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Krásne prázdniny a čas dovoleniek
praje redakcia

O dosiahnutých úspechoch žiakov základnej školy si môžete
prečítať na strane 12.

• Záujem o ornú pôdu v okolí našej obce
má ruský investor
• Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch
pre chodcov a rozšírenie kamerového
systému
• Úspechy futbalistov všetkých vekových
kategórií
• Deň otcov v materskej škole
a rozlúčka s predškolákmi

Priestory starej vinárne ožili poľovníckou výstavou. Viac na strane 5.

Spoločná fotka oslavujúcich skautov so Zuzkou Smatanovou. Viac o 25-ke 26-ky sa dočítate na 2. a 3. strane.
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Akcia roka: 25-ka 26-ky

Vlajkonosiči na slávnostnom otváracom nástupe
V dňoch 19. – 21. júna 2015 sa konali v
našej obci oslavy 25 – výročia založenia 26.
zboru sv. Cyrila a Metoda. Bola to veľkolepá akcia, najmä pre nás skautov a skautky,
pretože takéto oslavy štvrť – storočnice sa
nekonajú každý deň.
Deň prvý, piatok. Padlo 8:00 ráno a starší
skauti a roveri zaplavili svojou prítomnosťou
miestne ihrisko, aby odštartovali prípravy
na dlho očakávanú akciu. Vo veľkom sa začal stavať stanový tee – pee tábor, party stan
a pódium. Baby upratovali a pripravovali, čo
sa dalo, od klubovne po kultúrny dom. Čas
bežal ako voda až prišla na rad 16. hodina
a s ňou začali prichádzať skauti z bližších aj
vzdialenejších zborov. A to: 23. zbor Nitrava
aj s 1.oddielom Alfy a Omegy z Cabaja –
Čápora, 75. zbor zo Spišskej Novej Vsi, 144.
zbor z Vrábel, 66. zbor z Vrbova, 64. zbor z
Levoče, 45. zbor z Veľkého Zálužia, 44. zbor
z Nitry, Federácia skautov Európy a tiež naši
bratia Česi z Čechovíc pri Olomouci. A tak
sa mohla akcia začať. Všetko sa odštartovalo
o 20:00 slávnostným táborákom, kde sme si
spoločne zaspievali pár skautských piesní,
zahrali si nejaké hry na zoznámenie.
Deň druhý, sobota. Po budíčku a raňajkách pokračovala ešte registrácia, čiže sa k
nám pripojili ešte 41. zbor z Topoľčianok
a 8. zbor z Bošian. O 11. hodine bol slávnostný nástup, ktorý sme otvorili skautskou
hymnou a zborovým pokrikom. Potom nasledovali slávnostné príhovory, našej zborovej vodkyne Moniky, p. dekana, p. starostu a
náčelníka slovenského skautingu, Billa, ktorý nás spolu s rodinkou poctil svojou návštevou. Ďalšou časťou dňa bol obed, guláš.
Po načerpaní energie sa začala programová
časť. Na vĺčatá a včielky čakali stanovištia
plné zábavných úloh, ktoré všetci hravo
zvládli. Skauti a roveri mali spoločný špor-

tový turnaj, ktorý skončil s naozaj tesnými
jednobodovými rozdielmi. Všetci sa mohli
zapojiť do blokov: svet papiera – origami,
práca s drevom a turnaj v dobble. O 17.
hodine začala slávnostná akadémia, kde sa
predstavili jednotlivé družiny nášho zboru
so svojimi scénkami. Družiny ozaj bodovali naplno či už Tigre so svojim príbehom o
Bearovi Gryllsovi, alebo Hviezdičky so svojimi víziami do budúcnosti J. A ešte musím spomenúť, že na slávnostnej akadémii
bolo našim zakladateľkám, Cilke a Monike,
udelené najvyššie skautské vyznamenanie 1.
stupňa za ich obetavú prácu v skautingu. Po
spoločnej večeri sme sa všetci zhromaždili v
našom party stane, kde na nás čakala retro
party. Účastníci nás nesklamali a nahodili
sa ako sa patrilo. Party sme otvorili tancom
radcov a vodcov a potom sa parket pomaličky zapĺňal ďalšími účastníkmi akcie. Vôbec
tomu niet čudo, keď nám do rytmu hral DJ
Strojár J. Zábava prebiehala v plnom prúde
a väčšina tancovala až kým im nohy stačili.
Deň tretí, nedeľa. Po pretancovanej noci
sme sa zobudili do nového a zároveň posledného dňa. Po budíčku a raňajkách o 10:30
čakala na nás slávnostná sv. omša spolu so
slávnostným kazateľom mons. Cyrilom Vasilom, ktorý nás poctil svojou vzácnou návštevou. Spoločne po sv. omši sme sa všetci,
skauti a aj všetci vzácni hostia, premiestnili
do kultúrneho domu, kde na nás čakal slávnostný obed. Ďalej nasledoval presun na ihrisko, kde sa konal záverečný nástup so snímaním vlajky a vyhodnotením celej akcie.
No a úplne posledným bodom programu
bolo vystúpenie stand – up comedy Juraja
Šoka Tabáčeka a koncert Zuzky Smatanovej. Tu sme sa poriadne zasmiali, vyskákali
a zaspievali si J. Potom na nás čakalo už len
lúčenie a účastníkov cesta domov.

Na záver by som chcela v mene 26. zboru
poďakovať všetkým účastníkom akcie, ktorí
s nami prišli osláviť naše veľké a významné
výročie, niektorí ozaj obetovali dlhú cestu.
Ďalej ďakujeme obci Výčapy – Opatovce a
všetkým sponzorom, ktorí nás podporili,
pretože bez nich by táto akcia nebola možná. A samozrejme veľká vďaka patrí tým,
ktorí sa pričinili o prípravu akcie akýmkoľvek spôsobom, jej chod a program, zabezpečenie stanov a ostatných priestorov, zabezpečenie jedla. Ďakujeme! J A pevne
veríme, že o 25 rokov sa znova zídeme ešte
v hojnejšom počte J (teraz to bolo presne
220). 		
Text: Natália Kunová
Foto: archív zboru

Vlajkonosiči na slávnostnej svätej omši

Retroveveričky na večernej retro párty

Zakladateľky zboru Cilka Machová a Monika Tóthová na koncerte Zuzky Smatanovej
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Skautský sľub
Skautský sľub je dôležitým momentom
v živote každého skauta a skautky. Tento
moment symbolizuje prechod z vĺčaťa na
skauta alebo zo včielky na skautku. Skauti
a skautky sa stávajú samostatnými, majú za
seba zodpovednosť a sú pripravení na nové
objavovanie a výzvy skautského života.
Náš skautský oddiel sa pripravoval na
tohtoročný skautský sľub dlhšiu dobu. Táto
príprava prebiehala vo forme „workshopov“, ktoré boli vždy s inou tematikou
skautskej praxe ako ohne, šifry, uzly... Cel-

kovo táto príprava trvala 6 mesiacov, kde
si aj družiny samostatne prechádzali na
družinovkách skautskú teóriu. Pred samotným skautským sľubom čakal na nováčikov
ešte jeden dôležitý bod a to Nováčikovská
skúška. Túto skúšku musí zložiť každý jeden jednotlivec, ak chce pristúpiť k sľubu.
Tohtoročná skúška mala dve časti, praktickú aj teoretickú, čiže nováčikovia boli poriadne preverení, tak ako sa patrí a skúšku
úspešne zvládli J. A potom už na družiny
Hviezdičiek, Tigrov, Šakalov, dve Veverič-

ky, Sama a Hegiho čakal ten najdôležitejší
moment, samotný skautský sľub.
Sľub sa konal dňa 8. mája vo večerných
hodinách v zákutiach Chosňa. Slávnostný
sľub sa otvoril skautskou hymnou, príhovormi a odkazmi zakladateľa skautingu.
Potom nasledoval rituál ohňa, po ktorom
už len 24 členov nášho oddielu sľubovalo
na svoju česť.
Nakoniec sme si zaspievali ešte pár skautských piesní a vydali sa na cestu domov.

Nezaostávali ani naše vĺčatá  a včielky - sľub 1. oddielu Cassiopeia
V magický dátum 6. júna sa pre 3 včielky a
7 vĺčat začala ďalšia etapa skautského života.
Zložením včielkárskeho a vĺčatského sľubu
sa stali právoplatnými členmi našej skautskej
rodiny. Ale poďme od začiatku. Cesta k vytúženému sľubu nie je jednoduchá. Predchádza jej príprava s radcom na družinovkách
a následná skúška u oddielovej vodkyne. Tá
si u detí overí vedomosti z organizácie nášho zboru, ale najmä či dodržiavajú zákony
vĺčat a včielok v praxi. Touto zaťažkávajúcou
skúškou prešli všetci 10 adepti, a tak sme
mohli v slnečnú sobotu prejsť k slávnostnému sľubu v Beregu. Po zaspievaní skautskej
hymny a zapálení slávnostnej vatry Gepardi
a Bublinky vyslovili sľub včielok a vĺčat na
cíp zborovej vlajky a s držaním skautského
pozdravu. Zborová vodkyňa následne odovzdala novým vĺčatám a včielkam sľubové
odznaky, ktoré si prišijú na skautskú košeľu.
Keďže vatra ešte horela, spolu s rodičmi a

ostatnými skautmi sme si zaspievali skautské
pesničky, pofotili sa a s úsmevom na tvári sa
pobrali domov ako hrdé vĺčatá a včielky! Už
teraz sa tešíme na ďalšiu generáciu Lienok a

Drakov, ktorí sa do našej rodiny Cassiopeiy
pridajú hádam o rok!
Text: Natália KunovÁ a Janka Tóthová
Foto: archív zboru

Medzinárodný deň detí á la Pevnosť Boyard
V jedno sobotné slnečné popoludnie dňa 30. mája sa stretli hrychtivé detičky v areáli futbalového
ihriska, aby spoločnými silami zdolali nástrahy pevnosti Boyard.
Každé dieťa pri registrácii dostalo reflexný
prívesok, ktorý ho mal chrániť pred levom v
závere súťažného poľa. Škôlkari a menšie deti
na prvom stanovišti hľadali kľúče v kope žita
a jačmeňa, ktoré ich posunuli do ďalšej úlohy.
Tam si vyskúšali svoj postreh, keď bolo potrebné nájsť orech pod správnym pohárikom.
Po tom si museli poradiť s hádankami Otca
Furasa, ktoré si ťahali z rúk jeho šarmantnej
asistentky. Ten si pre detičky pripravil ťažké
hádanky, ktoré potrápili nielen ich hlavičky,
ale aj dospelých. Keďže každý bojovník musí
vedieť behať ako gazela v závere čakal mladších súťažiacich beh vo vreci cez prekážkovú
dráhu. Deti behali vo dvojici, kde rýchlejší
získal ako bonus lízatko. Po zvládnutí každej

súťažnej úlohy získalo dieťa kartičku s obrázkom stanovišťa, ktoré zdolal.
Pre staršie deti do 10 rokov boli na Pevnosti
Boyard pripravené ťažšie úlohy, na ktoré bola
potrebná lepšia fyzička. Aby sa však nezľakli
hneď na začiatku ich čakala úloha chytania
mydla v rozbúrenom mori. S touto úlohou
si poradili všetci, a preto každý dostal indíciu alebo kartičku s obrázkom prekonaného
stanovišťa. Nasledovala už ťažšia časť v podobe prekážkovej dráhy, pri ktorej rozhodovala rýchlosť o víťazovi z dvojice súťažiacich. Rovnako aj staršie deti čakala skúška
vedomostí u Otca Furasa. Na predposlednej
úlohe sa museli deti zosúladiť s kamarátom
a kamarátkou a spoločnými silami zvládnuť

beh so zaviazanými nohami pomedzi kužele.
Posledná úloha bola spoločná pre malých,
aj veľkých, keď museli prekonať leva a trafiť
mu do tlamy čo najviac loptičiek. Ak sa trafili
získali cukríky a lízatká. Mladším deťom sa
touto úlohou podarilo zdolať pevnosť Boyard a na vyhodnotení získali medailu, sladkú
odmenu a farbičky. Staršie deti spojili svoje
sily podľa farby pečiatky, ktorú dostali na začiatku a pustili sa do hľadania kľúčov, ktoré
boli skryté po celom ihrisku. Túto záverečnú
úlohu zvládli všetky tímy. Poklad modrého a
hnedého tímu zostal ukrytý veľmi dlho, no
napokon ho predsa len našli a neostal pre ďalšie generácie bojovníkov v Pevnosti Boyard.
Text: Janka Tóthová
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Degustácia vín
Výčapy – Opatovce 2015
Tento rok sa 28. marca konal štvrtý ročník
verejnej degustácie vín ročníka 2014 a starších. Do súťaže bolo prihlásených 155 vzoriek vín z Nitrianskeho regiónu, z toho 115
bielych, 29 červených a 11 ružových .Oproti
vlaňajšiemu ročníku prišlo k poklesu počtu vzoriek, na čom sa podpísalo hlavnou
mierou počasie, ktoré v auguste a septembri významne poškodilo kvalitu zberaného
hrozna. Vína roku 2014 nedosiahli kvalitu
minulých rokov. Treba ale oceniť snahu a
umenie našich vinárov, ktorí sa popasovali
s problémami a predstavili verejnosti výsledky svojej práce. Ako to už býva, niektorí
lepšie iní horšie.
Výber najlepších vín prebehol počas odbornej degustácie dňa 21. marca 2015. Degustátori pod vedením Ing. Samuela Barantala hodnotili vína 100-bodovým systémom.
Najlepšie hodnoteným vínam v jednotlivých

kategóriách bol udelený titul Šampión. V
bielych vínach sa ním stal p. Ladislav Hajdu z Pohraníc za Sauvignon, ročník 2014 v
červených Ing. Štefan Petrík za Zweigeltrebe, ročník 2013 a v ružových Mgr. Mário
Kormančík za Cabernet Sauvignonon, ročník 2014.Najlepšie hodnotené vína z obce
boli vyhlásené v dvoch kategóriách a získali
Cenu starostu obce. V bielych vínach získal
ocenenie p. Ladislav Čepilek za Chardonnay, ročník 2014 a v červených p. Michal
Magáth za Dornfelder, ročník 2014. Víťazi
boli vyhlásení na úvod verejnej degustácie.
Boli odmenení diplomami, spomienkovými
predmetmi a vecnými darmi, ktoré im odovzdal starosta obce spolu s členmi vinohradníckeho spolku.
Všetkým oceneným znel aj potlesk plnej
sály kultúrneho domu, ktorú štýlovo upravili organizátori za pomoci mnohých dobro-

voľníkov a obecného úradu. Po oficiálnom
úvode nastal čas, aby návštevníci mohli začať s vlastnou degustáciou vystavených vín.
Pomáhal im katalóg, kde boli uvedení všetci
vystavovatelia aj s bodovým hodnotením.
Návštevníkov hneď pri vstupe do kultúrneho domu vítala vôňa pečenej klobásy, mäsa a
jaterníc. Ľudia po zakúpení vstupenky mali
možnosť vybrať si víno podľa chuti v ľubovoľnom množstve. Každý sa mohol posadiť
k prestretému stolu a v kultúrnom prostredí
v spoločnosti priateľov a známych, vychutnať si ponuku vinohradníckeho spolku.
Táto gastronomická akcia sa zapísala do
povedomia mnohých, o čom nás uisťujú pochvalné slová zúčastnených.
Naša verejná koštovka vína sa stala magnetom nielen pre domácich, ale aj pre hostí zo
širokého okolia. Stretávajú sa tu starí i mladí,
vinári aj milovníci vína, tí ktorí organizujú
podobné degustácie vína vo vlastných obciach, s tými čo ich radi navštevujú. Považujeme to za peknú rodiacu sa tradíciu. Teší
nás, že pestovanie viniča s poctivou prácou
vo vinohrade u nás znovu získava pozornosť
a začína priťahovať novú generáciu vinohradníkov v obci .To je predpokladom, že
pestovanie viniča u nás sa zachová.
Chceme sa poďakovať za pomoc všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tejto
akcie, dobrovoľníkom a sponzorom, obci a
starostovi obce, ktorí nás všemožne podporili, bez pomoci ktorých, si ani do budúcna
pokračovanie tejto akcie nevieme predstaviť.
Text: Viera Kunová
Foto: Vinohradnícky spolok

Stavanie mája je skôr o guláši a pive ako o zvyku
Aj tento rok vyrástol pred kultúrnym domom vysoký máj. Nestavali ho však mládenci v predvečer 1. mája, ale pracovníci
obecného úradu s pomocou techniky počas
dňa 30. apríla. Večer sa o program postarali dievčatá z tanečných skupín AGAIN a
SAMBÁČIK, Podzoborskí helingónkari, ku
ktorým sa pridali aj miestni chlapi a spolu si
zanôtili. Ľuďom v sále kultúrneho domu sa
veľmi tancovať nechcelo, oveľa živšie to bolo
na chodbe a vonku pod stanmi, kde sa podávalo chladené pivo, kofola a guláš z diviny.
Zo stavania mája sa nám tak postupne vytráca tradičný zvyk a stáva sa skôr spoločenskou udalosťou. Čo je síce fajn, ale spoločenských udalostí si môžeme urobiť počas roka
viac, kým stavanie mája je jedinečným zvykom. Ktovie, či o pár rokov budú deti vedieť,
prečo sa vôbec máj staval a že bol takmer v
každom dvore, kde mali dievku. Potešiteľné
je, že tento rok sme okrem obecného mája

zaznamenali aj ďalší vo dvore pri hlavnej
ceste. Túto peknú tradíciu by mohli mládenci v obci udržať a možno nám ju ešte niekedy
pripomenú aj naše folklórne skupiny. Lebo
v takom Francúzsku alebo Anglicku o ňom
ani nechyrujú. Zvyk vraj pochádza z antiky,
kedy staroveké národy dávali pred 1. májom
na domy a hospodárske budovy stromčeky
na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok
vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby
ich úroda mala silu a dobrý rast. Zvyk sa
neskôr ujal v strednej Európe, kedy sa začali
stavať stromy na 1. mája, na Turíce a na Jána,
ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Odtiaľ
už nebolo ďaleko k myšlienke postaviť máj
aj pred dom obdivovaného dievčaťa a máj
potom označoval dievča súce na vydaj. Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku, často sprevádzané muzikou, tancom,

spevom a pitím. Ale pozor! V 15. storočí
bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu o dievča, ba za určitých okolností mohlo
nadobudnúť právny význam. Svedčí o tom
rozhodnutie cirkevného súdu v Čechách,
ktorý roku 1422 uznal právoplatnosť manželstva na základe sľubu lásky a vernosti a
postavenia mája. Sľub bol daný bez svedkov
a máj bol jeho verejným potvrdením. No a
máj býval aj nástrojom spoločenskej kritiky.
Neobľúbeným ľuďom postavili vyschnutý
strom, tzv. suchár.
Text: Jolana Čuláková
Foto: lb
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Nositelia tradícií
Nitriansky samosprávny kraj, Krajské osvetové stredisko v Nitre a Obec Výčapy – Opatovce usporiadali v nedeľu, 24. mája krajskú
súťažnú prehliadku folklórnych skupín Nositelia tradícií. Na úvod sa prihovorila Daniela
Gundová, riaditeľka KOS Nitra, ktorá privítala hostí a odbornú porotu. Podujatie otvoril
Marián Kéry, poslanec NR SR a poprial príjemný kultúrny zážitok.
Národné osvetové centrum vyhlasuje každé
tri roky súťaž folklórnych skupín. Tie majú
vo svojom programe rekonštruovať miestne
folklórne tradície. Súťažnej prehliadky sa zúčastnilo päť folklórnych skupín z Nitrianskeho, Novozámockého a Levického okresu.
Folklórna skupina /FS/ Jelenka z Jelenca
predstavuje zvyky Požitavia od roku 2003.
Vinohradnícke zvyky začali oberačkou
hrozna, jeho máganím a lisovaním. Po práci
sa pomodlili k svätému Urbanovi, patrónovi
vinohradníkov. Po ochutnávke vína si zatancovali rezký čardáš. Už 50. výročie oslávila
FS Praslica z Kozároviec. Pásmo Fašang

Požehnaj nám vinice,
svätý Urban

bolo naplnené piesňami, prekáračkami a
tancom. Zároveň sa volil aj richtár starých
mládencov, ktorý predniesol desatoro na
ďalšiu činnosť. FS Jaročan z Jarku pôsobí
od roku 1999. V pásme Ideme z Jarmoku
sa ženy aj muži zastavili v krčme, aby zapili
dobrú kúpu. Porozprávali príhody z jarmoku, zabavili sa, zatancovali, až ich musel
krčmár neskoro večer vyhnať domov. Od
roku 1986 pôsobí FS Dolina z Mane. Pásmo
Zelinky začalo o 4 hodine na svitaní hlásením trubača. Dievky so skúsenými bylinkárkami sa vybrali do Leštiny na zelinky. Zbierali liečivé bylinky, čarovali s nimi, spievali,
až prilákali mládencov. FS Tradícia z Dražoviec v programe Načo si sa vydávala, keď
si málo duchien mala predstavila časť svadobných zvykov, prenášanie duchien. Ráno
po svadbe, veselý sprievod maskovaných
svadobčanov prišiel pre mladú ženu. Tá musela ukázať, aká je šikovná. Že vie variť, píliť,
kolísať, prať a najlepšie všetko naraz. Zatiaľ
muž len sedel pri fľaške. So spevom a tan-

com odniesli výbavu a vyprevadili ženu do
nového domu.
Na súťaž dohliadala odborná porota v zložení Lenka Konečná, Margita Jágerová, Slavomír Ondrejka, Marián Járek, Ján Václavek.
Porota sledovala pramene a výber folklórneho materiálu vo vzťahu k zobrazenej téme,
scénický tvar, interpretáciu, čistotu folklórnych prejavov, celkový umelecko-estetický
dojem. Hodnotila spracovanie témy, dramaturgiu, hudobné prevedenie, tance, rekvizity,
odev. Po búrlivom a dlhotrvajúcom rozhodnutí porota hodnotila prehliadku ako kvalitnú. Bronzové pásmo získali FS Dolina, Praslica a Jaročan, strieborné pásmo Tradícia. V
zlatom pásme s postupom na celoslovenskú
súťaž v Trenčíne sa umiestnila FS Jelenka. Po
súťažnej prehliadke sa konal rozborový seminár pre vedúcich folklórnych skupín.
Príjemné nedeľné popoludnie, naplnené
folklórom a ľudovými tradíciami odmenili
vďační diváci potleskom.
Text: Gabriela Jánošková

Stará vináreň opäť ožila
Druhý júnový týždeň sa v priestoroch bývalej vinárne konala poľovnícka
výstava, ktorej cieľom bolo priblížiť deťom školského veku a všetkým priaznivcom rôzne činnosti poľovníctva, aby sme ich získali za priateľov prírody
a poľovníctva v budúcnosti.

V našej obci je už peknou tradíciou, že na
sviatok svätého Urbana, patróna vinohradníkov sa vo viniciach koná slávnosť. Popoludní
v sobotu 30. mája pri soche sv. Urbana, slúžil
otec Ľuboš svätú omšu. Na záver sa pomodlil
za bohatú úrodu, prešiel sa po vinohradoch
a požehnal ich. Modlitby, spev a rozjímanie
pod slnečnou oblohou, spev vtákov, omamná
vôňa poľných kvetov, vytvorili neopakovateľnú atmosféru. Po slávnostnej časti nasledovala menej oficiálna, zábavná časť. Vinohradníci, tak ako každý rok, prestreli bohaté stoly.
Všetkých prítomných pohostili chutným gulášom. Sladkými a slanými koláčikmi prispeli
aj niektorí pútnici. Samozrejme, nechýbala
ani ochutnávka rôznych druhov vína, veď
naši vinohradníci sa majú čím pochváliť. Už
slnko zapadalo, ale rozhovory s priateľmi a
známymi trvali do neskorého večera. Veď aj
príslovie hovorí, drž sa starého vína a dobrého priateľa.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: Jolana Čuláková

Medzi exponátmi boli nielen zvieratá
žijúce na Slovensku ale i z celého sveta.
Návštevníci mali možnosť vidieť širokú
škálu živočíchov, od hlodavcov, vtákov
až po rôzne druhy kopytníkov. Vystavené
boli taktiež staršie poľovné zbrane, rôzne
poľovnícke výrobky ako sedačky, šperky,
trofeje a knihy. Výstavy sa zúčastnilo zhruba 550 ľudí, návštevou nás poctili okrem
ľudí z nitrianskeho a bratislavského kraja
aj zahraničný hostia z Birmingtonu (Anglicko), Orlovej (Morava). Iniciátorom
výstavy a majiteľom polovice vystavených

exponátov je Ing. Július Šiška, ktorý pri
otvorení povedal: „Chceme priateľom prírody ukázať krásne exempláre, ale najmä
upriamiť ich pozornosť na dôležitosť ochrany prírody. Preto chceme pri našom združení otvoriť poľovnícky krúžok pre deti, ktoré
by sme radi oboznámili so životom zvierat,
s poľovníckymi zvykmi a viesť ich k ochrane
životného prostredia.“
Výstavu podporili predseda Obvodnej
poľovníckej komory prof. Ing. Imrich Točka CSc., riaditeľ Výskumného ústavu živočíšnej výroby doc. Ing. Jaroslav Slamečka
CSc.
Veľká vďaka za spoluprácu pri organizovaní patrí sponzorom: Obci Výčapy – Opatovce, starostovi obce Ing. Holúbekovi,
PPD Výčapy – Opatovce s pánom predsedom Ing Čebíkom, základnej škole vo Výčapoch – Opatovciach, firme Sigmonet, železiarstvu MIKO, firme STAV REAL, firme
RELCO, píle Hayden Koniarovce, miestnemu vinohradníckemu spolku a všetkým,
ktorí nám akokoľvek pomohli a podporili
tým túto akciu.
Text a foto: Július Šiška
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Zo zasadnutí zastupiteľstva
Obce Výčapy – Opatovce
V zmysle schváleného plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2015
sa 30. marca a 27. apríla v zasadacej sále
obecného úradu uskutočnilo 4. a 5.zasadnutie obecného zastupiteľstva. Oboch
zasadnutí sa zúčastnili všetci 9 poslanci
obecného zastupiteľstva.
Ďalšie, v poradí 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva, sa uskutočnilo dňa 25.
mája. Zúčastnili sa ho poslanci: Stanislav
Balko, PaedDr. Martin Čulák, Slavomír
Fiksel, Ing. Pavol Kollár, Ing. Tomáš Kucka, Zdenka Miškolciová, Ing. Marián Piterka. Poslanci Jaroslav Čulák a Erika Šebová svoju neúčasť ospravedlnili.
Obecné zastupiteľstvo
A/ prerokovalo a schválilo:
■ Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Výčapy – Opatovce č.1/2015 o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v Obci Výčapy – Opatovce
■ Návrh Obce Ľudovítová o rozšírenie
verejného osvetlenia na miestnej komunikácii vedúcej z Obce Výčapy – Opatovce a
Obce Ľudovítová
■ Žiadosť Jaroslava Töröka, bytom Výčapy-Opatovce o odkúpenie časti parcely
č. 398 vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce
■ Rozbor hospodárskej činnosti Základnej školy Výčapy – Opatovce za rok 2014
■ Rozbor hospodárskej činnosti Materskej školy Výčapy – Opatovce za rok 2014
■ Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce na II.
polrok 2015 s doplnením predmetu kontroly
■ Uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi zmluvnými stranami Obec Výčapy – Opatovce ako prenajímateľom na strane jednej a MVDr. Slávka
Kunová, bytom Výčapy – Opatovce ako
nájomcom na strane druhej
■ Uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi zmluvnými stranami Obec Výčapy – Opatovce ako prenajímateľom na strane jednej a CINEMA
PUB, s.r.o. so sídlom Výčapy – Opatovce
703 ako nájomcom na strane druhej
■ Záverečný účet Obce Výčapy – Opatovce a rozpočtové hospodárenie za rok
2014 a uzatvára ho s výrokom: súhlas s celoročným hospodárením „bez výhrad“ a

použitie prebytku v sume 29 663,60 EUR
na tvorbu rezervného fondu
■ Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k Územnému plánu Obce Výčapy-Opatovce – zmeny a doplnky č.2
■ Predloženie žiadosti o NFP v rámci
Operačného programu KaHR-22VS-1501
na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v Obci Výčapy-Opatovce“ a zabezpečenie spolufinancovania
projektu vo výške 5% celkových výdavkov
na projekt
■ Predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie na realizáciu projektu „Zvýšenie
bezpečnosti chodcov v obci Výčapy-Opatovce“ v rámci Výzvy číslo III. Prezídia
PZ 2015 a spolufinancovanie projektu vo
výške 3 796,64 EUR z celkových výdavkov
na projekt
■ Zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Výčapy-Opatovce a to pozemku parc.č. 335/2, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 647 m² a stavby budovy kina s.č. 293, spôsob predaja podľa § 9a
ods.1 písm. a/ zákona NR SR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z.n.p., minimálnu cenu t.j. najnižšiu cenu za predaj nehnuteľností – 68 400,-EUR a podmienky
predloženia cenovej ponuky
■ Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na rok
2015 vo výške 1 500,-EUR pre Slovenský
skauting 26. zbor sv. Cyrila a Metoda Výčapy – Opatovce
B/ vzalo na vedomie
■ Vyhodnotenie kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce za rok 2014, plnenie opatrení i s rozborom úrovne vybavovania sťažností za
rok 2014
■ Správu z následnej finančnej kontroly
zameranej na účelnosť a hospodárnosť výdavku realizovaného prostredníctvom pokladne obecného úradu Výčapy – Opatovce za vybrané mesiace rokov 2014 – 2015
■ Vyjadrenie Rady školy pri Základnej
škole Výčapy – Opatovce k počtu prijímaných žiakov do 1. ročníka pre školský rok
2015/2016
■ Žiadosť Bc. Martina Arpáša, bytom
Výčapy – Opatovce č.712 o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich s v
prízemnej časti Kultúrneho domu

■ Obsah Protokolu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov o výmere 42,66 m²,
nachádzajúcich sa na nehnuteľnosti zapísanej na LV č.1310, stavby s.č. 470, postavenej na pozemku parc. č.76
■ Stanovisko hlavného kontrolóra obce
a Komisie finančnej a správy obecného
majetku k Záverečnému účtu Obce Výčapy – Opatovce za rok 2014
■ Správu z kontroly návratnosti investícií za roky 2013 a 2014 do prenajatých
nehnuteľností
■ Obsah Znaleckého posudku č. 69/2015
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
budovy kina s.č.293, príslušenstva a pozemku parc.č. 335/2
C/ poverilo
■ starostu obce, aby vyhlásil obchodnú
verejnú súťaž na prenájom nebytových
priestorov o výmere 42,66 m², nachádzajúcich sa na nehnuteľnosti zapísanej na LV
č.1310, stavby s.č. 470, postavenej na pozemku parc. č.76
■ starostu obce, aby vyhlásil obchodnú
verejnú súťaž na prenájom nebytových
priestorov o výmere 100,20 m², nachádzajúcich sa na nehnuteľnosti zapísanej na
LV č.1310, stavby s.č. 204, postavenej na
pozemku parc. č.213/2
D/ uložilo
■ starostovi obce zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na ohodnotenie
nehnuteľnosti – stavba budovy kina s.č.
293, postavenej na pozemku parc.č 335/2,
zapísanej na LV č. 1310 vo vlastníctve
Obce Výčapy – Opatovce
■ starostovi obce zadať vypracovanie geometrického plánu týkajúceho sa zamerania skutkového stavu hraní nehnuteľností
parc.č. 397/4, 397/1, 397/2, 397/3, 396/2,
396/3, 284/1, 284/2, 283/2, 283/1 a nehnuteľnosti parc.č. 398 vo vlastníctve Obce
Výčapy – Opatovce.
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke
obce www.vycapy-opatovce.sk ako i sú k
nahliadnutiu na obecnom úrade.
Jozef Holúbek
starosta obce
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Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov
Vidieť a byť videný, je základným predpokladom a podmienkou bezpečného priechodu pre chodcov.
Rastúca premávka na pozemných komunikáciách a rozvoj automobilovej dopravy,
ktorý je jedným zo základných charakteristických rysov modernej civilizácie, síce priniesol rad pozitívnych výsledkov spočívajúcich v raste životnej úrovne a ekonomiky,
ale priniesol i celý rad negatívnych dôsledkov v podobe nárastu nehodovosti.
Prevažná časť dopravných nehôd, ku ktorým dochádza pri strete vodiča a chodca
sa podľa analýz stáva na priechodoch pre
chodcov a za zníženej viditeľnosti v obci.
Podľa istej európskej štúdie až 46 % zo všetkých nehôd na priechodoch sa stáva v nočnom čase a to i napriek tomu, že hustota premávky je asi len 25 až 30 % z celkovej doby
premávky. Vinu na vzniku dopravných nehôd na priechodoch v nočnom čase, kedy je
značne znížená viditeľnosť, nenesú len neoznačení, nedisciplinovaní chodci, ale najmä
kontrast medzi chodcami a okolím.
Projekt „Bezpečné priechody pre chodcov

v obci Výčapy – Opatovce“, vypracovaný v
rámci žiadosti o poskytnutie dotácie, zameraný na osvetlenie priechodov pre chodcov
prídavnými svietidlami, oveľa komplexnejšie rieši ochranu chodcov na priechodoch.
Cieľ vypracovaného projektu vychádza z
opatrení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd na najrizikovejších priechodoch
pre chodcov v obci Výčapy – Opatovce. Veď
zhruba v tri a pol kilometrovom úseku
štátnej cesty I/64, vedúcom obcou Výčapy
– Opatovce, je zriadených celkom 5 priechodov pre chodcov. Najfrekventovanejšie
a teda aj najrizikovejšie dva sa nachádzajú v
km 81,5 a 81,0 /pri Opatovskom a obdobne
Výčapskom cintoríne/.
Ako jedno z najúčinnejších opatrení zníženia nehodovosti na priechodoch pre
chodcov sa javí osvetlenie priechodov prostredníctvom technickými zariadeniami s
prídavnými svietidlami na báze LED technológií. Navrhované riešenie, pozostávajúce

z nasvietenia časti priechodov pre chodcov
asymetrickými svietidlami, sú od klasického
svietidla odlišné tým, že zabezpečujú potláčanie bočných svetelných emisií. Okrem
iného, tieto svietidlá, v porovnaní s klasickými najmä za mokra a v noci nevytvárajú nepríjemný a nebezpečný odraz svetla v smere
idúceho vozidla, čím neoslepujú vodiča, ktorý do daného úseku vchádza. Súčasťou technického riešenia je aj osadenie dodatočných
aktívnych signalizačných zariadení – LED
blikajúcich svetiel (gombíkov) zapustených
do vozovky. Výhodou tohto systému je, že
blikajúce signalizačné svetlá upozorňujú vodičov na prítomnosť chodca iba vtedy, keď
sa chodec nachádza v tesnej blízkosti prechodu resp. po ňom prechádza. Dostatočne
silné záblesky LED svietidiel zapustených
do vozovky sú viditeľné za denného svetla
ako i pri zníženej viditeľnosti. Je dokázané,
že vodič motorového vozidla venuje najviac
pozornosti priestoru pred sebou, ktorý má
vo svojom zornom poli. Z uvedeného dôvodu je toto zariadenie veľmi účinné a zvyšuje
pozornosť vodiča.
Celkové rozpočtové náklady na realizáciu
projektu boli vo výške 21 130,32 EUR. Obec
na realizáciu projektu získala dotáciu z rozpočtov kapitoly Ministerstva vnútra SR vo
výške 19 500.-EUR a projekt dofinancovala
z rozpočtu obce sumou 1 630,32 EUR.
Vzhľadom na pozitívne reakcie obyvateľov obce, obec i v tomto roku podá žiadosť
na realizáciu nasvietenia ďalších dvoch priechodov pre chodcov v obci.
Jozef Holúbek
starosta obce

Rozšírenie kamerového systému
obce Výčapy – Opatovce
Kamerový systém, ktorý bol v našej obci
nainštalovaný v roku 2012 v dvoch lokalitách centra obce, bol v mesiaci máj rozšírený o ďalších 9 pevných IP kamier. Udialo
sa tak na základe poskytnutej dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
realizáciu projektu s názvom „Rozšírenie
kamerového systému v obci Výčapy – Opatovce“.
V rámci realizácie projektu došlo k doplneniu
kamerového monitorovacieho

systému do ďalších dvoch lokalít obce, a
to lokality základnej školy a okolia, materskej školy a kina s kaviarňou a lokality
centra obce a štátnej cesty I/64. Systém kamier v týchto lokalitách je nainštalovaný na
dôležitých bodoch, najfrekventovanejších
miestach budov, parkovísk, miestnych komunikácií a ich križovatiek.
Budovanie kamerového monitorovacieho systému v obci vychádza z analýzy štatistík, príčin a podmienok výskytu krimi-

nality a iných sociálno-patologických javov.
Pri výbere lokalít umiestnenia kamier boli
i v tomto prípade zohľadnené podmienky
prioritnej realizácie kamerového systému.
V súčasnom období teda kamerový systém pozostáva zo 16 kamier, ktoré zabezpečujú nepretržité monitorovanie verejných priestranstiev ako i objektov budovy
základnej školy, materskej školy, obecného
úradu a okolia.
Jozef Holúbek
starosta obce
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Záujem o ornú pôdu v okolí našej obce má
ruský investor
V schránkach ľudí aj v Nitrianskych novinách sa objavila ponuka na odkúpenie ornej pôdy.
Mnohých to prekvapilo a veľa sa o tom diskutuje. Prinášame zopár informácií,
ktoré možno pomôžu majiteľom rozhodnúť sa.
Polia, ktoré sú v našom okolí, obrába Poľnohospodárske podieľnícke družstvo vo
Výčapoch – Opatovciach. Mnohí možno
nevedia, že táto pôda nie je v jeho vlastníctve. Iba veľmi malá časť. Vyše 1 000 hektárov
vlastnia majitelia, ktorí žijú a bývajú v našej
obci. Je ich približne 600 a svoju pôdu, čo je
u každého väčšinou iba zopár árov, družstvu
prenajímajú za ročný poplatok 50 eur za hektár. Teraz ale prišla ponuka firmy z Piešťan,
aby im ľudia pôdu predali alebo prenajali
výhodnejšie. Hneď na to samozrejme zareagovalo družstvo a tiež prišlo s rovnakou ponukou – 100 eur za rok ako prenájom alebo
kúpia hektár za 3 500 eur. A tak mali ľudia v
schránkach dve rovnaké ponuky. Keby však
družstvo stratilo pôdu, na ktorej dnes hospodári, môžu ho zavrieť. Možno si poviete, no
a čo, veď tu máme slobodný trh a je jedno,
kto bude polia v okolí našej obce obrábať. Ale
tí, ktorí pracujú pre zahraničné firmy alebo
nadnárodné spoločnosti vedia, ako väčšinou funguje ich stratégia. Nepozerajú sa na
podmienky a možnosti jednotlivých krajín,
ani na to, čo je hlavne prospešné pre ich obyvateľov ale snažia sa robiť to, čo je prospešné
pre ich firmu a jej rozvoj. Takže dávať prácu a
zamestnávať toľko a takých ľudí, ktorých dnes
majú družstvá (a nielen v našej v obci), zrejme nebudú. Využijú všetky možnosti, aby to
robili čo najefektívnejšie.
Svoje by vedeli rozprávať aj poľovníci, pretože jedna plodina vysadená na obrovskej
ploche je pre zver likvidačná. Firmy totiž vysievajú hlavne tie plodiny, ktoré sú pre nich
najvýhodnejšie. Robia to však aj niektoré
slovenské a sú za to kritizované. Chýbajú tu
remízky, viac druhov plodín a postupne sa
strácajú tradičné kultúry. Iné je však žiť aj s
rodinou v mieste, kde podnikáte a kde sa
stretávate so svojimi zamestnancami, priateľmi a známymi alebo bývate stovky kilometrov ďaleko či v úplne inej krajine. Hádam
nebudete prijímať rozhodnutia, ktoré budú
ničiť okolitú prírodu alebo zhoršia kvalitu života vašich detí? Tak napríklad v Trnavskom
kraji vo veľkom cudzinci skupujú pôdu a pribúdajú tu veľké polia so zemiakmi. Pritom je
to plodina, ktorá patrí do hornatých oblastí,
kde je náročné dopestovať zeleninu, obilie či
kukuricu. No a veľké lány kukurice dokážu za

niekoľko dní zasiať veľké traktory, ktoré prídu
z iného okresu. A nechcite vidieť a cítiť, ako
to vyzerá v okolí obrovských živočíšnych fariem na Slovensku, ktoré vlastnia holandskí
alebo belgickí majitelia. Okrem toho mäso
vyvážajú tam, kde je to pre nich najvýhodnejšie a doplnkové služby a materiál si väčšinou
nakupujú vo svojich krajinách.

To, že cudzinci majú záujem o slovenskú
pôdu, mi potvrdila hovorkyňa Slovenskej
poľnohospodárskej komory Jana Holéciová.
„Neexistujú oficiálne štatistiky, koľko percent
slovenskej pôdy skúpili zahraničné firmy. Vychádzame len z odhadov v rámci jednotlivých regiónov, že pravdepodobne už viac ako
100-tisíc ha pôdy nakúpili cudzí štátni prísluš-

Dnes polia neďaleko výčapských vinohradov patria miestnym ľuďom a obhospodaruje
ich Poľnohospodárske podieľnícke družstvo vo Výčapoch – Opatovciach.
Má o ne veľký záujem zahraničný majiteľ.
Keby bolo jedno, kto vlastní pôdu, štát by
neprijal zákon, ktorý neumožňuje jej kúpu
cudzincom. Tí to však obchádzajú a zakladajú slovenské firmy. A to je aj prípad spoločnosti z Piešťan, ktorá má záujem o pôdu
v okolí našej obce. Oslovila som jej majiteľa a
prišla mi písomná odpoveď od marketingovej
manažérky Magdalény Verešovej: „Spoločnosť
Sky Group Slovakia, s.r.o., v zastúpení konateľom pánom Vladislavom Khablievom, kupuje pozemky – ornú pôdu v NR regióne, ale aj
TO regióne (Malé Ripňany, Čermany, Horné
Obdokovce, Biskupová, Vyčapy – Opatovce) a
hlavný zámer je agrosektor – poľnohospodárstvo a potravinárstvo, v ktorom vidí náš konateľ Vladislav Khabliev budúcnosť Slovenska.
V minulom roku sme dopestovali pšenicu a v
tomto roku repku, jačmeň, slnečnicu a kukuricu. Vybudovali za posledné dva roky vínozavod, vína sa nachádzajú už aj v národnom
salóne vín. Konateľ vlastní spoločnosť UMC
Slovakia (elektrotechnický priemysel) a za posledných desať rokov na Slovensku odviedla na
daniach cca 40 miliónov eur“. Ja ešte dodám,
že podľa mojich informácií už kúpili niekoľko
hektárov v Preseľanoch, predseda miestneho
družstva sa mi však k tomu odmietol vyjadriť.

níci. Dostávajú sa k nám najmä Dáni, Nemci,
Česi, Taliani, Maďari, ale aj podnikatelia z
Rakúska, Veľkej Británie či dokonca Číny.
Presadzujú sa najmä v živočíšnej výrobe – v
chove hovädzieho dobytka či ošípaných, kde
prevádzkujú mnohopočetné chovy zvierat.“
Oslovila som aj predsedu PPD vo Výčapoch – Opatovciach Petra Čebíka. Ruský investor totiž prišiel do obce osobne a vysvetlil
im svoj zámer vybudovať v tomto regióne
veľký poľnohospodársky podnik, ktorý by
rozlohou pripomínal bývalé JRD, v ktorom
bolo spojených niekoľko okolitých obcí. Jeho
ponuku na spoluprácu však družstvo neprijalo, naopak, pokúsili sa osloviť ľudí, aby sa
rozhodli pre predaj alebo prenájom pôdy pre
družstvo. „Veríme, že ľudia nad tým porozmýšľajú a rozhodnú sa pre nás. Myslím, že
staršia generácia o predaji veľmi neuvažuje,
ale väčšina mladších, ktorí pôdu zdedili, nemajú problém ju predať čo najvýhodnejšie,“
povedal Peter Čebík. Pre zaujímavosť ešte
uvediem, že polia v okolí Veľkých Ripnian už
obhospodaruje firma, ktorá patrí Agrofertu.
Jej majiteľom je český minister financií Andrej Babiš.
Text a foto: Jolana Čuláková

ZO ŽIVOTA SENIOROV

Na 1. mája si členovia a členky Jednoty
dôchodcov našej obce naplánovali poznávací zájazd do Topoľčianok, ktoré sa
vyznačujú bohatou minulosťou. V historických prameňoch sa spomínajú už v r.
1293. V rozsiahlom anglickom parku je
monumentálny klasický kaštieľ. Patril významnému rodu Habsburgovcov. Po rozpadnutí Rakúska – Uhorska sa stal letným
sídlom prezidenta ČSR. V súčasnosti je
múzeom historického nábytku, obrazov,
hodín a zbraní. V Poľovníckom zámočku
sme si prehliadli vzácne poľovnícke trofeje.
Je nemysliteľné byť v Topoľčiankach a
nenavštíviť Národný žrebčín. Mali sme
príležitosť vidieť nielen kone vzácnych
plemien ako arab, lipican, hucul, ale aj
krásneho bieleho koňa, ktorý bol darom
pre anglickú kráľovnú pri jej návšteve Slovenska v r. 2008. Zážitkom pre nás bolo
aj sledovať akrobatické cvičenie detí na

koňoch. V popoludňajších hodinách naša
cesta smerovala do Arboréta v Tesárskych
Mlyňanoch. V tomto období je zakvitnuté rododendronmi a azalkami, ktoré hýria
všetkými farbami. S ochotným a erudovaným sprievodcom sme navštívili časti
arboréta, kde sme videli kúsok prírody zo
všetkých kontinentov.
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili na
Nitrianskom hrade. Aj keď sme tam už
viacerí boli, milo nás prekvapil zrekonštruovaný areál a uskutočnené zmeny.
Sprievodkyňa nás previedla katedrálou,
múzeom i kazematami. V kaplnke Nanebovzatia Panny Márie sme si zaspievali
mariansku pieseň.
Poriadne unavení, ale spokojní a plní
nových poznatkov a dojmov sme sa šťastne vrátili domov.
Text: Eleonóra Fábryová

Oslavy v Bádiciach
Foto: Obec Bádice

A opäť je tu máj!
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Folklórna skupina Bádičanka oslavovala
10. výročie svojho založenia. V slávnostnom
programe „Už nám hrajú...“ 26. apríla vystúpili
folklórne skupiny a sólisti. Medzi gratulantmi
boli aj spevácka skupina Nádej a folklórna skupina Nefelejcs. Nádej predviedla pásmo Priadky, keď sa ženy zišli na priadkach, predstavili
rôzne zvyky, zaspievali si, aj poklebetili. Členovia Nefelejcs počas Ľudovej veselice spievali,
prekárali sa ženy s mužmi, chlapi popíjali víno,
ženy si zatancovali. Nálada bola veselá, nechýbalo chutné občerstvenie, koláče, zákusky a k
tomu lahodné víno. Nakoľko naše dediny susedia, často sme cestovali spolu na vystúpenia
nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Tak sme
mali na čo spomínať, niečo nové plánovať.
Text: Gabriela Jánošková

Bolo nám dobre...
Chýbal týždeň, aby sme si pripomenuli výročie vlaňajšieho športového podujatia
seniorov našej obce, organizovaného ZO
JDS za účinnej pomoci a podpory obecného
úradu na čele so starostom Jozefom Holúbekom. Ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť, tak
aj počet účastníkov tohto podujatia sa rozrástol oproti vlaňajšiemu roku o členov ZO
JDS priľahlých obcí Bádice, Podhorany, Ľudovítová, Dolné a Horné Lefantovce, ako aj
súťažné družstvo zo Zbehov. V hojnom počte
boli samozrejme domáci účastníci. O rastúcej
popularite tohto podujatia svedčí skutočnosť,
že sa v jednotlivých disciplínach z týchto obcí
predstavilo 36 súťažiacich a približne 30 čle-

nov z našej organizácie. Ďalších 30 účastníkov vytvorilo slušnú športovú kulisu tohto
podujatia.
Po ukončení prezentácie boli odštartované súťažné disciplíny a to hod basketbalovou loptou, hod granátom na cieľ, hod na
plechovky, beh s vajíčkami na lyžičkách, hod
čižmou, kopali sa penaltové kopy a zhadzovali ruské kolky. Každá disciplína má svojich vyznávačov, avšak hod granátom na cieľ
predčil všetky očakávania. Súťaž absolvovalo
35 žien a 15 mužov. Len o máličko menej
súťažiacich sa predstavilo v hode basketbalovou loptou a v hode na plechovky. Raritou v
disciplínach bol premiérový beh s vajíčkami

Divácky najatraktívnejším bol beh s vajíčkami na lyžičkách, ktorý nakoniec vyhrala domáca,
p. Viola Bedeová.

na lyžiciach, ktorý si vyskúšalo 26 pretekárok.
Po úspešnom zvládnutí športového vypätia
boli najlepšie umiestneným v jednotlivých
disciplínach starostom obce odovzdané diplomy a sladká odmena v podobe fidorky p.
Kunovou zo ZO JDS.
Po športovej časti sa účastníci stretnutia
premiestnili do sály kultúrneho domu, kde
im bolo podané občerstvenie, a chutný guláš
a pagáče. Túto časť nám spestrili hosťky zo
Zbehov svojim tancom ako aj naši Podzoborskí heligonkári a z časti aj spevácky súbor
seniorov z našej ZO JDS. V takejto atmosfére
zúčastnení pokračovali až do večerných hodín. Namalú zásluhu na zdarnom priebehu
podujatia má aj skupina nadšencov, ktorí
svojou činnosťou pomohli pri organizovaní a
realizácii tejto akcie, ako aj výbor ZO JDS na
čele s Mgr. Čerešňovou a tiež členkami speváckej skupiny Nádej.
Sme si vedomí, že v každej časti našej práce
je vždy čo vylepšovať, aby sme v budúcnosti prispeli k lepšej kvalite a popularite tohto
podujatia. Sme pripravení splatiť dlh svojou
účasťou na podobných akciách organizovaných v susedných obciach našich športových
priateľov, ktorí boli našimi hosťami.
S heslom „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“, sa tešíme na ďalší, v poradí už piaty ročník v roku 2016.
Text: Milan Lacena
Foto: lb

ŠPORT

10

Úspechy futbalových nádejí
Počas víkendu 13. – 14. júna sme odohrali záverečné turnaje mladších žiakov aj
prípravkárov. Mladší žiaci skončili vo svojej
skupine prví, keď zdolali Čeľadice 2:1, Hájske 2:1, Lapáš 4:0. Vo štvrťfinále sme nastú-

zápasy, okrem skratového zápasu s Veľkým
Zálužím. Po tomto zápase sa naša hra výrazne zlepšila a chlapci podávali solidné
výkony v skupine a vo štvrťfinále porazili
ZŠ Beethovenovu. V semifinále prehrali s

pili proti Chrenovej a prehrali sme 0:2. Bol
to veľmi smolný zápas, keďže v ňom kvôli
zraneniu nemohol naplno nastúpiť náš dovtedy najlepší strelec Patrik Barbirik. Na
začiatku štvrťfinále sme boli jednoznačne
lepší ako súper a mali sme veľa vyložených
šancí, ktoré sme bohužiaľ nedokázali využiť.
Chlapci teda skončili s neskorším víťazom
turnaja už vo štvrťfinále a obsadili celkove
šieste miesto. Svojou hrou patrili určite do
prvej trojky na celom turnaji.
Prípravkári boli v nedeľu úspešnejší a obsadili, myslím, spravodlivé 3. miesto, keď v
skupine skončili druhí. Vyhrali sme všetky

našim veľkým rivalom z Mojmíroviec 1:3,
keď sme mali veľký hendikep po zranení
Tomáša Čuláka. Na začiatku sme dokázali
odpovedať na rýchly gól a dotiahnuť na 1:1,
ale záver zápasu bol v réžii súpera. V súboji
o tretie miesto sme sa stretli s Veľkým Zálužím, ktorému sme mali čo odplácať za prehru v skupine. A to sa nám aj podarilo keď
sme vyhrali 2:1. Tretie miesto je spravodlivé,
aj keď pri troche šťastia a menšej smole sme
mohli obsadiť aj vyššie priečky.
Mladší prípravkári obsadili vo svojej skupine 2. miesto a vo štvrťfinále prehrali taktiež s Mojmírovcami. Naši najmenší sú veľ-

mi šikovní a sú veľkou nádejou do budúcna.
Dúfam, že im aj ostatným to vydrží a budú
poctivo trénovať a zlepšovať sa.
V dlhodobej súťaži mladší žiaci obsadili 2.
miesto, prípravkári skončili vo svojej skupine prví. Starší žiaci skončili na 4. mieste. Po
úspešnom začiatku jarnej časti, kde porazili
neskoršieho víťaza zo Zbehov a remizovali s
druhým tímom z Lužianok, nešťastne stratili body so súpermi z nižších priečok a prišli
tak o šancu zabojovať o pekné druhé či tretie
miesto.
Ďakujem všetkým hráčom za celú sezónu
a tiež rodičom a trénerom, ktorí sa podieľali
počas celého roka na vedení prípravy a organizácii zápasov. Samozrejme špeciálne aj
všetkým rodičom, ktorí prišli pomáhať na
obe brigády, ktoré sme realizovali za posledný mesiac.
S tréningami chceme pokračovať, aby sme
nevyšli z tempa a dobre sa pripravili na nastávajúcu sezónu. V auguste začínajú dlhodobé súťaže, a preto si už v júli naplánujeme
prípravné zápasy.
Súpisky našich tímov počas celej sezóny
2014/2015:
Mladší pripravkári: Alex Kuna, Janko Varga, Enriko Lakatoš, Lukáš Čulák, Tomáš Berec, Lukáš Berec, Oliver Matyo, Adam Tóth,
Kristián Kollárik, Ľuboš Kondela, Andrej
Jančovič, Patrik Svorad, Alex Varga, Lukáš
Krajčovič, Bruno Relovský
Starší pripravkári: Boris Nergeš, Patrik
Rybnikár, Tomáš Čulák, Jakub Tóth, Daniel
Galbavý, Matúš Gál, Adam Bernát, Denis
Kuna, Marek Kondela
Mladší žiaci: Martin Uhrín, David Fixel,
Ondrej Čulák, Filip Hupka, Jakub Schnierer,
Vanda Tomková, Patrik Barbirík, Christian
Kečkeš, Nikolas Hurban, Lukáš Čepilek, Lukáš Pavlovič, Lukáš Barbirík, Viliam Sarkozi, Jakub Čulák, Martin Čulák, Matúš Gála,
Adrián Piterka
Starší žiaci: Marián Varga, Kristián Kuna,
Adam Pavlovič, Matúš Hupka, Ľudovít Križan, Ľuboš Mošať, Lukáš Janek, Samuel Lénart, Rado Lakatoš
Text a foto: Martin Čulák
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RODINNÝ FUTBAL 2015: Opäť zvíťazili Čulákovci
Štvrtý ročník RODINNÉHO TURNAJA
sa uskutočnil v sobotu 30. mája. V turnaji
súťažilo 8 rodinných mužstiev, z ktorých
opäť zvíťazila rodina Čuláková. Na druhom
mieste sa umiestnila rodina Vargová a tretie miesto obsadila rodina Kunová.

Ocenenie najlepšieho hráča získal Alex
Varga, za najlepšieho strelca bol vyhlásený
Martin Čulák ml., titul najlepší brankár získal Tomáš Čulák.
Tento projekt finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj.
Text a foto: lb

Beh pre zdravie

Dorastenci dosiahli historický úspech
Futbaloví dorastenci Združenia FC Výčapy
– Opatovce dosiahli obrovský úspech, keď v
nedeľu 21.júna na štadióne v Čakajovciach vo
finále porazili súpera FC Kráľová nad Váhom
2:0 a získali tak titul víťaza kvalifikácie dorastu v súťažnom ročníku 2014/2015 a možnosť
priameho postupu do V. ligy. Tomuto úspechu predchádzala celoročná tvrdá príprava,
ktorá spočívala v tréningoch na trávnatom
ihrisku a na multifunkčnom ihrisku, príprav-

ných zápasoch a zimnej prípravy v telocvični.
V skupine sme o čelo tabuľky počas celej sezóny bojovali s Lehotou a o víťazovi rozhodol až náš vzájomný zápas v poslednom kole,
ktorý sme v Lehote vyhrali 3:2 a stali sa tak
víťazmi I. triedy A skupina s vynikajúcimi
výsledkami: z 24 odohratých zápasov sme 22
zápasov vyhrali, 1 remizovali a iba 1 prehrali s impozantným skóre 142:22 gólov. O titul
dorasteneckého majstra sa zaslúžili hráči: Juraj Molnár, Peter Tóth, Patrik Jánošík, Martin
Bačár, Vladimír Dobšík, Michal Molnár, Nikolas Tomka, Matúš Billik, Boris Eršek, Matej
Košťál, Matúš Húska, Miloš Majer, Adrián
Čulák, Filip Tóth, Jakub Bačár, Jakub Levický a Šimon Kucka, tréner: Ing. Pavol Kollár,
vedúci mužstva: Juraj Jánošík, realizačný tím:
Ing. Radek Bačár, Vladimír Dobšík a Miroslav Košťál.
Text a foto: Pavol Kollár

V areáli FC Nitra sa v sobotu 20. júna odohral prvý ročník futbalového turnaja Obecné siete
Cup, na ktorom sa zúčastnilo 49 tímov z celého Nitrianskeho kraja. Naši A-čkari skončili na
krásnom štvrtom mieste a získali prémiu 1 000,- €. CHLAPCOM GRATULUJEME...

Deň 8. máj je dňom, kedy sa už tradične
stretávame pred kultúrnym domom, aby sme
si zabehli pár metrov a spravili tak niečo pre
svoje zdravie. Tento rok sa behu zúčastnilo
okolo 100 bežcov v rôznych vekových kategóriách, od škôlkarov až po dospelých nad 40
rokov. Veľmi nás potešilo aj zastúpenie rodičov v behu s kočíkmi, v ktorých sedeli snáď
budúci bežci. Dospelí sa ako vždy nechali
presviedčať svojimi deťmi aj organizátormi,
ale nakoniec neľutoval nikto. Každý kto spálil
nejaké kalórie, si ich mohol doplniť sladkou
odmenou. Pre víťazov v jednotlivých kategóriách boli pripravené aj diplomy a hodnotné vecné ceny, ktoré sponzorsky zabezpečil
obecný úrad Výčapy – Opatovce.
Z reprezentačných dôvodov sme nenaplnili kategóriu stredoškolákov, ktorí v čase behu
ulicami odohrávali dôležitý futbalový zápas,
preto sme ceny pre nich pripravené rozdelili
ostatným účastníkom súťaže v dospeláckych
kategóriách. Keďže bolo rozdaných viac ako
50 cien a diplomov bolo by nudné vymenúvať
všetkých odmenených, ale výhercami sa stali
všetci, ktorí spravili niečo pre svoje zdravie a
dobrú náladu. Organizátori sa tešia na ďalší, v
poradí už IX. ročník behu ulicami obce.
BEHU ZDAR!
Text a foto: Vladimír Dobšík
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Úspechy našich žiakov
Na prelome rokov sú ľudia zvyknutí bilancovať .Pre nás pedagógov prichádza veľké bilancovanie
pravidelne v júni, keď hodnotíme správanie a študijné výsledky našich žiakov. Mnohí naši žiaci však popri
štúdiu venujú svoj voľný čas aj iným aktivitám. Reprezentujú našu školu a zviditeľňujú rodnú obec na
obvodných, krajských i celoslovenských súťažiach a olympiádach. Radi by sme vám predstavili aspoň
zopár úspechov, ktoré si zaslúžia pozornosť pre svoju výnimočnosť.
Dňa 29. marca sa členky TK Sambáčik zúčastnili semifinále medzinárodnej súťaže Pohyb bez bariér. V kategórii disco juniori obsadili nádherné 2. miesto, a tak sa prebojovali
do finále, ktoré sa uskutočnilo 2. – 3. mája
2015 v Bratislave.
Dňa 31. marca sa vo Vrábľoch uskutočnilo okresné kolo žiakov ZŠ v gymnastickom
štvorboji. Našu školu reprezentovali žiačky
v 3 kategóriách: žiačky kategórie A a C sa
umiestnili na krásnom treťom mieste a priniesli nádherné bronzové medaily.
Žiačka IX. B triedy Nicol Piterková sa 23.
apríla zúčastnila regionálnej speváckej súťaže
„Talent regiónu“, ktorá sa už tradične koná v
KD v Lužiankach. Predviesť svoje talenty prišli chlapci a dievčatá z okolitých škôl. Súťažilo
sa v rôznych vekových kategóriách v speve
ľudovej a modernej piesne. Naša žiačka získala 1. miesto v kategórii moderná pieseň a
2. miesto v kategórii ľudová pieseň.
V dňoch 5. a 6. mája sa uskutočnilo celoslovenské kolo biblickej olympiády, kde našu
školu i celú nitriansku diecézu úspešne reprezentovala trojica našich žiakov Lucia Horáková, Alica Jančovičová a Marek Sahulčík. Po
víťazstvách v dekanátnom i v diecéznom kole
si napokon v Melčiciach pri Trenčíne zmerali
sily s víťazmi zo všetkých slovenských diecéz
(spolu 10 družstiev). Témou tohto ročníka
boli 3 knihy Biblie – kniha Jozue, kniha Tobiáš a Skutky apoštolov. Po vyrovnaných výkonoch a vo vysokej konkurencii si naši mladí
biblisti obhájili 4. miesto z vlaňajška. Katolícke pedagogické a katechetické centrum v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom
Trnavskej arcidiecézy zorganizovalo celoslovenskú súťaž pod názvom „Biblia očami detí
a mládeže“. V 7. kategórii určenej žiakom
s mentálnym postihnutím A a B variantu
získala žiačka špeciálnej triedy „A“ Patrícia

Juhasová 1. miesto, ku ktorému okrem diplomu získala krásne vecné ceny, ktoré sú jednou
z motivácií do ďalšieho tvorenia a súťaženia.
Žiakom Adamovi Billikovi, Sofii Kukučkovej, Nikolete Bedeovej, Gregorovi Billíkovi,
Viktórii Kunovej, Vladke Miškolciovej, Erikovi Svoradovi, Tatiane Novickej a Adrianovi
Piterkovi, sa podarilo obsadiť 2. miesto v obvodnom kole súťaže English Drama. Konalo
sa dňa 6. mája v CVČ Nitra a naši žiaci zahrali divadlo v anglickom jazyku pod názvom
Princezná a prsteň.
Dňa 14. mája sa dve naše žiačky VII. B
triedy, Vladimíra Miškolciová a Viktória Kunová, zúčastnili okresného kola Biologickej
olympiády, v kategórii D. Tá sa konala v ZŠ
Fatranská, v Nitre. Dievčatá sa po úspešnom
absolvovaní školského kola, kde preukázali svoje vedomosti a zručnosti vyriešením
dvoch praktických úloh, zodpovedne pripravovali aj po teoretickej stránke do okresného
kola. V ňom si počínali výborne. Dievčatá
úspešne zvládli praktickú aj teoretickú časť
olympiády. Vladka Miškolciová sa umiestnila na 2. mieste.
Pekný úspech dosiahli naši mladší žiaci v
malom futbale. V druhom kole Dôvera cupu
2015 zvíťazili na turnaji vo Vrábľoch. Nad domácou školou ZŠ V. Záborského vyhrali 3:2
a nad ZŠ Golianovo vyhrali 2:1 a postúpili
do tretieho kola, čo sú majstrovstvá okresu
Nitra. Víťazní boli títo chlapci: L. Barbírik,
P. Barbírik, O. Čulák, T. Čulák, E. Svorad, L.
Čepílek a D. Kuna.
V kategórii najmladších žiakov – žiaci 1.
stupňa ZŠ, naši chlapci skončili na peknom
druhom mieste v McDonalds cupe. Naši
chlapci – M. Kondela, D. Kuna, T. Čulák,
A. Varga, A. Bernát, M. Gál, D. Galbavý a B.
Nergeš nesklamali a predviedli sľubné výkony.

Peťka Billiková (druhá sprava) počas slávnostného vyhodnotenia súťaže Svätoplukovo
kráľovstvo ožíva

Žiaci, ktorí získali 2. miesto
v obvodnom kole súťaže English Drama

Budovanie národnej hrdosti, vlastenectva
a rozvoj kreativity a originality sú hlavnými
cieľmi celoslovenskej literárnej a výtvarnej
súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Túto
súťaž organizovala už 6. rok ZŠ Šintava. Našu
školu v tejto súťaži reprezentovali tento školský rok žiačky 5. triedy Bianka Esseová a
Petra Billiková. Obidve žiačky súťažili v II.
kategórii (5. – 7. ročník) v oblasti literárnej
– časť poézia. Úspešnejšia bola Petra Billiková, ktorá sa so svojou básňou Čarovný svet
povesti v tematickej oblasti „Svätopluk a ja“
umiestnila na naozaj krásnom 2. mieste.
Peťka sa dňa 5. júna 2015 zúčastnila slávnostného vyhodnotenia a prevzala si ocenenie a diplom od predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky Ing. Petra Pellegriniho.
Slávnostný program, spojený s tvorivými
dielňami pre výhercov súťaže, sa konal v ZŠ s
MŠ Šintava. Peťke ešte raz gratulujeme!
Text: Eva Veseličová
Foto: archív základnej školy
Nakoľko nie je možné vymenovať všetky
súťaže a aktivity, ktorých sa naši žiaci zúčastňujú, záujemcovia si môžu podrobnejšie pozrieť našu činnosť na webovej stránke
ZŠ Výčapy – Opatovce: http://zsvycapyopatovce.edupage.org/

Nicol Piterková ako talent regiónu
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Žiaci videli darovanie krvi v praxi
Hromadný odber krvi bol v našej obci vždy v kultúrnom dome. V máji sa ale uskutočnil v školských
triedach a záujem detí aj rodičov bol veľký. Aj preto ho chcú v novembri zopakovať znova.
Po príchode do budovy školy na všetkých
darcov už čakali usmievavé žiačky, ktoré ich
nasmerovali do triedy, kde mali pracovníci
nitrianskej Národnej transfúznej služby rozložené lehátka a prístroje. V susednej triede si
zas ľudia mohli vypísať dotazník, občerstviť sa
čajom alebo domácimi koláčikmi, oddýchnuť
si, navzájom sa porozprávať alebo sa stretnúť
so svojimi deťmi. Ani tu nechýbali usmievavé asistentky – deviatačky. „Rozhodli sme sa
takto názorne a príkladom vyučovať našich
žiakov, aby to bolo pre nich zaujímavé a lákavé,“ povedala riaditeľka ZŠ Mária Civáňová.
„Deti si mohli pozrieť v praxi, čo sa predtým
naučili na hodinách biológie a samozrejme
očakávame, že ich to zaujme a budú o tom
hovoriť doma svojim rodičom a rodinným
príslušníkom. Snáď to všetkých povzbudí,
aby prišli v budúcnosti darovať krv.“ Okrem
žiakov sa zapojili aj učitelia, ktorí sa na hodinách s deťmi učili o krvi a krvných skupinách
aj zachraňovaní životov. No a niektorí učitelia pre darcov priniesli vlastnoručne upečené

koláčiky.
Táto forma darovania krvi mala v obci
úspech, pretože viacerí rodičia prišli po prvýkrát. Napríklad aj Ľubomír Štefanovič, ktorý
má v škole dve deti. „Celú noc som cestoval
z práce, aby som to stihol a aby som urobil
deťom radosť a zároveň pomohol druhým.
Predtým som nad tým ani veľmi nerozmýšľal, keďže dnes je svet taký uponáhľaný. Som
veľmi rád, že som to stihol,“ dodáva a zároveň
sa usmieva na dcéru Lauru, ktorá je prváčka a
syna Michala, ktorí ho prišli povzbudiť. „Som
na otca a hrdý, že to zvládol, pretože ma prekvapilo, koľko veľa krvi ľuďom berú,“ hovorí
Michal. To prekvapilo takmer všetkých žiakov. Ako upozornila Lýdia Tábiová z Národnej transfúznej služby, je to bezpečná dávka.
„Darcom berieme 450 mililitrov a hoci sa
to zdá laikom veľa, je to presne toľko, koľko
dospelý človek zvládne.“ A hoci mali žiaci aj
učitelia zo začiatku rešpekt a niektorí sa prizerali iba od dverí, obávať sa nemuseli. „Dnes
berieme krv do uzavretých vakových systé-

Spoločenská rubrika
Od 11. marca 2015 – do 10. júna 2015

Vitajte na svete
Emília Kollárová, Tímea Švihelová, Tomáš Belko

Veľa lásky a porozumenia
Roman Deset a Mgr. Zuzana Magátová
Ing. Marcel Majerčík a Mgr. Lenka Dávidová
Michal Duda a Petra Billiková

Zostanete  v našich spomienkach
Apolónia Vozárová, 88 r., Július Magáth, 80 r., Matilda Kunová, 66 r.,
Jozef Kapusta, 81 r., Valéria Dávidová, 89 r., Mária Kunová, 76 r.,
Ernest Martonka, 76 r.,

mov, kde nie je potrebná taká sterilita ako keď
sa odoberalo do fliaš,“ dodala Lýdia Tábiová.
O výjazdové darovania na Slovensku je
preto stále väčší záujem. Transfúzna služba
chodí aj do stredných alebo materských škôl,
do firiem, kultúrnych domov, na obecné a
mestské úrady alebo aj do divadiel. A ľudia
to vítajú. Anna Čuláková, ktorá ma na základnej škole prváka, darovala krv trikrát a do
Nitry by kvôli tomu necestovala. Na otázku,
či je dobré, že deti vidia, ako sa berie krv, sa
zamyslela: „Asi je to dobré, ak hlavne deti vidia tých dospelých, ktorí prídu a to je dôležité,“ Potvrdili nám to aj žiaci. Niektorým síce
nebolo príjemné pozerať sa na ihly, ale väčšina na otázku, čo ich zaujalo, odpovedala, že
veľké množstvo krvi, ktoré zoberú jednotlivým darcom a napriek tomu sú ľudia ochotní
prísť, čo považujú za hrdinstvo. Odber krvi
chcú pre mimoriadny úspech v základnej
škole zopakovať aj 20. novembra 2015.
Veľké poďakovanie patrí týmto darcom:
Marek Šebo, Gabriela Križanová, Karol
Kuna, Juraj Dávid, Martina Kunová, Ján
Krnčan, Juraj Jánošík, Peter Gál, Ladislav
Lacena, Vladimír Mikušík, Stanislav Ešše,
Peter Barát, Martina Gregorová, Anna Čuláková, Michaela Gálová, Pavel Balko, Július
Hroššo, Mária Lapšanská, Ľudovít Dilhoff,
Ľubomír Štefanovič, Peter Kupec, Štefan
Kapusta, Ľudmila Vihnyanová, Ing. Agáta
Candráková, Miriama Jančovičová, Michal
Práznovský, Silvester Čulák, Kristína Bernátová, Ing. Róbert Čulák, Eliška Čuláková,
Kristián Lehocký, Katarína Kunová, Erika
Machová, Katarína Bukovcová, Cecília Machová.
Text: Jolana Čuláková
Foto: archív základnej školy

Zoznam jubilantov
od 01. 04. 2015 – do 30. 06. 2015

60 rokov

Ľudovít Dillhoff, Vincent Turzo, Zoltán Molnár
Alexander Gála, Jozef Gál, Alena Gabovičová
Mária Bednáriková

75 rokov

Štefan Frank, Vincent Škandik, Katarína Mikušová

80 rokov

Mária Sitášová, Vilma Čuláková, Angela Dékaňová
Vincent Buday, Petronela Chromá

85 rokov

Ladislav Billik, Anton Sekera, Etela Dékaňová

90 rokov

Cecília Magáthová

ŠKOLSTVO

14

V Kráľovej – len kráľovsky
Na svahoch sopečného pohoria Javorie, 7 km južne od Zvolena, sa rozprestiera malá laznícka osada nesúca v sebe
kráľovský názov. Obec Kráľová, známa najmä oblasťou chatárov, milovníkov prírody a priaznivcov relaxu, nás
privítala malebným výhľadom ako vystrihnutým z pera romantických autorov. Prosto miesto, kde sami kraľujete
svojmu času i programu.
Škola doma stíchla, veď chýbala viac než
pätina jej obyvateľov. Načas sme ju presunuli do prírody, veď učenie v prírode je predsa
atraktívnejšie a zaujímavejšie. Prečo? Lebo
zábava a šport tvorili hlavnú náplň každodenného programu. Už menej atraktívna
pre niektorých bola pešia túra po žltej značke turistického chodníka. Žiadnu náročnosť
nečakajte, išlo o mierne stúpanie po asfaltke,
no aj napriek tomu sme nepotešili tých z nás,
ktorí častejšie nachádzajú prednosti v štyroch
kolesách. A tak sme orientačné schopnosti
a dôvtip merali viac v športových súťažiach
než v topografii. Túžba po víťazstve silnela,

nuž bodové straty boli minimálne. Nechýbal ani večerný program, kedy sme sa menili
na tanečníkov, či spevákov zvučných mien.
Neobmedzený vstup do bazéna bol našim
každodenným dopingom na dobitie energie
a jazda na koni a štvorkolke už len čerešničkou na torte. Náš veľký elán zrejme zacítila aj
majiteľova korytnačka, ktorá sa rozhodla zameniť pohodlie domova za nebezpečnú cestu
dolu k dedine. Nečudo, päťdesiatka detí robí
svoje. Našťastie jej na to prišli a malému dezertérovi útek patrične vyhovorili. Množstvo
zážitkov určite pomohlo prekonať smútok za
domovom, hoci niektorí sa už nevedeli doč-

kať mamkinho náručia. Záver je jasný. Až na
absenciu domácej kuchyne, jednoducho - palec hore! A tak sa o rok tešíme opäť!
Text a foto: Patrícia Halászová

„Čítajme si… 2015” 8. ročník čitateľského maratónu detí
organizátor Linka detskej istoty
18. jún 2015 v čase od 9. – 15. hodiny
Čo je projekt ČÍTAJME SI…?
Projekt vznikol pred ôsmimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň
poukázať na význam literatúry pre detského
čitateľa. Realizuje sa 6-hodinový čitateľský
maratón, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou
projektu je pani Oľga Feldeková. Partnermi
tohtoročného projektu sú PantaRhei a Slovart.
Do projektu sa zapojila aj naša škola a

školská knižnica. Na prvom stupni sme
čítali Ezopove bájky, piataci a šiestaci si
prečítali Prešibané dvojčatá od Aleny Penzešovej, siedmaci a ôsmaci sa začítali do
Adrianinho prvého prípadu od Jely Mlčochovej. Opätovne sme využili možnosť zviditeľniť sa u detských čitateľov a nadchnúť
ich k pravidelnému navštevovaniu školskej
knižnice, zapojiť čo najväčší počet detí do
čitateľskej aktivity, ktorú v poslednej dobe
vytláčajú moderné informačno-komuni-

kačné technické zariadenia – počítače, televízor, mobil, tablet... Práve čítanie je pre
deti činnosť, ktorá podporuje ich fantáziu
a prehlbuje cítenie. Prostredníctvom čitateľského maratónu chceme u detí podporiť
čítanie, návštevu knižníc a tiež poukázať
na význam literatúry pre detského čitateľa.
Znamená to dôsledné naplnenie hlavného
cieľa projektu, a to vzbudiť v deťoch záujem
o čítanie.
Text: Vlasta Vlčková
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Deň matiek v našej obci
Tento sviatok možno právom označiť za
najväčší sviatok pre každého syna či dcéru,
vnúčatá či aj tie najmenšie pravnúčatá. Láska
je najväčšou radosťou, ktorú človek rozdáva
druhým a sám neobmedzene prijíma tento
dar. A práve ženy, mamičky a staré mamy
dokážu rozdávať lásku plným priehrštím,
dodávajú odvahu do ďalších dní života, sú
piliermi, na ktoré sa možno spoľahnúť. Druhá májová nedeľa je každý rok venovaná
práve im. Vo Výčapoch – Opatovciach tento
deň vyjadrujú deti svojim mamkám lásku aj
svojím kultúrnym vystúpením v kultúrnom
dome.
Tento rok oslavu otvorila tanečná skupina
Again. Prítomným sa na úvod prihovoril
starosta obce, ktorý zablahoželal všetkým
matkám k sviatku a vyzdvihol ich nezastupiteľnú úlohu v živote každého z nás. Potom
nasledovalo milé vystúpenie detí z materskej školy, ktoré vo svojom hudobno-dramatickom pásme vo folklórnom štýle Na
lúke ukázali, aké sú šikovné a smelé, lebo
dokázali pred plnou sálou kultúrneho domu
tancovať, spievať a recitovať ako naozajstní
profesionáli. Na záver svojho vystúpenia
všetky deti odovzdali svojim mamičkám na

znak lásky a vďaky krásny darček.
Ďalej nasledovalo vystúpenie žiakov základnej školy, ktorí tiež poďakovali svojim
mamičkám zaujímavým vystúpením. Žiaci
1. stupňa a tanečný klub Sambáčik si pre
svoje mamičky a staré mamy pripravili spoločné hudobno-dramatické pásmo O mame,
v ktorom slovom, tancom i spevom presvedčili všetkých, že vedia, kto je pre nich najdôležitejšou osobou na svete. Áno, je to mama,
ktorá starostlivo opatruje dieťa a dáva mu
lásky plnú náruč každú sekundu jeho života. Žiaci druhého stupňa predviedli svoje
dramatické schopnosti v humornej scénke
Princov prsteň a v paródii Jánošík. Program
ukončili starší žiaci ľudovým tancom a piesňou A ja taká dzivočka. Spoločné vyznanie
piesňou Mama bolo príjemnou a dojímavou
bodkou na záver slávnostného programu.
Deti dokonca svojim mamičkám zatlieskali, aby im aj takto vyjadrili, ako veľmi si ich
vážia. Atmosféru slávnosti umocnila aj prezentácia výrobkov žiakov špeciálnej triedy
základnej školy pre mamičky vo vestibule
kultúrneho domu.
Veľká vďaka patrí všetkým pani učiteľkám
materskej i základnej školy, ktoré každoroč-

ne vedú svojich žiačikov a žiakov k tomu,
aby na Deň matiek vyjadrili mamičkám lásku aj veselým a pestrým kultúrnym vystúpením, učia ich, aby vedeli povedať svojim
mamičkám, ako veľmi ich ľúbia. Veď slov o
vďačnosti a láske nikdy nie je dosť. A mama
je stredobodom nášho osobného vesmíru, je
voňavý kvet v záhrade nášho života, je lúč
žiarivého svetla, ktorý nás verne, s pokorou
a láskou sprevádza kľukatými cestičkami života.
Text: Mária Civáňová
Foto: archív materskej školy

Je po prijímacích pohovoroch
Ako každý rok, tak aj tento mali naši deviataci pred sebou neľahkú úlohu – vybrať
si ďalšie smerovanie svojho štúdia, niektorí
už aj svoju profesiu. Museli zvládnuť prvú
dôležitú skúšku – prijímacie pohovory. Väčšina robila prijímacie skúšky zo slovenského
jazyka a matematiky, niektorí aj z anglického
jazyka, biológie či hudobnej a telesnej výchovy. V tomto školskom roku máme 37 žiakov
9. ročníka v bežných triedach a 2 žiakov 9.
ročníka v špeciálnych triedach. Počet žiakov
zapísaných na stredné školy k 30. máju 2015
je 39. Dokonca aj štyria naši piataci sa rozhodli vyskúšať šťastie na osemročných gymnáziách, traja žiaci z piateho ročníka boli na
osemročné gymnáziá prijatí. Všetci žiaci boli
prijatí na SŠ v 1. kole prijímacieho konania.
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka na jednotlivé typy SŠ je nasledovné:
• Gymnázium Nitra Párovská – 2 žiaci,
• Gymnázium Nitra Go lianova – 1 žiak,
• Gymnázium sv. Cyrila a Metoda – 2 žiaci,
• Obchodná akadémia Nitra – 2 žiaci,
• Súkromná SOŠ pedagogická Topoľčany,
učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo – 2 žiaci,
• Stredná odborná škola veterinárna Nitra,

veterinárne zdravotníctvo a hygiena – 1 žiak,
• Stredná priemyselná škola potravinárska
Nitra,
výživa a šport – 1 žiak,
• Súkromná obchodná akadémia Štúrovo,
obchodná akadémia – bilingválne štúdium –
1 žiak,
• Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de
Paul, Topoľčany, masér – 1 žiak,
• Súkromná stredná umelecká škola Nitra,
propagačné výtvarníctvo – 1 žiak,
• Súkromná stredná odborná škola Animus
Nitra, škola podnikania – 1 žiak,
• Dopravná akadémia Žilina, dopravná akadémia – 1 žiak,
• Stredná odborná škola Topoľčany, agropodnikanie – 1 žiak,
• SOŠ gastronómie a cestovného ruchu Nitra
- kuchár – štvorročný odbor – 1 žiak,
- čašník – trojročný odbor – 2 žiaci,
• SOŠ polytechnická Nitra
- programátor obrábacích a zváracích strojov
a zariadení – 1 žiak,
- technicko – administratívny pracovník –
trojročný odbor - 2 žiaci,
- mechanik elektrotechnik – 1 žiak,
• Stredná odborná škola techniky a služieb

Topoľčany, kaderníčka – 1 žiak,
• Stredná odborná škola Nitra
- obchod a podnikanie – 1 žiak,
- vizážistka – 1 žiak,
- autoopravár – mechanik – 1 žiak,
- kaderník – 2 žiaci,
• Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6
- cukrár kuchár – 2 žiaci,
- cukrár pekár – 1 žiak,
- kontrolór potravín – 1 žiak,
• Stredná odborná škola Nábrežie mládeže
- inštalatér – 1 žiak,
- stolár – 1 žiak,
- murár – 1 žiak,
• Odborné učilište Nová Ves nad Žitavou – 2
žiaci.
Rozmiestnenie žiakov 5. ročníka na osemročné gymnáziá :
• Gymnázium Nitra, Golianova 68 – 1 žiak
• Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre – 2
žiaci.
Všetkým žiakom prajeme veľa študijných
úspechov.
Text: Katarína Kondelová,
výchovný poradca
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Aj otcovia si zaslúžia úctu a uznanie...

Mamičky mali svoj sviatok v máji, deti
prvý júnový deň. Tretia nedeľa v júni patrí
každý rok oslave ,,Dňa otcov“.
V posledných rokoch sa u nás tento sviatok udomácnil. Všade sa viac vystihuje
dôležitá rola matky, ktorá sa podieľa na výchove a starostlivosti o deti. Je pravda, že
matkám vďačíme za ich starostlivosť a výchovu o nás, ale nezabudnime ani na otcov.
Aj oni si zaslúžia našu lásku a pozornosť.
Aj oni nám venovali svoj čas, starostlivosť
a lásku pri výchove. Treba im vzdať úctu za
všetko, čo pre nás a naše deti robia. Za to,
že zabezpečujú každodenné živobytie pre
celú rodinu, za lekcie futbalu či šachu, za
pokosený trávnik, za všetky opravené vo-

dovodné kohútiky... a mnoho iných vecí.
Ale hlavne im treba poďakovať za ich otcovskú lásku, nehu, starostlivosť, oporu,
trpezlivosť, pochopenie. Otec svojou prirodzenou autoritou, vedomosťami, znalosťami a kvalitami svojej osobnosti dáva dobrý
príklad rodine. Nech už má Deň otcov akýkoľvek dátum a pôvod, podstatná je jeho
myšlienka: vďačnosť otcom, prejavenie
úcty a uznania tým, ktorí nám dali život.
Deti tunajšej materskej školy oslavovali so
svojimi otcami Deň otcov v piatok 12. júna
2015 popoludní o 17. hodine v areáli školského dvora. Deti pod vedením pani učiteliek pripravili krátky kultúrny program,
ktorým privítali oteckov. Oslava sa niesla

v duchu športového popoludnia, keď rodičia s deťmi absolvovali niekoľko športových disciplín: triafanie a puknutie balóna
so zaviazanými očami, chôdza cez potok
po riečnych kameňoch, cválanie na koni,
hádzanie loptičiek do bazéna a posledná
disciplína bola tandem vo vození na fúriku
okolo materskej školy. Všetky zúčastnené
deti boli odmenené medailou, sladkosťou
a hračkou. Po športovom zápolení dobre
padlo občerstvenie ,,jahodové muffiny“,
ktoré nám napiekli naše tety kuchárky.
Oslava Dňa otcov bola v tomto školskom
roku pilotným podujatím materskej školy
a dúfam, že sa stane tradíciou v budúcom
období. Ďakujeme všetkým zúčastneným
za účasť na podujatí, tešíme sa na ďalšie
spoločné aktivity rodičov s deťmi v materskej škole.
Text: Helena Kováčová
Foto: archív materskej školy

Rozlúčka s predškolákmi
Opäť je tu koniec mesiaca jún, koniec jedného školského roka. Brány tunajšej materskej školy opustilo 25 detí, ktoré budú od
septembra 2015 žiakmi 1. triedy základnej
školy. Koncoročná akadémia pre rodičov
predškolákov spojená s rozlúčkou s materskou školou sa konala 26. júna 2015 popoludní o 17. hodine v jedálni materskej školy.
Deti pozdravili svojich rodičov kultúrnym
programom, prevzali si Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
V mene celého kolektívu materskej školy
prajem všetkým deťom slnečné, bezstarostné prázdniny plné pekných zážitkov a dobrodružstiev.
Text: Helena Kováčová
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Obec Výčapy – Opatovce
a
Podzoborskí heligonkári
Výčapy – Opatovce
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sobota 5. september 2015 o 13. hodine
Kultúrny dom Výčapy – Opatovce
V programe vystúpia Kysuckí vrchári, Vlasta Mudríková a iní,
ktorých poznáte z minulého ročníka
Podujatie finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj

Oslava výročia SNP a VATRA ZVRCHOVANOSTI
piatok 28. august 2015

o 18,00 hod. kladenie vencov pri pomníku padlých hrdinov
o 19,00 hod. zapálenie vatry zvrchovanosti a opekanie špekáčikov
		
na futbalovom ihrisku
Od pomníku padlých hrdinov pôjde lampiónový sprievod na ihrisko.
Prosíme rodičov, aby deťom zabezpečili paličky na lampióny a na opekanie špekáčikov.
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