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• Hodová zábava dopadla na výbornú
• Poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad od januára 2016 po novom
• Harmonogram vývozu na rok 2016
• Život Panny Márie – Božia kráľovná

Vážení spoluobčania,
v rýchlom behu všedných dní prišiel čas, ktorý nás opäť posunul
pred prah najkrajšieho obdobia roka – Vianoc.
Pre každého z nás už takmer známy pocit a jasná predstava krásnych chvíľ strávených v kruhu rodiny. Veď byť obklopený svojimi
najbližšími, priateľmi a známymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci. To, že nás čas Vianoc vracia do minulosti a do
krásnych rokov mladosti nás napĺňa pocitom šťastia, lásky a pokoja.
Veď počas celého uponáhľaného roka, plného každodenných starostí je pocit bezpečia, pokoja, šťastia a lásky zaslúženým darom.
A preto sa pokúsme vytvoriť podobnú atmosféru v našich domovoch
a našich rodinách.
Zachovajme si posvätnú úctu k sviatkom, sviatkom pokoja, lásky
a porozumenia.
Milí spoluobčania,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného
úradu, ale aj v mene svojom Vám do nastávajúcich sviatočných dní
želám, aby boli naplnené predovšetkým spolupatričnosťou človeka k
človeku, aby splnili všetky Vaše priania, očakávania a predsavzatia.
Našim deťom želám, aby si pod vianočným stromčekom našli vysnívaný darček, aby svojou radosťou a úsmevom obdarovali svojich
rodičov.
Pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov.
Ing. Jozef Holúbek
starosta obce

enviroprojekt 2015 sa niesol v duchu hesla Poďme ďalej ruka v
ruke s prírodou. Viac o projekte základnej školy, ktorý finančne
podporilo aj ministerstvo školstva sa dočítate na 8. strane.

UDIALO SA
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Obnovili sme tradíciu hodových veselíc
Poslednú októbrovú nedeľu oslavujeme v
našej obci posviacku kostola. Hody sú nielen
cirkevným sviatkom, ale nesú sa aj v duchu
zábavy, kolotočov, stretnutia rodiny za bohato prestretým sviatočným stolom. V sobotu večer, 24. októbra sa vo vyzdobenej sále
kultúrneho domu konala hodová veselica,
ktorú usporiadal obecný úrad. Prítomných
privítali prednostka obecného úradu Jarmila
Bernátová a starosta obce Jozef Holúbek. V
príhovore spomenuli aj minulé roky, keď sa
v tomto kultúrnom dome konali hodové zábavy, známe a navštevované ľuďmi z celého
širokého okolia. A práve na túto tradíciu by
sme chceli teraz nadviazať. Na to sme si slávnostne pripili domácou slivovicou z Pálenice
Jelšovce. A potom javisko patrilo hudobnej
skupine Senzus. Už prvé takty pritiahli na

parket mnohých tanečníkov a začala sa veselá zábava. Večera bola typická hodová.
Chutnú pečenú kačicu s dusenou kapustou,
lokšami a knedľami pripravila reštaurácia
Amigo. Domáce oškvarkové pagáče upiekla
Anna Klenková. K tomu káva a minerálka.
O ďalšie občerstvenie bolo postarané v bufete Petra Candráka. Poďakovanie patrí obsluhe, ženám a poslancom, ktorí pomáhali
v kuchyni. S blížiacou sa polnocou stúpal
záujem o tombolové lístky. Nečudo, veď
ľudí lákalo štyridsať hodnotných cien, ktoré venovali sponzori z obce aj mimo nej, za
čo im patrí vďaka. Stalo sa niečo nečakané,
tombolové lístky v cene 0,50 € boli za krátku dobu vypredané a záujem o ne neutíchal.
Náhradným riešením boli rýchlo zabezpečené vstupenky. O polnoci všetci netrpezli-

vo očakávali ťah tomboly. Prvou cenou bol
pobyt k kúpeľoch Rajecké Teplice. Kombinovaný sporák Amica bol vydražený a výťažok
venovaný základnej škole. Celkový výťažok z
tomboly bude použitý na vybavenie kuchyne
kultúrneho domu.
Skupina Senzus hrala do tanca ľudové
piesne aj populárne hity. Zabávalo sa asi 200
mladých aj tých skôr narodených. Prípustné
bolo neformálne oblečenie. Stretnutia s priateľmi, dobrá nálada a veselá zábava trvali do
skorých ranných hodín a vlastne o hodinu
dlhšie, nakoľko sa menil letný čas na zimný.
Dúfame, že toto bola prvá hodová veselica a
že sa založila pekná tradícia ľudových hodových zábav v našej obci.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: Lucia Augustíneková

Návšteva Mikuláša
Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti!
A myslel veru aj na tie naše, ktoré ho v so-

botu 5. decembra netrpezlivo očakávali v
sále kultúrneho domu. To dlhé čakanie nám
všetkým spríjemnili deti z materskej školy
svojim vystúpením a krásnymi veršovačkami. Konečne nastala tá chvíľa a prišiel k nám
Mikuláš s celou hŕbou balíčkov. Sprevádzal

ho anjelik a zrejme máme v dedine iba poslušné deti, lebo čert s nimi opäť neprišiel.
Začalo sa rozdávanie balíčkov... Aj mnohé
z deťúreniec obdarovali Mikuláša peknými
kresbami, niektoré aj básničkou. Radosť bolo
cítiť z každého kúta. Keď už nebolo dieťaťa, čo
by ostalo bez balíčka, Mikuláško sa s mnohými ochotne odfotil a pobral sa ďalej na cestu.
Lebo dobrých detí je isto všade veľa a každé
sa naňho veľmi tešilo. Tak milý Mikuláš, ďakujeme ti, že si prišiel medzi nás a veríme, že
sa uvidíme opäť o rok.
Veľká vďaka za spoluprácu patrí pani učiteľkám z materskej školy, ktoré sa postarali
o nádhernú mikulášsku výzdobu a pripravili
s deťmi program, a tým sa postarali o pekné
spestrenie tohto sviatočného popoludnia.
Ďakujeme aj všetkým, ktorí sa akokoľvek
podieľali na tom, aby sa medzi nami Mikuláš
mohol cítiť dobre.
Text a foto: Lucia Augustíneková

ZO žIvOtA SenIOrOv

Základná organizácia JDS a Obecný úrad
vo Výčapoch – Opatovciach pripravili 6. decembra v kultúrnom dome akciu. Sviatočné
adventné popoludnie s bohatým kultúrnym
programom. Sála kultúrneho domu bola
sviatočne vyzdobená už v duchu najkrajších
sviatkov roka – Vianoc. Už pri vstupe do sály
účastníkov vítal Mikuláš a každý člen JDS od
neho dostal balíček. Vďaka nepriazni počasia
(nebol sneh), musel priviezť darčeky na malom vozíku. Prítomných privítala predsedníčka ZO JDS emília Čerešňová a program
mohol začať. Prvými účinkujúcimi boli deti
materskej a základnej školy, ktoré si nacvičili
program s tematikou Vianoc a prišli aj traja

králi s historickými darmi pre malého Ježiška.
V tomto duchu spolu s deťmi spievala vianočné koledy a piesne aj spevácka skupina Nádej.
Spestrením programu bolo vystúpenie klientok Zariadenia sociálnych služieb Benefit z
Ľudovítovej, ktoré doprevádzal na heligónke
Janko Rapan, za čo mu patrí úprimné poďakovanie. Veľkým prekvapením a umeleckým
zážitkom bolo vystúpenie ženského speváckeho zboru Tenerezza z Nitrianskeho Pravna.
Ani naši heligonkári sa nedali zahanbiť. Spolu s Mužskou speváckou skupinou zaspievali
vianočnú pieseň a ďakovnú pieseň pre rodičov. Záverom kultúrnej časti programu sa
niesla pieseň Tichá noc, ktorú zaspievali spolu

3

všetci účinkujúci a prítomní v sále pri žiare zapálených blikotajúcich sviečok. Bolo to veľmi
emotívne a mnohým sa objavili v očiach slzy
radosti, ale niektorým aj slzy smútku.
Potom nasledovalo občerstvenie. Pre všetkých prítomných bola pripravená dobrá
tradičná kapustnica, ktorú nám uvarili naše
členky. Všetkým veľmi chutila. Nechýbal ani
vianočný punč. Vzhľadom k tomu, že týmto podujatím bol ukončený kalendárny rok
2015, boli odmenení aj naši jubilanti. So želaním všetkého dobrého, veľa zdravia a pohody
im odovzdal darčeky pán starosta Jozef Holúbek, predsedníčka ZO JDS pani emília Čerešňová a Mikuláš, ktorý tieto darčeky priviezol.
Bolo to náročné ale pekné a úspešné podujatie. Za jeho zorganizovanie a realizáciu treba
poďakovať obecnému úradu a ZO JDS: Avšak
vďaka patrí aj všetkým zúčastneným za hojnú
účasť.
Záverom vám výbor ZO JDS praje krásne, pokojné a spokojné prežitie vianočných
sviatkov v kruhu svojich rodín a tiež zdravie
a šťastie, aby sme sa takto mohli stretať a zabávať spoločne ešte dlhú dobu.
Text: Milan LACeNA
Foto: Lucia AUGUSTíNeKOVá

Vianoce na Podzoborí
Tretia adventná nedeľa sa niesla v znamení
radostného očakávania príchodu Spasiteľa.
Radostné a veselé chvíle sme zažili aj v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Práve tu Krajské
osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s ostatnými organizáciami usporiadali už šiesty
ročník prehliadky vianočných zvykov a obyčajov, Vianoce na Podzoborí. V programe
sa predstavilo sedem folklórnych skupín.
Predviedli pásma spojené so zimným obdobím, páračky peria, klebetenie a prekáračky,
zvyky na Luciu, betlehemské hry, vianočné

koledy. Na záver programu folklórna skupina Nefelejcs z Výčap-Opatoviec prestrela
bohatý štedrovečerný stôl. Nechýbal na ňom
stromček ozdobený jabĺčkami a orechmi,
postavičky Betlehemu, sladké oblátky s medom, košík jabĺčok a orechov, makové pupáčky. Nohy stola boli ovinuté reťazou, aby
bola rodina súdržná a celistvá. Pod stolom
bol otep sena, na ňom spal Ježiško a seno
bolo potravou pre zvieratá. Na štyri rohy
stola sa umiestnili mince, ktoré prinesú bohatstvo. Už len zapáliť sviečku a zavinšovať

pokojné sviatky. Zazneli vianočné piesne a
koledy, ktorými šírili radostnú zvesť do celého sveta. Na záver magický plameň sviečok
umocnil krásu piesne Tichá noc – Csendes
éj. Obdivovali sme šikovné ruky remeselníkov, ktorí z pestrých handričiek, stužiek
a nití dokážu vyčariť jedinečné ozdoby. K
tomu sa šírila omamná vôňa sladkých oblátok. Večer sme ukončili v príjemnom posedení pri kapustnici. Vianočný punč a cukrovinky boli sladkým záverom tejto adventnej
nedele.
Text: Gabriela JáNOšKOVá

Obecné spravodajstvo
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Daňové
priznanie k dani
z nehnuteľností
Daňové priznanie je povinný podať
občan, ktorý počas roku 2015 nadobudol nehnuteľnosť kúpou, dedením,
alebo u neho 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 k dani z nehnuteľnosti podá
každý spoluvlastník do výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi,
ktorý za nich dodá daňové priznanie,
splnomocnia ho na podanie daňového
priznania. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z
manželov.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti
možno podať na obecnom úrade počas
úradných hodín najneskôr do 1. februára 2016. Daňové priznanie je možné
podať aj poštou najneskôr v posledný
deň lehoty na podanie daňového priznania. Tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade alebo je možné si ich stiahnuť na: www.vycapy-opatovce.sk. Ako
prílohu je potrebné doložiť list vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti

Daň za psa
Daňové priznanie je povinný podať občan, ktorého pes dosiahol vek 6 mesiacov
veku. Daňové priznanie je potrebné podať
30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti na
obecnom úrade. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Daň je platná do 15 dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia. Daňové priznanie k dani za psa sa podáva kedykoľvek
v priebehu zdaňovacieho obdobia. V prípade, že daňová povinnosť zanikne, občan
oznámi túto skutočnosť obci do 30 dní.
Obec má zo zákona povinnosť vrátiť pomernú časť zaplatenej dane za zostávajúce
obdobie zdaňovacieho obdobia. Keď túto
skutočnosť občan včas neoznámi, obec
túto pomernú časť vrátiť nemusí.
Text: lb

Poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad
od januára 2016 po novom
Nový zákon NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ustanovuje, že obec je povinná od
1. januára 2016 zaviesť na svojom území množstvový zber drobného stavebného
odpadu.
Táto skutočnosť má priamy vplyv na spôsob vyrubovania a vyberania miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. V porovnaní s doposiaľ platným
stavom, kedy mal občan zadarmo 1 m³ stavebných odpadov, sa táto skutočnosť od 1.
januára 2016 do praxe premietne tým, že
poplatok za stavebný odpad sa bude vyberať samostatne, na základe množstvového
zberu. Zavedenie množstvového zberu pre
drobný stavebný odpad znamená, že povinnosť platenia poplatku za drobný stavebný
odpad je priamo závislá od jeho produkcie.
Vzhľadom na uvedené môže teda nastať
Sadzba poplatku
na 1 osobu a deň

situácia, že poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia drobný stavebný odpad
nevyprodukuje a teda mu ani nevznikne
povinnosť platenia miestneho poplatku za
drobný stavebný odpad.
Mechanizmus platenia poplatku ( t.j. spôsob a lehota zaplatenia poplatku) v prípade
množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu bude od 1. januára 2016 rozčlenený
nasledovne:
Poplatník – fyzická osoba podľa § 77
ods. 2 písm. a ) zákona o miestnych daniach
Sadzba poplatku pre fyzické osoby sa stanovuje podľa § 78 ods.1 písm. b) zákona
o miestnych daniach a predstavuje sumu
0,0493 EUR / osoba a deň.

Počet kalendárnych
dní zdaňovacieho
obdobia

Poplatok za zdaňovacie obdobie na 1 osobu

Poplatok za zdaňovacie obdobie
zaokrúhlene

0,0493 EUR

365

18,04 EUR

18,00 EUR

0,0493 EUR

366

17,99 EUR

18,00 EUR

Určenie poplatku sa stanoví v zmysle § 79
ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach,
ako súčin sadzby poplatku na 1 osobu a počtu kalendárnych dní v zdaňovacom období,
počas ktorých má alebo bude mať poplatník
podľa § 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych daniach v obci trvalý alebo prechodný
pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.
Poplatník – právnická osoba, podnikateľ
podľa § 77 ods. 2 písm. b) a c) zákona o
miestnych daniach
Objem nádoby v litroch

Sadzba poplatku pre právnické osoby,
podnikateľov v zmysle § 78 ods. 1 písm. a)
zákona o miestnych daniach predstavuje
sumu 0,010 EUR za liter komunálneho odpadu.
Sadzba sa vypočíta ako súčin frekvencie
vývozov, sadzby poplatku a objemu smetnej
nádoby. Podľa počtu a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa pri frekvencii
vývozov 1 x 14 dní, t.j. 26 vývozov za rok to
predstavuje:
Poplatok pri frekvencii 26 vývozov za rok

110 litrová nádoba

28,60 EUR

120 litrová nádoba

31,20 EUR

240 litrová nádoba

62,40 EUR

1100 litrová nádoba

286,00 EUR

Pre zber drobných stavebných odpadov,
ktoré sú zaradené do režimu množstvového
zberu, správca dane stanovuje sadzbu poplatku 0,020 EUR za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.
Poplatník bude teda uhrádzať poplatok za

skutočne odovzdané množstvo drobného
stavebného odpadu na základe vystaveného
dokladu v hotovosti v pokladni obecného
úradu.
Ing. Jozef Holúbek
starosta obce

Obecné spravodajstvo

Zníženie a odpustenie poplatku
a zánik poplatkovej povinnosti
Poplatok za komunálne odpady odpustí
správca dane na základe písomnej žiadosti
poplatníkovi, ktorý preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo sa nezdržiava na území obce.
Poplatník k žiadosti o odpustenie poplatku
predloží aktuálne a hodnoverné doklady, z
ktorých jednoznačne vyplýva počet dní
pobytu poplatníka mimo územia obce a to:
 potvrdenie o návšteve školy doložené
potvrdením o ubytovaní v internáte alebo
potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku
 potvrdenie zamestnávateľa o trvaní
pracovného pomeru, resp. potvrdenie o
prechodnom pobyte prípadne potvrdenie
o zaplatení poplatku v mieste prechodného
 potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, pracovné víza,
 potvrdenie o umiestnení v zariadení
sociálnych služieb, detskom domove, domove dôchodcov, reedukačnom zariadení,
dlhodobej hospitalizácii,
 potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
 potvrdenie o výkone služby v ozbrojených silách,
 prípadne iné doklady, v ktorých bude
uvedený dátum preukazujúci nárok na
uplatnenie odpustenie poplatku a dátum,
kedy nárok na odpustenie zaniká.
Uvedené doklady nie je možné nahradiť
čestným prehlásením V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom alebo českom
jazyku je potrebný k dokladom priložiť aj

preklad. Nárok na uplatnenie odpustenia
poplatku poplatníkovi nevzniká ak nemá
vysporiadané finančné záväzky voči obci.
Správca dane zníži poplatok o 30 % na
základe písomnej žiadosti a predložených
dokladov preukazujúcich dôvod zníženia
poplatku a to ak:
 poplatník študuje mimo obec a k žiadosti o zníženie poplatku predloží potvrdenie o návšteve školy spolu s dokladom o
zaplatení poplatku v mieste štúdia alebo v
mieste internátneho ubytovania,
 poplatník sa v pracovných dňoch z
dôvodu pracovnej činnosti nezdržiava na
území obce a k žiadosti o zníženie poplatku predloží doklad o zamestnaní od
zamestnávateľa a doklad preukazujúci zaplatenie poplatku v inej obci resp. v mieste
ubytovania,
 poplatník je osamelo žijúci občan, ktorý k 1. januáru príslušného roku dovŕšil 80
rokov a viac,
 preukáže, že v zdaňovacom období je
fyzickou osobou v hmotnej núdzi. Túto
skutočnosť preukazuje právoplatným rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny.
Ak si v zdaňovacom období poplatník
neuplatní nárok na zníženie poplatku do
31. decembra príslušného zdaňovacieho
obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na
zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
Nárok na uplatnenie zníženia poplatku
poplatníkovi nevzniká ak nemá vysporiadané finančné záväzky voči obci.

Zníženie dane zo stavieb
Zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane
z bytov u týchto stavieb na bývanie a bytov:
 50 % daňovej povinnosti zo stavby na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických osôb
starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich
trvalé bývanie a sú ich výlučnými užívateľmi,
 50 % daňovej povinnosti z garáže vo
vlastníctve fyzických osôb starších ako 65
rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým

zdravotným postihnutím so sprievodcom,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia pre osobné motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Daňovník si uplatní nárok na zníženie
dane zo stavieb v priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká
nárok na zníženie dane alebo oslobodenie
od dane, najneskôr v lehote do 1. februára
2016. Z uvedeného vyplýva, že tí daňovníci, ktorí si daňové priznanie na zníženie
dane zo stavieb podali v roku 2015, v roku
2016 si ho podávať nemusia.

5

Názvy ulíc až
v marci
Vážení občania, ako ste stihli postrehnúť v obci boli nainštalované informačné
tabule s názvami ulíc. Vzhľadom k tomu
že vyhlásením volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky je účinné moratórium na niektoré činnosti týkajúce sa
agendy určovania názvov ulíc a verejných
priestranstiev a číslovania stavieb podľa
§ 2d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov od
tohto dátumu nie je možné určovať názvy
ulíc a iných verejných priestranstiev a
zmeniť číslovanie stavieb.
To znamená pre Vás občanov, že ulice
bude možné zapisovať do občianskych
preukazov až po voľbách do NR SR t.j. po
5. marci 2016 .
Text: Jarmila Bernátová
Foto: lb

Zoznam
jubilantov
od 01.10. 2015 – do 31. 12. 2015

60 rokov
Ignác Tóth
František Desat
Jaroslav Holka
Cecília Štefanková
Jolana Töröková

70 rokov
Anton Kondela
Milan Lacena
Mária Ďurčová
Valéria Jarolínová

75 rokov
Imrich Kuna
Peter Macho
Valéria Magáthová
Júlia Tóthová

80 rokov
Margita Pluhárová

85 rokov
Július Kováč

90 rokov
Veronika Tóthová

Obecné spravodajstvo
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V obecnej knižnici opäť nové
knižné tituly
Literatúra pre dospelých:
Bartková Alica: Piková sedma
Bjork Samuel: Cestujem sama
Caldwell Ian: Piate evanjelium
Carmack Cora: Zbohom, klamstvá
Coddington Andrea: Divoké kone
Červenák Juraj: Ohnivé znamenie
Čierny Michal: Prípad Agonista
Čierny Michal: Prípad Corso
Forman Gayle: Kam zmizla
Hawkins Paula: Dievča vo vlaku
Jo Nesbo: Krv na snehu
Keleová - Vasilková Táňa: Čaro všednosti
Keleová - Vasilková Táňa: Manželky
Kozmon František: Posledný prípad kapitána Čontoša
Macháčová Adriana: Dobré dni sa začínajú v noci
Macháčová Adriana: Hubertove ženy
Macháčová Adriana: Striptíz duší
Mankell Henning: Pyramída
Mars Emma: Hotel v Paríži: Izba č. 3
Martin George R. R.: A Game of Thrones
Martin George R. R.: Búrka mečov 1, 2
May Peter: Čierny dom
Moriarty Liane: Prečo sme sa vlastne rozišli?
Moriarty Liane: Veľké malé klamstvá
Moriarty Liane: Zaľúbená hypnotizérka
Moyes Jojo: Jeden plus jeden

Picoult Jodi: Čas odísť
Riordan Rick: Bohovia Olympu 4: Hádesov chrám
Riordan Rick: Bohovia Olympu 5: Krv
polobohov
Sparks Nicholas: Voľba
Told Anna: After : Bozk
Torre Alessandra R.: Čierne klamstvá
Literatúra pre deti:
Brezina Thomas: Palác strieborných leopardov
Brezina Thomas C.: Tigrí tím - Pátranie
po diabolskej rybe
Butler Steven: Bitka v Žúrkove
Butler Steven: Postrach Denis - Denník
číslo 1
Schefflerová Ursel: Záhada červenej ponožky
Schefflerová Ursel: Záhada oranžovej
masky
Schefflerová Ursel: Záhada zeleného papagája
Schefflerová Ursel: Záhada žltého kufríka
Schneider Liane: Terka na lekárskej prehliadke
Schneider Liane: Terka sa učí bicyklovať
Schneider Liane: Terka sa učí piecť
Šulajová Zuzka: Džínsový denník 5

Najviac máme Márií
Na podnet našich spoluobčanov a po
vzore iných obcí sme sa aj my rozhodli zostaviť štatistiku najpoužívanejších mien v našej obci. V tomto čísle
obecných novín vám prinášame rebríček najfrekventovanejších mužských
mien.
Mária
73
Anna
40
Eva
40
Veronika
37
Helena/Elena 33 + 5
Katarína
33
Jana/Janka 26 + 3
Margita
27
Zuzana
27
Lucia
23
Monika
23
Valéria
20
Emília
19
Andrea
17
Alžbeta
15
Daniela
15

Martina
15
Michaela
14
Alena
13
Kristína
13
Petra
12
Terézia/Tereza 12+1
Miriama/Miriam 6 +6
Etela
11
Júlia
11
Lenka
11
Miroslava
11
Dominika
10
Iveta
10
Gabriela
10
Magdaléna
10

Rozlúčili sme sa s pánom Eduardom Vizim
Pán Eduard Vizi sa narodil 17. februára 1930 vo Výčapoch – Opatovciach. Po
ukončení šiestich tried ľudovej školy pokračoval do roku 1946 v štúdiu na Štátnej
meštianskej škole. Na Učiteľskej akadémii
študoval v rokoch 1946 až 1950. Prvé učiteľské pôsobisko mal na Národnej škole
v Nižnej Olšave. V rokoch 1952 až 1954
absolvoval základnú vojenskú službu. Od
15. januára 1955 začal učiť na Osemročnej
škole vo Výčapoch – Opatovciach. V rokoch 1960 až 1965 bol poverený vykonávať funkciu zástupcu riaditeľa. Neskôr pôsobil ako učiteľ v Horných Lefantovciach.
Od septembra 1969 bol poverený funkciou riaditeľa školy vo Výčapoch – Opatovciach. V januári 1990 ukončil svoje pôsobenie v školstve a odišiel do dôchodku.
Počas jeho pôsobenia sa zrekonštruovala a upravila stará budova školy, vymenili
sa podlahy, okná. V rokoch 1980 až 1982

sa uskutočnila prístavba základnej školy
s desiatimi triedami v hodnote takmer 2
milióny Kčs, ktorá od 1. septembra 1983
slúži svojmu účelu. Tým sa odstránila
dvojzmennosť vo vyučovaní žiakov. V rokoch 1982 až 1983 sa vybudovala centrálna kotolňa a ústredné kúrenie v hodnote
2 milióny Kčs pre potreby vykurovania
plynom. Dovtedy sa kúrilo v triedach lokálne. Zaslúžil sa o zavedenie školského
stravovania, keď v roku 1986 bol upravený
bývalý učiteľský byt na školskú kuchyňu a
jedáleň.
Okrem školstva bol činný aj v kultúrnej,
spoločenskej a politickej oblasti. V rokoch
1958 až 1967 bol správcom Osvetovej
besedy. S ochotníkmi nacvičil niekoľko
divadelných hier. Dlhé roky aktívne pracoval ako poslanec Miestneho národného
výboru /MNV/, pôsobil v komisiách, bol
členom Rady MNV a v rokoch 1976 až

1990 podpredsedom MNV. Podporoval
plynofikáciu obce a výstavbu chodníkov.
Ako predseda DO KSS zabezpečil od roku
1971 miestne oslavy výročia Slovenského
národného povstania pri pamätníku padlých s lampiónovým sprievodom, ktorého
sa zúčastňovali obyvatelia obce a školská mládež. Táto tradícia pretrváva do
dnešných rokov.
Rozhodol sa pre neľahké a zodpovedné
povolanie učiteľa. Jeho hodiny navštevovalo niekoľko generácií výčapanov.
Okrem vedomostí im vštepoval aj vzájomný rešpekt, úctu, toleranciu, priateľstvo a
pomoc. S manželkou Veronikou vychovali
dve deti.
Tento svet navždy opustil 16. októbra
2015. Pán Eduard Vizi zostane v našich
srdciach a spomienkach. Česť jeho pamiatke.
Gabriela Jánošková
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Mikuláš nás prekvapil aj v škôlke...
Padá sniežik poľahučky, pozakrýva polia, lúčky.
Sadá deťom na líca, bude že to sanica.
Celý kraj sťa striebro svieti, príď Mikuláš, prosia deti.
Chytro sadaj na sane, v škôlke ťa už čakáme.
Ukážeme ti čo vieme, rozprávočky rozpovieme,
prednesieme pekný verš, zaspievame čo len chceš.
Nič to zato, že sme malí, statočne sme pracovali.
Ponáhľaj sa, Mikuláš, ponáhľaj sa medzi nás !
A Mikuláš skutočne prišiel ...
Na 6. december sa tešia všetci malí ale i tí
veľkí. Malí očakávajú príchod Mikuláša a tí
veľkí sa tešia preto, že si môžu opäť zaspomínať na svoje detstvo a tiež preto, že opäť môžu
urobiť radosť svojim deťom. Aj v materskej
škole sme čakali, či nás navštívi. Deti sa na
jeho príchod starostlivo pripravovali. Učili sa
básničky, spievali pesničky, vyzdobili si triedy
a v jedálni materskej školy sa rozsvietil krásny ozdobený vianočný stromček.
Do materskej školy zavítal Mikuláš už v

piatok dopoludnia. Jeho príchod oznamoval
zvuk rolničiek a zvončeka. Objavil sa vo dverách školskej jedálne. Po dlhej ceste si zložil
svoj ťažký batoh a deti ho privítali pestrým
programom plným piesní, básní a tanca. Od
Mikuláša si prevzali balíček sladkostí a keď
si oddýchol, pobral sa do susednej materskej
školy. Čarovné predvianočné obdobie v materskej škole vždy vrcholí vianočnou besiedkou. Pod stromčekom si deti tento rok našli
nové hračky, dopravný koberec, motokáry a

CD prehrávač. Vianočnú atmosféru dopĺňali
tíško znejúce vianočné koledy a piesne. Vôňa
medovníkov a voňavého čaju sa niesla celou
škôlkou.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým
rodičom a priateľom materskej školy ktorí
nás podporili poukázaním 2 % z dane, rodičom, ktorí nám pomohli pri zabezpečovaní
dozoru na podujatiach s deťmi, sponzorom
materskej školy a zriaďovateľovi za ústretovosť a spoluprácu. Ďakujeme.

Zvončeky už zvonia, ihličie nám vonia,
svetlo sviečok mihotavé, Vianoce k nám prišli práve.
Preto sviatky krásne majte, v pohode ich prežívajte.
Prajem všetkým sviatky plné lásky, pokoja a radosti.

Text: Helena Kováčová,
riaditeľka MŠ
Foto: archív MŠ

Medailová žatva pokračuje
Gizka Billíková opäť dokázala, že patrí
medzi svetovú špičku. V dňoch 12. – 15.
novembra 2015 sa zúčastnila Majstrovstiev
Sveta Medzinárodnej gymnastickej asociácie
Downovho syndrómu v Taliansku, kde sa stala druhou vicemajsterskou sveta spomedzi 22
súťažiacich senioriek. Okrem toho za zostavu
so stuhou získala zlatú medailu a za zostavu
s kužeľmi striebornú medailu. K úspešnej reprezentácii a fantastickému umiestneniu Gizke srdečne blahoželáme a prajeme do budúcna ešte veľa športových úspechov!
Text: Eva Veseličová
Foto: archív Gizela Billíková
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Enviroprojekt 2015

Posledné mesiace sa v našej základnej
škole niesli v duchu hesla Poďme ďalej ruka
v ruke s prírodou. Bolo to hlavné posolstvo nášho Enviroprojektu 2015, ktorý nám
schválilo a finančne podporilo aj ministerstvo školstva. Jeho zámerom bolo skrášliť
prostredie areálu školy, obce a poukázať na
problematiku životného prostredia, ktorá
sa bezprostredne dotýka nás všetkých. Cieľom projektu bolo okrem iného aj vybudo-

vanie Záhrady, ktorá učí. Žiaci za pomocou
rodičov a učiteľov pripravili štyri tematické záhradky na školskom dvore. Tu budú
žiaci pestovať liečivé bylinky, zeleninu, ale
aj okrasné kríky a kvety. Svoje záhradky si
skrášlia architektonickými prvkami podľa
svojej fantázie a budú sa o ne starať počas
všetkých ročných období. V rámci Enviroprojektu sme si zobrali pod patronát zvoničku v obci. Žiaci sa budú celoročne starať o jej

okolie a skrášľovať ho. Z radov našich žiakov
vzišla skupinka Enviropátračov, ktorí hľadali
v obci miesta, ktoré by sa dali ešte zveľadiť
a upraviť. Aj napriek tomu, že dedina je v
súčasnosti pekne upravená, nájdu sa v nej
miesta, ktoré si zaslúžia našu pozornosť.
V rámci projektu sa uskutočnili dve zaujímavé exkurzie. Šiestaci navštívili solárnu
elektráreň, ktorá sa nachádza za obcou. Žiaci ôsmeho ročníka cestovali do Topoľčian,
kde mesto spravuje dotrieďovací dvor. Tu sa
dozvedeli, ako sa recyklujú plasty a ostatný
odpad. V súčasnosti sa občania môžu pokochať tabuľkami s enviro odkazmi, ktoré
skrášľujú oplotenie našej školy a sú umiestnené aj v obci. Dúfame, že sa pre obyvateľov
obce stanú motiváciou a podnetom k zamysleniu. V rámci tohto projektu sa v našej
škole realizoval aj Deň environmentálnej
výchovy, kedy žiaci na všetkých vyučovacích hodinách riešili problémy životného
prostredia, vyrábali zaujímavé výrobky, plagáty, prezentácie, písali enviro diktáty, riešili
enviro príklady a spolu sa tešili z výsledkov
projektu. Príroda je oproti nám vo výhode,
môže existovať bez nás, ale my bez nej nie!
Preto dúfame, že aj vďaka tomuto krásnemu projektu otvoríme mnohým ľuďom oči
a hlavne srdcia.
Text a foto: Gabriela Lieskovcová

Ako sme vandrovali rozprávkou
Na úvod však mladším z nás objasnime, čo je vandrovka. Voľakedy sa ňou nazývali potulky remeselníckych tovarišov po svete, kam sa vybrali zbierať skúsenosti. Na vandrovku za skúsenosťami sa
chodí aj dnes, hoci má modernejší názov ako študijný pobyt, či stáž. Najväčšími vandrovníkmi na
papieri boli rozprávkari. Tí poslali do sveta na skusy nielen hlúpeho Jana, ale aj malé vajíčko.
Ako išlo vajce na vandrovku je stará rozprávka. Nikto nevie, kto ju vymyslel, isté

však je, že sa v 19. storočí ocitla v zošitoch
zberateľov ľudových rozprávok. No je po-

I tento rok absolvovali prváci slávnostnú imatrikuláciu a prijatie medzi žiakov základnej školy.
Celú fotogalériu z imatrikulácii, ale i rôzne informácie z našej základnej školy nájdete
na www.zsvycapyopatovce.edupage.org

pulárna aj dnes, pretože jej obsah zaujal
spisovateľku Máriu Čechovičovú, ktorá ju
spracovala do divadelnej podoby, hudbu
zložil Marián Čurko, a tak bol divadelný
muzikál na svete.
Naši malí školáci si novú verziu naštudovali a začiatkom novembra predviedli širokej verejnosti tak bravúrne, že by pokojne
mohli konkurovať aj starším kolegom z
novej scény. Úsmevné dobrodružstvá malého vajíčka, z ktorého sa vyliahol strapatý
vtáčik boli určené pre všetkých, duchom
mladých, – malých i veľkých, mocných aj
slabých, slovom pre všetkých, ktorí veria,
že vo svete fantázie sa dá nielen zabaviť, ale
i na duši pookriať. Za nás všetkých dúfam,
že sa nám to s vajíčkom podarilo.
Text: Patrícia Halászová
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Výsledky súťaže
o Naj nástenku
„Jeseň“

Jesenná kvapka krvi
Brány Základnej školy vo Výčapoch –
Opatovciach sa už po druhýkrát otvorili
pre všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť
druhým ľuďom. Nešlo o žiadnu finančnú výpomoc, ale o dobrovoľné darovanie
krvi. Naša škola sa na pár hodín zmenila na transfúznu stanicu so všetkým, čo
k tomu patrí. Sme radi, že účasť darcov
bola opäť veľká a že zdravotníci z mobilnej transfúznej stanice mali plné ruky
práce. Medzi darcami boli rodičia našich
žiakov, učitelia, bývalí žiaci, ale aj ostatní občania z našej obce i zo susedných
obcí. Niektorí po prvýkrát prekonali svoj
strach a rozhodli sa prísť podporiť dobrú
vec. Všetci darcovia sa zhodli na tom, že
ten pocit niekomu pomôcť stojí naozaj za
to. Aj naši zvedaví žiaci sa mohli prísť pozrieť na to, ako taký odber krvi prebieha.

Sestričky im milo a ochotne odpovedali
na všetky otázky, ktorých bolo neúrekom.
Sme veľmi radi, že naši žiaci aj pri tejto
príležitosti pochopili cenu a hodnotu vzájomnej pomoci a solidarity medzi ľuďmi.
My všetci dúfame, že sa táto charitatívna
akcia nestane len pravidelnou školskou
akciou, ale bude akýmsi posolstvom pomoci pre chorých a tých, ktorí tak vzácnu
tekutinu, akou je krv, potrebujú k záchrane svojho života. Veríme, že nabudúce sa
k nám pridajú aj ostatní, ktorí ešte váhajú
a zvažujú svoju pomoc. Veď darovať krv
znamená zachrániť život. Základná škola
sa chce aj touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným dobrovoľným darcom
za to, že neváhali a prišli podporiť dobrú
vec. Všetkým patrí veľký obdiv a uznanie.
Text a foto: Gabriela Lieskovcová

Deň otvorených dverí v špeciálnej triede „A“
Takmer magický termín, 11. novembra
2015, sme si zvolili za termín konania Dňa
otvorených dverí v našej triede. Pozvali sme
naň nielen rodičov žiakov, ale tiež našu pani
riaditeľku, aby nazreli na priebeh vyučovania, spôsob osvojovania si nového učiva, jeho
precvičovanie nielen pri tabuli, ale tiež v interaktívnej prezentácii pri počítači, v tablete, na
magnetickej tabuli manipuláciou kartičiek s
obrázkami a precvičovanými slabikami. Nakoľko sa dátum viaže na známu pranostiku o
Martinovi na bielom koni, aj my sme si vysvetlili hneď v úvode, čo táto pranostika znamená a skonštatovali, že ani tento rok nám
Martin snehovú nádielku nepriniesol.:-) Na
záver sme prítomným hosťom zahrali minidivadielko „Koza rohatá a jež“, ku ktorému
sme si zhotovili kulisy, lopáriky a masky zvie-

rat počas krúžkovej činnosti. Žiaci sa z prítomnosti rodičov tešili, najviac naša prváčka
Miška, ktorá sa o každý úspech počas hodiny
podelila s rodičmi a naširoko rozdávala spokojné úsmevy!
Text a foto: Eva Veseličová

Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo 69 materských a základných škôl z celého Slovenska. Víťazstvo získala nástenka pod názvom
„Strašiak a havrany“ s počtom hlasov 362
570. Naša nástenka s jesennou tematikou
sa umiestnila na 13. mieste aj vďaka Vašim
hlasom. Napriek tomu, že to nestačilo na získanie ocenení a odmien, chceme sa všetkým
„klikajúcim“ poďakovať za každý hlas a podporu!
Žiaci špeciálnej triedy
a Mgr. Eva Veseličová
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Život Panny Márie – Božia snúbenica,
Božia Matka, Božia kráľovná
V uplynulom roku sme mohli byt spoločne svedkami troch častí rozprávajúcich o živote našej Nebeskej Matky. Prvá časť niesla
názov Božia snúbenica. Deti a mládež z našej farnosti v nej ukázali začiatok Máriinho
života, jej narodenie, detstvo až zasnúbenie
so svätým Jozefom. Predstavenie bolo sprevádzané hudbou a autorskými piesňami našich spevokolov. Na Vianoce sme mohli sledovať v časti Božia Matka vianočný príbeh
od zvestovania anjela Gabriela až po útek
svätej rodiny do Egypta. A ku koncu tohto
roka, 8. novembra, divadlo Teátro Výčapo,
detský spevokol Majáčik a mládežnícky spevokol Luce predstavili divákom poslednú
časť z pásma o živote Panny Márie s názvom
Božia Kráľovná. Netradičným spôsobom
cez piesne a krátke divadelné pásma podali
svedectvo o tom, čo predchádzalo Máriino

srdce predtým, ako bolo v nebi korunované.
Posolstvo tejto časti by sme mohli zhrnúť
slovami piesne, ktorá zaznela na záver predstavenia: Mária, Tvojim ÁNO to začalo, Mária, samo spasenie nastalo. Mária, poslušnosťou povestná, Sedembolestná...Vedela si,
čo to znamená, kríž vezme Syn na ramená.
A meč Ti srdcom preniká, bolesť, smútok
a panika. Proroctvo, útek, v chráme strata,
cesta, kde pod našim hriechom padal, Jeho
smrť a náruč Tvoja, s hrobom sa dal do boja,
Tvoje srdce rany bolia...
Mária, mladé dievča zasnúbené s Jozefom,
Božia snúbenica. Jej poslušnosť a vernosť
Bohu nám bola prvou inšpiráciou. Tento svoj príklad nám ponúka aj dnes. Božia
Matka. Vyriekla svoje ÁNO a na celý život
sa stala Matkou nielen Bohu, ale aj nám ľuďom. Božia kráľovná so srdcom preniknu-

tým bolesťou chce byť pri nás stále, nielen
v čase radosti, ale aj v čase nášho trápenia
a bolestí. Veď kto nás lepšie pochopí ako
ona? Mária je postavou, ktorá ponúka veľké množstvo obrazov ľudskej osobnosti. My
sme sa snažili zachytiť z nich aspoň niekoľko
a priblížiť ich ľuďom, teda vám všetkým.
Na záver mi zostáva už len poďakovať sa
autorom projektu. Dospelým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave jednotlivých častí.
Deťom a mladým z detského spevokolu Majáčik a mládežníckeho spevokolu Luce. Ale
aj všetkým divákom a tým, ktorí nás podporovali. Ďakujeme, že ste pri tomto nádhernom projekte boli spolu s nami a dúfame,
že sme vám odovzdali aspoň niečo z našej
radosti a nadšenia.
A preto Panna Mária, Božia snúbenica,
Božia Matka, Božia kráľovná. Oroduj za nás.
Text: Veronika Bombošová
Foto: archív Teátro Výčapo

Advent – obdobie duchovnej prípravy
na slávenie Vianoc...
Počasie nám síce nepripomína blížiace
sa Vianoce, napriek tomu sme sa aj tento
rok zišli v pastoračnom centre pokračovať
v tradícii prípravy adventných vencov. Začiatky v opletaní polystyrénového korpusu
vetvičkami z jedle, tysu, smreku, či tuje boli
úsmevné, lebo každá z nás si po roku musela nájsť svoj štýl, aby bola s výsledkom spokojná. Potešilo nás, že tento rok sa k nám
pridali aj mladé skautky a musím priznať,
že im aj opletanie išlo veľmi dobre. Svoju
kreativitu však lepšie prejavili pri samotnej
výzdobe vencov. Spestrili a spríjemnili nám
spoločné chvíle pri práci a večer sa niko-

mu ani nechcelo skončiť, lebo tam panovala dobrá nálada, pohoda a radosť z toho,
že naše výtvory budú skrášľovať príbytky
mnohých rodín.
Prvá adventná nedeľa je v Katolíckej
cirkvi začiatkom nového liturgického roka
a zároveň počas svätých omší sa aj v našom
kostole požehnávali adventné vence, ktoré
si ľudia zakúpili z farskej produkcie, alebo si ich sami vyhotovili. Tohoročný zisk
z predaja adventných vencov vo výške 585
€ bude venovaný na charitatívne účely. Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva
a kráľovskej dôstojnosti. Dúfame, že žiara

horiacich sviec zohreje aj naše vychladnuté
srdcia. Dôležité pre nás kresťanov v období
adventu je pokánie, úsilie o nápravu života,
častejšie modlitby a zamyslenia. Advent je
čas, kedy opäť môžeme rozsvietiť v našich
srdciach a domovoch všetko, na čo sme v
priebehu roka pozabudli. Nepodľahnime
predvianočného zhonu, ale naopak, snažme sa spomaliť a stíšiť a pri venci si pripomenúť prichádzajúci vianočný čas. Čas
pokoja a rodinnej pohody. Aby sme zachytili to, čo nám v našom uponáhľanom svete
mnohokrát uniká.
Text a foto: Erika Hrnčárová

Zo života farnosti – skauting
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Jasličková pobožnosť
Blížia sa sviatky Vianoc. Ba už sú za dverami.
V našej obci je ich neoddeliteľnou súčasťou
aj Jasličková pobožnosť, ktorú si každoročne
pripravujú deti a mládež z našej farnosti. My
si už bez týchto hektických nácvikov počas
predvianočného obdobia ani nevieme predstaviť Vianoce. Veď čo už môže byť krajšie
ako stretnutie s toľkými nedočkavými a nadšenými deťmi?
Tohtoročná Jasličková pobožnosť sa bude
niesť v duchu pomoci blížnym a opusteným
ľuďom. Pokúsime sa vám pripomenúť, aké
je dôležité, aby mali ľudia otvorené srdce pre
tých, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomoc.
Veľmi sa na vás tešíme a veríme, že si každý
príde na svoje. Príjemný umelecký a duchovný zážitok.
Text: autorky Jasličkovej pobožnosti

Maji ya Maisha
Téma Dobrej noviny, ktorá sa tento rok
prehupla cez dvadsiatku v preklade zo svahilčiny znamená Voda života. Voda, pre nás tak
obyčajná, ktorej bežný Slovák denne spotrebuje priemerne 126 litrov je tak vzácna v
africkej Turkáne, kde jej priemerný obyvateľ
minie menej než desatinu nášho čísla.
Samotným koledovaním dvadsiatka dobrovoľníkov - vašich detí ukazuje úsilie nezištne pomôcť, ochotu vyliezť z ulity svojho
pohodlia. Snahu podeliť sa o svoj čas, radosť
aj talent s navštívenými rodinami a o vykoledované dary s neznámymi ľuďmi v kenskej
Turkáne.
Preto s radosťou aj tento rok zaklopú na
vaše dvere na 1. sviatok vianočný, 25. decembra, popoludní. Za afrických priateľov srdečne ďakujeme.
Text: Patrícia Halászová

Betlehemské svetlo
Aj tento rok prinesú skauti a skautky z
26.zboru sv. Cyrila – Metoda Betlehemské
svetlo do ulíc a domovov našej obce. Púť
svetla bola troška odlišná ako po minulé
roky. Ako sme už viackrát zvykli uviesť,
Betlehemské svetlo má akéhosi svojho anjela, dieťa svetla, ktoré je vybrané do tejto
funkcie za povšimnutiahodné správanie a
pomoc svojmu okoliu alebo iným ľuďom.
Tento rok boli do tejto funkcie zahrnuté
dve deti svetla pre komplikovaná situáciu
odohrávajúcu sa na blízkom východe. V
Betleheme svetlo odpálilo 9 ročné dievčatko. Svetlo, symbol mieru, ďalej putovalo do rakúskeho mesta Linz, kde ho prebral pod svoje ochranné krídla 10 ročný
chlapec Niklas Dumhart a vďaka ktorému
sa bude Betlehemské svetlo šíriť do viac
ako 30 európskych krajín. A ďalšou odlišnosťou oproti minulým rokom je, že
krátko pred Vianocami bude Betlehemské svetielko privezené prostredníctvom

dieťaťa svetla i pápežovi Františkovi do
Ríma. Niklas bol vybratý za dieťa svetla za
svoju sociálnu angažovanosť. Stará sa o 11
ročného spolužiaka z utečeneckej rodiny
z Afganistanu, pomáha mu s domácimi
úlohami a učí ho nemecký jazyk. Niklas
pokladá za samozrejmosť pomáhať tam,
kde treba.
Betlehemské svetlo začne svoju púť na
Slovensku dňa 12. decembra v podvečerných hodinách, kedy bude k nám privezené od našich rakúskych susedov. Dňa 19.
decembra bude Svetielko putovať vlakmi
po Slovensku. Skauti z nášho zboru odpália Betlehemské svetlo 20. decembra na
slávnostnej ceremónii v katedrále sv. Emeráma v Nitre odkiaľ ho privezú do našej
obce. Na Štedrý deň, 24. decembra, skauti
a skautky prinesú plamienok do miestneho
chrámu počas rannej sv. omše a potom ho
následne roznesú do jednotlivých domovov.
Text a foto: Natália Kunová

Spoločenská rubrika
11. septembra 2015 – 10. decembra 2015

Vitajte na svete
Dávid Fázik,Tamara Subýová, Albert Balko, Sára Vargová, Miroslava Hazuchová

Veľa lásky a porozumenia
Miroslav Práznovský a Kristína Matoušková
Michal Tupý a Monika Billiková
Peter Kosár a Natália Kucková
Martin Mičík a Eva Dávidová

Zostanete v našich spomienkach
Tibor Hupka, 67 r., Žigmund Kuna, 80 r., Vojtech Sitáš, 78 r.,
Eduard Vizi, 85 r., Mária Magáthová, 95 r.,
Katarína Magáthová, 69 r.,
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