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Máj, máj, máj zelený,
pod oblôčkom sadený...
Bol príjemný májový podveþer, piatok 30. apríla 2010.
Pred obecným úradom sa zhromaždili deti a mládež, mladí Đudia, ale aj tí skôr narodení, ktorí
práve išli z kostola. V duchu Đudových tradícií sa zaþali oslavy
stavania mája. V podaní speváckej skupiny Nádej zazneli májové piesne. Rytmické tance predviedli dievþatá zo skupiny Cats.
ďudové tance v podaní malých
krojovaných taneþníkov boli vyvrcholením programu.
Starosta obce, Ing. Jozef
Holúbek, privítal všetkých prítomných,
spomenul
históriu
stavania mája a poprial každému
príjemne strávený veþer. A potom už prišla najdôležitejšia þasĢ
veþera, vztýþiĢ strom ozdobený
stužkami. Tejto úlohy sa zhostili
mládenci za výdatnej pomoci
niektorých mužov, ktorí si pripomenuli zvyky svojej mladosti.
Ruku k dielu priložili aj niektorí
poslanci. A potom sa už pod
vysokým májom zaþala voĐná
zábava. Deti sa hrali, dospelí debatovali so známymi. Samozrejme, nechýbalo pohostenie, ktoré
na þerstvom vzduchu chutilo výborne.
Máje ako kultúrny jav boli
známe už v antike, ako symboly
ochrany pred zlými duchmi
a chorobami. Z roku 1255 sa
dozvedáme, že v nemeckom
Achene stavali stromy na 1.
mája, na Turíce a na Jána pred
kostol, radnicu, pred domy popredných mešĢanov a všeobecne vážených osôb ako prejav
úcty a žiþlivosti.
V 15. storoþí bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu o dievþa. Neskôr mládenci
stavali dievþatám máje ako symbol zelene, života, aby boli dievþence pekné, štíhle a zdravé.
(pokraþovanie na 2. strane)

Na 6. a 7. strane
sa dozviete o plánovaných projektoch,
o záplavách v našej
obci, i to, ako sme
volili poþas volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky.

ýím všetkým prešiel skautský zbor
poþas svojho dlhoroþného pôsobenia
a mnoho
zaujímavostí z ich þinnosti
sa dozviete na strane 8.

O aktivitách malých i veĐkých farníkov, o detskej púti
v Rajeskej
Lesnej
a o ceste za KráĐovnou pokoja sa doþítate na stranách 9 –
11.

Udialo sa...
(pokraþovanie z 1. strany)

Máj je pôvodne mladý
stromþek, najþastejšie smrekový, jedĐový alebo brezový, ktorý
je zbavený vetiev a kôry, iba horná þasĢ sa ponecháva s vetvami.
Ozdobuje sa pestrými stužkami,
farebnými papiermi a podobne.
Máj mal symbolický význam
a bol výrazom prírodného mýtu
o boji zimy s jarou, smrti so životom, symbol na jar sa obnovujúcej prírody. Takmer u všetkých
národov bolo zvykom nosiĢ máje
na zaþiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za
spevu starodávnych obradných
piesní ospevujúcich tvorivú silu
prírody a pri tanci prejavujúcom
radosĢ z víĢazstva jari nad zimou.
Ing. Gabriela Jánošková

Pod Zoborom zneli piesne
Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s obcou Žirany zorganizovali dĖa
23. mája 2010 folklórny festival Znie pieseĖ z Podzoboria.
Tejto akcie v Žiranoch sa zúþastnilo sedem folklórnych
skupín nielen z okolia Nitry,
ale aj z Maćarska.
Folklórna skupina Nefelejcs z našej obce sa predstavila pásmom Ochutnávanie
vína /Borkóstoló/. Diváci si
vypoþuli veselé piesne o víne a vtipné sprievodné slovo. Už tradiþne sa
veĐkému záujmu tešil náš pôvodný, bohato vyšívaný, Đudový kroj
s prekrásnym ženským þepcom.
Po skonþení oficiálneho programu sme roztancovali všetkých prítomných. Pekným spevom sme pozvali do kola každého, kto sa chcel zabávaĢ.
Výdatne nás podporovali miestni hudobníci. Bolo to príjemne strávené nedeĐné popoludnie v kruhu nadšencov folklóru.
Ing. Gabriela Jánošková

OZ Škôlkarik sa rozlúčilo s deťmi poslednou akciou
MDD „Majstrovstvá sveta vo futbale“

Po nekoneþných útrapných
dažćoch, ktoré znepríjemnili život
viacerým rodinám v našej obci, sa
v sobotu 5. júna 2010 od samého
rána na nás usmievalo slnieþko.
A kećže sme si na tento deĖ
naplánovali akciu MDD, prípravy
sa zaþali v plnom prúde, aj keć nie
tradiþne na futbalovom ihrisku, ale
v kultúrnom dome a v jeho areáli.
OZ
Škôlkarik
prichystalo
súĢažné disciplíny pre deti do 2.
roþníka ZŠ a o tie staršie sa zasa
postaral Klub mladých športových
nádejí.
Samozrejme,
nesmel
chýbaĢ bufet pre naše vyšĢavené
deti, no i pre ostatných, ktorí mali
chuĢ posedieĢ si s priateĐmi
a vychutnaĢ si vytúžené slneþné
lúþe.
Cinema pub a kolektív Đudí,
ktorí sa postarali o bufet, nám, OZ
Škôlkarik (þiže deĢom našej obce),
venovali nielen výĢažok z tomboly,

ale
i zisk
z bufetu.
BohužiaĐ, zo zisku sa tešiĢ
nemôžeme.
Ba
skôr
naopak, pretože náš bufet
nebol jediný, v ktorom sa
návštevníci nášho MDD
mohli obþerstviĢ. NakoĐko
je na našich akciách
z roka na rok viac detí
a peĖazí,
paradoxne,
z roka na rok menej, potešili by sme
sa každému centu, ktorý je použitý
na naše dobrovoĐné akcie.
Všetky disciplíny sa niesli
v znamení Majstrovstiev sveta vo
futbale. Pri vstupe do areálu súĢaží
vás vítal maskot MS, Zakumi, nad
hlavami nám viala vlajka s ich
symbolom.
Dokonca
i dievþatá
z taneþného krúžku Cats nám vo
futbalových dresoch oficiálne otvorili
naše
„Majstrovstvá
sveta
vo
futbale“. Tancovali na pieseĖ Wain
Flag, za þo by si zaslúžili omnoho
väþší potlesk, než akým sme my,
Vyþapania, schopní oceniĢ ich
šikovnosĢ. A nepíšem to len preto,
že sa moje meno stotožĖuje
s menom ich trénerky, ale preto, že
by sme mali byĢ na ne pyšní.
Po dosúĢažení a tiež v dobrej
nálade
prebiehala
tombola
a nasledovala voĐná diskotéka pre
malých i veĐkých. Do nôty nám hral
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dj Marek Šebo. Deti a ich rodiþia si
užívali krásny sobotný veþer
a poniektorí potiahli až do tretej
hodiny rannej. ďudia si takéto akcie
vždy pochvaĐujú, pretože nie je
nad to, keć si þlovek v dnešnom
uponáhĐanom svete môže užiĢ
svoje deti a posedieĢ si so svojimi
známymi.
A deĖ detí sa tohto roku pre
nás, organizátorov a ostatných
zainteresovaných,
skonþil
s príjemným pocitom na duši, že
sme potešili nielen deti, ale aj ich
rodiþov.
Aj keć nie všetko, þo sme si,
my
organizátori,
naplánovali,
dopadlo podĐa našich predstáv,
berieme to ako ponauþenie do
budúcnosti.
Na záver patrí poćakovaniu
všetkým
našim
priateĐom
a známym, ktorí sa zapojili do
disciplín, našim manželom, ktorí
pripravili
perfektný
obchod
s hraþkami pre deti a celému
teamu Cinema pub, ktorý pripravil
bufet.

Ćakujeme.
Martina Kováþová
Jana Kunová

ȱǯǯǯ

Požehnaj nám vinice, svätý Urban

ďudová pranostika pripomína, že
starý chlieb, staré víno, starý priateĐ
vždy dobrý. Možno aj preto sa
v sobotu popoludní, dĖa 29. mája
2010 zišli vo vinohrade pred sochou
svätého Urbana priatelia a známi,
vlastníci vinohradov a milovníci vína,
aby si pripomenuli deĖ patróna

vinohradníkov. SlávnosĢ sa zaþala
svätou omšou, ktorú celebroval dekan
Brenkus. Na záver požehnal vinohrady
a polia v nádeji bohatej úrody.
A potom nasledovala veselšia þasĢ
popoludnia. Šikovní muži za chvíĐu
premenili priestor na stolovanie. Už sa
naberal chutný, pikantný guláš, na
stoloch sa objavili sladké koláþiky a
slané
pochúĢky.
A samozrejme,
nechýbala ochutnávka vína. Vinári sa
nenechali zahanbiĢ, ponúkli zo svojich
súdkov lahodné, aromatické víno.
Príslovie hovorí, že dobré víno
dobrú krv nám vyrába, z dobrej krvi
býva dobrá nálada. A dobrá nálada
skutoþne nastala, keć sa objavil pán
Rapan s harmonikou v rukách. Jeho hra
posmelila Đudí do veselého spevu. Už sa
stmievalo, na oblohe zažiaril obrovský
kotúþ mesiaca, zasvietili prvé hviezdy.
Ale zábava, posedenie s priateĐmi
pokraþovali ćalej...
Svätý Urban alebo Urban I. bol 17.
pápežom v období pontifikátu 222 –
230. Urban bol Riman, syn Ponciána,
ale o jeho živote sa veĐa nevie.

Katolícka tradícia uvádza, že priviedol
veĐa pohanov do kresĢanskej cirkvi,
medzi nimi aj Valeriána, manžela
svätej Cecílie a jeho brata Tiburtia a
zároveĖ tvrdí, že umrel muþeníckou
smrĢou. Pápež Urban I. je podĐa
Martyrológia,
sv.
Hieronyma,
pochovaný na Kalixtovom cintoríne,
kde sa našla náhrobná doska s jeho
menom vyrytým veĐkými gréckymi
písmenami. Sviatok má 25. mája.
Svätý Urban je znázornený so
strapcom hrozna, vinnou révou alebo
súdkom vína. Jeho sviatok bol v
stredoveku
prvým
po
Đadových
mužoch, už v teplom období, keć vinná
réva nasadzuje kvety. Vinohradníci si
uctievali tohto patróna, snažili sa
získaĢ jeho podporu a modlitbami si
vyprosiĢ
u neho
priazeĖ
a predovšetkým ochranu úrody vo
viniciach. Mnohé obce mu postavili
pekné kaplnky, ku ktorým sa chodievali
modlievaĢ procesie v deĖ jeho sviatku.
Urban, Urban, nalej vína.....
Ing. Gabriela Jánošková

Poďakovanie všetkým mamám
Nielen mamám, ale aj starým
a prastarým
mamám
patrí
poćakovanie v taký krásny sviatok ako
je „DeĖ matiek“. Pre mĖa je tento deĖ
druhým najkrajším sviatkom roku – po
Vianociach. Sama som milujúcou
matkou troch detí a veĐmi dobre
poznám ten hrejivý pocit. Isteže žiadne
poćakovanie
þi
blahoželanie
neprenikne
až
tak
blízko
k materinskému srdcu, ako keć znejú
prvé slovíþka z úst našich detí
„mama“. KoĐkokrát v živote poþuje
každá mama toto zázraþné slovo?
Mama je pre dieĢa svetielkom jeho
detstva, dobrou a nežnou vílou, ktorá
všetko vyrieši, ktorá vylieþi každú
bolesĢ a dokáže pomôcĢ v každej
situácii. Jedine mama sa dokáže
orientovaĢ v krehkých detských citoch.
Jedine mama najlepšie pozná aj
hranice, za ktorými sa konþí detstvo
a zaþína už dospelosĢ.
A preto, naše drahé a milované
mamy, chceme vám vyjadriĢ svoju
vćaku aj obdiv za všetku tú
starostlivosĢ, lásku a obetavosĢ.

Slávnostný program
v kultúrnom dome
Aj v našej obci si každoroþne
pripomíname tento sviatok slávnostným
programom v kultúrnom dome. DeĖ
matiek sme slávili v nedeĐu 9. mája. Deti
z materskej školy a žiaci základnej školy
pripravili pre svoje mamiþky, babiþky
i prababiþky tentokrát naozaj bohatý
kultúrny
program
pozostávajúci
z množstva básní, piesní, tancov
a scénok. Týmto všetkým chceli vyjadriĢ
svoje poćakovanie. Nechýbali ani naše
mažoretky a tancom sa predstavila aj
detská skupina Cats pod vedením p.
Márie
Kunovej
a Mgr.
Martiny
Kováþovej.
DeĖ matiek v ZO
Jednoty dôchodcov Slovenska
Aj þlenky ZO JDS vo Výþapoch –
Opatovciach oslávili DeĖ matiek.
V úvode ich privítal podpredseda ZO p.
Rapan. Starosta obce Ing. Holúbek vo
svojom príhovore poblahoprial všetkým
babiþkám
a mamiþkám
a v mene
svojom i v mene poslancov obecného
úradu im odovzdal karafiáty.

V programe vystúpila taneþná
skupina Cats. Svojimi taneþnými
kreáciami rozveselili a roztlieskali celé
obecenstvo.
VeĐmi milé bolo aj vystúpenie
sestier Gizky a Márie Billikových,
þleniek združenia Arabeska. Babiþky
ich odmenili veĐkým potleskom.
BásĖou v maćarskej reþi sa prihovoril
p. Ladislav Magáth. ýlenky speváckej
skupiny Nádej zaspievali pekné
Đúbostné piesne.
Pán Rapan zaspieval a na
heligonke zahral pieseĖ o rodnej
dedine. Celý program moderovala Mgr.
Kollárová, ktorej krásne sprievodné
slová podþiarkli slávnostnú atmosféru.
Po
programe
nasledovalo
obþerstvenie, ktoré pripravili þlenky
výboru a speváckej skupiny Nádej.
Všetkým úþinkujúcim a tým, ktorí
sa akýmkoĐvek spôsobom priþinili
o úspešný priebeh osláv DĖa matiek
vyslovujeme vrelé poćakovanie.
Štefánia FraĖová
Mgr. Emília ýerešĖová

Drahé naše mamy, želáme vám, nech vás hreje pohĐad na váš život naplnený obetavosĢou,
nesmiernou trpezlivosĢou, láskavosĢou a nech ste stále obklopené láskou, úctou
a pozornosĢou svojich najbližších i všetkých nás.
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Posledné zvonenie

Čože to klepoce zobákom...

Už len niekoĐko dní nás delí od chvíle, keć posledné
zvonenie školského zvonþeka ukonþí pre nás uþiteĐov a žiakov
tento školský rok. Chcem sa v krátkosti vrátiĢ späĢ a bilancovaĢ.
To, þo sa v tomto roku prežilo za školskou bránou a þo naši
žiaci dosiahli, urþite súvisí s usilovnosĢou, trpezlivosĢou a najmä
poctivou prácou našich uþiteĐov. Nie vždy sa stretli
s porozumením žiakov, ale predsa dobre vieme , že nie každému
sa darí rovnako, a nie každý žiak rovnako poctivo a svedomito
pristupuje k plneniu si svojich školských povinností.
Mnohí zo žiakov dostanú ocenenia – þi už v podobe dobrých
známok na vysvedþení, pochvalných uznaní, diplomov
a krásnych kníh za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy od
rodiþov v rodiþovskej rade, ale aj milé, povzbudivé slová od tých,
ktorí celý rok bdelo stáli nad svojimi deĢmi – žiakmi a držali nad
nimi ochrannú ruku – rodiþov a uþiteĐov. Urþite, þarovným
slovkom „ćakujem“ nebudú šetriĢ naše deti zato, že každý deĖ sa
im uþitelia s láskou venovali a viedli ich po ceste poznania tak,
aby sa z nich stali Đudia, ktorí budú múdro a spravodlivo riadiĢ
a spravovaĢ tento svet. A tým, ktorým sa nedarilo podĐa vlastných
predstáv a oþakávaní, ktorí boli možno niekedy leniví a pohodlní
siahnuĢ po uþebnici, napísaĢ si domácu úlohu, obetovaĢ zo
svojho voĐného þasu na zdokonaĐovanie svojho ducha, mali by
nájsĢ toĐko síl a odvahy popasovaĢ sa so všetkými problémami,
ktoré im prinesie ćalší školský rok.
A teraz prichádza bilancovanie. Naši žiaci sa pripravovali
pod odborným vedením svojich uþiteĐov do rôznych
predmetových súĢaží a do športových súĢaží a získali v nich aj
pekné umiestnenia. Vedenie školy v spolupráci s uþiteĐmi
pripravilo pre žiakov veĐa zaujímavých podujatí – spoloþensko –
kultúrnych, výchovné koncerty, športové vyžitie, pobyt detí na
þerstvom vzduchu v škole v prírode, plavecký výcvik pre žiakov
3. a 7. roþníka. Som presvedþená, že naši žiaci zažili v škole ale
aj mimo nej veĐa príjemných chvíĐ a zábavy, na ktoré budú dlho
spomínaĢ.
V neposlednej miere musím spomenúĢ to , že celý školský
rok bojovali naši žiaci o vyhlásenú „Hlavnú cenu od starostu
obce“, ktorý ju príde osobne odovzdaĢ na slávnostnom ukonþení
školského roka najlepšiemu žiakovi roka .
Na záver môjho príspevku si dovolím obrátiĢ našu myseĐ na
našich deviatakov. Ich aktívne dni v škole sú ozaj už spoþítané.
DeväĢ rokov ubehlo ako mávnutím þarovného prútika. Boli to roky
naplnené vedomosĢami, radosĢami, túžbami, snami, prvými
láskami, možno aj mnohokrát nepochopením zo strany rodiþov
a uþiteĐov. Sú však z nich sebavedomí mladí Đudia. Úspešne
prešli prvými vedomostnými skúškami, ako bolo testovanie –
Monitor, prijímacie pohovory, ktorým predchádzala tvrdá
príprava.
Nezaostávala
ani
opakujúca
sa verbálna
Rozmiestnenie deviatakov
výchova
mladých
Đudí,
na stredné školy
ktorou sme z nich chceli
vychovaĢ
múdrejších,
gymnáziá – 4 žiaci
dospelejších Đudí, ktorí sa
obchodná akadémia – 1 žiak
budú
vedieĢ
postaraĢ
stredné odborné školy
o seba samých, o svojich
- s maturitou – 12 žiakov
najbližších, o tento svet.

- bez maturity – 4 žiaci
Mgr. Eva Homolová
riaditeĐka základnej školy
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...pozriem sa na oblohu a vidím párik
bocianov. Krúžia nad obcou, unavení po
dlhom lete z Afriky, hĐadajú vhodné miesto
na hniezdenie. Je to už dávno, þo boli
v našej obci bociany. V roku 1996 hniezdili
na stĎpe elektrického vedenia v dedine,
nećaleko kostola a vychovali tri mláćatá.
Možno sa vrátil ten istý pár, možno ich
potomok, možno preto im bolo miesto
povedomé. Nakoniec pristáli a na komíne
materskej školy si postavili hniezdo.
Samiþka už sedí na vajíþkach, samþek jej
neúnavne nosí potravu. To sa ešte len
bude musieĢ obracaĢ, keć sa vyliahnu
mláćatá.
Bocian biely žije v blízkosti Đudí,
v kultúrnych regiónoch. Na Slovensku
hniezdi 1000 až 1200 párov bocianov,
ktoré vychovajú priemerne dve mláćatá.
Bocian je symbolom plodnosti, partnerskej
vernosti a príkladnej starostlivosti o
potomstvo. Stal sa obĐúbeným vtáþím
druhom a tak prišla na svet i povera, že
nosí deti. Bociany zaþínajú migrovaĢ
zaþiatkom augusta. Cesta do zimovísk
v Južnej Afrike im so zastávkami trvá
jeden až dva mesiace. Koncom januára už
znova štartujú na dlhú cestu do Európy,
aby nám v polovici marca zvestovali jar,
zaþiatok nového života. Prichádzajú ako
poslovia dobrých správ, ako poslovia
šĢastia.
Príslovie hovorí, kde poctivých Đudí
jesto, tam nájdeš i bocianie hniezdo.
Ing. Gabriela Jánošková

Deti, vymaĐujte si svojho bociana...
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Lúčime sa s predškolákmi
Tri predškolské roky ubehli
rýchlo ako voda a je tu þas rozlúþiĢ
sa s deĢmi, ktoré v septembri nastúpia do 1.triedy základnej školy.
Skonþila sa jedna etapa života
a ćalšia, nová etapa sa práve zaþína. Našich predškolákov þakajú
ćalšie zážitky, ktoré prežijú v novom prostredí na základnej škole.
Spoznajú aj nových kamarátov,
s ktorými zažijú veĐa zábavy, nauþia sa nové a zaujímavé veci, þítaĢ, poþítaĢ, písaĢ. Preniknú do nových tajomstiev, podobne ako hrdinovia v rozprávkach.
Na obdobie prežité v materskej škole budú urþite s odstupom
þasu spomínaĢ s úsmevom na tvári. Bolo to obdobie, kedy spoznávali nových kamarátov, zvykali si
na nový životný rytmus, akým je
pravidelné vstávanie do škôlky,
pravidelné stravovanie, rozdelenie
þasu na hry, zábavu, odpoþinok
a hravé spoznávanie sveta okolo
seba. Poþas dní, ktoré prežili

v materskej škole sa nauþili mnoho
nových vecí, ktoré predtým nepoznali. CieĐom našej spoloþnej práce
bolo priblížiĢ deĢom urþité základné
veci z rôznych oblastí, akými sú
kreslenie, práca s papierom, základy hygieny, prvé Ģahy rukou pri
písaní, základy konštruovania, zaujímavé aktivity rozliþného charakteru,
spoznávanie prírody, rôzne pesniþky s pohybom a iné. V priebehu dochádzky do materskej školy sa zúþastnili na mnohých podujatiach, výletoch a exkurziách, ktoré sú neodmysliteĐným doplnkom nášho školského vzdelávacieho programu. Aj
v tomto školskom roku sme sa
s predškolákmi rozlúþili výletom do
ZOO v Bojniciach a slávnostnou
rozlúþkou v materskej škole. Touto
cestou ćakujeme OZ Škôlkarik za
finanþné zabezpeþenie tohto podujatia. Predprimárne vzdelávanie
v tomto školskom roku ukonþilo 22
predškolákov. DeĢom sme slávnostne odovzdali osvedþenie o absolvo-
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vaní predprimárneho vzdelávania,
diplom za vzornú dochádzku do
materskej školy a rozprávkovú knihu na prvé školské þítanie.
A þo dodaĢ na záver? Všetkým rodiþom ćakujem za príjemnú
a dobrú spoluprácu a prajem im
veĐa trpezlivosti s ich detiþkami pri
„odĐahþovaní“ ich drobnej, ale „Ģažkej“ rúþky, ktorá bude vyvíjaĢ veĐký
tlak na list zošita pri písaní prvých
písmen, pri písaní kúzelného slova
mama, ktoré doteraz vedeli len
povedaĢ, nie však napísaĢ.
Prajem v mene celého kolektívu materskej školy všetkým predškolákom, aby prekážky zdolávali
veĐmi Đahko, aby v ich mysliach utkveli tie najkrajšie a najradostnejšie zážitky.
Želám vám milí školáþikovia,
len to najlepšie, veĐa úspechov
a radosti, aby žiaden mrak nezakryl váš úsmev.
Helena Kováþová
riaditeĐka materskej školy

ȱ informuje
Starosta obce
CieĐom každej obecnej samosprávy je zvyšovanie úrovne života jej obyvateĐov a to hlavne
prostredníctvom aktivít zameraných na modernizáciu a zveĐaćovanie obce. Inak tomu nie je ani v našej
obci. V súvislosti s týmto zámerom obecné zastupiteĐstvo na svojom zasadnutí dĖa 3. mája 2010 schválilo
predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2010/01 na realizáciu projektu
„Regenerácia centra Obce Výþapy - Opatovce“ a na zasadnutí dĖa 28. mája 2010 schválilo predloženie
žiadosti o poskytnutie NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia verejného
osvetlenia v Obci Výþapy – Opatovce“.

Regenerácia centra Obce Výþapy – Opatovce
Jedná sa o pomerne nároþný projekt, cieĐom
ktorého je revitalizácia dvoch prirodzených centier obce.
Z uvedeného dôvodu bol projekt rozdelený na dve þasti,
þasĢ A a þasĢ B.
ýasĢ A - rieši priestranstvo nachádzajúce sa pri
základnej škole a kultúrnom dome. Pozostáva zo 6
aktivít:
Rekonštrukcie miestnej komunikácie „6“ o celkovej
dĎžke 717,49 m, nachádzajúcej sa v miestnej þasti zvanej
„domovina“, v smere od križovatky ciest pri základnej
škole s vyústením na miestnu komunikáciu „5“, vedúcej
od základnej školy k mĚtvemu ramenu.
Spevnenej plochy o výmere 138,90 m2 medzi
komunikáciou „6“ a oplotením základnej školy. CieĐom je
vybudovanie priestorov na parkovanie motorových
vozidiel v blízkosti areálu základnej školy.
Rekonštrukcie chodníka o celkovej dĎžke 259,2 m po
Đavej strane miestnej komunikácie „5“, vedúcej od
základnej školy k mĚtvemu ramenu.
Úpravy verejnej zelene pri základnej škole
v nadväznosti na dobudovanie priestorov na voĐno
þasové aktivity pri multifunkþnom ihrisku.
Verejného
hygienického
zariadenia
v blízkosti
multifunkþného ihriska.
Verejného osvetlenia chodníka k multifunkþnému
ihrisku a zelenej plochy pri základnej škole.
ýasĢ B - rieši vybudovanie relaxaþného centra
v priestoroch bývalých stavebním a pri obecnom úrade.
Pozostáva z 5 aktivít :
Rekonštrukcie spevnenej plochy o výmere 472,50 m2
po pravej strany cesty I/64 v smere na TopoĐþany. Na
tejto spevnenej ploche sa vytvorí 17 parkovacích miest
pre motorové vozidlá.
Rekonštrukcie chodníka o celkovej dĎžke 62,3 m.
Chodník bude tvoriĢ spojnicu spevnenej plochy pri ceste
I/64 a jestvujúceho chodníka pri obecnom úrade.

Úpravy verejnej zelene spoþívajúcej vo výsadbe
stromov a kríkov v udržiavanej ploche trávnika – parku.
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Park je riešený v þlenení, þasĢ oddychová s fontánou
a þasĢ detského ihriska.
Oddychová þasĢ pozostáva z fontány prepojenej na
centrálny chodník vedúci od cesty I/64 a chodník
vedúci k obecnému úradu od kostola, automatického
zavlažovacieho systému napojeného na studĖu
a mobiliáru, ktorý bude súþasĢou sadových úprav
a bude pozostávaĢ z laviþiek, odpadových košov
a fontány na pitnú vodu.
Detské ihrisko pozostáva z prvkov pieskoviska,
domþeka s preliezaþkou a šmykĐavkou, obojstrannou
hojdaþkou a kolotoþom.
Verejného osvetlenia parku, chodníkov, detského
ihriska a fontány.
Verejného hygienického zariadenia v blízkosti
pripravovaného námestia.

Modernizácia verejného osvetlenia
v Obci Výþapy – Opatovce
Predmetom
predkladaného
projektu
je
komplexná rekonštrukcia osvetĐovacej sústavy
(verejného osvetlenia) v intraviláne obce Výþapy –
Opatovce s cieĐom zabezpeþiĢ plnohodnotnú
funkþnosĢ osvetĐovacej sústavy obce, tak ako to
prevádzkovateĐovi, teda obci, ustanovuje zákon o
obecnom zriadení.
Súþasný technický stav verejného osvetlenia
obce Výþapy - Opatovce môžeme charakterizovaĢ ako
nevyhovujúci. Rozsah þinností potrebných na
zabezpeþenie
trvalej
funkþnosti
a energetickej
efektívnosti je nad rámec bežnej údržby a prevádzky
sústavy verejného osvetlenia. Z tohto dôvodu je
nevyhnutným krokom komplexná rekonštrukcia
sústavy verejného osvetlenia v obci, ako aj
zosúladenie estetického vzhĐadu celej sústavy
verejného
osvetlenia.
Dôležitým
faktorom
zvýrazĖujúcim potrebu rekonštrukcie osvetĐovacej
sústavy je predovšetkým generaþná zastaralosĢ jej
jednotlivých komponentov, ktoré sú morálne
opotrebované s prekonanou dobou životnosti.
Ćalším problémom je, že svietidlá nie sú
prepojené moderným systémom regulácie intenzity
osvetlenia a zniþené verejné osvetlenie neplní
základné úlohy verejného osvetlenia, ani estetické
požiadavky kladené na urbanizované územie obce.
Potreba komplexnej výmeny svietidiel vychádza zo
zámeru samosprávy znižovaĢ prevádzkové náklady
osvetĐovacej sústavy (znižovanie nákladov na
spotrebu elektrickej energie, znižovanie nákladov
spojených s bežnou údržbou sústavy verejného
osvetlenia). (pokraþovanie na 7. strane)

(pokraþovanie zo 6. strany)
Ćalším významným faktorom podieĐajúcim sa na
racionalizácii prevádzky osvetĐovacej sústavy bude
taktiež riešenie problematiky symetrického rozloženia
záĢaže osvetĐovacej sústavy s cieĐom zníženia prúdových
hodnôt hlavných istiþov rozvádzaþov verejného
osvetlenia. V tejto súvislosti predkladaný projekt rieši
taktiež
optimalizáciu
rozmiestnenia
rozvádzaþov
verejného osvetlenia.

Záplavy zasiahli aj našu obec

Výsledky volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky
v Obci Vý²apy - Opatovce
Poþet voliþov zapísaných v zozname voliþov 1 746
Poþet voliþov, ktorí sa zúþastnili na hlasovaní 1 148
Poþet voliþov, ktorí zaslali obálku z cudziny
1
Poþet voliþov, ktorí odovzdali obálku
1 145
Poþet platných odovzdaných hlasov
1 101
Volebná úþasĢ v Obci Výþapy – Opatovce 65,75 %

Bola nedeĐa 30. máj 2010 þas 16.00 hod. Nad
obcou sa zaþali zbiehaĢ veĐké þierne búrkové mraþná.
V skutoþnosti sa to slovami nedá ani opísaĢ. Zostala
tma a blesky pretkávali oblohu. Zrazu sa spustilo to,
þo nikto neoþakával. Prívalový dážć sa spúšĢal
z oblohy po uliciach, do záhrad, dvorov i pivníc
rodinných domov. ďućom sa zaþala voda valiĢ do
suterénov rodinných domov a zaþala stúpaĢ spodná
voda v pivniciach, záhradách, zaplavila futbalové
ihrisko i družstevné lány. V jednej þasti obce voda
stúpala od mĚtvych ramien rieky Nitra a v druhej þasti
obce pri železniþnej trati zase voda stekala z ChosĖa
pri železniþnú traĢ, kde hrozilo okrem toho, že Đudia
mali vodu v pivniciach, bola zaplavená úroda na
poliach i podmytie železniþnej trate.

Poþet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stanu, politické hnutie alebo koalíciu:
Európska demokratická strana
2 0,18 %
Únia - Strana pre Slovensko
11 1,00 %
Strana rómskej koalície – SRK
0 0,00 %
Paliho Kapurková
8 0,73 %
Sloboda a Solidarita
98 8,90 %
Strana demokratickej Đavice
16 1,45 %
Strana maćarskej koalície
16 1,45 %
ďudová strana – HZDS
33 3,00 %
Komunistická strana Slovenska
6 0,54 %
Slovenská národná strana
32 2,91 %
NOVÁ DEMOKRACIA
3 0,27 %
Združenie robotníkov Slovenska
6 0,54 %
KresĢanskodemokratické hnutie
83 7,54 %
ďudová strana Naše Slovensko
9 0,82 %
SDKÚ – Demokratická strana
191 17,35 %
AZEN - Aliancia za Európu národov
0 0,00 %
SMER – sociálna demokracia
479 43,51 %
MOST – HÍD
108 9,81 %

Tak ako veĐká voda príde, tak aj odíde, ostanú po
nej iba veĐké škody a keć sa vráti život ako-tak do
normálnych koĐají, zaþnú si Đudia klásĢ otázky. Muselo
k týmto škodám na majetku dôjsĢ? V podstate dnes sa
vie, þo treba robiĢ, aké preventívne opatrenia prijaĢ na
úrovni obce. Je to jedna z hlavných prioritných úloh,
ktorú obec þaká. Bola to jedna z najväþších povodní,
aké obec a celé Slovensko v posledných desaĢroþiach
zaznamenalo.
Jarmila Bernátová
prednostka OcÚ

Volieb do NR SR sa zúþastnila
i najstaršia obþianka p. Cecília Pargáþová
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Máme 20 rokov
Na úplnom zaþiatku putovali piati z nás pešo cez Dobrotku na Nitriansku kalváriu, kde sa konali celoslovenské oslavy našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Prvý krát so skautskou šatkou na krku. Bolo to
5. júla 1990.

ýo sme to za organizáciu
alebo nieþo o nás
Skauting je dobrovoĐné, nepolitické, neziskové hnutie, ktoré má za cieĐ
vychovávaĢ mladých Đudí, v súlade
s princípmi a metódami stanovenými
zakladateĐom hnutia lordom Róbertom
Baden - Powellom.
Skauting chce predovšetkým ponúknuĢ svedectvo života. Jedným
z dôležitých rysov skautingu je nauþiĢ
sa byĢ užitoþným nielen svojmu okoliu,
ale všetkým blížnym. K tomu nás uþí
a vedie skautský zákon, skautské heslo a denný príkaz.
Nároþnejší, ale duchovne bohatší, krajší a radostnejší je kresĢanský
skauting. Uþí zvládaĢ þo najviac skautských znalostí a zruþností, poþúvaĢ
Boží hlas aj cez stvorenú prírodu
a s Božou pomocou sa vyzbrojiĢ pre
schopnosĢ poradiĢ si v živote v rôznych, i v mimoriadnych situáciách.
Základným prvkom v skautingu je
družina. Má 6-10 þlenov, ktorých vedie
radca. Družina má raz do týždĖa
schôdzky, nazývané družinovky. NiekoĐko družín tvorí oddiel, viac oddielov
v obci tvorí zbor. Náš, 26. zbor sv. Cyrila a Metoda má v súþasnosti 61 registrovaných þlenov, ktorí sa združujú
v 3 oddieloch - v dievþenskom, chlapþenskom a roverskom. Naše družiny Devi, Jaguári, Delfíni, Pandy, Orli, Veveriþky a Hviezdiþky sú súþasĢou celoslovenskej organizácie nazývanej Slovenský skauting so sídlom v Bratislave, na jej þele stojí Náþelníctvo. Najvyšším riadiacim orgánom je Skautský
snem.

Viete, že...
veĐká þasĢ našej þinnosti, okrem
družinoviek, sa uskutoþĖuje v prírode.
Program je založený na množstve
hier, pomocou ktorých sa nielen vĎþatá

a vþielky, ale aj skauti uþia spoznávaĢ
svet, prírodu, osvojiĢ si základné morálne pravidlá.
Medzi naše tradiþné výpravy patrí
jesenná výprava za pokladom a jedlými
gaštanmi pod Žibricu, prvá jarná výprava na Dobrotku, s obĐúbenou zastávkou
v božej jame, veĐkonoþná výprava na
Gýmeš a trúfli sme si aj na VeĐký Tribeþ
a Vtáþnik.
K najobĐúbenejším aktivitám patrí
roznášanie Betlehemského svetla, ktorého súþasĢou je aj návšteva v Domove
sociálnych služieb v ďudovítovej. Stalo
sa už tradíciou, že naše vþielky so
skautkami pripravujú pre týchto chorých
a opustených Đudí vlastnoruþne vyrobené darþeky a k tomu krátky vianoþný
program. Je veĐmi povzbudzujúce vidieĢ,
ako sa títo Đudia dokážu tešiĢ z tejto návštevy, ktorou im chcú naše vþielky
a skautky aj týmto spôsobom prejaviĢ
svoju lásku, ktorá im þasto zo strany ich
najbližších chýba.
DeĖ sesterstva (22. február) je
dĖom zamyslenia sa o skautingu, pripomenutím a upevnením vzájomného bratstva a sesterstva, je miestom obnovenia
skautského sĐubu, ktorým si pripomína-

me naše povinnosti. Je aj demonštráciou tvorivosti a vedomostí jednotlivých
þlenov zboru.
Chorým Đućom pomáhame ako
spoluorganizátori verejnej zbierky DeĖ
narcisov.
Sviatok svätého Juraja, patróna
skautov, oslavujeme s bratmi a sestrami z iných zborov v Nitrianskej Blatnici,
odkiaĐ putujeme pod vrch Marhát k Rotunde sv. Juraja, kde sa za prítomnosti
veĐkého poþtu pútnikov zúþastníme
slávnostnej svätej omše a zároveĖ
v tento deĖ naši nováþikovia skladajú
slávnostný skautský sĐub, v ktorom sa
zaväzujú dodržiavaĢ Skautský zákon.
Na sviatok sv. Cyrila a Metoda
putujeme do Nitry, aby sme na svätej
omši ćakovali Pánovi za naše skautské spoloþenstvo a zároveĖ ho prosili
o potrebné milosti. V tento deĖ oslavujeme svoje narodeniny (prvá pešia púĢ
skautov do Nitry) i meniny, kećže práve ich sme si zvolili za patrónov nášho
zboru.
Prázdniny vítame veĐkou hrou
a opekaþkou a školský rok opäĢ hrami
a slávnostným ohĖom.
Vyvrcholením celoroþnej aktivity
je letný tábor, ktorý si sami postavíme
„na zelenej lúke“, každý rok na inom
mieste uprostred našich prekrásnych
hôr.
A to všetko robíme s cieĐom, aby
sa skautské ideály – ideály dobra,
pravdy a krásy - šírili medzi Đućmi
a urobili ich život šĢastnejším.

Nech nám v tom
Pán Boh pomáha!
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A už sa začalo...
Otázka bývania je v dnešnej dobe þasto veĐmi tvrdým orieškom. Túžba
vylepšovaĢ si svoje bývanie je þloveku vlastná od nepamäti. V modernej dobe
neustále nieþo rekonštruujeme, modernizujeme, þi vybavujeme svoje domy
zložitejšími a zložitejšími technologickými zariadeniami.
A þo Boží dom? Bezpochyby nám smrteĐníkom viac osoží zveĐaćovanie
Božieho domu v nás, no teraz sme mali skôr na mysli dom Pána ako príbytok
Eucharistie, privilegované miesto stretnutia sa s Bohom, dom modlitby. I toto
miesto poznaþil zub þasu a tým nemyslíme len kozmetické chyby na exteriéri.
Preto skrsol v hlavách zainteresovaných nápad s prestavbou.
To, že ide o dobrú vec, podporil svojou prítomnosĢou i nitriansky
diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktorý 11. apríla slávnostne posvätil
základný kameĖ a stavenisko Kostola Božieho milosrdenstva.
Dúfame, že obetavosĢ veriacich nebude iba chvíĐkovým oduševnením
a príkladnou vytrvalosĢou sa nám podarí zaþaté dielo dokonþiĢ.
Z posledného sþítania Đudu sa dozvedáme, že v našej obci žije vyše dve tisíc
katolíkov. Stavba kostola je teda vecou nás všetkých.
Mgr. Patrícia Halászová

Stvorenie sveta - veľkonočná akadémia
Stvorenie sveta. Tak sa volala veĐkonoþná hra, ktorú
predviedla naša mládež v nedeĐu 11. apríla 2010 v sále
kultúrneho domu vo Výþapoch – Opatovciach. Hra bola
zameraná na scénické zobrazenie stvorenia sveta.
DopĎĖaná bola veršami Svätého písma a obrázkami, ktoré
sa premietali v pozadí.
Okrem mládežníckeho spevokolu, ktorý podfarboval
celý dej svojimi piesĖami, sa na tejto hre podieĐali aj deti
z detského spevokolu Majáþik. Dievþatá sa rady zhostili
úloh kvetiniek a spolu vytvorili jednu veĐkú rajskú záhradu.
Samozrejme nesmeli chýbaĢ ani zvieratká. Nakoniec ako
vrchol stvorenia Boh stvoril Adama a Evu. Dvoch mladých
Đudí, ktorí sa majú radi. Láska medzi Adamom a Evou
bola podþiarknutá choreografiou, z ktorej bolo cítiĢ vzájomnú túžbu byĢ spolu a žiĢ v jednote s Bohom.
Touto hrou sme sa snažili divákom ukázaĢ ako veĐmi Boh bojuje o þloveka, ktorý je neustále pokúšaný
diablom. Snažili sme sa vyzdvihnúĢ aj tajomstvo VeĐkej noci, kedy sa Kristus za nás obetoval na kríži a tak Đudí
priviedol naspäĢ k sebe do svojho milujúceho objatia. Samozrejme táto hra by sa nemohla uskutoþniĢ bez Đudí, ktorí
boli skrytí v zákulisí. ýi už to boli chlapci, ktorí pomohli so stavaním scény a zabezpeþovali všetky efekty, alebo to
boli tí, ktorí sa zaslúžili o nádherné kostýmy. Všetkým, ktorí toto posolstvo obohatili svojou prácou a prítomnosĢou
patrí veĐká vćaka.
Veronika Bombošová

Prvýkrát pri arpádskom kríži
Urþite nie je našincovi meno Zoltán Ćurþo neznáme. No
keby sa predsa niekto taký našiel, pripomíname, že ide o nášho
rodáka, ktorý bol pred pár mesiacmi menovaný do úradu
biskupského vikára pre maćarsky hovoriacich veriacich
v Nitrianskej diecéze. Vsdp. Ćurþo pôsobí v Nových Zámkoch,
ale na tretej veĐkonoþnej nedeli, presnejšie 18. apríla, sme ho
mohli pozdraviĢ v Kostole sv. Ladislava v Nitre.
Slávnostná svätá omša, ktorú náš rodák celebroval, sa
konala pri príležitosti putovania krídelného kríža, pochádzajúceho
ešte z þias Arpádovcov. Kríž je znakom spojenia sa so
Vzkrieseným Kristom a jednoty maćarsky hovoriacich veriacich. Svoje putovanie, už po šiestykrát, zaþal
v maćarskom mesteþku Zamardi pri Balatone a postupne prejde celou Karpatskou kotlinou, až do cieĐa cesty mariánskeho pútnického mesta Csiksomlyó. Poþas dlhého putovania zástupcovia farností pripínajú na kríž stuhu
ako znak spojenia sa a jednoty.
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Chlieb života
Vo Svätom písme máme vyše 300 miest, kde je zmienka o chlebe. Chlieb je symbolom pohostinnosti,
keć sa Pán zjavil Abrahámovi, zmienku o chlebe nachádzame aj v Jakubovom sĐube, þi v poznaní
emauzkých uþeníkov pri lámaní chleba z Lukášovho evanjelia. Týchto pár zastavení nás vedie k myšlienke,
že chlieb je jedným z významných symbolov. Spomedzi všetkých zmienok o chlebe však najvýznamnejšou
je šiesta kapitola svätého evanjelistu Jána, ktorá zaznamenáva Ježišove slová: "Ja som chlieb života...“
Práve na chlieb života – Eucharistiu, bola
zameraná katechéza 9. roþníka Misijnej púte detí
v Rajeckej Lesnej, 8. mája 2010. V celodennom
programe púte je vždy nejaká atrakcia, tentoraz to boli
dvaja klauni z Nemecka. Hovorilo sa o Afrike, pre ktorú
sme cez Vianoce navštevovali rodiny na Slovensku,
aby sme im duchovne i hmotne dokázali lásku Božieho
DieĢaĢa a cez Ėu spolupatriþnosĢ celého sveta v jednej
veĐkej rodine.

Tento rok som bola v Rajeckej Lesnej už po
tretíkrát. Každý rok je na tejto púti neopakovateĐná
atmosféra. Na svätej omši spievame pesniþky
a mávame pri tom šatkami. Je tam veĐmi pekné okolie,
najmä pri prameni Panny Márie. Najviac sa mi páþil
ruþne vyrezávaný drevený Betlehem, ktorý ja najväþší
na Slovensku. SledovaĢ pohyb postaviþiek by þlovek
dokázal aj celé hodiny. Dúfam, že sa tam ešte
mnohokrát vrátim. Agátka Gálová
Zážitok, ktorý sa mi hlboko vryl do srdca súvisí
s našim zastavením sa pri hrobe zosnulého správcu
farnosti, vdp. Pavla Šadláka. Stretli sme tam milú pani
na vozíku. Ako aj väþšina z nás, aj ona ho mala veĐmi
rada a poznala ho aj osobne. Pekne sa nás opýtala, þi
by sme chceli poþuĢ o Ėom zopár slov. Pri jej
rozprávaní sa nám slzy tisli do oþí. Spomínala, ako mu
pomáhala s predajom kalendárov a ako nadobudnuté
zisky pomohli pri zakladaní tohto pútnického miesta
a ako ju od tej chvíle oslovoval pani predavaþka.
Dôstojnému pánovi sa plán výborne vydaril a tento rok
to už bolo po deviatykrát. Laura Piterková

Katechéza o eucharistickom chlebe, ktorá sa
uskutoþnila v skupinách, medzi púpavami, bola deĢom
známa z hodín náboženstva i zo svätých omší, ale
zjesĢ kúsok odlomeného, nie odrezaného naozajstného
chleba, ktorý sme dostali od pani katechétky Henriety
Lénartovej, bolo nielen nové, ale aj spájajúce, već
každý dostal úlomok toho istého chleba.
Táto púĢ bola pre naše ratolesti už tretia, ale ani
na jednej sme, v sprievode svojich vedúcich a otca
ďuboša, nevynechali cirkevné pamiatky v okolí. Zo
všetkého najduchovnejší je záver – svätá omša
slúžená otcom biskupom. Hlavným celebrantom bol
opäĢ žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Homília, ale
i mnohoraký program povzbudil mnoho sĚdc. Tu je
niekoĐko našich postrehov:

Na detskej púti ma najviac zaujal kostol. Bol veĐmi
pekný. Povedali sme si, že sa pôjdeme pozrieĢ
dovnútra. KĐakli sme si a modlili sa. Vonku bolo veĐa
stánkov, no my sme sa najprv išli pomodliĢ k hrobu
zosnulého kĖaza Pavla Šadláka. Bol veĐmi dobrý a mal
veĐmi rád deti. Svätá omša zaþala o tretej. Cez kázeĖ
nám pán biskup vyrozprával zaujímavý príbeh o rodine.
Pozorne som si ho vypoþula. Do Rajeckej Lesnej
chodím veĐmi rada. Dominika Caková
A þo na záver...? ...možno už len... veĐké Ćakujem
pre všetkých zainteresovaných a slová modlitby:
"Chlieb náš každodenný daj nám dnes" (Mt 6, 11).
Spracovala Patrícia Halászová

Hľa, prichádzam Pane...
Sviatoþným dĖom bol piatok 11. jún 2010, hlavne pre šiestich kandidátov na diakonské svätenie,
ktoré im slávnostne udelil v Katedrále svätého Emeráma na nitrianskom hrade o 10.00 hodine, poþas
svätej omše, nitriansky pomocný biskup Marián
Chovanec. Novým diakonom sa stal aj náš Jožko
Hupka.
K dosiahnutému úspechu mu srdeþne blahoželáme,
prajeme veĐa zdravia a Božieho požehnania na ceste ku kĖazskej vysviacke.
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Návšteva svätyne Kráľovnej pokoja
Koncom apríla sme podnikli
púĢ do Medžugoria. VeĐa Đudí si
robí starosti, lebo Medžugorie nie
je ešte cirkevne uznané. Posolstvá
nie sú proti viere, ale nám
pomáhajú prežívaĢ svoju vieru
hlbšie.
V Medžugorí sa od 24. júna
1981, na vrchu Podbrdo, nad
dedinkou
Bijakovici,
podĐa
svedectva šiestich detí, zjavila
Panna Mária. Od toho dĖa, ako
svedþia vizionári, sa Panna Mária
zjavuje denne a volá celý svet na
cestu obrátenia.
Do Medžugoria sa necestuje
preto, že by sme chceli vidieĢ
Matku Božiu. To je privilégium
vizionárov! ýlovek tam cestuje,
lebo chce maĢ úþasĢ na ovocí
tohto milostivého miesta.
V tomto duchu a s mnohými
úmyslami sa aj naša zmiešaná
posádka autobusu rozhodla urobiĢ
si duchovnú dovolenku. Prijali sme
pozvanie Panny Márie, ktorá
hovorí, že nik neprichádza do
Medžugoria náhodou, ale každého
osobne pozýva sama.
Pred odchodom sme sa spolu
s východniarmi, ktorí už cestovali
od rána, spoloþne zišli v našom
kostole pri svätej omši, ktorú nám
slúžili duchovní otcovia, ktorí celú
púĢ absolvovali s nami. Otec
Marián Križan po prvýkrát, ako
mnohí
z nás
a otec
Milan
z východu, sa do Medžugoria
vracia každý rok. Po dlhej ceste

sme sa ubytovali v penzióne len
niekoĐko minút cesty od miesta
diania. Dobre nám padol krátky
oddych a po obede sme v rámci
voĐného programu navštívili miestny
Kostol svätého Jakuba, námestie na
ktorom sa nachádza socha Panny
Márie a blízke okolie s pamiatkami.
V Medžugorí skutoþne vidno, ako sa
Đudia modlia v radosti a v nádeji.
Navštevujú ho Đudia zo všetkých
konþín zeme – bieli, žltí, þierni,
bohatí aj chudobní, mladí aj starí.
Dôverujú Bohu, aj keć je všade plno
problémov. Keć to þlovek vidí, tak
sa musí pridaĢ a modliĢ sa.
Mimoriadnym
zážitkom
bol
výstup na Križevac, kopec nad
Medžugorím,
ktorý
sme
si
naplánovali na druhý deĖ. Kećže
sme sa chceli vyhnúĢ horúcim
teplotám,
zaþali
sme
výstup
zavþasu ráno. Napriek tejto rannej
hodine bolo už na ceste na Križevac
veĐa Đudí. Mnohí podstupujú krížovú
cestu na túto horu bosí. Bolo to
jednoducho
nádherné
a zážitky
neopísateĐné. Predpoludním sme sa
ešte
zúþastnili
na
stretnutí
s vizionárkou Ivankou Ivankoviþ,
ktorá prítomným podávala svoje
svedectvá. Ćalšou zastávkou bola
návšteva komunity Cenacolo pre
lieþbu
narkomanov,
založenú
sestrou Elvírou. Medžugorie sa od
iných
pútnych
miest
líši
angažovanosĢou pre sociálny život,
najmä
pre
chudobných,
pre
bývalých narkomanov a pre vojnové
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siroty. Kto sa chce ponoriĢ do
Boha, má sa vnoriĢ aj do
problémov
svojich
blížnych,
rozpoznaĢ ich potreby a problémy
a pokúsiĢ sa ich riešiĢ. Inak
povedané: prikázanie milovaĢ Boha
a blížneho je v Medžugorí všade
cítiĢ. Svet nepotrebuje iba solidaritu
Đudí navzájom medzi sebou, ale
pravý a trvalý pokoj. Mária ako
KráĐovná pokoja chce iba slúžiĢ,
slúžiĢ pokoju. Pokoj znamená
pokoj
v srdci,
v rodine,
v spoloþnosti a vo svete. Avšak
ako každá matka, aj ona chce, aby
ju poprosili. Pozýva a povzbudzuje,
aby sme boli jej roztvoreným
náruþím.
Poþas púte nás sprevádzalo
nielen krásne poþasie, ale i úžasná
atmosféra
Božej
prítomnosti
doprevádzaná
prekrásnymi
piesĖami a krátkymi modlitbami
v rôznych jazykoch.
V Medžugorí
k zjaveniam
dochádza už 29 rokov a Panna
Mária vo svojich posolstvách stále
nabáda Đudí k zmiereniu sa s
Bohom, k modlitbe a k prijímaniu
sviatostí.
Vyzýva
k pôstu
a modlitbe sv. ruženca v rodinách.
Som presvedþená, že každý z nás
þas
strávený
v prekrásnom
prostredí
prežíval
osobne
s Bohom. Domov sme sa vracali
naplnení Božou milosĢou a túžbou
vnášaĢ do každodenného života
všetko to, þo nás oslovilo na
tomto
Bohom
omilostenom
mieste.
eh

Otázniky nad našim futbalom

Úspechy tane²ného krúžku Cats
Vý²apy – Opatovce
Deti oboch skupín taneþného krúžku Cats mali
toho roku skutoþne úspech. Svojím taneþných
i potrebných hereckým prejavom zaujali svojich
divákov, a to nielen vo Výþapoch – Opatovciach.
Zúþastnili sme sa týchto akcií: 9. reprezentaþný ples,
Fašiangový karneval, DeĖ matiek, otvorenie
Supermarketu Jednota, 2. poĐovnícky majáles,
Slávnosti sv. Urbana vo vinohradoch Podhorany –
Mechenice, DeĖ matiek ZO Jednoty dôchodcov
Slovenska Výþapy – Opatovce a samozrejme oslavy
Medzinárodného dĖa detí.
Naše
oþi
potešili
svojimi
vycibrenými
choreografiami:
- malé deti - Hej Pepe a ďudovka mix,
- dievþatá - Stop the rock a Na Horehroní.

Po skonþení súĢažného roþníka 2009/2010, sa
mužstvo dospelých umiestnilo na 8. mieste a dorastenci na 4. mieste, nastal zlom vo výþapskom futbale.
Hlavne þo sa týka dorasteneckého mužstva, v ktorom
konþí 5 hráþov z dôvodu veku a nakoĐko už dlhšie obdobie nemáme žiacke mužstvo, nie je možné doplnenie dorasteneckého mužstva. Kećže nebudeme maĢ
žiadne žiacke, alebo dorastenecké mužstvo, hrozí pre
mužstvo dospelých vylúþenie z majstrovstiev okresu.
O celkovom fungovaní klubu bolo dĖa 22. júna
2010 zvolané stretnutie s otázkou þo ćalej s futbalom,
po stránke personálnej, finanþnej i technickej, ktorá
vznikla následkom povodní. Závažný problém je potreba odvodnenia hracej plochy. Padli rôzne návrhy,
ale len þas ukáže, ktoré z nich budú realizovateĐne.
Zúþastnení sa zhodli na potrebe vytvoriĢ žiacke mužstvo, aby sa predišlo vylúþeniu „áþka“ zo súĢaže. NakoĐko problémov je nahromadených veĐa, nedajú sa
zhrnúĢ do pár riadkov.
Záverom chce súþasné vedenie ponúknuĢ priestor pre nové nápady, sponzorov a zapojenie širšej verejnosti do þinnosti klubu.
Stanislav Balko

Spoloþenská rubrika
20. marca 2010 - 18. júna 2010
Vitajte na svete...
Karolína Mányová
Hana Gálová

VeĐa lásky a porozumenia...

Ing. Ladislav Tóth
a Martina Kopþeková
Marián Vrábel
a Mgr. Zuzana Magáthová
Jozef Mášik a Mgr. Lenka CigáĖová
Peter Macho a Helena Moravanská
Marek Szalai a Gabriela Molnárová
Zostanete v našich
spomienkach ...

Jolana Galanková
Terézia Majerová
Valéria Chrastinová
Mária Bombošová
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