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Zbohom stráne,
zbohom zurčiace potôčiky...

Tanečná krúžok Cats a folklórna skupina Nefelejcs počas leta reprezentovali našu obec ďaleko za hranicami
nášho kraja i republiky. Kde všade boli, ale i niečo viac o kultúre u nás sa
dozviete na 2. a 3. strane.

Od augusta je v prevádzke multifunkčné ihrisko. O poplatkoch, prevádzkových hodinách a tiež o novom žiackom futbalovom mužstve sa dozviete
na stranách 9 a 10.

Slávnostné otvorenie školského roka
2010/2011 sa prihlásilo po horúcich
a slnečných prázdninových dňoch,
s ktorými sme vkročili do našich
školských lavíc za novými poznatkami,
aby sa naši žiaci obohatili novými
vedomosťami.
Tento začiatok školského roka bol
však výnimočný. Začíname ho v čiastočne inetriérovo zrekonštruovanej elektroinštalácie v starej časti budovy školy.
Chcem však pripomenúť, že otvoreniu
našej školy predchádzalo veľa potu,
ľudskej práce a snaženia.
Dovoľte mi preto, aby som čo najsrdečnejšie poďakovala realizátorom
elektroinštalácie pod vedením Juraja
Vöröša za vykonanú prácu. Naše poďakovanie smeruje aj vedeniu obce za

koncepčný prístup a finančnú podporu. Dovoľte mi však, aby som
osobitne poďakovala starostovi
obce, pánovi Ing. Holúbkovi, ktorý
nám svojou nezištnou pomocou,
osobnou angažovanosťou a vysokým stupňom porozumenia, v týchto
neľahkých časoch vyšiel v ústrety
a tiež veľmi ochotne zabezpečil šikovné ruky murárov. Srdečné
a úprimné poďakovanie by som
chcela vysloviť aj členom rodičovského združenia a školskej rady
pri ZŠ, ktorí nás finančne podporili
v maľovke školy, resp. starej časti
školy. A tak, naši žiaci budú mať
možnosť sedieť a pohybovať sa
v priestoroch odborných učební
a sociálnych zariadení v čistom
zdravom prostredí.
(pokračovanie na stranách 4 a 5)

Najmenším detičkám želáme aby si užili bezstarostné chvíle plné zážitkov a hier v materskej škole.

Udialo sa...

Na začiatku tohtoročných prázdnin
náš tanečný krúžok Cats navštívil žilinský región a to konkrétne prekrásne
prostredie kúpeľov v Rajeckých Tepliciach. Za pozvanie na vystúpenie pre
kúpeľných hostí a za možnosť reprezentovať našu obec a ukázať šikovnosť našich detí sa musíme poďakovať pánovi Ladislavovi Miškolcimu.

kde aj napriek vyššej nadmorskej výške slniečko pekelne hrialo.
Po krátkom osviežení a malej prechádzke okolo prírodného jazierka
v parku začal kultúrny program pri kúpeľnom dome Afrodita. Aj keď na začiatku bolo našich divákov málo, lákavá
hudba choreografie „Na horehroní“ prilákala mnohých obdivovateľov a povz-

Naše vystúpenie, a tak trochu aj
malý výlet pre deti, sa uskutočnil 10.
júla 2010. Pán šofér nášho autobusu
bol veľmi milý a veľmi presný, takže
nám všetko vyšlo podľa programu. Po
dlhej ceste sme načas dorazili do malebného prostredia Rajeckých Teplíc,

budzovateľov. Po veľkých dievčatách
a po vystúpení jazzovej hudobnej skupiny nasledoval ľudový tanec našich
malých mačiatok, ktoré rozprúdili krv
v žilách aj tým najstarším kúpeľným
hosťom a deti odchádzali z tanečného
parketu v sprievode veľkého potlesku

Viete čo je Séd party?
Séd je potok, ktorý preteká cez malú, takmer tisíc rokov obývanú dedinku
Vilonya. Vilonya sa nachádza v Maďarsku, v kraji Vesz-prém, 8 km od
Balatonu. Séd party 2010 boli pestré, dvojdňové obecné oslavy, na ktorých
bola súťaž vo varení guláša, futbal, operetný program, vystúpenie
populárnych skupín a prehliadka podzoborských folklórnych skupín.
Folklórna skupina Nefelejcs z Výčap Opatoviec mala tú česť, spolu so skupinami z Bádic a Štitár zastupovať
podzoborskú kultúru v Maďarsku.
V sobotu ráno, dňa 19. júna 2010, sa
začala dlhá cesta do Maďarska.

V srdci mesta Várpalota, v parku,
sme navštívili Zichy kaštieľ z roku
1720. Od roku 2002 sa tu nachádza
Trianonské múzeum. Trianonská mierová zmluva riešila hranice siedmych nástupníckych štátov, medzi nimi aj Československa a Maďarska, po rozpade Ra-
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a nadšenia. A preto nás kultúrna referentka poprosila o prídavok a my sme
s radosťou pridali aj futbalový tanec
Wain Flag. Našťastie sme si so sebou
zobrali aj kostýmy navyše a trsáky,
pretože sme i v kútiku duše dúfali, že
sa aj takýmto náročným divákom naše
umenie bude páčiť.
A náš inštinkt nás neklamal. Pani
Jakubská, kultúrna referentka, nám
s veľkým nadšením oznámila, že s nami počítajú i do budúcnosti a že naše
tanečné kreácie predstihli i jej očakávania. Za odmenu sme dostali nielen
bohaté občerstvenie, ale i voľný vstup
na kúpalisko v horskom prostredí, kde
sa deti aj s rodičmi vyšantili až do
záverečnej.
Som veľmi rada, že sa nám naše
prvé vystúpenie aj mimo nitrianskeho
kraja vydarilo, že sme zaujali našou
šikovnosťou i zaujímavými choreografiami a verím, že sa nám bude
aspoň takto dariť i naďalej i s novými
deťmi, ktoré k nám toho roku
pribudnú.
V mene detí sa chcem poďakovať
nášmu obecnému zastupiteľstvu, že
nám finančne pomohli a uhradili
dopravu do Rajeckých Teplíc, pretože
by sme si to sami nemohli dovoliť.
A rovnaká vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí nám pomohli robiť dozor
a obetovali svoj voľný čas pre úžasný
výlet, ktorý nás bude dlho hriať pri
srdiečkach aj v prichádzajúcich chladných časoch.
Text a foto:
Mgr. Martina Kováčová
Mária Kunová

kúsko – Uhorska, po prvej svetovej
vojne. Bola podpísaná 4. júna 1920
v paláci Veľký Trianon vo Francúzsku. Ďalej naša cesta viedla do
Veszprému. Prešli sme sa centrom,
starobylé uličky nás zaviedli až na
hradný kopec. Pri hradnej bráne sa týči
požiarna veža. Nazreli sme do 40
metrov hlbokej hradnej studne. Monumentálnymi stavbami sú arcibiskupský
palác a Katedrála svätého Michala.
Kráľ Štefan už v roku 996 založil
v krajine prvé Veszprémske biskupstvo. Kostol z roku 1001 dala postaviť jeho manželka Gizella, prvá
maďarská kráľovná. Vďaka tomu

Udialo sa...

Kultúra
v našej obci
Uplynulý štvrťrok bol, podľa
môjho názoru, na kultúrne podujatia bohatý. No, záujem verejnosti o kultúru je v našej obci veľmi chudobný. Návštevnosť týchto
podujatí bola minimálna.
„Vydarené“ podujatia
uplynulého leta

pripadlo právo korunovať maďarské
kráľovné veszprémskemu biskupovi.
Preto sa Veszprém nazýva mestom
kráľovien. V katedrále sa nachádza
relikvia prvej kráľovnej. Naša prechádzka skončila pri monumentálnych sochách svätého Štefana a blahoslavenej Gizelly. Už len pohľad do
údolia, na staré mesto, na krivolaké
uličky, na okolitú prírodu. A poďme
späť do autobusu, čaká nás cesta do
Vilonye.
O tretej hodine popoludní sme pricestovali do malebnej dedinky Vilonya. Starosta obce Kovács János spolu so zástupcom nás srdečne privítali
a pohostili. A potom už nastalo chystanie na vystupovanie. Podzoborské
skupiny zo Slovenska otvorili slávnostný večerný program. Skupina Nefelejcs vystúpila s pásmom Ochutnávanie vína /Borkóstoló/. Veselé piesne
o víne a žartovné slovo vyčarili úsmev
na tvári divákov. Niektorí si s nami aj
zaspievali. Pozornosť pútali aj nádherné, pôvodné, výčapské kroje. Poďakovanie starostu, nadšený potlesk a fotenie na pamiatku bolo našou odmenou.
V ďalšom pestrom programe vystúpili
známe a populárne skupiny z Maďarska. Zlatým klincom večera bola skupina Irigy Hónaljmirigy. O desiatej
hodine tmavú noc preťali milióny
žiarivých hviezdičiek veľkolepého
ohňostroja. Prišiel čas rozlúčky s hostiteľmi a známymi, posledný pohárik
vínka s pagáčikmi. Aj keď bola hlboká noc, v autobuse sa veselo spievalo.
V neskorých nočných hodinách sme
prišli domov, síce unavení, ale s nezabudnuteľnými zážitkami.
Naša druhá zahraničná cesta viedla
v sobotu, dňa 28. augusta 2010 do metropoly Rakúska, do Viedne. Po ceste
nás síce sprevádzal ranný dážď, ale vo

Viedni sa ukázalo bojazlivé slnko
a pekné počasie vydržalo až do večera.
Na Svätoštefanských oslavách nás vítali
ako starých známych, veď sme sa ich už
zúčastnili desiatykrát. Len čo sme sa
presunuli na nádvorie kostola Nemeckých rytierov, už naše vyšívané kroje
upútali pozornosť štábov Duna TV
a ORF Radio, ktorým sme poskytli rozhovor. V gotickom Dóme svätého Štefana prítomných privítal dekan Simon
Ferenc, kňaz viedenských Maďarov.
Slávnostnú svätú omšu, pri vystavenej
relikvii kráľa Štefana, spolu s deviatimi
kňazmi, celebroval Dr. Márfi Gyula,
veszprémsky arcibiskup. Na záver omše
požehnal obetné dary, chlieb, víno, ovocie, aj výčapské koláčiky. Na arkádovom nádvorí arcibiskupského paláca, na
malom agapé, sme ich ochutnali.
Nechýbali ani viedenské chlebíky rôznych druhov a chutí.
A potom už na nádvorí a na námestí
pred dómom zneli piesne a tance, ktoré
rozvírili pestré kroje vystupujúcich súborov. Rôznorodý repertoár 26 folklórnych skupín z Maďarska, Slovenska,
Rumunska zabavil prítomných do večerných hodín. Skupina Nefelejcs
vystupovala na námestí pri dóme s pásmom Ochutnávanie vína /Borkóstoló/.
Veselé piesne si pospevovali aj okolostojaci diváci.
Pútavým vystúpením, veselým spevom, vtipným slovom a samozrejme
nádherným, pôvodným, výčapským
krojom sme prispeli k reprezentácii
našej obce ďaleko za hranicami vlasti.
Len škoda, že práve doma, vo Výčapoch - Opatovciach je malý záujem
o náš program, o naše vystupovanie.
Text: Ing. Gabriela Jánošková
vedúca skupiny Nefelejcs
Foto: KOS Nitra
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Spomeniem cirkusové predstavenie,
ktoré sa konalo v sále kultúrneho
domu v dňoch 7.a 8. augusta. Artistické vystúpenie, zábavný program
nielen pre deti, ale aj pre dospelých.
Človek by sa nazdal, že cez obdobie
prázdnin bude záujem o takýto druh
kultúrneho podujatia väčší. Ale –
nestalo sa! 50 až 60 návštevníkov
v obidva dni.
Podobne, ba ešte horšie, dopadlo
divadelné predstavenie v nedeľu 22.
augusta. Našimi hosťami boli
členovia ochotníckeho divadelného
súboru „Konvalinky“ z Piešťan.
Predstavili sa nám hrou z dedinského prostredia od autora Ferka
Urbánka s názvom „Kamenný chodníček“. Aj keď v dnešnej dobe sú
amatérske divadelné súbory skôr
raritou než pravidlom, stále sa ešte
nájdu nadšenci, ktorí tento druh
ľudového umenia nenechajú zapadnúť prachom. V našej obci sa takýchto nadšencov našlo iba 39 –
taká bola totiž návštevnosť tohto
divadelného predstavenia.
Napokon, nedá mi, aby som
nespomenula akciu pre mladých –
diskotéku „Brooklyn party“, ktorá sa
v sále kultúrneho domu uskutočnila
v piatok 3. septembra. Pútavé plagáty pozývajúce mladých na toto
podujatie s laserovou šou, so vstupným pre dámy a s drinkami zdarma
a ešte aj s gogo tanečnicami.
Ani toto všetko neprilákalo väčší
počet účastníkov. Návštevnosť bola
taktiež nízka.
Stručne povedané: Snaha usporadúvať kultúrno-spoločenské podujatia vyšla navnivoč, občania o ne
prejavili malý záujem.
„Tak, čo potom vlastne chceme,
akú kultúru?!“
(pokračovanie na 4. strane)

Udialo sa...
(pokračovanie z 3. strany)

Oslavy SNP
a Dňa Ústavy SR
Významným kultúrnospoločenským podujatím v našej obci boli
oslavy 66. výročia SNP a zároveň aj
Dňa Ústavy SR, ktorý pripadá na 1.
september.
Oslavy sa uskutočnili v sobotu 28.
augusta so začiatkom o 19.00 hod.
Pamiatku hrdinov, ktorí položili
svoje životy za našu slobodu
v bojoch počas SNP sme si uctili
slávnostným
kladením
venca
k pomníku padlých. Po príhovore
starostu obce Ing. Jozefa Holúbka
nám zaspievali členky speváckej
skupiny Nádej pieseň Aká si mi
krásna a Partizánka. Pani Estera
Kollárová nám predniesla báseň
o Slovensku. Oslavy pokračovali
lampiónovým sprievodom na ihrisko, kde starosta obce zapálil vatru
zvrchovanosti. Najviac sa tešili naše
deti, zabávali sa a hostili opečenými
špekáčikmi a malinovkou. Po zotmení rozžiaril celú oblohu, nielen
deťmi, ale aj dospelými očakávaný
ohňostroj. Bez neho by správne
oslavy SNP ani nemohli byť.
Oslavy trvali do neskorého
večera.

Je potrebný kultúrny život vo Výčapoch - Opatovciach?
Alebo je lepšie len rozprávať o tom, že nič sa nerobí, nič tu nie je? Slúži „kulturák“
len na trhy rôzneho tovaru pochybnej kvality a pôvodu? Potrebuje niekto ešte
kultúru? Alebo pohodlnejšie je sedieť v krčmách, veď ich máme v dedine dosť.
Alebo pri počítači vo virtuálnom svete, veď živí ľudia okolo sú mi ukradnutí a ani
s nimi neviem komunikovať. Alebo najlepšie asi bude naozaj nič nerobiť, veď kto
nič nerobí, nič nepokazí.
O nezáujme o kultúrne dianie v našej obci svedčí aj účasť, resp. neúčasť
občanov na divadelnom predstavení amatérskej skupiny Konvalinky z Piešťan.
Mladí ľudia nám ukázali, že voľný čas sa dá stráviť aj zmysluplne, v kolektíve
priateľov, pri spoločnom záujme, keď nacvičili hru Ferka Urbánka s názvom
Kamenný chodníček. Hra je notoricky známa, všetci ju poznáme z televíznej
obrazovky v podaní našich popredných umelcov. Ale tu išlo o to, že niekto si dal tú
námahu, strávil veľa času a odriekania pri nacvičovaní, obetoval cestu a čas, aby
prišiel medzi nás a my, občania Výčap - Opatoviec, ako konzumenti kultúry, sme
neboli schopní prísť do kultúrneho domu a aspoň našou prítomnosťou a potleskom
odmeniť úsilie, ktoré tomu títo mladí ľudia venovali.
Čas predstavenia nemohol byť lepší, prázdninový nedeľný podvečer, po
tradičných športových aktivitách. Vstupné bolo doslova symbolické, veď za 1,50 €
si nekúpite ani pivo ani cigarety. Napriek tomu bolo v sále asi 40 divákov, čiže sála
bola prázdna. Tí, čo tam boli prítomní a tešili sa na inak strávený večer, boli v sále
stratení. Kde boli dospelí, mládež, deti? Veď to bola hra z dedinského prostredia,
ktorú predviedli mladí ľudia a zrozumiteľná bola aj pre deti.
Prázdna sála a nezáujem obyvateľov obce o dianie vecí verejných je chronická
choroba tejto dediny. Nezáujem sa prejavuje pri predvolebných schôdzach, keď sa
k nám unúvajú kandidáti na poslancov, ktorých poznáme len z televízie, ale vidieť
ich naživo a rozprávať sa s nimi je celkom zaujímavý zážitok. Nezáujem sa
prejavuje na verejných zhromaždeniach občanov, keď sa prejednávajú dôležité
obecné záležitosti. A aby sa niekto zúčastnil na zasadnutí obecného zastupiteľstva,
ktoré je verejné, je nebývalou raritou.
Pozvať do obce profesionálny súbor, s vysoko umeleckým predstavením, pri
ktorom by divák musel náhodou ešte aj rozmýšľať, tak to by bolo asi hazardom.
Text: Ing. Gabriela Jánošková

Text: Štefánia Fraňová

Zbohom stráne, zbohom zurčiace potôčiky... (pokračovanie z 1. strany)
Poďakovanie patrí nášmu pánovi
školníkovi, bez ktorého by sa úprava
priestorov školy nemohla uskutočniť.
Venoval všetok svoj voľný čas škole.
Robil montáž a demontáž vecí, ktoré
sa nachádzajú okolo nás. Pani upratovačky mali plné ruky práce a svoj
vytúžený cieľ „poriadok v škole„ bol
stále v nedohľadne. Nikto by si nepomohol sám a potrebovali sme pomoc
každého. Veľmi ochotne svoj voľný
čas počas prázdnin venovalo vedenie
školy úpravám priestorov. Aby sme
mohli uskutočniť slávnostné otvorenie
školského roka v priestoroch školy,
pridali svoje usilovné ruky do spoločnej práce aj naše pani učiteľky a páni
učitelia. Zarovno našich usilovných
paní upratovačiek, pre ktoré mám iba
pochvalné slová vďaky, pani učiteľky

rovnako zručne pracovali s vedrom
a handrami ako so slovami vo vyučovacom procese.
V neposlednej miere chcem poďakovať našim obetavým žiakom, ktorí aj
počas svojich posledných dní prázdnin
prišli do školy, a nezištne nám pomáhali. Išlo o dievčatá a chlapcov z 8. a 9.
ročníka. Dokonca prišli pomôcť aj žiaci
z predchádzajúceho 9. ročníka. Estetickou úpravou a odbornou elektroinštaláciou máme k dispozícii prekrásny
komplex vynovených odborných počítačových učební na výučbu informačnokomunikačných technológií v jednotlivých predmetoch, a tak budú môcť naši
odborní učitelia rozvinúť v plnej miere
účinné metódy vyučovania. Už teraz sa
veľmi tešíme na rekonštrukciu celkovej
budovy školy, ktorá nás čaká v najbliž-
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šom čase, a tým sa postupne naplnia
túžby nás všetkých.
Osobitne a veľmi srdečne sme
medzi nami privítali najmladších
žiakov – našich prvákov. Určite sa
dlho tešili na tento deň, kedy po
prvýkrát vstúpia do riadnej školy, aby
tu 9 rokov získavali nové poznatky
o svete. Najskôr sa naučia čítať
a písať. Pani učiteľka sa bude určite
veľmi snažiť, aby na konci školského
roka nebol ani jeden prvák, ktorý by
tieto
základy
nezvládol.
Samozrejmosťou je, aby každý prvák
pristupoval k povinnostiam zodpovedne a tešil sa na každé nové poznanie
a každý pracovný deň v našej veľkej
školskej rodine.

Udialo sa...

Prváčikom držíme palce pri získavaní nových vedomostí
a rodičom želáme veľa radosti z ich dosiahnutých úspechov.

Prihovorila som sa aj ostatným
žiakom, ktorí sú už ostrieľaní v škole.
Dobre vedia, ako to v škole chodí. Vedia, že okrem učenia treba dodržiavať
aj pravidlá školského poriadku. Oddychovať našim žiakom moc nedáme,
pretože nás čaká veľmi veľa nového
a zaujímavého, čo im chceme odovzdať. Vedia dobre, že žiadne vedomosti sa nedajú naliať do hlavy
a získajú ich len vlastným pričinením.
Je len na nich, či sú ochotní venovať
dostatok času učeniu a školským povinnostiam. Svoje záujmy a schopnosti
môžu rozvíjať v množstve krúžkov.
Vybrať si bude môcť naozaj každý.
Krúžky sú síce popoludní, ale svoj čas
v nich využijú naozaj zmysluplne.
Žiaci boli upozornení aj na to, že
nestačí byť iba výborným či dobrým
žiakom. Každý sa musí správať slušne
k svojim učiteľom a iným dospelým
v škole i na verejnosti, ale aj k svojim
spolužiakom. Nikto nemá právo ubližovať slabším, alebo zneužívať slabosť iného.
Vo štvrtok 2. septembra začalo 10
školských mesiacov. Každoročne sa
uskutočňujú zmeny nielen v kolektívoch žiakov, ale aj v učiteľskom
kolektíve. Bolo tomu tak aj v júni,
kedy rady učiteľov opustil Mgr. Peter
Kuna a doplnili ho noví učitelia, ako
sú doktorka filozofie Ľudmila
Vihniarová , Mgr. Elena Molnárová
a Mgr. Michal Práznovský.

V neposlednej miere som privítala
medzi nami aj žiakov z Jelšoviec do 5.
ročníka a zaželala som im čo najrýchlejšie udomácnenie sa v našej veľkej
školskej rodine.
Počet žiakov k 2. septembru je 266
žiakov.
Dovoľte mi, aby som vás oboznámila
s triednymi učiteľmi v tomto školskom roku:
1.tr. – Mgr. Lýdia Molnárová
2.tr. – Mgr. Andrea Némethová
– primárne vzdelávanie podľa ŠVP
3. A - Mgr. Katarína Kapustová
– primárne vzdelávanie podľa ŠVP
3. B - Mgr. Viera Hatašová
– vyučovanie prebieha podľa metód
Daltonskej školy a metódami Integrovaného tematického vyučovania, primárne vzdelávanie podľa ŠVP
4. tr. – Mgr. Katarína Pelikánová
5. A – Phdr. Ľudmila Vihniarová
– vyučujúca AJ, D
5. B – Mgr. Martina Nergešová
– vyučujúca NJ
6. A – Mgr. Valéria Holeková
6. B – Mgr. Mária Civáňová
– výchovná poradkyňa
7.tr. – Mgr. Zuzana Kijácová
8. A – Mgr. Katarína Kondelová
8. B – Mgr. Ján Kušš
9. A – Mgr. Michal Práznovský
- učiteľ informatiky, fyziky, správca
počítačových učební
9. B – Mgr. Ľubica Arpášová
Špec. tr. A – Mgr. Eva Veseličová
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– špeciálny pedagóg
Špec. tr. B - Mgr. Katarína Miklová
– špeciálny pedagóg, redaktorka
webovej stránky školy.
Beztriedne učiteľky:
PaedDr. Mária Billiková – učiteľka AJ
Mgr. Henrieta Lénartová
Mgr. Zuzana Darnadiová – vyučujúci
NV
Mgr. Peter Brenkus – pán dekan
Mgr. Elena Molnárová – vyučujúca
chémiu na 2. st. ZŠ , učiteľka pre
prípravu na vyučovanie so žiakmi zo
znevýhodneného
soc.
prostredia
a slaboprospievajúcich žiakov
Mgr. Vlasta Vlčková – školský
špeciálny pedagóg pre žiakov
s dysporuchami
Mgr. Jaromíra Kročková – zástupkyňa
pre sekundárne vzdelávanie a 2. st. ZŠ
Mgr. Jozef Janči – zástupca pre
primárne vzdelávanie a 1. st. ZŠ
Na záver želám všetkým žiakom,
pedagógom, ostatným pracovníkom
školy i rodičom veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v školskom roku
2010/2011. Slovo dostal v tento slávnostný deň starosta obce Ing. Holúbek,
ktorý sa prihovoril tak všetkým
žiakom ako aj pedagogickému zboru
a zaželal všetkým veľa úspechov
a trpezlivosti v tak náročnej učiteľskej
práci.
Text: Mgr. Eva Homolová
riaditeľka školy
Foto: lb

Udialo sa...

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Výčapy – Opatovce č. 2/2010
o niektorých podmienkach
držania psov
Aktualizované VZN nadobudlo účinnosť od 16.
septembra 2010, kde sa výrazne novelizoval
zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov a novoupravené priestupky sa už neprejednávajú len
podľa správneho poriadku, ale v plnom rozsahu
podľa priestupkového zákona.
Z VZN vyberáme:
Evidencia psa
1. Každý pes, držaný nepretržite viac
ako 90 dní na území Slovenskej
republiky, podlieha evidencii.
2. Evidenciu psov držaných v danom
roku prevažne na území obce Výčapy
– Opatovce, vedie Obecný úrad vo
Výčapoch – Opatovciach (ďalej len
„OcÚ“).
3. Držiteľ psa je povinný prihlásiť
svojho psa do evidencie v lehote do 30
dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v bode 1.
4. Pri evidencii psa je jeho držiteľ povinný pravdivo a úplne nahlásiť všetky údaje v zmysle zákona, údaj o tom,
či ide o zvláštneho psa a predložiť očkovací preukaz psa.
5. OcÚ vydá držiteľovi psa po zapísaní do evidencie evidenčnú známku.
6. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je
povinný držiteľ psa nahlásiť na OcÚ
do 30 dní odo dňa ich zmeny.
7. Úhyn psa bývalý držiteľ preukáže
potvrdením veterinárneho lekára alebo
čestným prehlásením, stratu a odcudzenie psa na účely vyradenia psa
z evidencie bývalý držiteľ potvrdzuje
čestným prehlásením.
8. Odcudzenie, zničenie alebo stratu
evidenčnej známky je povinný držiteľ

psa do 14 dní odo dňa zistenia tejto
skutočnosti oznámiť na OcÚ, ktorý
držiteľovi psa vydá za úhradu náhradnú evidenčnú známku s novým evidenčným číslom psa.
Priestupky
1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi Obci Výčapy – Opatovce, každú zmenu skutočností
a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie
do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá
nespĺňa podmienky ustanovené v § 4
ods. 1,2 tohto VZN,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie
alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa
vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu a meno
a priezvisko a adresu trvalého pobytu
držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka
alebo zviera alebo nezabráni inému
spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) nepreukáže známkou totožnosť
psa
e) nerešpektuje zákaz vstupu so
psom alebo zákaz voľného pohybu
psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly,
ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Priestupku sa dopustí držiteľ psa
alebo ten, kto psa vedie, ak opustí psa
mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov
4. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť
pokutu vo výške do 165 eur a za
priestupok podľa odseku 2 písm. d) až
f) možno uložiť pokutu do 65 eur.
5. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu
obce.
6. Na priestupky a ich prejednávanie
sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.
7. Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec Výčapy – Opatovce
a blokovom konaní orgán Policajného
zboru.
Text: Jarmila Bernátová
Obrázok: internet

Obecný úrad informuje:
Dňa 19. mája 2010 predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 27. novembra 2010. Voľby v našej
obci sa budú konať v určený deň v sále kultúrneho domu v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.
Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením číslo 116/2010 zo dňa 27. augusta 2010 určilo, že Obecné
zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach bude mať v novom volebnom období 2010 - 2014 celkom 9 poslancov, ktorí
budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Zároveň určilo v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pre nové funkčné obdobie 2010 – 2014 úväzok starostu obce v rozsahu 1,0.
Text: Jarmila Bernátová
prednostka OcÚ
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Obecný úrad vyzýva občanov, ktorí ešte neuhradili daň
z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad, aby tieto
nedoplatky uhradili v pokladni obecného úradu alebo na účet
č. 8003994/5200.

Referendum úspešné nebolo
Určite neušlo vašej pozornosti, že v sobotu 18. septembra 2010 sa konalo
referendum. V ňom sa rozhodovalo o 6 otázkach a v našej obci s takýmto výsledkom:
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie: 1 760
Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky: 415
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 415
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 413
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov: 2
"Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila
povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti
poskytované
Slovenskou
televíziou
a Slovenským
rozhlasom?"
1. "Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila
povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti
poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?"
ÁNO: 371
NIE: 32
2. "Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila
možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako
priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?"
ÁNO: 394
NIE: 13
3. "Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom
znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou
od nasledujúceho volebného obdobia?"
ÁNO: 386
NIE: 21
4. "Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila,
že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá
s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?"
ÁNO: 371
NIE: 29
5. "Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť
voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho
parlamentu prostredníctvom internetu?"
ÁNO: 301
NIE: 88
6. "Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala
osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď
podľa tlačového zákona?"
ÁNO: 318
NIE: 45

Odpad náš každodenný
Obec je zo zákona povinná zabezpečiť
podľa potreby, najmenej však dvakrát
do roka, zber a prepravu objemných
odpadov na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia. Pod veľkoobjemovým odpadom sa rozumie odpad,
ktorý sa svojím objemom nezmestí do
zberných nádob používaných v systéme zberu, alebo svojím charakterom
– zložením nepatrí do zmesového komunálneho odpadu.
V tomto roku sa už jeden vývoz
veľkoobjemového odpadu uskutočnil
v priebehu mesiaca apríl. Počas neho
sa vyzbieralo 19,98 ton odpadu, za
ktorý sme zaplatili 1 501,34 €. V roku
2009 obec za odvoz a zneškodnenie
45,42 ton tohto odpadu zaplatili
2 913,33 €
Jeden zber veľkoobjemového odpadu nás tento rok ešte čaká. Veľkoobjemové kontajnery budú pristávané
v piatok 15. októbra od 10,00 hod.
do soboty 16. októbra do 12,00 hod.
pri šrotovníku a pred administratívnou budovou poľnohospodárskeho družstva.
Zopakujme si preto, čo do veľkoobjemového odpadu patrí a čo
naopak nie.
ÁNO: starý nábytok, koberce, matrace, dvere, okná bez sklenených výplní,
vane, umývadlá, staré šatstvo.
NIE: stavebný odpad, bioodpad, elektroodpad, nebezpečný odpad (obaly
z farieb, olejov, batérie).
Žiadame občanov, aby po odvoze
kontajnerov nevyvážali viac odpadu.
Ďakujeme
Text: lb

V obecnej knižnici pribudli nové knihy
V auguste obec obohatila knižničný font
o nové tituly pre deti i dos-pelých.
Na svoje si prídu čitateľky ženských
románov, predovšetkým od Danielly Steelovej a Evy Urbaníkovej.
Naša obecná knižnica sa môže od
septembra pochváliť i titulom Púštny kvet.
Ide o autobiografickú knihu autorky Waris
Dirie, ktorá do svojich 13 rokov vyrastala
v Somálsku a po svojom úteku do Londýna
sa stala jednou z najznámejších svetových
topmodeliek. Román vyvolal obrovský
záujem, šok i pobúrenie nad krutou obriezkou. Waris hovorila o tejto drastickej tradícii
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po prvý raz otvorene v rozhovore v New
Yorku. Krátko po rozhovore sa rozhodla
ukončiť kariéru topmodelky a zasvätiť život
boju proti tomuto starobylému rituálu.
Hrôzy, ktoré zažila totiž nevyvážil ani
rozprávkový úspech na mólach a tak sa
radšej stala mimoriadnou vyslankyňou OSN
pre odstránenie problému ženskej obriezky
vo svete.
Zoznam nových knižných titulov nájdete
na www.vycapy-opatovce.sk, alebo navštívte obecnú knižnicu osobne.
Tešíme sa na vašu návštevu...
Text: lb
Obrázok: internet

Udialo sa...

PORADÍME VÁM...
...

V tomto čísle obecných novín vám poradíme čo robiť, ak chcete počas zimy
vyrúbať nežiaducu zeleň. Tiež sa dozviete niečo o nájomných zmluvách na
hrobové miesta, ale aj iné potrebné informácie z kuchyne obecného úradu.

Výrub drevín mimo vegetačného
obdobia
Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich
mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo
vegetačného obdobia od 1. októbra do 31.
marca a vyžaduje súhlas obce.
Obec vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30
dní odo dňa začatia správneho konania.
K vydaniu rozhodnutia je potrebná žiadosť
o vydanie súhlasu na výrub drevín (žiadosť je
k dispozícii na obecnom úrade alebo na
internetovej stránke obce). Prílohou žiadosti musí
byť list vlastníctva pozemku, na ktorom drevina
rastie a situačný nákres s označením miesta, kde
drevina rastie. Podmienkou podania žiadosti je
uhradenie správneho poplatku vo výške 6,50 €
pre fyzickú osobu a 66,- € pre právnickú osobu.
Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:
- na dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm,
meraných vo výške 130 cm nad zemou,
- na krovité porasty s výmerou nad 10 m2.
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm,
meraných vo výške 130 cm nad zemou,
- krovité porasty s výmerou do 10 m2,
- na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm,
meraných vo výške 130 cm nad zemou, ak
rastú v súkromných záhradách (na liste
vlastníctva musí byť pozemok definovaný
ako záhrada),
- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo
života človeka. V tomto prípade je povinnosť
túto skutočnosť písomne oznámiť na
obecnom úrade najneskôr do piatich dní od
uskutočnenia výrubu.
V prípade súhlasu na výrub dreviny, obec
žiadateľovi určí tzv. náhradnú výsadbu na
určenom mieste a to na náklady žiadateľa.
Rez živých konárov listnatých stromov
s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra,
najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia
tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom
období možno rez vykonávať len v prípadoch
bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života
človeka.
Dreviny sú významnou zložkou životného
prostredia. Plnia v krajine dôležité a nezastupiteľné, predovšetkým ekologické a environmentálne funkcie. Preto výruby drevín uplatňujme len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Ich realizácia je finálnym, a teda už
nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti
a ochrany drevín.

Pohrebiská v Obci Výčapy - Opatovce
Prevádzkovateľom pohrebísk v našej obci je Obec Výčapy Opatovce. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením
nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom
pohrebiska a nájomcom hrobového miesta.
Nájomca hrobového miesta je povinný:
- zabezpečiť na vlastné náklady údržbu hrobového miesta, dodržiavať
čistotu a udržiavať aj okolitý priestor kosením po celom obvode
hrobového miesta,
- označiť bezodkladne hrobové miesto menom alebo iným
symbolom,
- oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov
potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
- požiadať o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska na umožnenie
akýchkoľvek úprav na hrobovom mieste, vybudovania stavby na
pohrebisku (náhrobku, pomníku, rámu),
- tento súhlas nenahrádza súhlas stavebného úradu, pokiaľ je podľa
osobitných predpisov potrebný,
- triediť a ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom
pohrebiska do kontajnerov,
- ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky,
stavebný materiál, zemina a pod. si musí nájomca z pohrebiska
odviesť a okolie hrobu vyčistiť,
- pri úpravách hrobového miesta nenarušiť estetický vzhľad
pohrebiska,
- riadiť sa podmienkami zakotvenými v prevádzkovom poriadku
pohrebiska pri realizácii stavby, alebo inej úprave.

Práce na pohrebisku
Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta môžu
vykonávať jednotlivci aj živnostníci a iní podnikatelia na žiadosť
nájomcu hrobového miesta, len po predchádzajúcom písomnom súhlase
prevádzkovateľa pohrebiska. Povolenie na práce vydáva nájomcovi
prevádzkovateľ. Na povolení sú vyznačené všetky práce a zmeny, ktoré
sa majú na hrobovom mieste vykonať. Zhotoviteľ prác sa týmto
povolením preukazuje prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko. Bez
tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste.
Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia
a ukončenia prác.
Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta
potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si
povolenie od prevádzkovateľa.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať vopred schválené podmienky:
- každý vstup na pohrebisko hlásiť prevádzkovateľovi,
- prácu na hrobovom mieste môže vykonávať len ak sa mu nájomca
hrobového miesta preukáže povolením na práce od
prevádzkovateľa, toto povolenie nájomca odovzdá zhotoviteľovi,
- zhotoviteľ sa pri vstupe na pohrebisko preukáže prevádzkovateľovi
povolením na práce,
- predné a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke
s ostatnými hrobmi,

Text: Bc. Dáša Dávidová
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- po skončení prác očistiť okolie a stavebný
odpad vyviezť z pohrebiska,
- zakazuje sa uskladňovať do cintorínskych
kontajnerov akýkoľvek stavebný odpad,
- nedovoľuje sa svojvoľné umiestňovanie
lavičiek k jednotlivým hrobom,
- zakazuje sa v okolí hrobu vysádzať stromy
a kríky bez súhlasu prevádzkovateľa,
- výrub stromov je možný len so súhlasom
prevádzkovateľa pohrebiska.
Nájomné zmluvy na hrobové miesta

- za urnové miesto 16,60 €.
Pri uzavretí zmluvy je potrebné ako prvý krok na mape cintorína
identifikovať príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto
poverená pracovníčka vytvorí nájomnú zmluvu a nájomca uhradí
nájomné v príslušnej výške. Nájomnú dobu je možné predlžovať a to
zaplatením nájomného na ďalšie obdobie. Hrobové miesta, ku ktorým sa
nebude nikto hlásiť, budú formou verejnej vyhlášky ponúknuté ako
voľné hrobové miesta pre záujemcov.
Súčasne žiadame občanov, hlavne tých, ktorí majú na hroboch
svojich blízkych len kríž, z ktorého už nie je možné vyčítať dáta
zosnulého, aby podľa svojich možností priniesli so sebou aj údaje aspoň
o dátume narodenia a úmrtia dotyčného zosnulého.

Obec Výčapy - Opatovce, ako prevádzkovateľ
pohrebísk (cintorínov) oznamuje týmto občanom,
že nájomné zmluvy na hrobové miesta sa
uzatvárajú na obecnom úrade. Preto vyzývame
hlavne tých občanov, ktorí majú svojich zosnulých príbuzných pochovaných na výčapskom
cintoríne, aby si vo vlastnom záujme prišli na
OcÚ uzavrieť nájomnú zmluvu za užívanie
hrobového miesta.
Zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov a výška
nájomného je:
- za jednohrob 16,60 €,
- za dvojhrob 33,19 €,
- za trojhrob 49,80 €,
- za detský hrob 6,64 €

Zdravotnícke pomôcky
Obecný úrad získal od Združenia
miest a obcí Slovenska pre potreby
našich spoluobčanov zdravotnícke
pomôcky, ktoré si v prípade záujmu
môžete zapožičať. K dispozícii sú
vozíky na chodenie, invalidné vozíky
pre deti, stolíky na kolieskach a stojany na trénovanie chôdze.
Bližšie informácie na obecnom
úrade u Bc. Eriky Hrnčárovej.
Text: Bc. Erika Hrnčárová
Foto: internet

Multifunkčné ihrisko návštevnosťou potvrdzuje svoju opodstatnenosť

Nové multifunkčné ihrisko s umelým
povrchom bolo dané do užívania v piatok 6. augusta 2010. Bolo postavené
vďaka finančnej podpore Úradu vlády
Slovenskej republiky. Od tohto dňa sa
tak mládeži, ako aj obyvateľom všetkých vekových kategórií našej obce
naskytá možnosť tráviť voľné chvíle
športom.
Multifunkčné ihrisko je určené pre
futbal, hádzanú, volejbal, basketbal,
tenis či nohejbal. Pre jeho výstavbu bola
ako najvhodnejšia lokalita zvolená nevyužívaná časť pozemku nachádzajúce-

voľba, svedčí záujem o využívanie na
športové aktivity, medzi ktorými
dominuje futbal, basketbal a tenis. Som
presvedčený,
že
novovybudované
ihrisko bude ešte dlho slúžiť nielen
žiakom, mládeži, ale aj strednej a staršej
generácii obyvateľov našej obce. Aby
tomu tak bolo, je potrebné, aby všetci,
ktorí budú toto športovisko využívať, si
uvedomili jeho hodnotu. Svoje správanie
na hracej ploche ako i v areáli ihriska je
preto nutné podriadiť pravidlám, ktoré
boli prijaté a sú zakotvené v prevádzkovom poriadku. Zároveň je potrebné
riadiť sa i pokynmi správcu ihriska. Veď
iba tak budeme môcť čo najdlhšie na
tomto ihrisku športovať a zažívať veľa
ho sa v areáli základnej školy. Dôležitú pekných a príjemných chvíľ.
skutočnosť pri voľbe predmetnej lokality Prevádzkové hodiny na 11. strane.
zohrala i absencia telocvične ako aj
Text: Ing. Jozef Holúbek
iného dostupného športového areálu pre
Foto: ZŠ
účely výchovno-vzdelávacieho pro-cesu,
ako aj 266 žiakov navštevujúcich
miestnu základnú školu. Náklady na
POPLATKY
jeho výstavbu vo výške 39 833,- € boli
Kolektívne športy (futbal, nohejbal, volejbal)
poskytnuté Úradom vlády Slovenskej
- 5,- € / hod. bez použitia osvetlenia
Tenis
- 3,- € / hod. bez použitia osvetlenia
republiky. V rámci spolufinancovania
Príplatok za použitie osvetlenia je 2 €/ hod.
sa na realizácii tohto projektu obec
Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov
podieľala sumou 21 455,- €.
bezplatné, ale len v čase vyhradenom
O tom, že vybudovať multifunkčné
v prevádzkovom ustanovení.
ihrisko v našej obci bola správna
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Udialo sa...

Prevádzkové hodiny multifunkčného ihriska
Pondelok - piatok (mimo prázdnin a sviatkov)
08,00 - 15,00 ZŠ a MŠ, príp. individuálna rezervácia
15,00 - 17,00 vyhradené bezplatné užívanie - mládež do 18 rokov
17,00 - 19,00 rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov
Pondelok - piatok (počas prázdnin a sviatkov)
09,00 - 11,00 vyhradené bezplatné užívanie - deti do 15 rokov
v sprievode dospelej osoby
11,00 - 15,00 vyhradené bezplatné užívanie - mládež do 18 rokov,
prip. individuálna rezervácia
15,00 - 19,00 rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov
Sobota - nedeľa
10,00 - 12,00 rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov
14,00 - 16,00 vyhradené bezplatné užívanie - deti do 15 rokov
v sprievode dospelej osoby, mládež do 18 rokov
16,00 - 20,00 rezervácia pre záujemcov nad 18 rokov

Žiacke futbalové družstvo opäť súťažne
O tom, že voľnočasové aktivity súčasnej mládeže inklinujú k výdobytkom techniky netreba asi nikomu pripomínať. Je preto potešujúce, že mládež v našej obci sa popri tráveniu času pri počítači
a iných záujmoch odhodlala hrať futbal a reprezentovať tak svoju
obec a Združenie FC v športe, ktorý má v našej obci viac ako 80.
ročnú tradíciu.
Za pomoci PaedDr. Martina Čuláka, Silvestra Molnára a Lukáša
Bela, ktorí sa podieľajú na vytváraní tréningového procesu žiakov,
sa podarilo vytvoriť nielen žiacke družstvo ale aj družstvo
prípravky.
Po trojročnej odmlke sa tak do našej obce späť „vrátil“ žiacky
futbal. O tom, že všetky začiatky sú ťažké sa určite mal možnosť
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presvedčiť každý z nás. Tejto skutočnosti svedčí
i postavenie nášho mužstva v tabuľke I.C triedy
súťaže žiakov. Pevne však verím, že po zohratí sa
a získaní zápasových skúseností mužstvo pôjde
výkonnostne nahor. Nasvedčuje tomu nielen účasť
troch desiatok chlapcov a dievčat na tréningoch, ale
aj ich radosť a nadšenie pre tento šport.
V duchu tohto motta, dňa 15. septembra, Futbalová
akadémia FC Nitra a. s. zorganizovala turnaj futbalových prípraviek pod názvom „Turnaj pre radosť“.
Celkom 15 zúčastnených mužstiev z okresu Nitra
bolo rozdelených do troch skupín. Víťazné družstvá
jednotlivých skupín a to Diakovce, Nové Sady a na
radosť aj naše mužstvo, postúpili do finále. Vo
finálovej skupine naši chlapci i napriek tomu, že
neprehrali, obsadili pekné druhé miesto. Po finálovom zápase chlapcom k úspechu prišli pogratulovať
aj futbalisti „A“ mužstva Róbert Rák a Slavomír
Bališ, ktorých výkony nášho družstva zaujali. Filip
Tóth vyhodnotený ako najlepší hráč nášho mužstva
mal možnosť za odmenu zúčastniť sa majstrovského
zápasu FC Nitra – Trnava a zároveň vyvádzať hráčov
na stretnutie.
Záverom článku si dovoľujem vysloviť slová
vďaky trénerom, rodičom a to hlavne Jurajovi
Jánošíkovi, manželom Mošaťovým, Dobšíkovým ako
aj ostatným, ktorí poskytujú nezištnú pomoc pri
zabezpečovaní činnosti oboch družstiev.
Osobitná vďaka patrí zástupcom spoločnosti JR
TRONIC, Jaroslavovi a Róbertovi Čulákovcom, ktorí
sa snahu našej mládeže rozhodli odmeniť krásnym
gestom – kúpou dresov, trenírok a štulpní.
Text a foto: Ing. Jozef Holúbek
starosta obce

Udialo sa...

Bol jeden z najkrajších letných
dní tohtoročných prázdnin,
sobota 21. august 2010, deň
ako stvorený na veľkolepú
športovú akciu. A keďže sa
žiadna akcia sama od seba
nezorganizuje, rozhodli sme sa
prevziať „život“ v našej dedine
do vlastných rúk a objednali
sme aktuálnu letnú novinku –
bazén na vodný futbal a pre
deti nafukovací skákací hrad.
O pomoc pri organizácii
sme poprosili obecný úrad,
ktorý nám dal k dispozícii
areál kultúrneho domu.
Naša predstava o mieste
konania tohtoročného vodného
futbalu bola na zelenom
priestranstve v srdci kultúry našej
obci, medzi kultúrnym domom a bývalým kinom, resp. Cinema pub – om,
ktorý je na akcie tohto typu priam
predurčený. No bohužiaľ, v tejto
žiadosti sa nám nevyhovelo. Občania,
ktorí bývajú v tejto časti dediny súhlasili a jediné, čo bolo treba urobiť, bolo
uzatvoriť jednu z ulíc tak, aby tadiaľ
nemohli premávať autá. Len pre
porovnanie, na Behu ulicami obce sa
zúčastnil porovnateľný počet ľudí ako
na Vodnom futbale a nebol problém

uzatvoriť cestnú komunikáciu. Veríme,
že v budúcom ročníku sa nebudeme
musieť porovnávať.
Zúčastniť turnaja sa mohli všetci,
ktorí sa aspoň chvíľu dokážu udržať na
nohách na ihrisku poliatom vodou a pritom sa trafiť do lopty. Nazbieralo sa nás
až do 12 tímov – šesť tímov z Výčap Opatoviec a ostatné z Nitry a Topoľčian. Prvý zápas odštartoval o 11.00
hod. a posledný boj, o víťazstvo, skončil o 19.00 hod. Večná škoda, že sa
turnaja zúčastnilo málo domácich

pánov, pretože náš nultý ročník
vodného futbalu vyhral nitriansky tím
„Prebor nytra tretý tach“. Na ostatnom
druhom a treťom mieste sa umiestnili
výčapské
mužstvá
„Nečumpíri“
a „Sypačovci“.
Často v našej obci počuť reči
o tom, ako sa u nás neorganizujú žiadne akcie. A keď sa niekto odhodlá niečo zorganizovať, väčšinou sa stretne
s malou účasťou a tiež s kritizovaním.
Našu akciu si prišli vychutnať mladí
ľudia z Nitry, z Topoľčian. Sklamalo
nás, že sa neprišli zabaviť práve naši
mladí Výčapčania, ale i také mužstvá
ako „Old boy“ a tiež dievčatá a ženy.
No, i napriek tomu, mal vodný futbal
aj veľa pozitívnych ohlasov a to nás
motivuje našu akciu zlepšiť a o rok
obohatiť o ďalšie nápady.
Na záver chceme poďakovať Obecnému úradu vo Výčapoch – Opatovciach a starostovi obce za poskytnutie
priestoru a možnosť zrealizovať túto
akciu a samozrejme aj všetkým, ktorí
nám ju pomohli uskutočniť a to bez
nároku na odmenu.
Veríme, že náš vodný turnaj sa stane v našej dedine tradíciou a že vzrastie počet zúčastnených výčapsko –
opatovských tímov a budeme vďační
za každú pomocnú ruku.

Text a foto:
Peter Obert
Ing. Branislav Kováč
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Juraj Vavroviča Magdaléna Dřízhalová – apríl
Michal Petrík a Kristína Kostolányová – máj
Dušan Čeretka a Alžbeta
Molnárová
Peter Vaňo a Petra Teplanská
Marek Balko a Lujza Holková

Veľa lásky a porozumenia ...

Pavol Mihaľák, Helena
Mitková, Július Hupka,
Marek Dékáň, Eliáš Dávid,
Veronika Pargáčová, Anton
Lehocký, Dezider Magáth.

Zostanete v našich spomienkach ...

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA (19. jún 2010 - 18. september 2010)

Vitajte na svete...

Jakub Čeretka
Sofia Klenková
Tímea Kunová
Boris Matyo
Adam Hanus
Brayan Šlechta
Alexandra Vavrovičová
Milan Michálek

vás pozývajú na okresnú prehliadku
speváckych súborov

Uzávierka ďalšieho čísla obecných novín Život obce bude 3. decembra 2010.
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