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Žiaci špeciálnej triedy „A“ pod vedením pani učiteľky zorganizovali
besedu s 1. slovenským kozmonautom Ivanom Bellom.
Beseda bola vyvrcholením projektu s názvom „Človek a vesmír“, ktorý
sme realizovali na hodinách zemepisu
a výtvarnej výchovy. Výtvarné spracovanie témy zavŕšila výstavka žiackych
dielok a jej inštalácia v priestoroch
triedy, v ktorej sa uskutočnila beseda
s naším vzácnym hosťom. Na besedu
sme prizvali aj vedenie ZŠ, ako aj
intaktných žiakov z tried, v ktorých
prebieha parciálna integrácia žiakov
špeciálnej triedy a ktorí na hodinách
vlastivedy a zemepisu so svojimi pedagógmi preberajú učivo o vesmíre. Každá trieda ZŠ mala na besede svojho
zástupcu – člena Školského parlamentu. Účasť prijali tiež zástupcovia
Školského časopisu, ktorí prostredníctvom budúceho čísla poinformujú
žiacku komunitu o bezprostredných
zážitkoch z besedy.
Po privítaní Ing. plk. I. Bellu pani
riaditeľkou dostala priestor na prezentáciu životopisu nášho hosťa žiačka 7.
ročníka špeciálnej triedy „A“, naša
Marietka.
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Zaujímavosti z diania základnej
a materskej školy, o katarínskom farskom plese, ale i o mnohých iných podujatiach, ktoré sa v uplynulom štvrťroku konali v našej obci si môžete
prečítať na stranách 1 – 5.

Ako postupovať pri znížení dane
z nehnuteľností, alebo poplatku za
komunálny odpad a bilanciu roka, sa
dozviete na stranách 9 – 10.
Nezabudnite si odložiť harmonogram vývozu na rok 2011, ktorý nájdete na strane 11.

Po skončení prezentácie sme odovzdali slovo nášmu hosťovi, ktorý pútavo porozprával o svojej náročnej príprave pred letom do vesmíru, o samotnom štarte , pocitoch, ktoré ho pri ňom
sprevádzali, o výskumných úlohách
počas letu... zároveň všetky tieto informácie prezentoval premietnutím. Žiaci
tak získali konkrétnejšiu predstavu
o kozmickom lete, Hviezdnom mestečku, vesmírnej stanici Mir a naskytol sa
im sprostredkovaný pohľad z kozmickej lode na našu Zem!
Beseda bola veľmi plodná, žiaci
živo diskutovali a nakoľko čas je
neúprosný, nie všetci dostali priestor

na položenie svojich otázok, ktorých
bolo neúrekom. Pán plukovník Ing.
Bella sa po takmer dvoch hodinách,
ktoré strávil na besede s našimi žiakmi
poďakoval za príjemné stretnutie a prezradil, že mal obavy, do akej miery sa
mu podarí zaujať žiakov s mentálnym
postihnutím. Bola to jeho prvá skúsenosť, besedovať so žiakmi špeciálnej
triedy. Ocenil ich prípravu, ktorá predchádzala stretnutiu, páčili sa mu výtvarné práce s tematikou vesmíru ako
aj postery žiakov 4. a 5. ročníka ,ktoré
zhotovili žiaci pod vedením svojich
pedagógov.
(pokračovanie na strane 2)

Udialo sa...
(pokračovanie z 1. stany)

Nám zostávalo už iba
poďakovať sa za výnimočnú
návštevu prvého slovenského
kozmonauta, zaželať mu veľa
úspechov v jeho hektickom profesionálnom i osobnom živote,
“uloviť“ autogramy do pamätníkov, kroniky, zhotoviť foto
a rozlúčiť sa.

Splnil sa nám
jeden z našich snov...
ĎAKUJEME!
Text: Žiaci špeciálnej triedy „A“
Základnej školy Výčapy - Opatovce
pod vedením Mgr. Evy Veseličovej
Foto: ZŠ

Počas decembra nás navštívili hokejisti HK
Nitra, ktorí svojou besedou prezentovali ciele Nadácie Miroslava Šatana zamerané na podporu a pomoc
detí so zdravotným znevýhodnením. Nadáciu zastupoval brat M. Šatana, Peter. Žiaci dostávali na svoje
zvedavé otázky nielen odpovede, ale za každú
otázku si mohli vziať malý darček na pamiatku:
kľúčenky, plagáty a šiltovky.

V uplynulých dňoch žiaci 1. stupňa a špeciálnej triedy "A"
súťažili v zhotovení NAJ snehuliaka! Naozaj sa veľmi snažili a pod
vedením svojich triednych pedagógov vytvorili hotovú "RODINKU"
papierových – trvácnych – snehuliakov, ktorá skrášľuje vestibul našej
školy.
Žiaci 2. stupňa zasa predviedli svoje zručnosti vo vianočných
dekoráciách .Vytvorili svietniky, adventné vence a ovocné misy. Za
originalitu a kreativitu budú najkrajšie práce odmenené vecnými
cenami.
Tento rok k nám zavítal Mikuláš už
predčasne, a to v piatok 3. decembra. So
sprievodom svojich anjelov strážnych a čertov obveselil i postrašil mladších a starších
žiakov. Vítali ich krásne vyzdobené triedy,
dýchajúce vianočnou atmosférou. Za pekné
básne a piesne ich obdaril sladkosťami
a niektorým dal i uhlík, aby vedeli, že sa
majú polepšiť. Mikulášske pásmo si pripravili pre nás žiaci 9. ročníka, ktorí žiakom
porozprávali, kto bol svätý Mikuláš a aké
skutky robil medzi ľuďmi.
Dúfame, že o rok nás opäť navštívi.
Text: Mgr. Eva Veseličová
a Mgr. Ľubica Arpášová
Foto: ZŠ
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Jeseň – pre niekoho obdobie smútku, pre
niekoho neopísateľné čaro. Farebná paleta a množstvo darov, ktoré nám dáva
v tomto období do vienka, očarí asi každého z nás. Biele pavučinky babieho leta
nás mnohých lákajú na príjemné jesenné
vychádzky. Kde – tu nájdeme pod stromami popadané gaštany, farebné listy
a na kríkoch sa červenajú vetvičky šípok.
V tejto jesennej chvíli zatúži asi každý
z nás mať doma kúsok tejto prekrásnej
prírody a jej darov.
Myšlienka využiť množstvo plodov,
ktorými nás obdarovala pani jeseň, nás
viedla k usporiadaniu tradičnej jesennej
tvorivej dielne v materskej škole, ktorú
sme pripravili pre rodičov a deti. Rodičia
sa zišli v priestoroch materskej školy
v popoludňajších hodinách a prišli všetci,
ktorí mali chuť a čas stráviť príjemný
podvečer v kruhu známych, priateľov
a najmä pobaviť sa so svojimi deťmi. Rodičia detí našej MŠ opäť dokázali, že sú
im nielen rodičmi, ale aj dobrými kamarátmi a partnermi v hre. Zahrali sa s deťmi
netradične a to s prírodnými materiálmi,
ktoré môžu slúžiť ako hračka. „Jesenné
tekvičkové strašidielka“ boli výtvormi
veľkých aj malých rúk, tekvice svojou
farebnosťou a rozmanitosťou tvarov dostali malých aj veľkých. Postupne sa premieňali na strašiakov, princezné, rozprávkové bytosti. Z prineseného prírodného
materiálu vznikali prekrásne aranžmány,
obrazy, venčeky na dvere, zvieratká –
húseničky, ježkovia, sovy či panáčikovia,
využili sme aj výtvarný materiál na
výrobu netopierov, lampášikov a pod.

Nikto sa neponáhľal domov. Rodičov čakala ochutnávka nátierok
z kuchyne školskej jedálne, fotografovanie pri tvorivej práci a vyhodenotenie ochutnávky. Nátierky mali u rodičov a aj u detí veľký úspech, všetkým
chutili, veď po dobre vykonanej práci
si všetci zaslúžili odmenu. Vytvorené
aranžmány a tekvičkové strašidielka
boli súčasťou výstavy a zdobili interiér a exteriér materskej školy. Stačila
nám chvíľa pohody, dobrej nálady
a spoločnej činnosti, aby sa rozžiarili
očká našich detí, aby zavial úsmev na
tvári a spokojnosť na duši. Najbližšie
stretnutie rodičov, detí a pedagógov na
spoločnej tvorivej dielni v materskej
škole bude v decembri. Ďakujeme rodičovskej verejnosti za účasť na týchto
stretnutiach a veríme, že prinesú aj
v budúcom období radosť a potešenie
pre nás všetkých.

Na konci roka hodnotíme výsledky svojej práce, svojich predsavzatí
a plánov. Všetko čo robíme, robíme
pre dobro a šťastné detstvo našich
detí. Spolupráca so zriaďovateľom,
OZ Škôlkarik a ostatnými inštitúciami
je veľmi dobrá. Rada by som sa poďakovala Obecnému úradu za celkovú
ústretovosť a spoluprácu, ktorú prejavuje nám a našim deťom, OZ Škôlkarik za materiálnu podporu materskej
školy, rodičom za spoluprácu. Dúfam,
že aj naďalej bude naša spolupráca
úspešná, príjemná a bohatá. Dovoľte
mi, v tomto predvianočnom období,
popriať všetkým deťom, rodičom
a dobrým ľuďom príjemné, radostné
a pokojné vianočné sviatky.
Text: Helena Kováčová, riaditeľka MŠ

Aj deti v našej obci privítali Mikuláša
v nedeľu podvečer v sále kultúrneho domu.
„Príď, Mikuláš, príď medzi nás!“ – to volali deti na Mikuláša a túžobne očakávali jeho príchod. On naozaj prišiel a nie sám, ale
aj s dobrým anjelom a zlým čertom. A poviem vám, to bol poriadne strašidelný čertisko. Toho sme sa báli aj my dospelí. Deti
z materskej školy aj z tanečnej skupiny
Cats si pripravili pre Mikuláša krátky program – pásmo piesní, básní a tanečné vystúpenie. Mikulášovi sa program veľmi páčil
a za odmenu rozdal všetkým deťom balíčky
plné sladkých dobrôt.
Rozžiarené očká a šťastný úsmev na
tvárach našich detí – to bola zas odmena
pre nás dospelých.

Teplo a vôňa domova, láskavé
slová, spoločné spomienky, neha a pochopenie – to sú Vianoce. Keď si spoločne sadáme k štedrovečernému stolu, láska, radosť a porozumenie napĺňajú naše srdcia – to je čaro Vianoc.
A aká by to bola predvianočná atmosféra bez Mikuláša. Aj my dospelí sa
v spomienkach radi vraciame do detských čias, keď sme sa tešili na
Mikuláša a túžobne očakávali, či nám
niečo prinesie do čižmičiek alebo
topánok pripravených na okne.
Hoci ten náš Mikuláš kedysi nebol
taký „bohatý“, nenosil až toľko dobrôt
ako ten dnešný, rovnako sme sa naňho
tešili ako teraz naše deti a vnúčence.

„Príď, Mikuláš, príď opäť o rok medzi nás!“
Text: Štefánia Fraňová
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Aj jesenné sychravé dni možno prežiť príjemne. Dôkazom toho bolo aj podujatie zorganizované Základnou
organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska vo Výčapoch
– Opatovciach.
V nedeľu, 17. októbra 2010 sa na okresnej prehliadke
speváckych súborov pod názvom „Spievajže si...“ predstavilo 7 seniorských speváckych skupín. Boli to Bábčanka
z Bábu, Bádičanka z Bádic, Úsmev z Cabaj – Čápora, Ča-

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska zorganizovala koncom
novembra návštevu vianočnej Viedne.
Poznávacieho zájazdu sa zúčastnili
členovia organizácie, ale i o niečo
mladší sympatizanti.
Počas celého dňa nás sprevádzal
JUDr. Ondrej Ňorba, ktorý nás previedol históriou Rakúska, oboznámil nás
so stavebnými slohmi využitými pri

banka z Čabu, Íreckí seniori z Jarku, Vrábľanka z Vrábľov
a domáca Nádej.
Repertoár súborov bol rôznorodý. Kultúrnym domom
zneli piesne veselé i smutné, trávnice i piesne tanečné,
lahodné srdcu i duši. Obdivuhodné na tomto podujatí bol
kontrast medzi seniorským vekom účinkujúcich, ktorí
s mladíckym elánom rozdávali radosť úsmev a dobrú náladu.
Víťazom boli všetci účastníci. Diváci nešetrili potleskom.
Radostná rodinná atmosféra vládla medzi účinkujúcimi
i divákmi.
Že podujatie splnilo svoj účel, dokázali želania, aby sa
takéto stretnutia konali častejšie. Zároveň nás utvrdili v tom,
že naša práca má zmysel, že tradície a lásku k ľudovej piesni
je potrebné zachovávať.
Poďakovanie patrí Obecnému úradu Výčapy – Opatovce, Krajskému osvetovému stredisku v Nitre a Nitrianskemu
samosprávnemu kraju – pod záštitou a podporou ktorých sa
toto podujatie mohlo uskutočniť.
Verím, že podobných akcií bude v našej obci viac
a spolupráca medzi organizáciami a vedením obce bude
priaznivá i v budúcnosti.
Text: Mgr. Emília Čerešňová Foto: Ing. Jozef Holúbek

výstavbe a významnými budovami hlavného mesta. Po prehliadke mesta sme sa
mohli pokochať atmosférou vianočného
mestečka a občerstviť vianočným punčom.
Dúfam, že organizátori budú pokračovať v začatej tradícii a budúci rok
navštívime predvianočnú Budapešť.
Text a foto: lb

Od začiatku novembra je obecná knižnica presťahovaná do priestorov bývalého
obecného úradu. Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým skautom z 26.
zboru sv. Cyrila a Metoda a aj ostatným pracovníkom obecného úradu za nezištnú
pomoc pri sťahovaní.

Presťahovať takmer 10 000 kníh
nebolo také jednoduché, ale chuť do
práce, dobrá nálada a kolektív správnych
ľudí prispeli k tomu, že sme sťahovacie
práce skvele zvládli.
Vedúca knižnice preto pozýva čitateľov do nových, krajších a príjemnejších
priestorov knižnice. Ešte do konca roka
bude knižničný fond obohatený o ďalšie
nové tituly. Tešíme sa na vás.
Text: Štefánia Fraňová
Foto: 26. zbor sv. Cyrila a Metoda
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Vraj dobrého veľa nebýva... to viete, ľudia v našom veku si už ilúzie veľmi
nepripúšťajú, skôr sa od optimizmu posúvajú k opatrnosti ba až k skepticizmu, ale
ľudová múdrosť z úvodu, alebo z pohľadu modernej životnej filozofie „byť in“,
jednoducho nie je na zahodenie. A tak sa snaha niektorých nadšencov obnoviť tradíciu
farských plesov stala skutočnosťou.
Ten tohtoročný, zatiaľ nováčik, sa konal tretiu novembrovú sobotu. Na začiatok
by sa dal prirovnať nielen
k inšpiratívnej módnej prehliadke, ale aj k harmonickému stretu elegancie a šarmu.
O ušľachtilejšom zámere nás
presvedčil až jasný záujem,
skôrnarodených hostí, v snahe podporiť „dobrú vec“
väčšmi, než túžba zdravých
nôh vhodných pre tanec.
A to sa cení...
Premýšľam, ako preniesť atmosféru do týchto
riadkov. Verím, že nehovorím len za seba, keď vyslovím názor, že bola jedinečná
a pre mnohých ostáva nezabudnuteľnou.
Keď sa stretne kopa cieľavedomých a šikovných ľudí - tak to je predzvesťou
dobrej akcie, nehovoriac už
o samotnom večere. Jeden
z mála dní v roku, aby sa


stretli tí, čo sa vidia len z času na čas, ale aj tí, čo sa zvítavajú veľkými objatiami.
V úvode,
v rytmoch
exotiky, ponúkli prítomným
hosťom fascinujúce tanečné
divadlo deti zo skupiny Cats,
pod vedením Martiny Kováčovej a Márie Kunovej. Program gradoval vynikajúcimi
kreáciami sestier Gizky
a Márie Billíkových, ktoré
trénuje mama Emília. Oba
súbory sa prezentovali pôsobivou choreografiou, dynamickým
temperamentom
a nápaditými tanečnými prvkami a tým naznačili celý
priebeh večera. Už chýbalo
len zahájenie plesu, ktoré
zaznelo z úst vdp. dekana
Petra Brenkusa, ktorý sa
následne celý večer vynikajúco zhostil úlohy hostiteľa.
Majstrovstvo v kuchyni obhájila
dvojica
kuchárov
a svojím netradičným kuli-

nárskym umením potešili
nejedné chuťové poháriky.
Pre zapojenie viacerých
zmyslov sa s nespútaným
šarmom a eleganciou predviedla talentovaná dvojica
Gabriela Búšová a Ľuboš
Sýkora, ktorí prítomným naservírovali zmes štandardných tancov.
Hoci podujatie začalo
ako vždy noblesne, s pribúdajúcimi hodinami sa rozprúdila nespútaná zábava,
o ktorú sa postarala hudobná
skupina Top - kvintet. Skvelá nálada, s úderom polnoci,
vyvrcholila príjemným napätím, kedy sa o slovo prihlásil
Peter Chudý so žrebovaním
tomboly.
Zábava gradovala až do
skorých ranných hodín, čo
svedčilo o tom, že príťažlivý
program, tóny tanečnej hudby, milé stretnutia s priateľmi i známymi pri pohári do-

brého omšového vína priniesli účastníkom príjemné
zážitky.
Čo sme v úvode nespomenuli, nechávame na záver.
Čo robí ples jedinečným, je
jeho benefičný prívlastok.
Realizáciou
Katarínskeho
farského plesu sa podarilo
vyzbierať 2 315,- € a my
všetci vieme, že výťažok poputuje na výstavbu kostola.
Srdečne Pán Boh zaplať!
Text: Mg. Patrícia Halászová

POĎAKOVANIE

Farská rada pri Farskom úrade Výčapy – Opatovce ďakuje touto cestou všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii plesu a ktorí

prispeli vecnými alebo peňažnými cenami:

Farskému úradu a dekanovi
Petrovi Brenkusovi
Obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce Jozefovi Holúbekovi
Firmám: Awertrawel s.r.o., Senica; Flaga spol. s.r.o., Pezinok; JR – Tronic, s.r.o. Jaroslav Čulák,; Sklenárstvo
POLaS, Marta Poláčková; Kadernícky salón BEBA, Jana Václavová; Mäso-údeniny, Tibor Fábry,; Tripostav s.r.o.;
Pálenica Jelšovce; JEDNOTA, Nitra; M.A.K.S. Milan Benca, Kozmetické štúdio EMA, Erika Magáthová; KM
štúdio, Katarína Molnárová, LIMAR, Mária Líšková; SIGNOMET Branislav Németh, CINEMA PUB, Peter
Candrák, PLUS, Libuša Mikušíková, ZAMAT GARDEN, Ing. Martin Manas; JFP TRADE, s.r.o., Ing. Jozef Fázik;
Rýchle občerstvenie a bagetéria, Štefan Fazekaš; REFKA, s.r.o.,Ing. František Refka, RELAX Silvia, Silvia
Billiková; Zmiešaný tovar, Patrik Molnár, KOLONIAL, Peter Tóth; Salón DeLuxe, Magdaléna Krajčovičová; KAJA
garden, bytové doplnky a kvetinárstvo, Klaudia Šimanská; SISI salón, Zuzana Piterková; Stolárstvo, Vladimír Florek;
Pohostinstvo, M. Stolár; Obecný úrad, Ľudovítová; Berec – strojárska výroba, Svietidlá pod Kalváriou, Tyukos,
Nitra; Zberné suroviny, Ignác Tóth; STAV REAL, Vladimír Hrnčár; Salón Mária, Alžbeta Angermayerová;
PREFEKT – OSIVÁ s.r.o.; Mini Potraviny, Ladislav Dlábik; Poľnohospodárske podielnícke družstvo; Potraviny
Budayová, Margita Budayová; Chovateľské, záhradkárske a rybárske potreby Katarína Kolláriková; FARBY LAKY
– MINIŽELEZOVINY, Vladimír Miko, Ing. Marián Piterka, Dušan Kuna, Martin Németh, Ing. Katarína Tóthová,
Mária Machová, Ľubica Krnčanová, Anna Chudá; Florián Zavodančík, Katolícke noviny; Spoločnosť Ježišova,
Jezuiti, Bratislava; Saleziáni Dona Bosca; Bratislava; Slovo medzi nami; www.ver.sk; www.godzone.sk;
www.kumran.sk; www.mpk.sk; CK Gospa travel a ďalší nemenovaní...
Rodinám: r. Márie Kunovej, r. Klaudii Piterkovej, r. Jolany Čulákovej, r. Janky Tóthovej, r. Michala Magátha, r.
Dobšíkovej, r. Majerovej, r..Kataríny Molnárovej, r. Benďákovej, r. Márie Magáthovej, r. Márie Čulákovej,
r.Fábryovej, r. Michalíkovej, r. Filovej, r. Margity Tóthovej a Jánoškovej, r. Judity Gálovej, r. Viery Machovej, r.
Holúbkovej, r. Polákovej, r. Emílie Billíkovej, r. Martina Čuláka, r. Štefana Magátha, r. Dezidera Macha, r. Holkovej,
Mgr. P. Halászovej, Z. Kuckovej, Ing. M. Tóthovej, P. Kmeťovi, T. Tóthovej, S. Lyžičiarovi, L. Dávidovej, M.
Filovej, A. Čulákovi, S. Čentéšovej, G. Križanovej, J. Čulákovi, V. Bombošovej, D. Ďurčovej, S. Štrbovej, M.
Čulákovi, G. Čulákovi, P. Billíkovej, Z. Fazekašovej, P. Chudému, V. Galbavému.
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100 symbolov adventu
Veniec je od nepamäti symbolom
víťazstva a kráľovskej dôstojnosti.
Sväté písmo hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, kto je
očakávaný a zároveň prichádza ako
víťaz, kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Ježiša Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je „Svetlo sveta.“ (Jn 8, 12)

z bohatej rodiny, kvôli Bohu sa vzdal
všetkého. Prijal výzvu Krista, ktorý k nemu až trikrát zostúpil z kríža a vyzval ho,
aby opravil jeho rozpadávajúci sa dom –
Kostol svätého Damiána.
Život svätého Františka bol plný
dobrodružstiev a jedno z nich sme sa rozhodli priniesť aj k vám. Aké? Nechajte sa
prekvapiť a príďte sa na nás pozrieť 25.
decembra popoludní do kultúrneho
domu. Neprezradím o čo ide, ale môžem
vám sľúbiť, že sa bude na čo pozerať.
Spolu zažijeme nádherné Vianoce
s ,,bláznivým“ výmyslom brata Františka. ☺
Bližšie informácie nájdete na farskej
stránke, nástenke pri kostole a vo farských oznamoch.
Tešia sa na vás svätý František
spolu so svojimi bratmi a naše deti.
Text: Veronika Bombošová

Podajme ruku deťom

Príprava adventných vencov v našom UPeCe sv. Jozefa nadobúda rokmi
punc tradície, a tak sme tohtoročnú
výrobu podmienili väčšiemu dopytu.
Výsledkom zručných floristiek bolo 100
jedinečných symbolov adventu. Neopakovateľnosť každého originálu znásobila príjemná vôňa ihličia, ktoré na tento
účel venovali rodiny Kataríny Eššeovej
a Márie Kunovej.
Naša snaha bola jasným zadosťučinením, veď konečná suma 947,- €
zaiste pri výstavbe nového kostola
pomôže. Ďakujeme.
Nech teda blížiace sa narodenie
Ježiša Krista v nás stupňuje lásku, pokoj
a zmier ako rastie sila svetla adventných
sviec.

Dobrá novina sa už šestnásty rok snaží
rozvíjať na Slovensku zmysel pre
solidaritu s núdznymi v rozvojových
krajinách. Solidarita je veľmi dôležitá
a povzbudzuje nás k nej aj Cirkev.
Pomoc núdznym je konkrétnym prejavom našej lásky k Bohu a blížnym.
...a tak sme, na podnet tety Mariky,
spojili príjemné s užitočným a už po štvrtýkrát Projekt koledníckej akcie opäť
podporili. Radostnú zvesť o Božom narodení srdečne do vašich príbytkov prinesieme na Sviatok sv. Štefana, 26. decembra, popoludní.
A na záver to najlepšie: Bezmála
27 000 dobrovoľníkov z 1 300 farností
a filiálok
vyzbieralo
rekordných
885 000,- €. V tej sume je zaiste aj 700,€ od našich štedrých dobrodincov.
Nie je podstatné, či čísla aj tento rok
vzrastú, podstatnejšie bude, že sa o to
opäť spolu pokúsime.
Text: 30 dobrovoľníkov

Text: Mgr. Patrícia Halászová

Jasličková pobožnosť 2010

„Svet ho pokladal za blázna a čudáka. Ale hovorím vám: to, čo je pre
svet bláznovstvo, to sa stane svätosťou a bude požehnaný každý jeho
krok. “
O kom hovorí tento úryvok
z Jasličkovej pobožnosti? O nikom inom
ako o svätom Františkovi z Assisi. Narodil sa v roku 1182 a hoci pochádzal
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Bratia a sestry (nielen skauti), rok je za
nami a my si môžeme opäť vyčistiť a pripraviť lampáše, sviečky, kahance na odpálenie betlehemského svetla, ktoré už putuje
z Betlehema, z miesta narodenia nášho
Pána Ježiša Krista do Viedne.
Tento plamienok nemôže odpáliť
hocikto. Toho roku sa tejto výsady dostalo
desaťročnému Štefanovi Ivatovičovi z rakúskeho Attnang-Puchheimu.
Akým výnimočným skutkom sa Štefan zaslúžil o odpálenie betlehemského
plamienka? Jeho učitelia ho označujú za
príkladné dieťa, ktoré veľmi rado pomáha.
Rodičia, ktorí ušli počas vojny v bývalej
Juhoslávii, našli nový domov v Hornom
Rakúsku. Pre nich má betlehemské svetlo
mimoriadnu symbolickú silu, pretože, ako
povedala Štefanova matka, prežili vojnu.
Štefana sprevádza do Betlehema viac
ako 450 pútnikov a betlehemské svetlo pokoja privezú lietadlom do Rakúska, odkiaľ
sa pred Vianocami plamienok roznesie do
takmer 30 krajín Európy.
Skauti zo zboru sv. Cyrila a Metoda
odpália plamienok v Nitrianskej katedrále
sv. Emeráma počas sv. omše, ktorá sa bude
sláviť v nedeľu 12. decembra 2010 o 9.00
hod. Vo Výčapoch - Opatovciach, v Ľudovítovej, príp. do najbližších okolitých
dedín roznesú plamienok naši skauti na
Štedrý deň najprv zapálením v našom
farskom kostole v dopoludňajších hodinách.
Bratia a sestry, je tu advent, obdobie
očakávania a príprav na prijatie nášho Spasiteľa. Pripravme si teda nielen lampáše
a kahance, ale predovšetkým srdcia, napĺňajme ich dobrými skutkami, aby sme boli
hodní aj my zapaľovať betlehemský plamienok pokoja a lásky aj priamo v srdciach ľudí.
Text: Mgr. Cecília Machová

Iný kraj, iný mrav. Nie v každej krajine sveta nosí
na Vianoce darčeky Ježiško a dokonca ich deti ani
nedostanú počas Štedrého večera.

ežiško
Malé Jezuliatko v jasličkách
je oddávna dojímavým symbolom Vianoc. Deťom nosí
darčeky už od 19. storočia.
Pôvodcom myšlienky je reformátor Martin Luther.
Keďže neuznával svätých
a teda ani sviatok svätého
Mikuláša, vymyslel ako alternatívu dievčatko Christkind – anjelika, ktorý na
Vianoce prináša deťom darčeky. Nový zvyk sa síce
ujal, avšak ľudia si túto detskú postavičku spojili s oslavou narodenia Jezuliatka,
ktorému priniesli svoje dary
Traja králi. Tým vznikla nová tradícia, že darčeky na
Vianoce prináša novonarodený Ježiško. Ktovie, kedy
si prvé dieťa zmyslelo, že
napíše Ježiškovi list o tom,
čo by si od neho želalo?

Dnes je tradícia vianočnej
pošty veľmi silná.
Svätý Mikuláš
Pamiatku stredovekého slávneho gréckeho biskupa z juhotureckého mesta Myra,
svätého Mikuláša, si pripomína väčšina európskych národov. Ikonografia nám ho
predstavuje ako biskupa
s bibliou v ruke, často aj
s tromi zlatými jablkami.
Novodobá predstava Mikuláša ako starého biskupa
s dlhou
bielou
bradou,
v červenom plášti s kapucňou, lemovanom kožušinou,
sa po prvý raz objavuje
v tvorbe maliara Moritza
von Schwinda z 19. storočia.
V kresťanskom kalendári je sviatok svätého Mikuláša 6. decembra, keď svätec
vo 4. storočí údajne zomrel.
Jeho pôsobenie je známe veľkou štedrosťou a dobročinnosťou. Tak sa úplne
prirodzene začal jeho sviatok
spájať s tradíciou obdarúvania, zvlášť detí. Niekde rozdáva darčeky sám už večer

5.decembra, inde má na to
rôznych pomocníkov, alebo
ich prináša v noci a deti si
ich 6.decembra ráno nachádzajú za oknom, či v topánkach. Na našom území sa
oslavy sv. Mikuláša rozšírili
v stredoveku, ale len v mestách. Na strednom Slovensku vstupoval Mikuláš do
domu s takouto básničkou:
“Deti, ja som Mikuláš, modlite sa Otčenáš. Mrcha deťom nesiem korbáče, dobrým orechy a koláče.” Mikulášske zvyky sa na slovenské
dediny rozšírili až po Prvej
svetovej vojne.
Podľa regiónov sa mení
zloženie Mikulášovho sprievodu. V Čechách a na Slovensku Mikuláša sprevádza
čert, ktorého si údajne skrotil a anjel. V Poľsku snehová vločka. V Rakúsku, Bavorsku,
Chorvátsku,
Maďarsku sa objavuje strašidelnejšia obdoba zvaná
Krampus. V Nemecku trestá
neposlušné deti Paholok
Ruprecht (Knecht Ruprecht)
s reťazami a metlami. Holandský a flámsky Sinterklas
chodí v spoločnosti Čierneho Petra (Zwarte Piet). Niektoré krajiny sviatok svätého
Mikuláša neoslavujú, napríklad Rusko a Británia. Na
ostrovoch sa Father Christmas podobá americkému
Santa Clausovi a plní podobné úlohy počas Vianoc.
Santa Claus
Komerčne veľmi úspešný vo
vtieravých reklamách je Santa Claus, ktorý sa stal americkou obdobou Mikuláša.
Američania nemajú veľa
vlastných tradícií. Pôvodnú
Mikulášsku tradíciu priniesli
do Ameriky v 17. storočí
Holanďania ako Sinter Klaasa. Práve tomuto svätcovi
zasvätili osadu Nový Amsterdam (dnešný New York),
a tam kde je teraz Manhat-
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tan, postavili sochu tohto
svätca. Tak sa meno sv. Mikuláša (lat. Sanctus Nicolaus) stalo označením postavičky, ktorá sa vyvíjala
v priebehu 19. storočia. Podnet k jeho vzniku dal v roku
1822 profesor Clement
Clark Moore. Keď sa raz
vracal z vianočných nákupov, nechal sa inšpirovať
snehovými čiapočkami na
komínoch domov v New
Yorku a napísal pre deti báseň Návšteva sv. Mikuláša,
ktorá rýchlo zľudovela pod
názvom Noc pred Vianocami. V básni skombinoval prvky holandských, nemeckých a škandinávskych
vianočných tradícií, a tak
predstavil Mikuláša ako malého okrúhleho mužíčka,
s červeným nosom a bielou
bradou, ktorý prichádza na
saniach, ťahanými ôsmimi
sobmi. S vrecom plným darčekov pre deti skočí komínom do domu, špinavý od
sadzí šibalsky mrkne, keď
otvára vrece a do pančušiek
detí, starostlivo uložených
pri kozube vkladá darčeky.
Báseň bola inšpiráciou pre
ilustrátora Thomasa Nasta.
Podobu dobrotivého starého
pána mu dal v rokoch 1860 1880, keď ho kreslil pre vianočné vydania časopisu Harper´s. K legende pridal dielňu na výrobu hračiek na severnom póle, kde pomáhajú
škriatkovia (elfovia) a zoznam dobrých a zlých detí.
Rokom 1931 nastúpil
Santa Claus cestu biznisu
a komercie. Maliar Haddon
Sundblom vytvoril pre firmu
Coca-Cola podobu Santa
Clausa v ľudskej veľkosti
s dlhou bielou bradou, v červenom kožúšku s bielym
lemovaním,
v čižmičkách
a s nošou plnou hračiek.
Zmenila sa teda nielen
podoba Mikuláša, ale aj dátum, kedy nosí darčeky. Už

to nebol 5., ale 24. december. (pokračovanie na 8. stane)
Dedo Mráz
Tradičný ruský Dedo Mráz
(Ded Moroz) pochádza
z mestečka Velikij Usťug. Je
to bielovlasý starec s mohutnými fúzmi, v červenom kabátci, vezúci sa na saniach
s trojzáprahom bielych koní.
Krásna Snehulienka sedí
vedľa neho v bielom kožúšku ušitom z hranostajov. Poklepaním Mrázovej palice
zamŕzajú rieky a praskajú
trámy chalúp. Darčeky rozdáva na Nový rok.

trstenicou po zadku od Péra
Fouettarda. V Bulharsku nosí darčeky Dedo Koleda, ale
až na pravoslávne Vianoce,
ktoré sú o dva týždne neskôr. Rumuni majú Svätého
muža – Kmotríčka.
Škandinávska tradícia je
silne poznačená škriatkami,
trollmi a záhadami. Po Švédsku chodí hrbatý škriatok
Jultomben
s pomocníkom
Julnissarom. Fíni majú svojho Joulupukkiho (Vianočný

capko), ktorý žije v krajine
večného ľadu, na mýtickom
vrchu Korvatunturi (Ušatá
hora). Týmito ušami načúva
želaniam detí. Pomáhajú mu
tonttuovia - vianoční škriatkovia a jeho guľatučká manželka, ktorá pečie najlepšie
perníky piparkakku vo Fínsku. Neďaleko mestečka Rovaniemi pri polárnom kruhu
má Santa Claus svoju vlastnú dedinu, poštu aj obchod.
Vianoce sú čarovný čas,

dovoľte mi, aby som sa vám touto cestou
úprimne poďakoval za dôveru, ktorú ste mi
prejavili v komunálnych voľbách konaných
27. novembra 2010.
Vaša jednoznačná dôvera ma zaväzuje,
aby som v tejto funkcii i naďalej hájil a presadzoval záujmy našej obce k čo najväčšej spokojnosti všetkých, ktorí v nej žijú.
Ďakujem aj tým, ktorí ma nevolili, ale
svojou účasťou na voľbách preukázali, že im
na svojej obci záleží.
Pevne verím, že novozvolení poslanci sa
stotožnia s cieľmi a zámermi, ktoré môžu priniesť našej obci, občanom, lepšie životné
podmienky. Som rád, že budem môcť v nasledujúcich štyroch rokoch pokračovať v tom,
čo sme začali v predchádzajúcom období, zaoberať sa viac či menej dôležitými a potrebnými problémami pre zmenu k lepšiemu.

Text spracovala:
Ing. Gabriela Jánošková
Obrázky: internet

Výsledky komunálnych volieb
vo Výčapoch – Opatovciach
27. november 2010

Ďalší vianoční dobrodinci
V Taliansku prináša darčeky
nepekná čarodejnica La Befana až na sviatok Troch
kráľov. Dobrácky vianočný
duch
Weihnachtsmann
s večným úsmevom a nevyčerpateľnou energiou počas
čarovnej noci obieha domácnosti v Nemecku. Vo Francúzku nosí dobrým deťom
darčeky ráno 25. decembra
vľúdny Pére Noël (Otec Vianoc), alebo zlé deti dostanú
Vážení spoluobčania,

keď má byť rodina spolu. Je
to čas prianí a radostí. Darčeky nie sú dôležité, radosť
z darovania je to, čo
k Vianociam neodmysliteľne
patrí. Pán Ježiš nám svojím
narodením priniesol ten najväčší dar, Božiu lásku.
A najkrajšie darčeky nosí
Ježiško.

Počet osôb zapísaných v zoznamoch
voličov
1 766
Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky
1 165
Počet odovzdaných obálok 1 164
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva
1 135
Počet platných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby starostu obce
1 151

POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým voličom, ktorí mi dávali
dôveru v uplynulých 16 rokoch a všetkým,
ktorí ma podporovali.
Odchádzam s čistím štítom a so 100 %
účasťou na riadnych zasadnutiach obecného
zastupiteľstva. Bolo mi cťou pracovať a zveľaďovať obec, v ktorej žijem a chcem žiť
a zveľaďovať naďalej.
Chcel by som sa tiež poďakovať spolupracovníkom z Komisie ochrany verejného
poriadku a životného prostredia, za ich profesionálny prístup pri riešení susedských sporov.
S úctou
Jaroslav Holka

Ing. Jozef Holúbek, starosta obce

Združenie miest a obcí Slovenska, pri príležitosti 20 výročia vzniku, udelilo pamätnú plaketu Ernestovi Hupkovi za dlhodobú spoluprácu pri rozvoji územnej miestnej samosprávy.
Plaketu prevzala manželka Alena Hupková,
z rúk predsedu ZMOS-u Michala Sýkoru, počas gala-koncertu dňa 5. októbra 2010
v Bratislave.
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Kandidáti na starostu obce a počet
získaných hlasov:
Jozef Holúbek, Ing.
939
Vladimír Hrnčár
124
Marián Buday, Bc.
64
Karol Molnár
24
Kandidáti na poslancov do Obecného
zastupiteľstva a počet získaných hlasov:
Žigmund Tóth, Ing., PhD.
656
Jozef Kováč, Mgr.
502
Tomáš Kucka, Ing.
452
Jaroslav Čulák
446
Zdenka Miškolciová
385
Stanislav Balko
352
Jana Kunová, Mgr.
316
Slavomír Fiksel
315
Erika Šebová
305
Marián Piterka, Ing.
304
Jaroslav Holka
286
Ivan Čentéš
282
Dezider Billik
274
Etela Lacenová
254
Martin Tóth, Mgr.
241
Štefan Mikuš
228
Žigmund Bede
221
Peter Fázik, Ing.
218
Dušan Žigo
198
Vladimír Dobšík
182
Eva Gažiová
166
Martin Molnár
142
Rudolf Tóth
126
Eva Barátová
100
Jozef Šafárik
72

Prešiel ďalší rok v našom živote. I napriek tomu, že v priebehu celého roka
sa vás snažíme informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach života našej
obce, tradične pred najradostnejšími sviatkami roka sa vám prihováram,
aby som pár riadkami zrekapituloval to, čo sa v našej obci udialo v priebehu
roka a načrtol čo nás z časti čaká v roku nastávajúcom.
I napriek nižším príjmom tzv. podielových daní, sa v tomto roku v našej
obci podarilo zrealizovať niekoľko investičných akcií a projektovo pripraviť
akcie, ktorých realizácia prebehne v nastávajúcom období.
Obdobie prvých mesiacov roka 2010 sa
prevažne nieslo v znamení príprav viacerých projektov. Jednak bol vypracovaný projekt s názvom „Regenerácia
centra Obce Výčapy - Opatovce“, ktorý bol následne podaný spolu so žiadosťou o poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov, v mesiaci máj
v rámci výzvy ROP-4.1a-2010/01.
Tento projekt bol Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja schválený v mesiaci august a jeho hlavnými
aktivitami sú rekonštrukcia miestnej
komunikácie na „domovine“, revitalizácia priestranstiev pri základnej škole
a kultúrnom dome, ako i vybudovanie
relaxačného centra v priestoroch bývalých stavebnín pri obecnom úrade.
Ďalším pripravovaným projektom
bol projekt s názvom „Modernizácia
verejného osvetlenia v Obci Výčapy Opatovce“. Projekt bol spolu so žiadosťou o poskytnutie nenávratných
finančných prostriedkov podaný v mesiaci júl v rámci opatrenia 2.2 OP
KaHR a v súčasnej dobe prebieha jeho
hodnotenie v rámci „druhého kola“
schvaľovacieho procesu. Jeho hlavným
cieľom je vykonanie komplexnej rekonštrukcie verejného osvetlenia v intraviláne obce, s cieľom zabezpečenia
plnohodnotnej funkčnosti osvetľovacej
sústavy zníženia nákladov jednak za
spotrebu energie, ako i nákladov
spojených s údržbou sústavy verejného
osvetlenia.
Vo veci projektov podaných v roku 2009 nás nepochybne potešilo rozhodnutie o schválení projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Výčapy - Opatovce“. V súčasnom
období prebieha proces verejného
obstarávania na dodávateľa stavebných
prác. Takisto nás potešilo i schválenie
žiadosti o poskytnutie dotácie na vybudovanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom, ktoré bolo následne

v mesiacoch apríl až august postavené
v areáli základnej školy, vďaka získanej finančnej podpore Úradu vlády SR.
V rámci Programu obnovy dediny
2010 bol schválený projekt s názvom
„Oddychová zóna pre rodiny s deťmi
sídlisko JUH Výčapy - Opatovce“. Na
základe získaných finančných prostriedkov bola vytvorená oddychová
zóna pre deti s preliezkami, húpačkami
a lavičkami na trávenie voľných chvíľ.
Ďalším zo schválených projektov je
i projekt „Obnova obalových konštrukcií kultúrneho domu Výčapy – Opatovce“. V rámci tohto bol ukončený proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.
Okrem už spomenutých investičných akcií boli realizované i menšie
akcie, z ktorých spomeniem vybudovanie informačného systému v obci, výmena okien na zdravotnom stredisku
a vchodových dverí na materskej škole,
dokončenie napojenia materskej školy
na miestnu kanalizáciu, oprava strechy
na budove materskej školy, výmena
elektroinštalácie v budove základnej
školy, na ktorú boli získané finančné
prostriedky vo výške 66 600,- EUR,
ako i vybudovanie prístrešku na „opatovskom cintoríne“.
No nielen rozvojovej a investičnej
oblasti bola venovaná pozornosť.
Nemalá pozornosť v rámci sociálnej
oblasti bola venovaná i problematike
poskytovania opatrovateľskej služby
a pomoci starším spoluobčanom. Obec
od Združenia miest a obcí Slovenska
získala rôzne zdravotnícke pomôcky,
ktoré si majú možnosť zapožičať naši
občania s postihnutím pohybového
systému.
Spestrením kultúrno-spoločenského diania počas roka boli i mnohé podujatia, organizované či už obcou ale-
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bo organizáciami a združeniami v obci
pôsobiacimi. Z tých najvydarenejších
mi nedá nespomenúť jednak vystúpenie divadelného súboru Hlavina
z Radošiny, Stavanie mája, Slávnosť
svätého Urbana, Spievajže si... Som
nesmierne rád, že do tohto diania v našej obci sa veľmi úspešne zapája svojimi aktivitami aj mládež. Podujatia ako
Turnaj vo vodnom futbale, hokejbale
a športové hry skautov boli pozitívnym
obohatením spoločenského života. Pozornosť si zaslúžia i tí najmenší, veď
ako ináč možno hodnotiť výkony našich ratolestí z tanečného krúžku Cats,
ktorí počas svojho dvojročného účinkovania svojim tanečným prejavom
získali obdiv nie jedného našinca.
V tomto predvianočnom čase bilancujeme, čo dobré a užitočné sme
urobili. V pamäti sa nám vynára to, čo
nám urobilo radosť. S rokom 2010
však ostanú v mysli aj spomienky na
poslednú májovú nedeľu, kedy sa nad
obcou začali zbiehať čierne mračná,
z ktorých dažďová voda sa začala valiť
do dvorov, záhrad pivníc a suterénov
rodinných domov a stúpajúca spodná
voda zaplavila pivnice mnohých našich
príbytkov, ihrisko a družstevné polia.
Ďalší kalendárny rok sa chýli
k záveru. Využívam túto možnosť, aby
som sa poďakoval jednak, poslancom
obecného zastupiteľstva, pracovníkom
obecného úradu ako i všetkym, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom angažovali
v tomto roku v oblasti verejného života
v obci, pomáhali pri organizovaní vo
veciach smerujúcich k zveľaďovaniu
obce a zlepšeniu života v nej.
Vážení spoluobčania,
opäť sú tu Vianoce, ten najkrajší
a najočakávanejší čas roka.
V mene obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu i v mene
svojom, vám a vašim rodinám, želám
krásne vianočné sviatky plné radosti,
lásky, pokoja a Božieho požehnania.
Do nového roku 2011 prajem veľa
zdravia, ktoré je obzvlášť potrebné
a dôležité, šťastia, spokojnosti a porozumenia. Nech sa nový rok nesie
v znamení množstva úspechov tak
v osobnom ako i pracovnom živote.
Text: Ing. Jozef Holúbek
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo na svojom 32. zasadnutí prijalo dve všeobecne záväzné nariadenia, a to VZN č. 3/2010 o dani z nehnuteľností
na kalendárny rok 2011 a VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území Obce Výčapy – Opatovce. V súvislosti s nimi vám poradíme, ako postupovať pri znížení dane z nehnuteľností a pri
odpustení resp. znížení poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Celé znenie spomínaných všeobecne záväzných nariadení nájdete na www.vycapy-opatovce.sk.

Vo všeobecne záväznom nariadení
o dani z nehnuteľnosti na kalendárny
rok 2011 sa mení oslobodenie od dane
a zníženie dane. Občanov obce sa konkrétne bude týkať zníženie dane vo
výške:
- 50 % z daňovej povinnosti zo stavieb
na bývanie a bytov vo vlastníctve
občanov starších ako 65 rokov alebo
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu
s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
občanov, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie
- 50 % z garáží vo vlastníctve občanov
starších ako 65 rokov alebo občanov
s ťažkým zdravotným postihnutím,
alebo držiteľov preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
občanov, ktoré slúžia pre osobné
motorové vozidlá, používané na ich
dopravu.
Daňovníci, ktorí si budú chcieť
uplatniť jednu z možností zníženia dane, budú povinní predložiť na obecný
úrad najneskôr do 31. januára 2011
hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia dane (preukaz ZŤP,
ZŤPS, rozhodnutie o bezvládnosti, list
vlastníctva od nehnuteľnosti, osvedčenie od vozidla).
Vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2010 sa mení
odpustenie a zníženie poplatku. Pre
občanov obce to bude znamenať nasledovné: obec oslobodí od poplatku osobu, ktorá sa preukáže tým, že sa
dlhodobo zdržiava v zahraničí – 183
dní z kalendárneho roka. Hodnoverným dokladom preukazujúcim uvedenú
skutočnosť sú aktuálne potvrdenia
z príslušného spoplatňovacieho obdobia: pracovné povolenie, pracovná
zmluva alebo potvrdenie o pobyte na
území iného štátu (víza), potvrdenie
o štúdiu.

Ďalej sa to týka osôb, ktoré sa
dlhodobo nezdržiavajú na území obce
– to znamená dlhšie ako 90 po sebe
nasledujúcich dní neužívajú nehnuteľnosť, ktorú sú oprávnení používať, čo
preukážu hodnoverným dokladom,
ktorým je potvrdenie o dlhodobom
pobyte v ústavoch zdravotníckej alebo
sociálnej starostlivosti, potvrdenie od
príslušnej obce, v ktorej sa zdržiava
spolu s potvrdením o zaplatení poplatku.
Poplatník si musí uplatniť nárok
na odpustenie alebo zníženie poplatku
na obecnom úrade písomne do 31.
januára kalendárneho roka. Nárok na
odpustenie alebo zníženie poplatku
zaniká, ak v uvedenej lehote si tento
nárok neuplatní.
Zníženie poplatku o 25 % sa bude
týkať poplatníkov, ktorí sú:
- držiteľmi preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu.
Dokladom preukazujúcim dôvod
zníženia poplatku je preukaz ZŤP
alebo ZŤPS, ktorý je daňovník
povinný predložiť správcovi poplatku v lehote do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade
nepredloženia dokladu správcovi
poplatku v stanovenej lehote, správca dane predmetný poplatok v príslušnom zdaňovacom období nezníži.
- osamelo žijúci občan, ktorý k 1.
januáru príslušného roku dovŕšil 80
a viac rokov.
- študent, študujúci mimo obce a je
ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je
potvrdenie o návšteve školy a ubytovacieho zariadenia, prípadne preukázaný spôsob ubytovania v mieste
štúdia.
- poplatník, ktorý sa v pracovných
dňoch nezdržiava na území Obce
Výčapy – Opatovce. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia je potvrdenie od zamestnávateľa a iné doklady preukazujúce spôsob ubytovania v tomto období.
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Čestné prehlásenie nebude správca
dane považovať za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia
poplatku. Jednotlivé druhy zníženia
poplatku nie je možné uplatniť súčasne
a rovnako nie je možné uplatnenie
oslobodenia od poplatku v súbehu so
znížením poplatku. Doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku je poplatník povinný predložiť v bežnom spoplatňovacom období správcovi poplatku v lehote do 90 dní od skutočnosti
zakladajúcej zníženie poplatku.
Neuplatnenie zníženia poplatku
má za následok zánik nároku na zníženie poplatku v bežnom spoplatňovacom období. Poplatok bude znížený
tomu poplatníkovi, ktorý si riadne plní
poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Text: Jarmila Bernátová

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
je povinný podať každý, ktorý v roku
2010 nadobudol nehnuteľnosť kúpou,
dedením alebo darovaním, a tiež ten,
u ktorého nastali zmeny ako napr. bolo
vydané právoplatné stavebné povolenie,
ukončil stavbu (nadstavbu) kolaudačným
rozhodnutím alebo zmenil účel užívania
stavby.
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva
každá fyzická osoba zvlášť. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi,
ktorý za nich podá daňové priznanie,
splnomocnia ho na podanie daňového
priznania. To sa nevzťahuje na manželov,
ktorí majú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto
prípade daňové priznanie podáva jeden
z manželov.
Daňové priznanie je potrebné podať
najneskôr do 31. januára 2011, osobne
na obecnom úrade alebo zaslať ho poštou
na adresu úradu.
Tlačivá sú k dispozícii na obecnom
úrade alebo je možné si ich stiahnuť
z internetovej stránky obce. Ako prílohy
je potrebné doložiť list vlastníctva
k predmetnej nehnuteľnosti a v prípade
kolaudácie geometrický plán.
Text: Mgr. Lujza Balková

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2011
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VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
sem partí: starý nábytok, šatstvo, koberce, pneumatiky, okná a dvere bez sklenej výplne
nepatrí sem stavebný odpad, bioodpad, elektronika
PAPIER, SKLO
papier - sem patria noviny, časopisy, kartóny, kancelársky a iný papier, nepatrí sem mastný papier
PET fľaše
patrí do smetných vriec: čisté PET fľaše, minimalizujte obsah stlačením, ušetríme všetci!
KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
do smetnej nádoby nepatrí: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický
odpad horúci popol
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vás pozýva na program ľudových tradícií,
miestnych zvykov, piesní a tancov

6. februára 2011 o 15,30 hod.
v kultúrnom dome vo Výčapoch – Opatovciach

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
19. september 2010 – 3. december 2010
Vitajte na svete...
Oliver Petrík, Michaela Barátová
Veľa lásky a porozumenia...
Tomáš Belovič a Simona Veseličová
Tomáš Tóth a Mgr. Jana Kapustová
RNDr. Miroslav Bulejčík a Katarína Blažovská
Zostanete v našich spomienkach...
Margita Molnárová, Filip Tóth, Bartolomej
Deset, Ján Muzika, Vojtech Magáth

Koncom novembra sa uskutočnil odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 14 darcov, z tohto boli 3 prvodarkyne. Miestny spolok Slovenského červeného
kríža vo Výčapoch – Opatovciach a kolektív
Národnej transfúznej služby v Nitre, vám v mene
príjemcov darovanej krvi ďakuje.

Zároveň vás pozývame
na najbližší odber krvi,
ktorý sa uskutoční 2. marca 2011.
Tešíme sa na hojnejšiu účasť.
Roman Čulák
Predseda MS SČK Výčapy - Opatovce

Uzávierka ďalšieho čísla obecných novín Život obce bude 18. marca 2011.
Vydáva: Obec Výčapy – Opatovce, Výčapy –Opatovce 467, 951 44 Výčapy – Opatovce, Telefón: 037/ 77 951 51,
E-mail: lujza.balkova@vycapy-opatovce.sk, Internet: www.vycapy-opatovce.sk, Redakčná rada: Mgr. Lujza
Balková – šéfredaktor, Jarmila Bernátová – zástupca šéfredaktora, Stanislav Balko, Štefánia Fraňová, Mgr. Patríca
Halászová, Ing. Gabriela Jánošková, Mgr. Jana Kunová, Evidenčné číslo: EV 2912/09, Tlač: Tlačiareň
MICHELANGELO, Nitra

- 12 -

