte dnes pália nohy od 
žihľavy, ale zážitky stáli za to. 
 
AKO BY SME MOHLI ZOSTAŤ V 
OPONICIACH? PREPADNITE... 

  Tradične ako každý školský rok sa s nami 
rozlúčili najstarší žiaci- štvrtáci. V škole im popriali 
kamaráti z iných ročníkov a pracovníci školy veľa 

úspechov do budúcna. Rozlúčka bola ako vždy 
emotívna, najradšej by sme boli a oni tiež, keby  sa  po 
prázdninách  vrátia späť do našej školy. Ako  spomienku 
nám vyrobili  tablá,  ktoré  sú  dočasne  umiestnené  vo 
vývesných  tabuliach  v Oponiciach a v Súlovciach. 
 
AKO ŠOFÉR Z VLÁČIKA OHLUCHOL  

  Čo môže byť pre deti krajšie ako školský výlet? 
Neviem, či sa viac tešili deti, alebo my pedagógovia. 
Predsa len, po dlhej prestávke všetci prežívali dokonca 
aj státie na semaforoch slávnostnejšie ako zvyčajne. 
Autobus luxusný, šofér trpezlivý a spoľahlivý, deti 
poslušné a spontánne. Nitra bude na nás  ešte dlho 
spomínať! Hneď po príchode sme sa previezli v 
turistickom vláčiku najzaujímavejšími časťami starého 
mesta. Pán  šofér  nám  povedal, že takú úžasnú skupinu 
detí ešte neviezol. Naše poďakovanie však určite už 
minimálne na jedno ucho  nepočul. Spev, skandovanie, 
zdravenie sa niesli celou cestou a okoloidúci  nám  
mávali  minimálne tak,  akoby prechádzalo veličenstvo 
kráľovná Alžbeta II 

 Po takom výkone a v takom teple  bola 
zmrzlina  najlepšia voľba na desiatu. Následne  sme sa 
presunuli do nákupného centra, kde deti dostali 
odpoveď na najčastejšiu otázku , keď učiteľ oznámi, že 
sa pôjde na školský výlet. „A pôjdeme aj do obchodu?“  
Išli sme. Potom nás čakala čerešnička na torte- 
premietanie filmu, ktorý si deti spoločne vybrali. 
Vyzbrojení pukancami sme si spoločne užívali príbeh v 
kinosále, ktorá patrila iba nám.  Šťastní, unavení, 
spokojní a plní zážitkov sme sa vrátili luxusným 
autobusom späť domov.  

To bola posledná bodka za uplynulým školským 
rokom. Prajeme všetkým deťom krásne prežitie 
prázdnin naplnené iba pozitívnymi zážitkami plnými 
oddychu a šťastia.  
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BODKA NA ZÁVER alebo NÁPOVEDA V 
TEXTE 

Ak chcete byť úspešní v hre Geocaching, 
veľakrát Vám  pomôže nápoveda.  Aj keď túto hru hrať 
nebudete, nápoveda všetkým žiakom  pre  nasledujúci 
školský rok je: krásne zrekonštruovaná, 
moderná, farebná, vynovená,  útulná  a voňavá 
nízka budova vpravo- potrebné postaviť sa 
čelom ku kostolu 

k
kolektív pracovníkov Základnej školy v Oponiciach 

Ahojte milí naši kamaráti! Chceme sa s vami 
podeliť o naše zážitky a novinky. Uplynulý školský rok 
nám priniesol oveľa viacej radosti ako ten predtým. 
Uvoľnili sa epidemiologické opatrenia, a tak sa náš život 
stal zaujímavejším a bohatším. V našej pekne vynovenej 
materskej škole sa o naše zdravie a vývin starali nielen 
pani riaditeľka s učiteľkami, upratovačka a kuchárky, 
ale bola u nás aj teta logopedička, ktorá kontrolovala 
našu výslovnosť, psychologička zistila úroveň 
pripravenosti našich predškolákov na vstup do 1. 
ročníka ZŠ, a aby sme nezabudli, prišla aj teta, ktorá 
nám kontrolovala naše očká, či máme dobrý zrak. Aby 
sa nám na školskom dvore dobre hralo, sa staral pán 

starosta a ujovia z obecného úradu, ktorí nám kosili 
trávnik a rovnako sa starali o všetky predmety tak, aby 
fungovali správne. Ale prejdime k tomu dôležitejšiemu, 
čo vám chceme povedať. Tento školský rok bolo veľa 
zábavy a kultúry. Navštívil nás ujo s veľmi šikovným 
psíkom, ktorý bol vycvičený a predviedol nám veľa psích 
kúskov. Prišli aj herci a zahrali nám bábkové divadlo 
"Myšky sa hrajú" s veľkými bábkami. Divadlo s 
maňuškovými bábkami nám hrali aj naše učiteľky a 
riaditeľka zahrala tieňové divadlo s plošnými bábkami. 
Naši predškoláci boli v Galérii v Topoľčanoch, kde si 
pozreli výstavu ľudových remesiel a tradícii Veľkej noci. 
Hrali sme sa aj v mestskom parku a boli sa pozrieť i na 
vlakovej stanici. Pre nás deti to bol veľký zážitok, okrem 
iného aj preto, lebo niektorí z nás prvýkrát v živote 
cestovali autobusom a prvýkrát boli na výlete bez 
rodičov a s kamošmi. V Topoľčanoch sme boli aj 
druhýkrát, a to okrem predškolákov boli aj stredňáci. V 
Tribečskom múzeu sme si prezreli exponáty neživej 
prírody, rastlín a zvierat stredného Ponitria a v 
Základnej umeleckej škole L. Mokrého sme boli na 
hudobnom koncerte malých umelcov. V predvečer 
1.mája sme Vám spríjemnili stavanie mája kultúrnym 
programom a na Deň matiek sme potešili mamičky 
básničkami a pesničkami v kultúrnom dome. Deň detí 
sme oslávili karnevalom. Niektorí z vás ste nás aj videli 
na prehliadke masiek našou obcou a hrali sme vám na 
hudobných nástrojoch. Boli sme navštíviť aj veľkolepú 
Knižnicu v kaštieli v Oponiciach. Ľudia, tam vám bolo 
veľa kníh! V našej materskej škole sme mali naozajstnú 
športovú olympiádu "Oponický olympijský deň" s 
olympijskou vlajkou a hymnou. Súťažili sme v rôznych 
disciplínach a súťažili aj dospeláci - starosta, učiteľky a 
teta upratovačka a kuchárka. Všetci športovci dostali 
naozajstné medaile! Ešte sme boli aj na exkurzii v 
Poľnohospodárskom družstve v Oponiciach, kde sme 
videli ako sa ujovia a tety starajú o kravičky a malé 
teliatka. Cestou späť sme v parku pri kaštieli pozerali 
vystavené nové poľnohospodárske stroje. Tu sme boli aj 
na poldennom výlete. Cestou sme so škriatkom riešili 
úlohy a zbierali mince. V parku sme potom plnili 
disciplíny a piknikovali. Keď sme všetko zvládli, našli 
sme poklad - truhlicu plnú sladkostí a medaile. Na konci 
školského roku sme pozvali rodičov do materskej školy 
a predškoláci sa rozlúčili kultúrnym programom. Po 
ňom sme sa presunuli na školský dvor, kde sme všetci 
opekali a jedli, čo komu chutilo. 

A to je všetko kamaráti. Pozrite si ešte naše fotky 
a užite si pekné leto.  

Ahojte! 
 

Kolektív pracovníkov Materskej školy v Oponiciach 
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Bábkové divadlo 

Koncoročný poldenný výlet V 1. ročníku ZŠ Vystúpenie so psíkom 

Knižnica v Oponiciach Mestský park v Topoľčanoch 
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Najviac navštevovaným miestom v našej obci je nepochybne zrúcanina Oponického hradu, ktorá je známa 
turistom zo širokého okolia. Nemenej známy je kaštieľ Chateau Appony s anglickým parkom. Musím však 
prostredníctvom Oponického spravodajcu dať do pozornosti jedno miesto na nenáročnú prechádzku s možnosťou 
príjemného posedenia a oddychu. Je ním mŕtve rameno, ktoré mnohí poznáme pod názvom „Florida“. V časoch môjho 
detstva sme tam trávili veľkú časť letných prázdnin, pretože sa tam dalo kúpať. Mám na „Floridu“ nezabudnuteľné 
spomienky. Zub času, poveternostné vplyvy a určité nepríjemné udalosti spôsobili, že „Florida“ upadla do zabudnutia. 
Avšak vďaka veľkej snahe nadšených rybárov, medzi ktorých nepochybne patrí aj občan našej obce pán Jaroslav Kuna, 
ktorý vo svojom voľnom čase veľmi aktívne a zanietene pracuje na zveľaďovaní „Floridy“, sa premenila doslova na 
čarovné miesto. Vrelo Vám odporúčam aby ste sa tam vybrali pešo, alebo na bicykloch. Len prosím všetkých, ktorí tam 
pôjdete „Správajte sa ohľaduplne k prírode a snažte sa byť čo najtichšie, je to raj rybárov“ . 

 
 

Mgr. Andrea Gálová 
 Poslankyňa obecného zastupiteľstva

Oponický olympijský deň 

Tríbečské múzeum v Topoľčanoch Vysokoškolský poľnohospodársky podnik Oponice 
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V sezóne 2021/22 v 
kategórii U15 (starší žiaci) sa 
do súťaže prihlásilo 11 
družstiev z topoľčianskeho 
okresu. Družstvo TJ Oponice 
v kategórii U15 odohralo 
spolu za jesennú a jarnú časť 
20 zápasov a v celkovom 
hodnotení obsadilo 
vynikajúce 3. miesto. V 
družstve stabilne nastupovalo 
na zápas 12 hráčov, z toho 
jedno dievča. Hoci na súpiske 
je hráčov viac, tak absencie a 
choroby značne prispievali k 
neúčasti na zápasoch aj 
tréningoch. V tejto súťaži je 
povolené neobmedzené a 
opakované striedanie, čo je 
samozrejme výhodou pre početnejšie družstvá. Tie najlepšie kluby zbierajú preto hráčov zo širokého okolia a disponujú 
výrazne kvalitným tímom, tak ich bodový odstup v tabuľke je viac ako výrazný. Nášmu futbalovému družstvu opončanov 
a súlovčanov však napriek malému počtu nechýbala odvaha a chuť hrať futbal naplno, miestami až na pokraj fyzických 
síl. Neraz chlapci s naším jediným dievčaťom nastupovali na zápas s veľkým rešpektom pred výškovo nedosiahnuteľnými 
súpermi, prípadne veľkým počtom náhradníkov na lavičke. Proti tomu postavili svoj oduševnený bojovný výkon, 
dokázali počas zápasov nielen pozbierať odvahu ale vyrovnať sa kolektívnym výkonom aj silným individualitám na 
strane súpera. Držanie lopty na ihrisku postupne zo zápasu na zápas naberalo na istote, výraznejšie sa prejavovalo 
tvorenie hry. Spolupráca a zastupovanie sa na postoch, preberanie zodpovednosti, to boli stupne k upevňovaniu 
kolektívneho výkonu. Takto postupne sami získali schopnosť postaviť sa silným súperom, nepriaznivému výsledku a 
otočiť aj prehratý zápas. Chlapci a dievča nechali na ihriskách súpera svoje srdce, čo ich zaslúžene vynieslo v tejto sezóne 
na prekvapujúce 3. miesto. Všetci v družstve si túto sezónu, ktorá bola pre niektorých aj posledná za U15, poctivo 
vydreli - patrí im za to veľká vďaka trénerov a funkcionárov klubu. 

 
Peter Miklovič- predseda TJ Oponice 

 Martin Scheiner - asistent 

 V kategórii U11 môžu hrať chlapci od 6 do10 rokov a dievčatá od 6 do 12 rokov. Prvý tréning sme uskutočnili 
7. marca 2022. Do tréningu sa zapojilo 17 detí, z toho 15 chlapcov a 2 dievčatá. Celkovo sme mali 34 tréningov. 
Odohrali sme 1 prípravný zápas a 10 súťažných zápasov. Darilo sa nám aj v strieľaní gólov do súperových bránok. 
Celkovo sme ich nastrieľali 63. Od súperov sme inkasovali 39 gólov. Radovali sme sa zo 6 víťazstiev, jednej remízy 
a bohužiaľ 3 zápasy sme prehrali. Vďaka týmto skvelým výsledkom sme sa na konci sezóny umiestnili na vynikajúcom 
3. mieste. Najviac účastí na tréningoch a zápasoch mali Matias Výrostek – 39,  Jozef Zaujec – 38, Gabriel Bristeac – 
37, Michal Marko – 37. Najlepším hráčom a zároveň najlepším strelcom sa stal Jakub Smolen. Ako najlepšie 
vyhodnotená hráčka bola Jasmínka Bristeac. Najlepší medzi najmladšími bol vyhodnotený Damián Demeter. Bohužiaľ 
sa v kategórii U11 kvôli dosiahnutému veku musíme rozlúčiť s našou posilou Jakubom Smolenom, ktorému prajeme 
veľa futbalových úspechov vo vyššej kategórii. Zároveň sa tešíme na deti, ktoré tento rok dovŕšili , alebo dovŕšia 6 rokov. 
Týmto ich srdečne pozývame posilniť naše družstvo. 

 
Ján Lukniš 

tréner 
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Vážení  spoluobčania. OZ VETERAN CAR CLUB 

APPONY – OPONICE aj tento rok svoju činnosť zameriaval na 
propagovanie histórie áut a bicyklov.  

Dňa 4.6.2022 sme sa zúčastnili zrazu historických vozidiel s 
názvom „Piešťanská zlatá stuha“, kde sme predvádzali historické 
bicykle v dobovom oblečení. Mali sme veľký úspech a zabezpečili sme 
si pozvanie aj na ďalší ročník. 

Náš hlavný program bol XIII. Zraz historických vozidiel 
Oponice, ktorý sa konal 26.06.2022, kde bolo prezentovaných 120 
veteránskych áut a motoriek. Začiatok akcie sa konal tradične v obci 
Súlovce, kde starosta obce uvítal účastníkov. V obci Súlovce bolo 
vyhodnotenie o najkrajšiu retro  dámsku kabelku. Víťazke gratuloval 
starosta obce Súlovce p. Ing. Svorad. Spanilá jazda vozidiel sa 
presunula z obce Súlovce do obce Nové Sady, kde nás privítala 
starostka obce p. Halvoníková. Po prezretí múzea hračiek v Nových 
Sadoch a odovzdaní ceny starostky pre najkrajšie auto a najkrajšiu 
motorku od  starostky obce Nové Sady  sme sa cez obec  Kovarce 
presunuli do Oponíc na nádvorie Chateau Appony. Tu bola 
prehliadka veteránskych vozidiel pre návštevníkov,  vyhodnotenie  
jednotlivých kategórií a odovzdanie cien starostom obce Oponice p. 
Mgr. Gálom. Chceme sa poďakovať všetkým  priateľom, sponzorom 
i členom OZ, ktorí sa zúčastnili a pomohli svojou činnosťou k 
úspešnému priebehu akcie. Osobitne sa chceme poďakovať  obecným 
úradom  obcí Oponice a Súlovce a hlavne starostom obidvoch obcí pánovi Mgr. Gálovi a pánovi  Ing. Svoradovi . Našou 
ďalšou akciou bude už známy „Oponický pedál“, ktorý sa uskutoční 3.9.2022, na ktorý všetkých srdečne pozývame a 
dúfame v príjemný zážitok.  
 

Michal Janošovič 
predseda OZ Veteran Car club Appony Oponice 

Ocenení účastníci s organizátormi a starostom obce Oponice 
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Opätovne sa môžeme hrdiť, že naša občianka Ema Činčurová, vynikajúca hráčka stolného tenisu, dosahuje 
jeden úžasný výsledok za druhým. V sezóne 2021/2022 sa môže pochváliť celkovým víťazstvom v Slovenskom pohári 
v kategórii junioriek, stala sa majsterkou SR družstiev, vicemajsterka SR vo štvorhre a v singloch do 21 rokov, bronz 
v singloch medzi juniormi. Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie víťazstvá.
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Športovci a účastníci podujatí 
organizovaných na futbalovom ihrisku sa môžu tešiť 
z nových sociálnych zariadení, ktoré boli 
vybudované v novej prístavbe ku kabínam. Vďaka 
funkcionárom a členom telovýchovnej jednoty sa 
prístavba so sociálnymi zariadeniami vybudovala 
svojpomocne. Obec Oponice zabezpečila pripojenie 
sociálnych zariadení na verejnú kanalizáciu.  
Nadšenci športu však nezaháľajú, a naďalej prebieha 
rekonštrukcia okolia futbalového ihriska. Na 
spríjemnenie pobytu na futbalovom ihrisku slúži aj 
voľné pripojenie na Wifi. 

 
Obec Oponice v prvej polovici roku 2022 podala nasledovné žiadosti o poskytnutie dotácie 
 
1. Nadácia Allianz - „Merače rýchlosti v obci Oponice“ 
2. Ministerstvo kultúry SR – „Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií „Marczibányiovský kaštieľ Oponice“ 
3. Ministerstvo životného prostredia (OPKŽP) – „Nákup dopravných prostriedkov na triedený zber 

komunálnych odpadov v Oponiciach“ (Traktor s príslušenstvom) 

1. Nitriansky samosprávny kraj - „Stredovek na Oponickom hrade“  - 1 100 EUR 
2. Nitriansky samosprávny kraj-„Pohybom ku zdraviu“(Zaku ́penie vonkajších certifikovaných fitness strojov) – 

700 EUR 
3. Nitriansky samosprávny kraj - „Zachraň́me kultu ́rne pamiatky“ (Rekonštrukcia okien na južnej strane 

Malého kaštiela) – 3 500 EUR 
4. Ministerstvo kultúry SR – „Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií „Marczibányiovský kaštieľ Oponice“ – 

30 000 EUR 
5. Nadácia Allianz - „Merače rýchlosti v obci Oponice“ – 3 000 EUR 
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1. Ministerstvo životného prostredia (OPKŽP) – „Nákup dopravných prostriedkov na triedený zber 

komunálnych odpadov v Oponiciach“ (Traktor s príslušenstvom) 
 

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci 
 
Počet obyvateľov k  01.01.2021 =  823 
Prisťahovalo sa                                21 
Narodilo sa                                     10 
Odsťahovalo sa                               12 
Zomrelo                                          14 
Počet obyvateľov k 31.12.2021 =   828              priemerný vek  42 
                                        z toho      425 mužov  priemerný vek  39 
                                                        403 žien       priemerný vek  45 
Počet detí do 15 rokov               =  119 
                                       z toho       72 chlapcov 
                                                        47 dievčat 
Počet  občanov nad 15 rokov     =  709 
                                       z toho        353 mužov 
                                                         356 žien 

 
 

Geršiová Zuzana 
 ref. OcU Oponice 

 

ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021
Rozdiel rok 
2019 a 2021

Komunálny odpad / tona 215,98 146,16 98,81 -117,17
Komunálny odpad / EUR 17 864,39 € 18 903,84 € 13 458,95 € -4 405,44 €
Sklo / tona 11,98 14,28 19,40 7,42
Papier / tona 5,76 18,80 29,94 24,18
Plast / tona 10,06 18,40 25,23 15,17
Miera separácie 27,86% 34,90% 73,86% 46,00%

Porovnanie vyprodukovného množstva odpadu 
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V roku 2021 bolo zvolaných 9 zasadnutí obecného zastupiteľstva, z toho jedno nebolo uznášaniaschopné. Bolo prijatých 
81 uznesení. 
 

DOCHÁDZKA POSLANCOV OZ V OPONICIAH V ROKU 2021 
    

Meno a priezvisko Poslanec OZ od Účasť  

  Počet % 

Mgr. Zdenka Belohorcová 10.12.2018 9 100% 
Mgr. Andrea Gálová 13.3.2019 9 100% 
Peter Kohajda 10.12.2018 6 67% 
Vladimír Klačanský 10.12.2018 5 56% 
Miloš Kováč 16.9.2020 8 89% 
Lukáš Košťál 9.12.2019 7 78% 
Ing. Martin Medzanský 25.6.2021 4 80% 

 

 
Informáciao podmienkach práva voliť a práva byť voleny ́

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. Právo 
voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktory ́ má trvaly ́ pobyt v obci 
(ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v den ̌ konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je 
zákonom ustanovene ́ obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejne ́ho zdravia, ak osobitny ́ zákon 
v čase pande ́mie neustanoví inak. 

Za poslanca obecne ́ho (mestske ́ho) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v 
meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvoleny ́obyvateľ obce, ktory ́ má trvaly ́ pobyt v obci, v 
ktorej kandiduje a najneskôr v den ̌ konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvoleny ́ obyvateľ obce, ktory ́má trvaly ́ 
pobyt v obci a najneskôr v den ̌konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 
Prekážkou práva byť voleny ́je 
• vy ́kon trestu odn ̌atia slobody, 
• právoplatne ́ odsúdenie za úmyselny ́ trestny ́čin, ak odsúdenie nebolo zahladene ́, 
• pozbavenie spoŝobilosti na právne úkony. 
 

 
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť voleny ́

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h. 
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktory ́ má trvaly ́ 
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pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvaly ́ pobyt vo vojenskom obvode, ktory ́ 
patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho 
kraja“) a najneskôr v den ̌konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovene ́
obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejneh́o zdravia, ak osobitny ́ zákon v čase pande ́mie 
neustanoví inak. 

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvoleny ́ obyvateľ samosprávneho kraja, 
ktory ́ má trvaly ́ pobyt vobci alebo vo vojenskom obvode, ktore ́ patria do územia volebneh́o obvodu, v ktorom 
kandiduje, a najneskôr v den ̌konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvoleny ́ obyvateľ samosprávneho kraja, ktory ́ najneskôr vden ̌ 
konania volieb dovŕši 25 rokov veku. 
Prekážkou práva byť voleny ́je 
• vy ́kon trestu odn ̌atia slobody, 
• právoplatne ́ odsúdenie za úmyselny ́ trestny ́čin, ak odsúdenie nebolo zahladene ́, 
• pozbavenie spoŝobilosti na právne úkony. 
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