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Mikuláš tento rok čerta nepriniesol. 		
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• Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného
obecného zastupiteľstva
• Nové pravidlá pri poskytovaní úľav dane
z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad
• Harmonogram vývozu komunálneho
a separovaného odpadu na rok 2015

Pavol Hammel navštívil našu základnú školu. Strana 10

• Predstavujeme mladé talenty - mladá tenistka
Nina Húsková má dvanásť rokov a za sebou
desiatky víťazných turnajov

Spevácka skupina Nádej a Folklórna skupina Nefelejcs oslávili v uplynulom období 15. výročie svojho vzniku.
Viac o podujatiach, na ktorých obe naše skupiny oslávili svoje jubileá sa dočítate na 6. a 7. strane.
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MIKULÁŠ, VIANOCE, SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Tento rok všetky deti poslúchali,
a tak si čert zobral dovolenku
Svätý Mikuláš, navštívil v predvečer svojho sviatku i našu dedinku. Spolu so svojim anjelikom zavítal do kultúrneho
domu preplneného deťmi, rodičmi a príbuznými.
Čertisko si tento rok zobral dovolenku.
Asi nemal dôvod prísť, lebo všetky deti
počas roka poslúchali. Deti z materskej
školy privolali vzácnych hostí svojim spevom a „pohostili“ ich kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili všetky
triedy, od malkáčov až po predškolákov.
Mikuláš ich za to obdaroval balíčkami a
oni mu na oplátku darovali svoje kresby.
Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek
prispeli k zdarnému priebehu tejto akcie.
Vidíme sa opäť o rok... Text a foto: lb

Vážení spoluobčania,
neúprosne, no spravodlivo plynúci čas nás
posunul pred prah najkrajších sviatkov roka.
V rýchlom toku kalendárnych dní do našich
príbytkov prichádza čas sviatočný, čas niečím výnimočný a priam zázračný. Prináša
nám prívetivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka počas sviatkov prejavujú v najčistejšej podobe
úprimnosti ľudských citov. V kruhu svojich
najbližších zažívame vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť, no hlavne cítime tú prevzácnu vôňu domova. Tá nás v duchu tradícií
zvoláva k rodičom, k najbližším, jednoducho
tam, kde sme doma. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova. Verím,
že sa i vy poschádzate všetci pri prestretom
stole naplnenom sviatočnými a tradičnými

Spoločenská
rubrika
od 16. septembra 2014
do 30. novembra 2014

Vitajte na svete
Tatiana Mikušíková
Šimon Židik
Timon Kolesár

Veľa lásky a porozumenia
MUDr. Juraj Tóth a Mgr. Jana Lyžičiarová
Andrej Bujna a Petra Kucbeľová

Zostanete
v našich spomienkach

jedlami a vyzdobenej voňavej jedličke. Na
jagajúci sa stromček, štedrovečernú večeru
a okamihy čarovných pocitov, ktoré sa nedajú
ničím nahradiť, sa tešíme všetci. Najviac však
naše deti, pre ktoré má vianočný čas osobitné kúzlo. Je to čas očakávania, čas darčekov,
čas rozprávok a blízkosti rodičov. Darujme
im všetko, čo môžeme – hlavne však lásku
a pocit domova. K vianočným sviatkom patrí
i dodržiavanie zvykov našich predkov. Všetci vieme, že bez tradícií nie sú Vianoce tými
pravými. Preto v príjemnom teple príbytkov
iste budú znieť aj vianočné koledy a modlitby. Ako poďakovanie za míňajúci sa rok i ako
prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Niekde i ako spomienka na tých, po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto.
V domovoch už rozvoniava vianočné pečivo, škorica a vanilka, ihličie a v týchto
chvíľach máme jedinečnú príležitosť všetko
to krásne, čo sprevádza Vianoce, odovzdať
svojim blízkym a často i ľuďom neznámym.
Máme príležitosť zamyslieť sa, prehodnotiť
vykonané skutky i nesplnené sľuby, bilancovať končiaci sa rok. Na to všetko sú Vianoce.

Milí spoluobčania,
v mene poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu a v neposlednom rade aj v mene svojom, vám želám šťastné a pokojné sviatky, bohatého Ježiška
a do nového roku prajem
veľa lásky, ktorá hory prenáša,
veľa šťastia, ktoré dušu povznáša,
veľa zdravia, ktoré sa kúpiť nedá,
veľa Božieho požehnania,
a tiež istý úspech v práci, ktorá chlieb prináša.
Rozvaha nech nedopustí urobiť vám chybný krok,
s rodinou a láskou v srdci privítajte Nový rok.
Šťastné, veselé a požehnané sviatky.
Jozef Holúbek, starosta obce

Tibor Tóth, 61 r.
Eva Tomková, 65 r.
Júlia Bellérová, 88 r.
Ján Fábry, 79 r.

Zoznam
jubilantov
od 1. októbra 2014
do 31. decembra 2014

60 rokov
Ing. Vladimír Zvalo
Rafael Kondela
Miroslav Čerešník
Štefánia Fraňová

70 rokov
Ján Bako
Terézia Augustíneková
Helena Čentéšová

75 rokov
Karol Kuna
Helena Kunová
Margita Valentínyová
Katarína Billiková

80 rokov
Cecília Baliová
Valentína Mihalíková

85 rokov
Milan Chromý
Jozef Pluhár
Etela Budayová
Veronika Viziová,
Ľudovít Mikuš
Silvester Čerešník

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
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Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce na deň 4. decembra 2014 do sály kultúrneho domu. Na
ustanovujúcom zasadnutí predsedkyňa
miestnej volebnej komisie Tímea Holková
prečítala správu o výsledkoch volieb do
orgánov samosprávy Obce Výčapy – Opatovce, konaných dňa 15. novembra 2014.
Po správe novozvolený starosta obce Ing.
Jozef Holúbek vykonal akt sľubu do rúk
predsedkyne MVK. Za všetkých novozvo-

lených poslancov prečítal sľub Ing. Marián
Piterka a následne všetci novozvolení poslanci vykonali akt sľubu do rúk starostu
obce Ing. Jozefa Holúbeka.
Na zasadnutí boli zriadené komisie OZ
a zvolení predsedovia komisií:
• Komisia finančná a správy obecného majetku – predseda Zdenka Miškolciová
• Komisia ochrany verejného poriadku,
výstavby, územného plánovania a životného prostredia – predseda Ing. Pavol
Kollár

• Komisia sociálna, zdravotná a bytová –
predseda Erika Šebová
• Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry,
mládeže a športu – predseda PaedDr.
Martin Čulák
• Komisia pre kontrolu podania majetkového priznania – predseda Ing. Pavol
Kollár
Text: Jarmila Bernátová,
prednostka obecného úradu
Foto: lb

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva na ustanovujúcom zasadnutí.
Vážení spoluobčania,
máme za sebou komunálne voľby, v ktorých sme si volili starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa volieb zúčastnili a využili svoje občianske právo prejaviť svoju
vôľu.
Zvlášť srdečne ďakujem všetkým, ktorí
ste svoj hlas odovzdali v môj prospech
a zvolili ma za starostu našej obce na
ďalšie štyri roky. Je to pre mňa veľká česť
a súčasne veľký záväzok.
Dovoľte mi, aby som zablahoželal k zvoleniu i poslancom obecného zastupiteľstva a zároveň vyjadril presvedčenie, že
spoločnými silami dokážeme urobiť pre
našu obec maximum. Dôvera, ktorú ste
nám odovzdali v komunálnych voľbách

bude pre nás obrovskou výzvou. Sú pred
nami štyri roky práce v prospech rozvoja
našej obce aj vás, občanov. Pevne verím,
že väčšinu našich prezentovaných cieľov
a predsavzatí, s ktorými sme sa uchádzali
o vašu priazeň spoločne dokážeme pretaviť aj do reálnych skutkov.
Moja osobitná vďaka patrí takisto poslancom predchádzajúceho obecného zastupiteľstva, konkrétne Ing. Žigmundovi
Tóthovi, Mgr. Jane Kunovej a Mgr. Jozefovi Kováčovi za ich prácu vo volebnom
období 2010 – 2014 a za všetko pozitívne,
čo v tomto období pre rozvoj obce urobili.
V neposlednom rade vďaka patrí aj všetkým pracovníkom obecného úradu, členom miestnych a okrskových komisií za
úspešné zvládnutie komunálnych volieb.
Jozef Holúbek
starosta obce

Vážení spoluobčania.
Ako staronový starosta obce sa Vám
chcem poďakovať za prejavenú dôveru,
ktorú ste mi v nedávno konajúcich sa komunálnych voľbách prejavili. Chcem Vás
ubezpečiť, že moje úsilie v tejto neľahkej
práci bude smerovať pre ďalší rozvoj a napredovanie našej obce.
Zároveň Vám, milí spoluobčania, ale aj
všetci tí, ktorí tu budete sláviť vianočné
sviatky, či vítať nový rok, želám veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a úspešné
kroky v roku 2015.

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
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Priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa
Každoročne počas januára sú média plné informácii o podávaní daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti a k dani za
psa. Každoročne to i my pripomíname našim čitateľom vo vianočnom čísle našich obecných novín. A keďže opakovanie je matkou múdrosti, zopakujme si to i tento rok.
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal
vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom
dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho
obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne
vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľnosti. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru
2015. Na zmeny skutočností rozhodujúcich
pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v roku
2015, sa neprihliada.
Daňové priznanie je povinný podať občan,
ktorý počas roku 2014 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 2. februára 2015. 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. Obec vyrúbi
daň rozhodnutím. Daň je splatná do 15 dní
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, alebo
v dvoch rovnakých splátkach a to: do 15 dní
odo dňa právoplatnosti rozhodnutia a do 30.
septembra 2015.
DAŇ ZA PSA
Daň za psa platí vlastník alebo držiteľ psa.

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom
dane (dosiahol vek 6 mesiacov) a zaniká
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom 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

Nové VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady v platnosti od 1. januára 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí konanom dňa 11. decembra 2014
vo vzťahu s novelou zákona č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady účinnou od 15. októbra
2014 prejednalo a schválilo Všeobecne záDruh pozemku
a) orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady,
trvalé trávnaté porasty
b) záhrady
c) zastavané plochy
a nádvoria, ostatné
plochy
d) lesné pozemky,
na ktorých sú
hospodárske lesy,
rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky
užívané vodné plochy
e) stavebné pozemky

Sadzba dane
0,60 %

0,45 %
0,45 %

1,25 %

0,50 %

Správca dane poskytuje zníženie dane zo
stavieb na bývanie a dane z bytov u týchto
stavieb na bývanie a bytov:
a) 50 % daňovej povinnosti zo stavby na

väzné nariadenie obce Výčapy-Opatovce č.
2/2014 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
Znenie celého nariadenia je dostupné na
webovej stránke obce www.vycapy-opatovce.sk. Takisto je možnosť sa s týmto oboz-

námiť na obecnom úrade počas stránkových hodín pracovných dní.
Daň z nehnuteľností
Čelenie pozemkov a stavieb v zmysle novely
zákona č. 582/2004 Z.z. a sadzba dane z pozemkov a stavieb od 1. 1. 2015 (viď tabuľka)

Druh stavby
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohosp.
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu
d) samostatne stojace garáže
e) stavby hromadných garáži
f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou
g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu
h) stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou
činnosťou
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických osôb
starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby

Sadzba dane
0,14 €
2,00 €
0,14 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €

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,
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b) 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, ktorého sa týka zníženie dane zo
stavieb, si je povinný uplatniť 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 31. januára zdaňovacieho obdobia.
Miestne poplatky za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady od 1.1.2015
Poplatníkom je:
a) fyzická osoba, ktorá má v obci Výčapy
– Opatovce trvalý pobyt alebo prechodný
pobyt alebo ktorá je na území Obce Výčapy –
Opatovce oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný
v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha,
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať
alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na
území obce na účel podnikania
Obec Výčapy-Opatovce dňom 1. 1. 2015
zavádza pre právnické osoby a fyzické osoby
– podnikateľov množstvový zber.
Pre poplatníka – právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa, sa stanovuje
sadzba poplatku vo výške 0,010 € za 1 liter
komunálneho odpadu v súlade s § 78 ods.
1 písm. a zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, čo predstavuje pri
frekvencii vývozov 1 x 14 dní, t.j. 26 vývozov
na rok:
Objem nádoby

ročný poplatok

110 litrová nádoba

28,60 €

120 litrová nádoba

31,20 €

240 litrová nádoba

62,40 €

1100 litrová nádoba

286,00 €

Pre poplatníka – fyzickú osobu, sadzbu
poplatku vo výške 0,0452 € za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje čiastku 16,50 € na
jeden kalendárny rok.

V tejto cene pre poplatníka – fyzickú osobu je zahrnutých 26 vývozov komunálneho
zbytkového odpadu, 10 vývozov plastov
(predtým 6-krát ročne), 9 vývozov papiera
a kovových obalov (predtým papier 4-krát
ročne), 15 vývozov bioodpadu, 2 vývozy
elektroodpadu a nebezpečeného odpadu,
zvonový zber skla, 2-krát veľkoobjemový
odpad, stavebný odpad 1 m³/osoba/rok.
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku
poplatkovej povinnosti a
a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo,
adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu, v prípade určeného zástupcu ostatných členov domácnosti uviesť identifikačné
údaje týchto členov,
b) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c) ak požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je
poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní,
keď tieto nastali.
Poplatník – fyzická osoba je povinná uhradiť poplatok v dvoch rovnomerných splátkach, a to:
I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia,
II. splátka do 30. júna bežného roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje.
Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý
bol rozhodnutím obce určený v splátkach zaplatiť aj naraz, najneskôr v lehote splatnosti
prvej splátky.
Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe faktúry vystavenej Obcou Výčapy – Opatovce.
Termín splatnosti bude uvedený na faktúre.
Obec na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce Výčapy – Opatovce.
Podkladmi pre odpustenie poplatku sú
hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo
územia obce Výčapy – Opatovce a to:
a) potvrdenie o pobyte v zahraničí,
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho
služby zdravotnej starostlivo pobytovou formou,
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
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d) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu.
V prípade, že doklady nie sú v slovenskom
alebo v českom jazyku, je potrebné k ním preložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný
preklad. Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
Ak si v zdaňovacom období poplatník
neuplatní nárok na odpustenie poplatku do
31. decembra príslušné zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie
poplatku za toto obdobie zaniká.
Nárok na uplatnenie odpustenia poplatku
poplatníkovi nevzniká ak nemá vysporiadané
finančné záväzky voči obci.
Obec na základe písomnej žiadosti a predložených dokladov preukazujúcich dôvod
zníženia poplatku zníži poplatok o 30% ak:
a) 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
b) 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
c) poplatník je osamelo žijúci občan, ktorý
k 1. januáru príslušného roku dovŕšil 80 rokov a viac.
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.
Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej
žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia
a preukáže splnenie podmienok na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti.
Podmienky pre vrátenie poplatku alebo
jeho pomernej časti:
a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti do 30 dní odo
dňa keď tieto zmeny nastali (napr. zrušenie
trvalého pobytu, prechodného pobytu, zánik
práva užívania nehnuteľnosti a pod.)
b) predložením dokladu o splnení poplatkovej povinnosti a dokladu o úhrade na území inej obce v SR.
Spracoval: Jozef Holúbek

KULTÚRA
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Vianoce na Podzoborí
V tretiu adventnú nedeľu, ktorá sa nesie
v znamení radosti a nádeje, sa už po tretíkrát
v našej obci uskutočnil 5. ročník prehliadky
vianočných zvykov a obyčajov.
Vianoce na Podzoborí pripravilo Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci
s ostatnými organizáciami. A prečo práve
vo Výčapoch – Opatovciach? Bolo to pri
príležitosti 15. výročia založenia folklórnej
skupiny Nefelejcs.
Vianočný program začali moderátori
podujatia v slovenskom a maďarskom jazyku básňou o štyroch adventných sviečkach.
Na javisku už stála skupina Nefelejcs v nádherných krojoch. V rámci slávnostného
programu zaspievala kyticu ľudových piesní
s ľúbostnou a svadobnou tematikou. Vedúca
folklórnej skupiny Ing. Gabriela Jánošková
predstavila skupinu, jej históriu, repertoár,
vystúpenia doma aj v zahraničí a ocenenia.
Na záver zaspievali pieseň Kék nefelejcs.
A potom už prijali srdečné gratulácie.
V ďalšej časti programu patrilo javisko
folklórnym súborom z Podzoborských obcí.
Mužská spevácka skupina Kadarka z Veľkého Cetína zaspievala rezké vojenské piesne.
Vystriedala ich ženská spevácka skupina
z Dolných Obdokoviec. V podaní sólistky
prítomných dojala citlivá balada o Krásnej
Ilone. Báseň o Vianociach nás priblížila
k najkrajším sviatkom roka. V podaní speváckej skupiny Nádej z Výčap - Opatoviec
zazneli koledy. Vianočnými piesňami pokračovala ženská spevácka skupina zo Štitár.
Na záver skupina Nefelejcs prestrela bohatý

Folklórna skupina Nefelejcs so Silviou Vargovou z Krajského osvetového strediska v Nitre.
štedrovečerný stôl, zavinšovala požehnané
sviatky a zaspievala vianočné piesne. A posolstvo Vianoc, radosť a lásku, šírili do celého sveta. Slávnostný program z piesní bol
pretkaný slovenskými aj maďarskými básňami. Na záver všetko stíchlo, zhasli svetlá.
Pri blikotavom plameni horiacich sviečok
zaznela Tichá noc – Csendes éj.
Sprievodným podujatím bola výstava fotografií kultúrnych pamätihodností a prírodných krás Nitrianskeho kraja. Bol to
výber z tvorby neprofesionálnych fotografov. Prezentovali sa aj šikovní remeselníci
so svojimi výrobkami. Obdivovali sme servítkovou technikou pripravené, háčkované,

šité vianočné ozdoby, ikebany a svietniky,
rôzne drobné výrobky. V celej sále rozvoniavala vanilka, veď sa piekli sladké oblátky
a trubičky. Na vianočnom pečive, oblátkach
a koláčoch si pochutnali všetci prítomní.
Najkrajšou odmenou bol vrelý potlesk asi
150 divákov.
Krásne nedeľné popoludnie bolo vyplnené prehliadkou nádherných ľudových krojov. Do spevu vianočných piesní sa zapojili
aj diváci. Naladili sme sa na príchod najkrajších sviatkov roka, na Vianoce. Tak nech sú
požehnané, šťastné a pokojné.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: Jozef Holúbek

Folklórna skupina Nefelejcs oslavuje 15 rokov
Folklórna skupina Nefelejcs si v jesenných
mesiacoch pripomenula 15 rokov svojej aktívnej činnosti.

Vo Výčapoch-Opatovciach už koncom 70tych rokov minulého storočia pôsobila folklórna skupina. Po piatich rokoch ukončila

činnosť, ale záujem ľudí o folklór bol stále živý.
V roku 1999 sme oslavovali 760. výročie
prvej písomnej zmienky o našej obci. Pri

Folklórna skupina Nefelejcs počas osláv 760. výročie prvej písomnej zmienky o Obci Výčapy – Opatovce.

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
tejto príležitosti sa obnovila činnosť folklórnej skupiny, od roku 2003 pod vedením
Ing. Gabriely Jánoškovej. Pomenovali sme
sa Nefelejcs – Nezábudka, to preto, aby sme
nezabudli na krásne, pôvodné piesne, tance
a zvyky našich starých rodičov, hoci mnohé už neúprosný čas odvial do nenávratna.
Z truhlíc sme vybrali chránené, nádherné,
bohato vyšívané, viac ako storočné ľudové
kroje. Načreli sme do nevyčerpateľnej studnice ľudových tradícií. Oživili sme výčapské svadobné zvyky. Svadobní hostia niesli
duchny a výbavu nevesty do domu ženícha.
Vykúpili ich šuchotavými bankovkami. Po
podaní rúk ženícha s nevestou sa odobrali
na sobáš. Prípitkom sa začala svadobná hostina, veselý spev a tanec.
V našich pásmach predstavujeme výjavy
zo slávnostného aj pracovného života. Zo
Svadobných zvykov je to časť Duchny nesú
a Priniesli sme raňajky, keď v sprievode žartovných piesní svadobčania niesli raňajky
mladej žene, čo keď jej svokra nedá jesť. Fašiangová veselica sa nezaobišla bez prekárania medzi mužmi v krčme a ženami prichádzajúcimi z priadok a driapačiek peria. Na
jeseň, po ukončení oberačiek vo vinohrade
nasledoval oldomáš a Ochutnávanie vína. Lahodné víno rozväzovalo jazyk, nechýbal spev
a rezký čardáš. Koniec roka je v očakávaní

najkrajších sviatkov. Na Vianoce sme prestreli bohatý štedrovečerný stôl a zaspievali vianočné piesne.
Časť týchto starých zvykov sme mali možnosť predviesť na rôznych folklórnych prehliadkach. V našej obci sme sa 5-krát zúčastnili
na folklórnych slávnostiach Rok na dedine,
8-krát na ostatných akciách, jeden večer sme
privítali hostí z Maďarska, už tretíkrát sme
sa zúčastnili festivalu Vianoce na Podzoborí.
V roku 2011 sme s veľkým úspechom pripravili celovečerný program Spevavé fašiangové popoludnie. V Nitre na oslavách svätého
Ladislava sme boli 3-krát. Vďaka Krajskému
osvetovému stredisku v Nitre sme sa 15-krát
zúčastnili na Podzoborských slávnostiach
v okolitých obciach /Horný Ohaj, Kolíňany, Žirany, Branč, Nitrianske Hrnčiarovce,
Jelenec, Vlčany, Dolné Obdokovce, Bádice,
Čechynce/. V rámci cezhraničnej spolupráce
sme výčapský folklór reprezentovali 5-krát
v Maďarsku /Vilonya, Nagyigmánd, Tata,
Bánhida/. Za podpory Obecného úradu sme
sa od roku 2000 celkom 10-krát zúčastnili na
oslavách Svätého Štefana Kráľa, ktoré sa konajú v auguste vo Viedni. Nezabudnuteľným
zážitkom bol sprievod po starobylých uličkách, omša v gotickom dóme a prehliadka
folklóru na námestí.
Našim najväčším úspechom bolo získa-
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nie zvláštnej ceny poroty na Krajskej súťažnej prehliadke – Hudobný folklór dospelých
v roku 2003. Pri príležitosti slávnostnej omše
k sv. Ladislavovi v Nitre sme z rúk najvyššieho predstaviteľa Maďarského kráľovského
rytierskeho Rádu svätého Ladislava prebrali
v roku 2013 Pochvalné uznanie za našu činnosť. Krátke šoty o akciách, na ktorých sme
sa zúčastnili, boli odvysielané v Slovenskej televízii, TV Zobor a rozhlase, články sa uverejnili v Nitrianskych novinách. Aj tým sme
prispeli k reprezentácii našej obce.
Nie sme registrovaná organizácia, len skupina nadšencov folklóru. Počet nie je stabilný.
Starší ľudia prestali vystupovať, nahradili ich
iní účinkujúci. Aktívnych členov je asi osemnásť. Sme radi, že sme v takomto kruhu mohli osláviť naše 15. výročie. Dovoľte mi, aby
som sa poďakovala členom folklórnej skupiny Nefelejcs, že hoci sú aj v pokročilom veku,
predsa s takou láskou a nadšením naďalej zachovávajú pekné, výčapské zvyky a obyčaje,
piesne a tance, dedičstvo našich starých rodičov. Chceme, aby prekrásne vyšívané ľudové
kroje neležali na dne truhlíc. Chceme, aby sa
pestré korále na snehobielych čepcoch trblietali v slnečných lúčoch ešte veľa, veľa dní.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: archív Nefelejcs

Nádej oslávila 15. výročie založenia
V nedeľu 12. októbra sa v Kultúrnom
dome vo Výčapoch – Opatovciach konala
oslava 15. výročia vzniku speváckej skupiny Nádej pri ZO JDS Výčapy – Opatovce.
Podpredseda ZO, Ján Rapan, privítal
jubilujúcu skupinu a tiež vzácnych hostí:
starostu obce Ing. Jozefa Holúbeka, predstaviteľov OO JDS v Nitre, zástupcov Krajského osvetového strediska v Nitre, dekana
farnosti ThLic. Mgr. Petra Brenkusa, predsedu PPD Výčapy – Opatovce, sponzorov,
všetkých starostov mikroregiónu, všetkých
účinkujúcich a občanov obce.
Predsedkyňa ZO, Mgr.Emília Čerešňová,
vyhodnotila činnosť speváckej skupiny za
uplynulých 15 rokov. Uviedla, že skupina
zorganizovala 6 ročníkov podujatia „Rok
na dedine“, 4 ročníky podujatia „Spievaj, že
si spievaj“, nacvičili rôzne zvyky, humorné
vystúpenie, pásmo návratov a rôzne piesne
podľa príležitostných akcií. Vystúpení bolo
približne 200, mimo obce skupina vystúpila 120-krát. Zúčastnila sa viacerých okresných prehliadok a tiež krajských prehliadok v Trnave, vo Zvolene a v Kovarciach.
Reprezentovala našu obec tiež v Maďarsku.
Lúčila sa i so zosnulými a to 65-krát.
Predsedkyňa poďakovala všetkým, ktorí

speváckej skupine umožnili zrealizovať vystúpenia a tiež občanom a členom ZO, ktorí Nádej povzbudzovali svojim potleskom.
Po oficiálnej časti sa nám prestavili naši
hostia – spevácke a folklórne skupiny
z nášho mikroregiónu, Lojšovanka, Elefant,
Bádičanka, Baránek, Podhoranka, domáci
Podzoborskí heligonkári, Nefelejcs a Nádej. Poďakovaním pre vystupujúcich bol
vrelý potlesk divákov. Pán starosta poďako-

val jubilantke za reprezentáciu našej obce
za celých 15 rokov a poprial ešte veľa elánu
do ďalšej činnosti. Na záver všetci účinkujúci spoločne zaspievali pieseň: Moja rodná
vlasť.
Toto pekné kultúrne popoludnie nám
ešte spestrili naši heligonkári.
Text: Margita Magáthová
Foto: Jozef Holúbek

NAŠE TALENTY

8

Má dvanásť rokov a za sebou desiatky
víťazných turnajov
Žltá loptička, antuka a tenisová raketa patria medzi najlepšie kamarátky Niny Húskovej z našej
obce. Šesť dní do týždňa s nimi trávi niekoľko hodín v tréningovej hale alebo na turnajoch po
celom Slovensku aj v Čechách. Poráža o niekoľko rokov staršie súperky a okúsila víťazstvo na
Majtrovstvách Slovenska. Popri tom zvláda aj školské povinnosti.
Bola to náhoda?
Začiatok sľubne sa vyvíjajúcej kariéry
malej tenistky bol celkom prozaický. Rodičia ju ako šesťročnú prihlásili do nitrianskeho tenisového klubu na Chrenovej,
keďže bola pohybovo zdatná a už ako škôlkarka chodila na gymnastiku. „Mamina si
jedného dňa vymyslela, že by som mohla
chodiť na tenis. Ja som najskôr ani veľmi
nechcela, dokonca som aj plakala, lebo som
sa bála, aké to bude, ale pri zápise som sa
skamarátila s jedným dievčaťom a už počas
pohybových hier, ktoré sme vtedy absolvovali, sa mi to začalo páčiť a tak je to dodnes.
Ani raz som neľutovala, že musím trénovať,
kým ostatné spolužiačky sa venujú iným
záľubám, jednoducho ma tenis baví stále
viac,“ hovorí dnes dvanásťročná Nina, ktorá chodí na športové gymnázium do Nitry.
Rodičia sú z jej úspechov trochu zaskočení,
pretože ich cieľom bolo iba vyplnenie voľného času dcéry a aktívna pohybová aktivita. „Keď bola Ninka prváčka, stretla som
sa raz náhodou so známou, ktorej dieťa
chodilo na tenis a ona ma povzbudila, aby
sme to skúsili. Dokonca aj vek šesť rokov
bol v tom čase ideálny na začiatok v tomto
športe. Tak sme ju prihlásili a netušili sme,
že to pôjde týmto smerom, keďže si to vyžaduje nielen dosť financií ale hlavne času,
pretože s ňou jazdíme na všetky turnaje
a súťaže,“ hovorí mama Ľubica, ktorá stále
premýšľa, či to bola skutočne iba náhoda.
Dcéra sa totiž už v prvom roku ukázala ako
veľmi šikovná a zdatná, a napriek svojmu
nižšiemu vzrastu mala odvahu ísť do súperenia aj so staršími dievčatami. Aj prvý
turnaj si doslova vyplakala, keďže šesťročné
deti ešte nezvyknú súťažne hrať. Dôvodom
je napríklad aj to, že nevedia počítať a na
súťažiach nie sú svetelné tabule a dokonca ani rozhodcovia. „Všetko si počítame
sami a keď je aut, musíme sa dohodnúť.
Niekedy je to ťažké a potom voláme rozhodcu, ktorý je na celom turnaji iba jeden
a musí zvládnuť naraz niekoľko zápasov.
Po spornom údere príde k čiare a hráčka,
ktorá aut spochybňuje, musí ukázať stopu,
kde dopadla loptička. Samozrejme, že je to
niekedy nespravodlivé, ale s tým nič neuro-

bím a musím hrať ďalej. Dokonca niekedy
pri takýchto „hádkach“ aj zabudneme stav
a potom musíme začať hru odznova,“ smeje sa Nina.
Tajomstvo úspechu
Aj rodičia majú úsmev, ale ten rýchlo
strácajú, keď si spomenú na problémy, kto-

Nina na turnaji v Skalici, kategória staršie žiačky.

ré s úspechmi súvisia. Otec Marek hovorí,
že je to niekedy takmer boj na život a na
smrť. „Niektoré deti rady podvádzajú, to
už sa o nich aj vie, lebo na Slovensku a aj
v Čechách sa stretávajú väčšinou tí ístí, ale
horšie sú reakcie rodičov za plotom. Aj keď
nesmú počas hry vykrikovať a komentovať
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zápas, niektorým je to jedno a dokonca sa
hádajú medzi sebou, ako keby išlo o život. No a niektorí sú takí ambiciózni, že sa
na deti pri neúspechu hnevajú, hrešia ich
a zažil som aj to, že otec dal pred všetkými svojmu štrnásťočnému synovi facku. To
už sú takí, ktorí tomu podriaďujú takmer
všetko, deti majú individuálne vyučovanie
a trénujú štyri aj viac hodín denne, len aby
boli úspešné. Nina trénuje šesť dní po dve
hodiny. Takíto takmer fanatici sú ale väčšinou bývalí športovci, ktorí sa v deťoch vidia. Keďže my sme nikdy takúto skúsenosť
nemali, pre nás je dôležitá radosť, ktorú
z toho Nina má a dôležité je hlavne jej zdravie,“ dopĺňa otec. Aj preto dbajú, aby mala
ich malá tenistka nielen dobrú trénerku,
ale aj kondičného trénera a fyzioterapeuta.
Nina chodí na špeciálne cvičenia, aby sa jej
telo vyvíjalo správne a neboli zaťažované
tie isté partie. V jej veku totiž hráčky hrajú
na veľkých kurtoch ako dospelí. Iba do deväť rokov bola na menších – detských. Musí
preto vynaložiť veľa síl nielen do úderov ale
aj do rýchleho behu. A tiež hrá jeden zápas aj dve-tri hodiny rovnako ako dospelí,
niekedy aj v tridsaťstupňových horúčavách.
„Iba raz som zápas skrečovala, bolo to vo
finále v Topoľčanoch a mala som toho fakt
dosť. No a tak trochu som videla, že na súperku nemám. Paradoxne po zápase mi povedala, že to isté si myslela aj ona,“ smeje
sa Nina. Väčšinu zápasov a turnajov totiž
s prehľadom vyhráva, aj keď jej súperkami
sú aj o dva roky staršie dievčatá. To, že sa jej
tak výnimočne darí, pripisuje svojej dobrej
kondícii a schopnosti zvládnuť stres počas
zápasu. Kým na tréningoch robí chyby, pri
súťaži sa dokáže uvoľniť a počiatočná nervozita z nej postupne opadne a hrá uvoľnene. Veľa dobrých hráčok je vraj dobrých
hlavne pri tréningoch a súťaž im zväzuje
ruky.
Zaslúžené víťazstvá
Tento šport je predovšetkým o hlave,
hovorí Ninin otec: „Je to veľmi individualistický šport, pretože počas celého zápasu
sú hráčky nechané samé na seba, nemôžu
im radiť rodičia ani tréner, ktorý s nimi na
turnaje nechodí, pretože niektoré trvajú aj
niekoľko dní a tréner má ďalších zverencov.“ Medzi hráčkami ale aj rodičmi vládne
veľká rivalita, nikdy nepriznajú, koľko ktorá trénovala. Nina má napríklad problém
nájsť si tréningové spoluhráčky, pretože
výkonnostne rastie pri tých starších, ale oni
s ňou nemajú záujem trénovať, pretože tým
prispievajú k jej zlepšeniu. A tak hľadajú
hráčky v iných mestách a už začína hrať aj
s chlapcami, keďže majú viac sily a to ju posúva ďalej. To, že tenis je individualistický
šport, potvrdila aj Nina. Má rada dvojhru

ale aj štvorhru. „Pri štvorhre som uvoľnenejšia, mám akoby menšiu zodpovednosť,
pretože viem, že sme na to dve a tak si tieto
zápasy viac užívam. Len je problém nájsť
partnerku, pretože niekedy sa stáva, že dvojica si vôbec nerozumie a priamo na kurte
si jedna druhej vyčítajú, že urobili chybu
a podobne,“ vysvetľuje so zápalom Nina.
Rodina, vzdelanie alebo šport?
Keď prišla otázka na financie, rodičia si
iba vzdychnú. Aj v tenise to funguje ako
všetkých športoch na Slovensku – štát
úspešnú mládež, ktorá nesedí pri počítači
alebo sa nefláka, takmer vôbec nepodporuje, takže všetko je iba na rodine. V prípade Niny doteraz platili rodičia všetko,
keďže nemajú nijakého sponzora. A ich
dcéra zničí jeden pár tenisiek mesačne, na
tréningu potrebuje mať k dispozícii vyše 70
loptičiek a drahé sú aj výplety rakiet, ktoré
treba meniť každé dva týždne. „Top hráčky
si napríklad pri dôležitých zápasoch menia
rakety po každom sete práve kvôli výpletu,
ktorý rýchlo stráca na kvalite hlavne na
antuke, kde ho ničia drobné zrnká. Ja používam moje dve rakety už dva roky a teraz sa teším, že dostanem nové,“ usmieva
sa Nina. Okrem toho treba zaplatiť trénera,
fyzioterapeuta, prenájom tenisových kurtov a cestovanie na turnaje. Okrem Slovenska bola Nina už aj v Čechách a vo vitríne
má približne päťdesiat pohárov a trofejí.
V súčasnosti je v rebríčku mladších žiačok
na 9. mieste a na 26. mieste v rebríčku starších žiačok. Aktuálne totiž prechádza z jednej kategórie do druhej. Na tohtoročných
Majstrovstvách Slovenska získala v dvojhre
tretie miesto a druhé vo štvorhe, no a tr-
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navský tím, ktorého bola členkou, na týchto majstrovstvách zvíťazil v kategórii družstiev. Postupne by chcela prejsť do Trnavy,
ktorá je v rámci tenisu na Slovensku najlepšia. Nina by samozrejme chcela dosiahnuť
na najvyššie méty a vyhrať napríklad Wimbledon, ale nechce pre to obetovať všetko.
Aj preto si nevybrala špeciálnu športovú
triedu ale študuje francúzštinu, ako jej
starší brat, ktorý hrá futbal. Rodičia sú tiež
opatrní. Všetko bude závisieť od jej zdravia, ich finančných a hlavne časových možností. Už o dva roky by totiž mohla začať
cestovať aj na ďalšie zahraničné turnaje. Ak
by bola úspešná, prišla by aj finančná pomoc. V prípade víťazstva v prvom kole totiž usporiadatelia zaplatia hráčkam všetky
náklady súvisiace s turnajom. Pre rodičov
by to ale znamenalo veľký zásah do zabehnutého spôsobu života a ich zamestnania.
Obaja sa totiž zhodnú na tom, že dôležitejšie pre Ninu je dobré vzdelanie, rodinné zázemie a dnešné úspechy a skúsenosti
by mohla raz v živote zužitkovať v profesii,
ktorú si vyberie. A tá bude takmer určite
súvisieť s tenisom. Zároveň však priznávajú, že keď bude ona veľmi chcieť, tak určite zabojuje a nájde si cestu, ako dosiahnuť
svoj cieľ. Je totiž veľmi ambiciózna a smelá.
A čo na to Nina? Na otázku, kto jej jej vzor,
odpovedala: „Bola to Dominika Cibulková,
ale potom, ako minulý rok uprednostnila
nejaký turnaj pred Fed Cupom, sa jej prestalo dariť a odvtedy nič neuhrala. Ale mojím vzorom je stále Nadal, pretože má rád
antuku ako ja.“
Zhovárala sa: Jolana Čuláková
Foto: archív rodiny Húskovej

Víťazné družstvo Majsteriek SR v miesto konania Bratislava, kategória mladšie žiačky. Nina
druhá z ľava.
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Beseda a recitál legendy slovenskej popmusic
Pavla Hammela
Po týždni, ktorý bol intenzívne zameraný na oboznámenie sa so životom a tvorbou stálice našej hudobnej scény Pavla

nás svojimi piesňami sprevádza už takmer
50 rokov. Po privítaní nášho hosťa pani
riaditeľkou nasledoval program, ktorý

Hammela, sme sa napokon dočkali avizovaného stretnutia s týmto skvelým spevákom, gitaristom a producentom, ktorý

sme pripravili so žiakmi špeciálnych tried
a žiakmi 2. a 3. ročníka. V premietnutej
prezentácii sme v skratke zmapovali život,

tvorbu, ocenenia aj zaujímavosti zo súkromia. Nasledovalo tanečné vystúpenie
inšpirované videoklipom k piesni „Učiteľka tanca“, v ktorom Pavol Hammel tancuje
tango s Magdou Pavelekovou. Po vystúpení, ktoré zožalo úspech a pochvalu aj
od samotného autora, sa ujal hovoreného
i spievaného slova náš hosť. Odzneli všetky známe skladby: Kamalásky, Mladosť,
ZRPŠ, Medulienka, Už sa chlapec z detstva poberá, Dnes už viem, Cirkus leto...
refrény si pospevovali nielen žiaci, ale aj
pani učiteľky a telocvičňa sa odrazu zaplnila množstvom pozitívnej energie!
Po vystúpení boli vyhodnotené výsledky
súťaží a odovzdané diplomy žiakom 2. A,
2.B triedy a žiakom 3. ročníka. Bonusom
bola spoločná fotografia s Pavlom Hammelom. Obrovskú radosť z výhry mal autor víťazného portrétu súťaže „Pavol Hammel očami našich detí“, Andrejko Németh,
ktorý získal CD s venovaním a autogramom nášho hosťa. Pred autogramiádou
a zápisom do kroniky, sa v mene všetkých
poďakovala za úžasný zážitok pani riaditeľka Mgr. Mária Civáňová a spoločne so
žiakmi odovzdala hosťovi upomienkové
darčeky .Od nás - žiakov špeciálnej triedy, ktorí besedu iniciovali – obdržal Pavol
Hammel žiakmi vymodelované keramické
výrobky: gramofón, loďku a krvný obraz
/výrobky boli inšpirované jeho záľubami:
hudba a platne, leto, more, plavba, maľovanie podľa krvného obrazu/. Bodkou za
recitálom bolo spoločné foto s nami – učiteľkami – ktoré nám bude ešte dlho pripomínať tento nezabudnuteľný zážitok!
ĎAKUJEME, MAESTRO!
Text a foto: Eva Veseličová

Keď škola v noci nespí
To, prečo v škole nemáme stereotypne rovnaké dni, asi netreba nikomu vysvetľovať, ale keď sa aj
počas noci v škole dejú zvláštne veci a ožívajú inokedy tiché priestory, to už za vysvetlenie stojí. Nuž
je nutné s pravdou von.  
V októbrovom „preddušičkovom“ čase
sa z iniciatívy žiackeho parlamentu uskutočnila na pôde školy trúfalá akcia pod
názvom „Noc v škole“. Vydarenosť minulého ročníka naznačoval väčší počet odvážlivcov a bez mála dvadsiatka vyučujúcich.
Možno niektorým napadne spojitosť akcie

s oslavou sviatku, ktorý nám nezadržateľne
servíruje americký konzumný svet, ale naša
akcia nemala s aktivitami za veľkou mlákou žiaden súvis. V prvom rade smerovala
k posilňovaniu vzájomných vzťahov medzi
školou a žiakmi, k utužovaniu kolektívnych
vzťahov medzi žiakmi navzájom a prispe-

la i k zvyšovaniu tvorivých a umeleckých
schopností.
Ale poďme pekne poporiadku. Všetko
sa to začalo v deň pred jesennými prázdninami, keď sa už školské priestory pomaly
ponárali do tmy. Pripravené úlohy lákali
svojou originálnosťou a rôznorodosťou,
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a tak na seba nenechali dlho čakať. Najprv
sme v nich potrápili šedú kôru mozgovú
nad zašifrovaným príbehom, vkusom veľkých umelcov sme navrhovali miss tekvicu,
samozrejme ideálne miery nevynímajúc
a nakoniec sme perom básnika vymýšľali
špeciálnu rýmovačku. Vynaloženú energiu sme priebežne dopĺňali chutným proviantom, ktorý nám pripravili starostliví
rodičia. Hodiny sa míňali akosi rýchlejšie,
po dobrej večeri prišiel na rad lampiónový
sprievod k centru obce a naostatok večerná rozprávka. K spánku sme sa ukladali
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s knihou v ruke. Žiaden luxus, karimatky,
žinenky a spacie vaky museli tentokrát stačiť. A hoci to nasledujúce ráno vyzeralo ako
po veternej smršti, priestory školy sme opäť
premenili na útulné triedy a rozlúčili sa na
prázdniny.
Ďakujeme všetkým zainteresovaným
a hlavne chápavým učiteľom, ktorí po celú
noc nezažmúrili oka. Veď noc v škole nebýva predsa každý deň.
Text: Patrícia Halászová
Foto: Michal Práznovský

Základná škola Výčapy – Opatovce srdečne pozýva budúcich prváčikov a ich rodičov
na slávnostný zápis do 1. ročníka pre školský rok 2015/2016, ktorý sa bude konať
dňa 3. februára 2015 v čase od 14.00 do 17.30 hod. v budove ZŠ
Našim žiakom ponúkame:
• vzdelávací proces realizovaný zavádzaním
moderných a efektívnych vyučovacích metód s využitím interaktívnych tabúľ, počítačov a tabletov,
• modernú školu, ktorá nezabúda na prírodu, zdravý životný štýl a národné tradície,
• kvalitnú výučbu cudzích jazykov – anglického alebo nemeckého už od 1. ročníka,
• výučbu druhého cudzieho jazyka od 6.
ročníka,
• vyučovanie informatiky od 2. ročníka
a rozšírené vyučovanie informatiky od 5.
ročníka,
• vyučovanie v odborných učebniach s inte-

raktívnymi tabuľami,
• možnosť navštevovať školský klub detí
pred vyučovaním i popoludní,
• rozvíjanie talentu a kreativity žiakov v rôznych záujmových útvaroch,
• pravidelný servis školského špeciálneho
pedagóga,
• množstvo zaujímavých mimoškolských
aktivít, v rámci ktorých sa žiaci stretávajú aj so známymi osobnosťami slovenskej
kultúry,
• imatrikuláciu prvákov a kultúrne vystúpenia k Vianociam a ku Dňu matiek,
• v rámci primárneho vzdelávania školu
v prírode, plavecký a korčuliarsky výcvik,

• možnosť zapájať sa do rôznych súťaží a
olympiád /vedomostných, tanečných,
športových/,
• možnosť navštevovať školskú knižnicu,
• exkurzie a školské výlety po Slovensku
aj do zahraničia.
Bližšie sa o nás dozviete na našej webovej
stránke:
www.zsvycapyopatovce.edupage.org
Milí rodičia, na zápis si prineste občiansky
preukaz, rodný list dieťaťa a vyplnený dotazník, ktorý bude k dispozícii v MŠ Výčapy - Opatovce alebo ktorý si môžete nájsť na
webovej stránke našej školy.
Mária Civáňová, riaditeľka ZŠ

Imatrikulácia
„Keď nám prišiel šiesty rôčik, koniec
hrám a rozprávkam, do školy nás zapísali učiť sa tam písmenká...“ Slovami tejto
piesne sme začali slávnostnú imatrikuláciu nás, prvákov. Už dobrých pár dní sme
boli v plnom očakávaní pred našou blížiacou slávnosťou. Počas nácvikov sme si
boli vedomí toho, že nás čaká prvé verejné

vystúpenie pred rodičmi a žiakmi školy.
Hlavnú rolu sme hrali práve my, prváci.
Nácvikom sme sa venovali veľmi zodpovedne a chtivo. Tešilo nás, že naše pozvanie prijalo celé vedenie školy, pán starosta,
rodičia, blízki príbuzní a starší kamaráti
zo školy. Po slávnostnom predstavení našich osobností sme prítomné obecenstvo

zaujali veselými básničkami, ktoré nadväzovali na osvojené učivo. Zabavili sme
ich piesňami a tancom. Za zvukov piesne
„Zelená je tráva“, sme predviedli aj športové výkony. Dúfame, že slová sľubu, ktorý
sme dali, nás budú motivovať a inšpirovať
v každodennej práci k plnej spokojnosti
nás a rodičov.
Touto cestou sa chceme poďakovať našim dievčatám z 9. ročníka, ktoré nám
ochotne pomohli s prípravou a organizáciou slávnostnej imatrikulácie. Ďakujeme
sponzorom, ktorí finančne alebo materiálne pomohli zabezpečiť našu slávnosť: vedeniu ZŠ Výčapy - Opatovce, OcÚ Výčapy
- Opatovce, p. starostovi, D. Šándorovi,
K. Šimanskej, Z. Angermayerovej, Supermarketu COOP Jednota Výčapy - Opatovce, A. Némethovej, Potravinám Mango, J.
Cigáňovi, M. Nergešovej a M. Práznovskému.
Prváci

ŠKOLSTVO
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Čaro Vianoc v materskej škole...

Je tu zas december, ten posledný mesiac
v roku, na ktorý sa všetci tešíme. Sviatok svätého Mikuláša a dlho očakávané Vianoce sú
tie najkrajšie sviatky počas roka. Bývajú plné
nezabudnuteľných okamihov, na ktoré spomíname ešte dlhé roky. Pre každého znamenajú tieto sviatky niečo iné a každý si z nich
vezme to, čo je pre neho vzácne.
Vône a chute, tradície a zvyky, žiarivé detské
oči, či hrejivý pocit pri srdci z možnosti robiť
radosť niekomu inému, sú znakom toho, že
Vianoce sa k nám po roku opäť vrátili.
Aj deti v materskej škole sa pripravovali na
príchod Vianoc. Už začiatkom decembra si
vyzdobili šatne a triedy, napísali list Ježiškovi
a čakali na príchod Mikuláša, tíško medzi sebou šírili správu o príchode Mikuláša:
„Počúvajte všetci, veľkí, maličkí, do okna si
dajte čisté čižmičky!

Dnes večer k nám príde, vraví ocko náš, naozajstný, živý Mikuláš!“
Tento rok nás navštívil v škôlke v piatok dopoludnia, priniesol deťom balíčky plné sladkostí.
Deti si pre neho pripravili piesne a básne.
Druhý decembrový týždeň si deti spolu s rodičmi zhotovovali na vianočnej tvorivej dielni vianočné ikebany, aranžmány a ozdoby na
stromček. Vôňa vianočného pečiva a vianočného punču sa niesla celou škôlkou. Advent
a vianočnú atmosféru dopĺňali ticho znejúce
vianočné piesne:
„Vitaj nám stromček náš, zelené šaty máš,
pekne rovno stojíš, zimy sa nebojíš.
Dáme ti sviečočky na tvoje vetvičky, dáme ti
hviezdičky na tvoje šatičky.“
Spev detí pri vianočnom stromčeku umocňoval predvianočnú atmosféru a oslavu Via-

noc v materskej škole. Vianočný stromček
pekne ozdobený sa trblietal v jedálni materskej školy. Vianočnou besiedkou pri stromčeku sme ukončili prevádzku v tomto kalendárnom roku. Pásmom básní, piesní, vianočných
kolied sa deti poďakovali za darčeky pod
stromčekom.
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, podporu a spoluprácu. Ďakujeme.
Želám všetkým deťom, rodičom a priateľom škôlky krásne a radostné vianočné sviatky, nech vôňa ihličia zavonia vašim bytom,
nech vo Vás každá vianočná chvíľa prebudí
pocit šťastia a pohody. Prajem Vám veselé
Vianoce a šťastný nový rok!
Text: Helena Kováčová, riaditeľka MŠ
Foto: materská škola

OZNÁMENIE
o zápise detí do materskej školy  pre školský rok 2015/2016
Riaditeľka Materskej školy vo Výčapoch - Opatovciach oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok
2015/2016 sa bude konať od 23. februára do 27. februára 2015, v čase od 10.00 do 16.00 hod. v materskej škole.
K zápisu je potrebné:
•
vyplniť žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (žiadosť nájdete na www.msvycapyopatovce.sk alebo v MŠ),
•
priniesť rodný list dieťaťa,
•
predložiť v deň zápisu potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Kritériá prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:
Do materskej školy sa budú sa prednostne prijímať:
- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
- deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
- deti, ktoré dovŕšia do 31. decembra 2015 tri roky veku.

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

Darovanie krvi
Sála kultúrneho domu sa 7. novemba premenila na pracovisko Národnej transfúznej
služby (NTS). Už od rána sem prichádzali
dobrovoľní darcovia krvi. Medzi nimi opäť
nechýbali prvodarcovia, ale aj tí, ktorí absolvovali už množstvo odberov. Napríklad
pre Petra Kupca to bol päťdesiaty odber a
Ladislav Lacena daroval krv už 75-krát. Napriek tomu sa iba skromne usmievali a pripomínali, že to vôbec nie je potrebné zverejňovať. Pracovníkov NTS teší nielen záujem
„stálych klientov“, ale že pribúdajú aj mladí
ľudia. Každý darca je pre nich vzácny a najviac ich mrzí, keď si niekto vybaví v práci
voľno, obetuje svoj čas a jeho krv je z rôznych dôvodov nepoužiteľná. Niekedy je to
nedostatok červených krviniek, prekonaná
choroba ale napríklad mnohé ženy nevedia, že niekoľko mesiacov nemôžu darovať
krv potom, ako absolvovali napríklad aj tetovanie obočia. V novembri boli tri takéto
prípady, ale celkovo bol odber úspešný, keďže prišlo až 31 darcov. Záujem však prejavila základná škola a tak v máji, keď bude

opäť ďalší odber krvi v našej obci, bude už
v priestoroch školy. Cieľom je rozšíriť rady
darcov nielen medzi učiteľmi, ale priviesť
k tejto humánnej činnosti aj rodičov. Deťom zas priblížia, ako vyzerá darovanie krvi
v praxi. Rodičia zároveň môžu ukázať svojim deťom, že strach z injekčnej striekačky
sa dá prekonať, keď človek pomáha iným
ľuďom.
Text a foto: Jolana Čuláková
Veľké ĎAKUJEME! patrí týmto darcom:
Ladislav Lacena, Gabriela Križanová,
Juraj Jánošík, Peter Gál, Ľudovít Dillhoff,
Iveta Bernátová, Peter Belko, Juraj Krpelan, Martina Kunová, Karol Kuna, Magdaléna Staššová, Ľuba Krnčanová, Ján
Krnčan, Lukáš Kapusta, Štefan Kapusta,
Andrej Szársői, Miroslav Čerešník, Peter
Barát, Stanislav Horák, Michal Práznovský, Peter Svorad, Eleonóra Fraňová, Lujza
Balková, Peter Kupec, Agáta Candráková,
Jolana Čuláková, Zdenko Martonka, Silvester Čulák, Peter Satko, Zdenka Satková,
Marián Piterka

Do kultúrneho domu prišlo v novembri až 31 darcov krvi.
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Poďakovanie
heligonkárov
Čas tak rýchlo plynie, že pomaly zabúdame na to, čo sme robili pred mesiacom,
týždňom, včera. Iba v spomienkach nám
ostávajú pekné zážitky a to je dobre.
Pred pár týždňami sme zorganizovali
kultúrnu akciu prvého ročníka – Stretnutie heligonkárov na Podzoborí – u nás
doma vo Výčapoch – Opatovciach. V našom regióne nevšedná v našom regióne
svojho druhu, zašla kultúra hry na heligónku. No nie zabudnutá, lebo aj tu si
v minulosti na priedomí, či inde, posadali
hlúčiky ľudí, spevom pri heligónke oddychovali po namáhavej práci a zaháňali
lopotu. Dovoľte, vážení spoluobčania, aby
som aj touto cestou tlmočil srdečné pozdravy a úprimné poďakovania účinkujúcich heligonkárov, aj zúčastnených spoluobčanov i z okolitých dedín, ktorí svoj čas
venovali tomuto podujatiu. Sponzori, ktorí neraz otáčajú euro, aby prežili, prispeli
na toto podujatie. Za to im úprimne a srdečne ďakujeme a želáme veľa úspechov
v ďalšom podnikaní. Bez pomoci obecného úradu by sa nedosiahol úspešný priebeh a spokojnosť prítomných. Osobitne
poďakovanie za pomoc a podporu patrí
Ing. Jozefovi Holúbekovi, starostovi našej
obce, zamestnancom OcÚ a všetkým, čo
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili pri organizácií a priebehu tohto podujatia.
Pre nás je vaša spokojnosť a prežité radostné chvíle poďakovaním. Želáme si,
aby tradície našich otcov boli trvalo zachované.
Za Podzoborských heligonkárov vám
želám pokojné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný vstup do nového roku.
Ján Rapan

Tanečná skupina AGAIN
Aj v tomto školskom roku pokračuje svoje
pôsobenie v obci Tanečná skupina AGAIN...
Deti, svojím vystupovaním zaujali širokú
verejnosť, čo prezrádzajú nové pozvania na
podujatia, ktoré sa konajú nielen v obci Výčapy – Opatovce, ale aj v meste Topoľčany
napríklad: pozvanie na Mikuláša do SAV
Nitra ako aj privítanie Mikuláša v OD Juh
Topoľčany; Koncoročné posedenie zamestnancov Sociálnej poisťovne v Topoľčanoch;
Posedenie zamestnancov Spojenej školy v Topoľčanoch a iné. Väčšina ľudí si pri
slove mažoretka predstaví usmievavú dievčinu v krátkej sukienke, ako pochoduje v

čele nejakého sprievodu, vyhadzujúc si nad
hlavu paličku. To, čo však pred zrakmi divákov vyzerá tak samozrejme a jednoducho,
ukrýva v skutočnosti dlhé týždne tvrdého
tréningu. Dievčatá sa na každé vystúpenie
zodpovedne pripravujú. Ich odmenou je radosť, potlesk, spríjemnenie kultúrneho alebo spoločenské podujatia a poslednom rade
je to odmena, ktorú pre dievčatá pripravia
organizátori konaného podujatia.
Touto cestou sa chceme poďakovať aj rodičom dievčat, ktoré navštevujú tanečnú skupinu, za čas a ochotu spolupracovať s Tanečnou skupinou AGAIN...

Text a foto: Silvia Kunová
a Mária Kunová

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
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Púť nie je len pre
starých
Z príležitosti Roka Sedembolestnej Panny
Márie zorganizovalo Nitrianske biskupstvo
11. októbra diecéznu púť veriacich do Národnej Svätyne, Baziliky Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne. Babka ma prehovárala, aby
som išla s ňou. Keďže som na žiadnej takej
púti ešte nebola, myslela som si, že je to iba
pre starých ľudí, ale aj napriek tomu so súhlasila a išla. Ráno sme si sadali do autobusu celé
nedočkavé. Cesta ubehla rýchlo. Na začiatok
sme sa pomodlili ruženec a potom sme s babkou už len klábosili. Keď sme prišli na miesto,
a ja som uvidela tú kopu ľudí, bola som úplne
zaskočená. Boli tam ľudia všetkých vekových
kategórií, od bábätiek až po seniorov. Pred
omšou sme mali ešte dosť času, takže sme
sa porozhliadli po areáli baziliky a pokupovali nejaké suveníry. Omša bola pekná, napĺňajúca. Keď som sa pozerala na ľudí, bolo
vidieť, ako prítomnosť vnútorne prežívajú.
Keď prišiel čas ísť domov, ani sa mi nechcelo.
Bol to krásny zážitok, ktorý si určite rada zopakujem. Ďakujem mojej babke, že ma tam
vytiahla.
Text: Viktória Kunová

Koncert na hody
Výročie posviacky farského kostola sa
nieslo v slávnostnom duchu a bolo ukončené koncertom.
Poslednú októbrovú nedeľu sme oslávili
posviacku kostola, u nás známe ako hody.
Slávnostnú svätú omšu celebroval dekan
z Topoľčian. Po duchovnom nasýtení sme
zasadli k prestretým stolom s pečenou
kačicou, deťom popoludní nechýbali kolotoče. Večer sme sa tešili na nevšedný
koncert.
Marián Bango je 42-ročný charizmatický nevidiaci rómsky umelec s krásnym
hlasom. Hoci oficiálne hudobné vzdelanie nemá, spieva srdcom. Nazývajú ho aj
slovenský Bocelli. Dvadsať rokov spieval
vo Viedni ako pouličný umelec. Manželka
Alexandra mu v roku 2009 v relácii Modré
z neba vysnívala stretnutie s tenorom Petrom Dvorským, ktoré ho katapultovalo
na spevácke výslnie. Vystupuje v televízii,

spieva s opernými velikánmi, zúčastňuje
sa benefičných koncertov, talentových súťaží, vydal tri CD.
Nevidiaca Saška je aj jeho manažérkou
a moderátorkou koncertov. Slávnostný
večer otvorila známa Schubertova pieseň
Ave Maria. Počas koncertu zazneli operné
árie, kantilény, evergreeny, piesne z repertoáru slávnych tenorov, ľudové aj vlastné
piesne. Jednotlivé piesne sprievodným
slovom a poéziou sprevádzala manželka.
Každý si našiel to svoje v tomto jedinečnom hudobnom zážitku. Poďakovaním
za takmer 90 minútový koncert bol dlhotrvajúci potlesk prítomných divákov.
Vstupné bolo dobrovoľné.
Maroš Bango sa snaží ľuďom rozdávať
životnú energiu a optimizmus. Po koncerte zostal so záujemcami v družnej besede.
Text: Gabriela Jánošková

Zo zákulisia prípravy adventných vencov
Už niekoľko rokov máme u nás vo farnosti zaužívaný zvyk „výroby“ adventných vencov. Aj tento rok sme vence robili
v pastoračnom centre. Prírodný materiál
na prípravu „korpusov“, ktoré tvoria základ každého venca, nám poskytla pani
Margita Magáthová a pán Imrich Dékaň.
K ženám, ktoré každoročne pripravujú
vence, sa pridali aj nové pomocníčky. Tie
odvážnejšie začali pripravovať korpusy
s ihličím, ostatné zabezpečovali strihanie
čečiny. Teta Terka Michalíková každoročne upečie výborné pagáče, aby sa „pracovná čata“ troška posilnila. Každý sa snažil
pomôcť, ako vedel. Tak napríklad otec Ľuboš sa postaral o to, aby sme ráno prišli
do vykúrenej miestnosti. V zápale práce
sme niekedy ani nezbadali, že je čas obeda, niektoré si odbehli domov len niečo
„zobnúť“ a ponáhľali sa naspäť. Atmosféra a nálada v spoločenstve bola výborná.
Potešujúce je, že stúpa záujem o „hotové“
adventné vence. Výťažok z predaja sa tento rok použije na spolufinancovanie výroby ikon, ktoré budú umiestnené v našom
Kostole Božieho milosrdenstva. Snažili
sme sa vyrábať vence v duchu kresťanskej
tradície, skromne, aby svojím vzhľadom

odzrkadľovali podstatu adventného obdobia. Obdobia, ktoré symbolicky znázorňuje práve adventný veniec so štyrmi
sviečkami, ktoré sa postupne zapaľujú
počas štyroch adventných nedieľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje
prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje
temnotu a strach, pretože On je „Svetlo
sveta“. Každá zo sviec venca má však svoj
liturgický význam: prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení pokánia a tretia
sa nesie v znamení radosti, preto sa zvykne dávať ružová sviečka. Štvrtá adventná
nedeľa hovorí o udalostiach bezprostredne pred Ježišovým narodením.
Chceme veriť, že adventné vence, ktoré
sme pre vás vyrábali s láskou, neprispejú
len ku skrášleniu vašich príbytkov, ale že
nám všetkým v prvom rade sprítomnia
obdobie PRÍCHODU Božieho Syna na
svet, na ktorý sa máme čo najlepšie pripraviť, aby sme Vianoce v našom spoločenstve mohli sláviť s čo najväčším duchovným úžitkom.
Text: Erika Hrnčárová
Foto: Katarína Tóthová,
Mária Ďurčová
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Dobrá novina vstupuje do jubilejného ročníka
Už uplynuli dve desaťročia od obnovenia
koledníckej tradície a hoci naša účasť v nej
nedosiahla ešte dvojciferné číslo, chápať
ako rozmer solidarity s ľuďmi žijúcimi v situáciách extrémnej chudoby mení nastavenie človeka, prežívame aj tento rok.
Učíme sa vnímať svetlo dobra v našich
srdciach, dobra, ktoré mocnie rozdávaním.
Sme vďační za Dobrú novinu, cez ktorú
môžeme pomáhať, no vďaka ktorej sme aj

my sami obohatení. Aj prostredníctvom
nej môžeme plnšie prežívať tajomstvo Vianoc. Príchod Ježiša - malého dieťaťa, ktoré
z lásky k nám prišlo na tento svet. Radostnú zvesť o Spasiteľovom narodení vám
zvestujeme 25. decembra, popoludní. Pre
tých, ktorým je blízka reč čísel dopĺňame,
že sa minulým ročníkom podarilo v našej
farnosti vyzbierať 557 € a tak ako mocnie
dobro z úvodu, tak darovaním zosilneli

aj cifry, v konečnom výsledku na viac než
900 000 €.
Vždy, keď človek pre človeka urobí niečo
pekné z lásky, svet sa stane o kúsok krajším, lepším miestom pre všetkých. Toto
nás prišlo naučiť dieťa, ktorého narodeniny oslávime onedlho aj tento rok. Požehnané a milostiplné sviatky!
Vaši koledníci

Tak ako ho nepoznáte
Mnohí ľudia začínajú
nakupovať vianočné darčeky už dlho pred Vianocami a vo veľkom sa pripravujú na príchod tých
najkrajších sviatkov roka.
Deti očakávajú sneh, iní pokoj a rodinnú
pohodu. My, skauti, betlehemské svetlo.
Tento malý plamienok nádeje sa stal pre náš
zbor symbolom Vianoc.
Korene svetla pokoja sú veľmi staré, siahajú až do 11.storočia. Legenda hovorí, že betlehemské svetlo prvýkrát priniesla skupinka
otrhaných mládencov na čele s jedným, ktorý niesol zapálenú sviecu s plameňom. Boli
to vojaci, ktorí bojovali v križiackych výpravách, v ktorých bol oslobodený Betlehem,
rodisko Ježiša a taktiež Jeruzalem, mesto,
kde umrel. Jeden mladý križiak sa zaprisahal, že ak to prežije, prinesie do svojho rodného mesta plamienok ohňa z betlehemskej
baziliky. Máloktorí mu verili, pretože z križiackych výprav sa vrátil len málokto. Po
troch rokoch, tesne pred Vianocami v roku
1099 dorazili otrhaní mládenci do talianskej
Florencie. Všetci prisahali, že plamienok
je z Betlehema a onen mládenec ho niesol

v čase i nečase, po mori i púšti, len aby splnil
svoj sľub. Novodobú históriu svetielka nádeje začali písať naši susedia z Rakúska v roku
1986. Každý rok sa v hornom Rakúsku hľadá „Dieťa svetla,“ ktoré sa v uplynulom roku
vyznamenalo svojou prácou, dobrovoľnou
pomocou iným a taktiež povšimnutiahodným správaním. Toto dieťa odpáli svetlo
v Bazilike Narodenia Pána a letecky ho prinesie do rakúskeho mesta Linz. A presne tak
sa stalo i tento rok. Dňa 24. Novembra 2014
odpálil svetlo 9-ročný Tizian Ronacher. Odtiaľto sa bude tento symbol Vianoc šíriť ďalej
do 25 krajín Európy. Slovenský skauting sa
po prvýkrát do tradície svetla zapojil v roku
1990. V tomto istom roku aj členovia nášho
zboru priniesli večer pred Vianocami betlehemský plamienok do farského kostola, kde
jeho žiara horela počas celých sviatkov. Ale
ako miestnych skautov zbadali naši spoluobčania prinášať svetlo, tak ich zastavovali
a prosili, aby priniesli svetlo aj do ich domovov. A takto sa začala písať už 25 – ročná
tradícia betlehemského svetla vo Výčapoch
– Opatovciach.
Aj tento rok vám naši skauti prinesú plamienok nádeje do farského kostola, kde si

môžete plamienok odpáliť a tiež vám svetlo
roznesú do vašich domovov 24. decembra,
na Štedrý deň. Roznášať sa začne o 9:00 hodine ráno. Svetlo z Betlehema je jednoduchým a zároveň krásnym symbolom pokoja,
porozumenia, lásky a mieru. Preto každé
ďalšie odpálenie svetielka odkazuje tiché
prianie, aby sa pokoj a mier šírili tak, ako
keď sa šíri betlehemský plamienok od človeka k človeku.
Text: Natália Kunová
Foto: archív zboru

„Boh ma vlastnil už od
počiatku svojich diel.“
Možno si kladiete otázku, kto mohol
povedať túto zvláštne, duchovne silnú
vetu. Aj my sme si kládli túto otázku.
No odpoveď už poznáme. Bola to práve naša nebeská matka Panna Mária,
o ktorej bola aj naša posledná divadelná
hra pod názvom „Božia snúbenica“. Je
to prvá časť z divadelného pásma, o tej,
ktorú tak verne poznáme. Avšak ak sa
opýtate veriacich napríklad na to ako sa
volala matka Panny Márie alebo jej otec,
tak by väčšina odpovedala, že nevie. My
sme to chceli zmeniť, chceli sme spolu
s divákmi nazrieť do života mladého
dievčaťa, ktoré si Boh vyvolil za snúbenicu už dávno pred tým ako začala existovať. Druhá časť a teda pokračovanie
života Panny Márie, bude práve o narodení jej syna a nášho Pána Ježiša Krista
pod názvom „Božia matka“. Týmto by
sme vás chceli srdečne pozvať na toto
pokračovanie, ktoré bude vo farskom
kostole Božieho milosrdenstva vo Výčapoch – Opatovciach dňa 26. decembra
2014. Tešíme sa na vás. .
Text: Laura Piterková
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