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Chcem Vás informovať, ako  starosta 
obce Čereňany, Ján Mokrý, že  v tých-
to dňoch bolo zavŕšené úsilie, kto-
ré trvalo cca 3 roky, aby obec dosta-
la do majetku obce nevyužívaný maje-
tok štátu, kde boli v katastri obce ob-
jekty vojenského útvaru a  tento bol 
pred 4 rokmi zrušený, zariadenia de-
limitované po celom území SR a ob-
jekt o výmere 32 ha v hodnote podľa 
znaleckého posudku 2 990 000,- € štát 
ponúkal na odpredaj. Keďže sa využili 
všetky zákonom predpísané požiadav-
ky na odpredaj a tento nebol zrealizo-
vaný, samozrejme najviac som sa tomu 
potešil sám, keď prvá žiadosť na ten-
to majetok išla v  marci 2015, medzi 
tým sa niekoľkokrát dopĺňala, rozširo-
vala, ale dosiahli sme spoločný úspech 
a  v  mesiaci september bol tento ma-
jetok delimitovaný bezodplatným pre-
vodom na obec Čereňany. Obec vlast-
ní aj list vlastníctva a objekt bol odo-
vzdaný aj fyzicky, tzn. že už máme 
aj kľúče. Ohľadom tohto objektu už 
2-krát zasadalo obecné zastupiteľstvo 

Obec Čereňany si prilepšila
s  tým, že sa prešiel celý objekt a kaž-
dý poslanec si dáva svoj návrh na vy-
užitie. Ako starosta viem presne, ako 
tento objekt využiť. Chcem aby sme 
tu vybudovali domov dôchodcov, na 
ktorý už išla až žiadosť na VÚC, na-
koľko VÚC otvoril svoj územný plán, 
kde sme to využili, nakoľko okres Prie-
vidza má najmenej lôžok na počet oby-
vateľov v  rámci Trenčianskeho kra-
ja. Takže vôbec nemyslím na domov 
dôchodcov iba pre Čereňancov, ale re-
gionálny , kde chcem zakomponovať 
aj kúpele v Chalmovej, kde by si naši 
seniori chodili vyhrievať už aj tak ubo-
lené končatiny a  kĺby. Chcem tu zri-
adiť hasičskú zbrojnicu, kde obec má 
hasičov I. kategórie a  sú profesionál-
ne vybavení, kde vlastnia 4 motorové 
vozidlá, chceme im vybudovať sprchu, 
kultúrnu miestnosť a  cvičisko. Ostat-
né priestory by sme dali do prenájmu 
a to garáže a prístrešky, samozrejme aj 
niečo predať aby sme mohli niečo vy-
budovať alebo zrekonštruovať ako sú 
kultúrny dom, detské ihriská, multi-

funkčné ihrisko a skrášliť si našu obec. 
Chcem tu mať priestory aj na odpoči-
nok, kultúrno športové využitie a v ne-
poslednom rade uvažujeme aj o  indi-
viduálnej bytovej výstavbe. V domove 
dôchodcov si predstavujem, že by sme 
mali 20 miest pre trvalo ležiacich paci-
entov, 20 miest pre vozičkárov a 2 x 20 
miest pre chodiacich s tým, že v areáli 
je kuchyňa, plyn, elektrika, všetko po-
trebné pre zriadenie takéhoto zariade-
nia. Vyčlenili by sme im pozemok, kde 
by mohli mať park, ovocný sad či zá-
hradku na dopestovanie si niektorých 
druhov zeleniny. Samozrejme je to beh 
na dlhé trate, ale tak, ako som pred 3 
rokmi iba sníval o tomto areáli, dnes je 
to skutočnosťou, by som spokojne sní-
val ďalšie tri roky, aby to bolo skutoč-
nosťou, aby som už ja na vlastnej koži 
mohol testovať toto zariadenie. V  te-
rajšej dobe čistíme areál, montujeme 
kamerový systém, aby sme mali zabez-
pečenú ostrahu a v neposlednom rade 
budeme prenajímať priestory, tak-
že bude tu zriadená stála služba. Dú-

fam, že spoločnými silami s obecným 
zastupiteľstvom sa nám podarí získať 
na tento projekt financie z  európskej 
únie,  aby sme mohli tento areál vy-
noviť, aby znovu slúžil ľuďom tak, ako 
bol postavený Tomášom Baťom, kde 
skladoval kožu a  látky na výrobu to-

pánok v Partizánskom – Baťovanoch. 
Nebránim sa ani tej variante, že niekto 
tu zriadi nejakú výrobu a bude zamest-
návať zopár občanov či už z našej obce 
alebo okolia.

A  týmto chcem poďakovať generál-
nemu tajomníkovi služobného úradu 
Ministerstva obrany SR Jánovi Hoľko-
vi za veľké úsilie vynaložené pre odo-
vzdanie tohto majetku štátu obci Če-
reňany.

Ján Mokrý
starosta obce Čereňany

Poslaním výboru je už 25 rokov sta-
rať sa o  les, zveľaďovať a vysádzať ho. 
Zabezpečiť oku peknú zeleň, pľúcam 
dobrý vzduch a  občanom zásobáreň 
palivového dreva. V  roku 1992 bola 
podaná prvá žiadosť o vrátenie užíva-
nia urbárskych lesov a pasienkov Les-
nému Závodu Partizánske. V  krátkej 
dobe boli lesy, lúky a pasienky vrátené 
Urbáru Čereňany.

Bol zvolený výbor a začali sme samo-
statne hospodáriť. Hospodárime na 

Výbor Urbárskeho pozemkového 
spoločenstva Čereňany vyhodnocuje 
hospodárenie po 25 rokoch činnosti.

300 ha lesov a pasienkoch. Zaregistro-
vali sme sa ako UPS Čereňany. Podľa 
zákona sme založili bankový účet, za-
bezpečili lesného hospodára a  pokra-
čovali sme zisťovaním vlastníckych po-
dielov. V  počiatočnej evidencii nám 
bol nápomocný Ing. Vanja z Pôdneho 
fondu Trenčín, ktorý nám túto eviden-
ciu spracovával.

Po celých 25 rokov sme sa riadili les-
ným hospodárskym plánom vypraco-
vaným Lesoprojektom Zvolen, vždy 

na 10 rokov.

V  roku 1997 sa nám naskytla mož-
nosť zakúpiť pozemok - starý dvor RD 
od rodiny Bélovcov, nakoľko obecný 
úrad nemal peniaze ani záujem o túto 
kúpu v centre dediny. UPS tiež nema-
lo financie, ale tieto si zapožičalo a za-
bezpečilo splácanie dohodou splátok 
po ťažbe a predaji drevnej hmoty. Po 
splatení 440 000,- Sk sme kúpnopre-
dajnou zmluvou previedli 2,20 ha na 
UPS Čereňany. 
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Výbor zakúpil starší rodinný dom 
vo dvore Vrtielovcov, aby sa mal kde 
schádzať, uskladniť náradie a zaparko-
vať motorové vozidlo. Opravili a vybu-
dovali sme mosty na Kráľovskej a Sta-
voch. Vytýčili sme cestu od asfalt-
ky dolu Dubových vrchom cez Sislo-
vé Stavy, Kamenný diel po ulicu Ka-
mennú. V prvých rokoch po splatení 
dlhu za pozemok sme na valnej hro-
made odsúhlasili vyplácanie podielov 
zo zisku 1 000,- Sk ročne za 1 ha z trž-
by produktívneho lesa. Tieto podiely 
vyplácame dodnes. Okrem vyplácania 
podielov a iných nákladov nám na účte 
narástlo 90 000,- €.

Valná hromada v roku 2011 na návrh 
predsedu Urbárske pozemkového spo-
ločenstva schválila výstavbu urbárske-
ho domu, čo sme zrealizovali v  spo-
lupráci s firmou UNIPRASTAV s.r.o. 
Čereňany. Celkové náklady – rozpo-
čet na túto stavbu bol 130 000,- €. Za-

požičané financie sme splatili do roku 
2015. Nepodarilo sa nám do urbárske-
ho domu presťahovať poštu, aj keď to 
bola dohoda so Slovenskou poštou ešte 
pred vybudovaním urbárskeho domu.

V  priebehu 25 rokov sa vystriedalo 
niekoľko členov výboru. Predsedu za 
25 rokov nikto nevymenil. Počas tr-
vania 25 rokov  sme vymenili doprav-
né prostriedky autá ARO, UAZ, NI-
SAN vždy staršie a  lacnejšie. Po kala-
mite v Uhlištiach sme vysadili 20 000 
stromčekov a na lúke Blato sme z lúky 
vytvorili les s nákladom 100 000,- Sk. 
Vysekali sme plevel, vysadili 15  000 
stromov a celé oplotili. Tiež sme vysa-
dili niektoré porasty po ťažbe. V prie-
behu hospodárenia sme vyťažili 20 000 
m3 drevnej hmoty. Skultúrnili sme 
posedenie pri studničke v  spolupráci 
s  Čerenianskymi organizáciami, osa-
dením stolov a  lavíc a  tiež aj prístreš-
ku. Zariadili sme urbársky dom – kan-

celáriu, garáž, zasadačku s kuchynkou 
pre 50 účastníkov. V budove je obec-
ná knižnica a  malá sedačka. Zakúpili 
sme 3 kusy motorových píl, štiepačku, 
vyžínačku a rôzne iné náradie. Zabez-
pečujeme hájenie a  protipožiarne po-
chôdzky. Prispievame sponzorsky ži-
akom ZŠ Čereňany pri rôznych ak-
ciách, Obecnému úradu a  farskému 
úradu v  Čereňanoch. Spolupracuje-
me s Roľníckym družstvom Čereňany 
a Obecným úradom Čereňany.

Chcel by som poďakovať členom vý-
boru, lesnému hospodárovi JUDr. Go-
gorovej, podieľníkom, ktorí v lese pra-
covali, za ich ochotu pomáhať  urbár-
skemu spoločenstvu a popriať im pev-
né zdravie.

Alojz Goča
predseda UPS

Matrikári a matrikárky stoja pri na-
jdôležitejších momentoch v živote kaž-
dého človeka – od jeho narodenia cez 
uzavretie manželstva až po úmrtie. Vý-
znam matrík je nielen historický,  ale 
sú aj nenahraditeľným zdrojom pre 
ďalšie vedné disciplíny súčasnosti. Na 
Slovensku pôsobia už od roku 1895. 
V našej obci pôsobí matrika od 1. júla 
1992. Matričný úrad Čereňany vzni-
kol oddelením od Matričného úradu 
v Oslanoch. 
Naša matrika vznikla ako jediná po 
roku 1989. Na podnet starostu obce 
Jána Mokrého a  členov obecného za-
stupiteľstva sme podali žiadosť na Mi-
nisterstvo vnútra SR. Veľkú pomoc 
nám v  tej dobe podala p. Vlasta Kia-
bová, ktorá bola matrikárkou v  No-
vákoch a  Okresný prednosta - v  tom 
čase Arpád Tarnóczy - ktorý vyvinul 
veľké úsilie na to, aby Ministerstvo vn-
útra vydalo súhlas na zriadenie matri-
ky v obci Čereňany. Týmto sme zavŕ-
šili proces osamostatnenia sa od obce 
Oslany a  začali sme fungovať ako sa-
mostatná rozvíjajúca sa obec.

25 rokov 
od zriadenia matriky 
v našej obci

Čo je to matrika? Matrika je štátna 
evidencia o osobnom stave fyzických 
osôb, ktoré sa narodili, uzavreli man-
želstvo alebo zomreli na území Slo-
venskej republiky, a štátnych občanov 
Slovenskej republiky, ktorí sa narodi-
li, uzavreli manželstvo alebo zomreli v 
cudzine.
Do matriky sa zapisujú údaje o na-
rodení, uzavretí manželstva a úmrtí a 
údaje o iných skutočnostiach rozho-
dujúcich pre zistenie alebo overenie 
osobného stavu, najmä údaje o osvo-
jení, určení rodičovstva a o rozvode 
manželstva. Predmetom zápisu do nej 
sú matričné udalosti, ktoré nastali na 
území Slovenskej republiky a v cudzi-
ne, ak ide o štátneho občana Sloven-
skej republiky. 

Matriku tvorí kniha narodení, kniha 
manželstiev a kniha úmrtí.
Matrika je aj verejná listina a verejný-
mi listinami sú aj rodný list, sobášny 
list a úmrtný list, potvrdenia vyhoto-
vené o údajoch zapísaných v  matrike 
a doslovné výpisy z matrík.

V pôsobnosti nášho matričného úradu 
sa vedie kniha narodení a kniha úmrtí 
od roku 1950 a kniha manželstiev od 
roku 1992.

Od 01. júla 1992 do 31. decemb-
ra 1993 pôsobila vo funkcii matrikár-
ky  Miriam Jančichová a od 1. januá-
ra 1994 pôsobí vo funkcii matrikárky 
Helena Vincúrová.

Počas 25 rokov pôsobenia matričného 
úradu v obci Čereňany bolo do matrič-
ných kníh zapísaných: 

V knihe manželstiev    340  udalostí

V knihe úmrtí             229 udalostí

Narodenie sa nevyskytlo.

Matričné udalosti, ktoré sa udiali na-
šim občanom v cudzine sa zapisujú do 
osobitnej matriky v Bratislave.

Okrem toho sa zapisujú do matričných 
kníh i údaje o osvojení, určení otcov-
stva a o rozvode manželstva.

Helena Vincúrová
matrikárka

Dňa 10. 05. 2017 sme si s užili super celodenný výlet do 
areálu Antonstál pri Nemšovej. Navštívili sme tu zariadenie 
lesnej pedagogiky  Antonstál. Hravou formou kolektív les-
níkov priblížil deťom a pomohol im prehĺbiť si znalosti o 
lese, vytvoriť pozitívny prístup a vzťah k prírode a životné-
mu prostrediu, ale aj rešpektovať a dodržiavať zásady sprá-
vania sa v lese. Počas aktivít v exteriéri, ale aj v špecializo-
vanej učebni si deti prakticky overili svoje poznatky a ve-
domosti. Videli sme veľa preparovaných lesných zvieratiek 

Celodenný výlet do Nemšovej
a zazreli sme i malého diviačika. Mali sme zabezpečený ni-
elen príjemný a kvalifikovaný personál, ale aj pitný režim a 
chutný obed. Rýchlo a veselo nám ubehla i dlhšia cesta no-
vučkým autobusom. Deti boli nadšené a na podobné výle-
ty sa už teraz tešia! 
Ďakujeme firme :
KING Exclusive s.r.o., ktorá nám tento nádherný  výlet fi-
nancovala.
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MAREC - SEPTEMBER 2017
Narodení: Zomrelí:

Christopher Koža Mária Žišková

Anna Boďová Marta Žišková

Marcel Maruška Štefan Pečeň

Michal Toma

Barbora Kakišová

Tobias Krpelan

Jozef Kmeť

Tomáš Škarba

Damián Šebesta

Nikola Krausková

Paula Dvorská 

Alexandra Bednárová

Eliška Zemeníková

Nina Švorcová

Lucas Bartoš

Manželstvo uzavreli: 

Ján Kačina – Zuzana Košinová

Miroslav Blaho – Andrea Kuhajdová

Ján Kvoček – Ivana Kováčiková

Peter Komžík – Jana Plachá

Marek Radič – Adriána Kostyániová

Jozef Dinga – Eleonóra Gogorová

Alexander Kitanovič - Silvia Bartošová

Marek Hrotek – Nikola Svitková

Viktor Škarba – Lenka Bučková

Adam Režo – Blanka Stručková

Filip Lackovič – Monika Troskovičová

Tomáš Mikula – Michaela Šuníková

Jubilanti:

Ivan Dolnák Anna Macková Alojzia Vavrová

Juraj Halan Božena Vážanová Marta Vážanová

Milan Jančich Karol Varga Alojz Černák

Jaroslava Ďurkovičová Anna Šúňovská Július Mešina

Zuzana Vincúrová Vincent Mešina Ján Žiško

Zdeno Pavlov Jaroslav Gogora Václav Gardlík

Helena Veselovská Anna Školnová Anton Mešina

Viera Vrtielová Alojz Paukeje

Viera Sluková Jaroslav Slávik Alojz Paukeje

Dana Kučerková Katarína Mokrá Mária Žufovská

Milan Vincúr Ján Hanus Július Žiško

Ľubica Plachá Helena Kučerková Anna Štálniková

Ján Gogora Ľudmila Mlátková Gustáv Mlátko

Richard Masný Štefan Šúňovský Juraj Lörincz

Eleonóra Gogorová Emília Cifríková

Z mestskej časti Devínska Nová Ves 
stúpame ulicou Primoravská, kde sa 
nám po pár metroch otvára pieskovco-
vý kopec - paleontologické nálezisko s 
názvom Sandberg. Odtiaľ po modrej 
turistickej značke prechádzame NPR 
Devínska Kobyla a pohodlným náuč-
ným chodníkov po hodine prichádza-
me asi k najznámejšej historickej pa-
miatke, ktorej história siaha od Rima-
nov, Osmanskej ríše, Habsburgovcov, 
Napoleona a pre nás hlavne spájaná so 

Sandberg - Devín – Hainburg 07. 05. 2017
Štúrovcami - pevnosť na sútoku riek 
Moravy a Dunaja - Devín. A ešte jed-
na zaujímavosť, za ktorou sme sa pre-
sunuli do Haiburgu. Po 20 min. pek-
ne upraveným chodníkom sa zo zrúca-
niny Schlossberg kocháme výhľadmi 
na okolité kopce, Bratislavu, Morav-
ské pole. Takto sme prešli storočiami, 
priblížili si dejiny a všetko sme to stih-
li za jeden deň.

Renáta Kováčoková

Dnes turistika trochu inak??. Prehliad-
ka 8 metrového tunela pod rybníkom 
so sladkovodnými rybičkami, arche-
ologického skanzenu v moravskej de-
dine Modrá a návšteva ZOO v Zlíne  
a zámku Lešná.

Renáta Kováčiková

Vrch, ktorý bol námetom slovenských 
básnikov, navštevovali ho už králi, ale 
asi najospevovanejší v známej piesni o 
Kráľovej Holi. Po troch hodinách ces-
tou autom a 3 hod. výstupe z obce Šu-
miac s nádhernými výhľadmi na Mu-
ránsku planinu sa presvedčíme, že ako 
sa spieva v piesni „Na Kráľovej Holi 
stojí strom zelený“, okrem rádiovo te-
levízneho vysielača žiadny strom nená-
jdete??. K 131 m vysokému vysielaču 
vedie okrem turistického chodníka aj 
asfaltka, ktorá je najvyššie položenou 

na Slovensku a slúži aj ako cyklotrasa. 
Parádne výhľady na štíty Vysokých Ta-
tier - to bola naša odmena.

Zlín – Lešná   11. 06. 2017

Kráľová Hoľa – 1946 m n. m. 29. 07. 2017
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Krásna nedeľa, strávená s príma par-
tiou v Malej Fatre. Výstup na najvyš-
ší vrch v tomto pohorí Veľký Kriváň a 
pokračujeme - Chleb - Hromové - Po-
ludňový Grúň - sedlo pod Stohom - 
Medziholie - Štefanová - konečná s do-
plnením spálených kalórií a cesta do-
mov smer Čereňany.

Malá Fatra   09. 07. 2017

Rysy   01. 09. 2017
Čerenianski turisti  zvládli Rysy - 2499m. 
Popradské pleso - Žabie plesá - Chata 
pod Rysmi - Rysy.

V minulom roku obec požiadala o fi-
nančný príspevok Ministerstvo finan-
cií SR na výstavbu tribúny na futbalo-
vom ihrisku.

V  tomto roku nám bolo pridele-
ných 13.500 Eur, z  ktorých sme po-
stavili tribúnu pri futbalovom ihris-
ku a spravili prestrešenie z dvoch strán 
Športového klubu Čereňany. Tribú-
na je stupňovitá, štvorradová, rozdele-
ná do dvoch sekcií a je celá prestreše-
ná. Prístrešky na športovom klube, ako 
aj oporné múry boli zhotovené zväčša 
svojpomocne.

Tribúna bude slúžiť nie len počas fut-
balových zápasov, ale aj počas hasič-
ských súťaží, športových dní a podob-
ne. Na ihrisku si v  dnešnej dobe ne-

Výstavba tribúny a prístreškov
Čerenianska gulášovačka

bolo kde sadnúť, či schovať sa pred 
nepriaznivým počasím a  tak bolo ne-
vyhnutné urobiť niečo aj v  prospech 
športu a  pevne veríme že sa nestane 
obeťou vandalov.

Pekné počasie a  plný amfiteáter ku-
chárskych družstiev  privítali ochut-
návačov gulášu dňa 24. 6. 2017 na 3. 
ročníku Čerenianskej gulášovačky. Po-
dujatie sa konalo za finančnej podpo-
ry Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja a zahájil ho jeho predseda, Ing. Ja-
roslav Baška. Ten strávil v rozhovoroch 
so súťažiacimi družstvami viac ako ho-
dinu a nevynechal nikoho. 

Celkovo súťažilo 10 družstiev, pri-
čom niektoré varili aj viac druhov:

1. Poľovníci
2. Družstvo starostu obce
3. Ing. Kusá
4. Vnúčence Cypriána Kováčika
5. Turistický oddiel Jaseň 
6. Autoservis Laurinec
7. Výkup kovov Švajlenka
8. Družstvo hasičov
9. Športový klub
10. Stravovanie u Hvojníka

Ten najlepší guláš spomedzi súťažia-
cich vyberala komisia zložená z  čle-
nov súťažných družstiev. Tohto roku 
bol ako najchutnejší vybratý guláš Tu-
ristockého oddielu Jaseň, na druhom 
mieste sa umiestnilo družstvo Ľubo-
míra Hvojníka a  tretí skončili poľov-
níci.
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Celým programom sprevádzal slovom 
a  piesňami zabávač a  moderátor Sta-
nislav Vitáloš, vystúpili kapely Pro-
gres, Váhovanka a do neskorých noč-
ných hodín bavil prítomných DJ To-
tovský. Program i  guláše mali veľký 
úspech, o  čom svedčila aj vysoká ná-
vštevnosť – chvíľami si nebolo v amfi-
teátri kam sadnúť. Že sa ľudia v tento 
letný deň naozaj dobre zabávali vidieť 
z fotografií.

Starosta obce ďakuje členom poľovníc-
keho združenia za poskytnutie mäsa 
z  diviny na guláš pre družstvo sta-
rostu obce, Prievidzským pekárňam 
a  cukrárňam za chlieb a  všetkým zú-
častneným variacim družstvám za svo-
ju účasť, čím prispeli k dobrému prie-
behu akcie. Taktiež veľká vďaka patrí 
kolektívu priateľov z Lubietovej - pán 
Jozef Dutka s manželkou a Ing. Peter 
Sedláček, ktorí do našej obce chodia 
opekať býka, že uvarili guláš za starostu 
obce, ktorý ho nemohol variť z dôvo-
du ochorenia.

V  letných mesiacoch 2017 prebehla  
v Základnej škole Čereňany rekon-
štrukcia kotolne. Išlo o projekt realizo-
vaný z finančnej podpory Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a  športu SR, 
ktoré na tento projekt prispelo sumou 
80.000 EUR.
Pri realizácii projektu boli vymenené v 
kotolni pece (vykurovacie kotle), kde 
miesto pôvodných, ktoré boli využíva-
né na tuhé palivo - uhlie, boli osade-
né dva moderné plnoautomatické kot-
le na peletky s automatickým podáva-
čom a zásobníkmi peletiek. 
Touto výmenou sa vykurovanie v  ZŠ 
stáva omnoho ekologickejšie ako do-
posiaľ a ZŠ prestala byť evidovaná ako 

Rekonštrukcia kotolne 
v Základnej škole Čereňany

malý zdroj znečistenia ovzdušia. Na 
základe toho ZŠ nemusí platiť poplat-
ky s tým každoročne spojené.
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Minulý rok skrsla myšlienka spojiť 
materské školy a zorganizovať spoloč-
nú športovú olympiádu vedenie Zá-
kladnej školy s materskou školou v 
Hornej Vsi. Oslovili nás a oboznámi-
li s ich myšlienkou organizovať det-
skú športovú olympiádu v spojení vi-
acerých materských škôl. Zúčastne-
né materské školy- Čereňany, Osla-
ny, Radobica a Horná Ves túto myš-
lienku uvítali s nadšením. Okamžite 
sme začali s prípravami na túto akciu. 

Detská športová olympiáda
Preto sa minulý rok  konal prvý roč-
ník detskej športovej olympiády ma-
terských škôl.  Deti, ale aj my dospe-
lí sme mali z toho veľkú radosť. Preto 
sme ani nezaváhali a organizovali sme  
detskú športovú olympiádu aj tento 
rok dňa -15.6.2017. Olympiáda sa ko-
nala  znovu v Hornej Vsi, pretože zá-
kladná škola  s materskou školou má 
najlepšie podmienky na organizovanie 
takýchto akcií. Olympiáda  je určená 
pre predškolákov a to pre dve družstvá 
s počtom  šesť dievčat a šesť chlapcov. 
Naše deti s pani učiteľkami  sa s  nad-
šením  pripravovali na túto nádhernú 
akciu.  Svoje sily si zmerali s deťmi  z 
materských škôl z Hornej Vsi, z Rado-
bice a z Oslian. Všetky disciplíny  deti 
zvládli. Za svoju snahu boli odmenené 
diplomom, medailou a darčekmi.
Prostredníctvom olympiády sme u 
detí vzbudili záujem o pohyb a celko-
vo o telesnú výchovu, ktorá  v pred-

školskom veku  tvorí základ zdravé-
ho, všestranného rozvoja osobnos-
ti dieťaťa. Pohybové návyky získané v 
predškolskom veku podporujú rozvoj 
zdravého a aktívneho životného štýlu 
a môžu prispieť k sebarealizácii a rege-
nerácii počas celého života. Podporou 
pohybových činností a aktivít  chceme 
naďalej rozvíjať u detí pohybové návy-
ky, ktoré  sú v tomto  období zákla-
dom pre ďalší život a  môžu ovplyv-
niť ich smerovanie do budúcnosti. Ok-
rem toho vedieme nimi  deti k upev-
ňovaniu zdravia, ich odolnosti a zvy-
šovať tak telesnú zdatnosť a pohybo-
vú výkonnosť.  Realizáciou Športovej 
olympiády chceme u detí vzbudzovať 
radosť z pohybu a športu a preto bude-
me takéto aktivity realizovať aj naďalej. 

Ľubica Vyskočová
zást. Pre MŠ


