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Každoročne naši skauti absolvujú letný tábor. Tentokrát si
svoje stany rozložili v Mošovciach pri Turčianskych Tepliciach.
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Novým oplotením sa podarilo zvýšiť bezpečnosť školy.
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• Zdravotné stredisko s úsporou aj novou vizážou
• Harmonogram vývozu separovaného odpadu
platný od 1. septembra 2014
• Nové knihy v obecnej knižnici

Milan Herceg ukončil svoju aktívnu futbalovú činnosť
rozlúčkovým zápasom.
Strana 13

• VYHLASENIE KANDIDATÚRY pre voľby
starostu obce a pre voľby poslancov Obecného
zastupiteľstva
• Obecný web v novom dizajne

V septembri 2014 sa uskutočnil 1. ročník HELIGONKÁROV NA PODZOBORÍ, kde sa stretli heligonkári z celého
Slovenska. V záverečnom defilé sa spojili generácie vyznávačov tohto hudobného nástroja. Viac o tejto vydarenej akcii
sa dočítate na 2. strane.

KULTÚRA
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Heligónky zneli do neskorého večera
O pôvode heligónky kolujú všelijaké historky a o to, kde je jej pravá kolíska sa medzi
sebou prú Rakúšania, Nemci a naši západní
bratia, Česi. My, Slováci sa do toho sporu
nemiešame i keď v niektorých historických
prameňoch sa našli zmienky o výskyte niečoho ako jednoradová harmonika na Horných Uhrách už z obdobia Jánošíka.

Heligónka je veľmi podobná harmonike,
laicky označovanej aj „pupčekovej alebo
gombikovej“, odborne nazývanej diatonickej harmonike. Heligónky sú v podstate diatonickými harmonikami a i spôsob hry na
nich je identický. Rozdiel však je len v tom,
že na ľavej (basovej) strane majú vmontované tzv. heligónové basy, ktoré dávajú

Zlatým klincom večera bola vyštudovaná
operná speváčka Vlasta Mudríková, mnohokrát označovaná ako drahokam slovenského
folklóru.

Najmladším heligonkárom bol 7-ročný Miško
Červeňan z Trenčianskych Stankoviec, ktorý
sa hre na heligónku venuje len pár mesiacov.

heligónkam charakteristický hlas. Zvuk heligónových basov je hlbší a výraznejší, čím
pripomína zvuk trúbky – heligónky.
A práve tento typický heligónkový zvuk sa
v prvú septembrovú sobotu popoludní začal ozývať v našom kultúrnom dome. Ešte
skôr, ako domáci, Podzoborskí heligonkári,
otvorili 1. ročník stretnutia heligonkárov
na Podzoborí, pomaly prichádzajúci účastníci lákali divákov krásnymi ľudovými
piesňami. A divákov prišlo požehnane. Čakalo na nich 21 interpretov s naladenými
heligónkami a rozcvičenými hlasivkami.
Diváci mohli vidieť interpretov rôznych vekových skupín, pričom najmladší interpret
Miško mal len 7 rokov a najstarší účastník
oslávil 86 narodeniny. Heligonkári pricestovali zblízka, ale aj z Oravy, Liptova a z
ďalekého východu Slovenska. Na osvieženie nám zahrala TERCHOVSKÁ MUZIKA na sláčikových nástrojoch. Spestrením
programu bola tombola, ktorú si diváci
mohli zakúpiť. Samozrejme o občerstvenie
bolo postarané J.
Bolo to krásne kultúrou a hudbou naplnené popoludnie, ktoré po skončení oficiálneho programu pokračovalo až do neskorej noci. Veríme, že už teraz sa môžeme
tešiť na ďalší, druhý ročník takého krásneho kultúrneho podujatia.
Text: Jana Kunová
Foto: Jozef Holúbek

Súťažilo sa po tretíkrát
Poslednú júnovú sobotu naša obec opäť
pripravila pre súťaživých milovníkov guláša súťaž v jeho varení. Pretekov sa zúčast-

Víťazný tím Kelťáci

nilo 10 súťažných družstiev, zložených prevažne z našincov. Po niekoľko hodinovom
varení, dochucovaní a chutnaní všetky tímy

odovzdali súťažnú vzorku porote. Všetky
vzorky boli anonymne ohodnotené a najlepšie tri z nich boli ocenené hodnotnými
darčekmi.
Na treťom mieste sa umiestnil tím „Filipko“, druhé miesto obsadilo „Gulášové Trio“
a za najlepší guláš tohto ročníka bol ocenený tím pod názvom KELŤÁCI.
Počasie bolo ideálne, ako pre zúčastnených súťažiacich, tak i pre ostatné atrakcie.
Čakanie na degustáciu a hodnotenie starostlivo pripravených gulášov nám spríjemnili rôzne atrakcie pre deti a podmaz našich
heligonkárov. Získané kalórie po maškrtení
na tejto tradičnej mäsovej pochúťke mali
možnosť všetci vyskákať na trampolínach,
pod vedením šikovného trénera.
Veríme, že táto akcia sa stane peknou tradíciou i v nasledujúcich rokoch a rovnako
ako tento rok nám spríjemní príchod najkrajšieho ročného obdobia.
Text: Martina Kováčová
Foto: lb

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

3

Opäť zahorela Vatra zvrchovanosti
Vatra zvrchovanosti – nezvyklé slovné spojenie prinajmenšom pre tú skupinu obyvateľstva, ktorým nič nehovoria tieto slová ani

samostatne. Nuž nečudo tým, ktorí majú len
pár krížikov na chrbte a ktorým spomienka
na lákavé špekáčiky zaktivizovala chuťové

Opekanie špekáčikov prilákalo na ihrisko
veľa detí
poháriky aj dnes, no podstata pomenovania
tkvie v inom. A ani nemusíme ísť ďaleko,
len o 22 rokov, kedy bola za existencie česko-slovenskej federácie prijatá Deklarácia
o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Ňou
bola vyhlásená samostatnosť Slovenska ako
základ suverénneho štátu slovenského národa. Nech teda Vatra zvrchovanosti horí ako
pripomienka slobodného, samostatného a
suverénneho Slovenska aj nabudúce.
Text: Patrícia Halászová
Foto: Jozef Holúbek

Slovenské národné povstanie
V auguste sme si pripomenuli významné 70. výročie od vypuknutia
Slovenského národného povstania /SNP/. Vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady /SNR/ v decembri 1943 s programom Vianočná dohoda, predpokladalo obnovu ČSR na základe rovnosti oboch národov.
Cieľom bol boj za odstránenie nacisticko-nemeckého diktátu na území slovenského
štátu. Slovenské hranice prekročili nemecké
okupačné vojská 29. augusta 1944. Podplukovník generálneho štábu Ján Golian vydal
rozkaz, aby jednotky slovenskej armády
kládli fašistom odpor. Heslo znelo: „Začnite
s vysťahovaním!“. Bol to začiatok Povstania.
Medzi jednotlivými príslušníkmi vtedajšieho antifašistického hnutia často chýbala
výraznejšia vzájomná symbióza, ktorá by
zabezpečila lepšiu organizáciu SNP. Napriek
viacerým nepriaznivým okolnostiam sa
Povstanie v krátkom čase rozšírilo na vyše
30 vtedajších okresov s rozlohou asi 20 000
kilometrov štvorcových s približne 1,7 milióna obyvateľmi. SNR prijala 1. septembra
1944 deklaráciu o prevzatí všetkej moci na
povstaleckom území, na ktorom sa obnovilo
demokratické Československo. Hlavnú časť
tohto oslobodeného územia tvorilo najmä
stredné Slovensko a jeho sídlom bola Banská Bystrica. Ján Golian bol 5. septembra
povýšený na generála a stal sa veliteľom celej
slovenskej armády.

Útok 18. SS divízie na juhu znamenal začiatok ofenzívy nemeckých okupačných
vojsk, ktoré mali výraznú, najmä technickú
prevahu nad povstalcami a vyvolal krízovú situáciu povstaleckej obrany. Napriek
veľmi zložitej situácii sa povstalci dokázali
hrdinsky brániť až do 27. októbra 1944, keď
Nemci obsadili Banskú Bystricu. Na to generál Rudolf Viest vydal rozkaz o ústupe do
hôr a povstalci prešli na partizánsky spôsob
boja. Najmä vďaka SNP sa Slovensko stalo
členom víťaznej spojeneckej koalície, ktorá v boji porazila fašistickú hrozbu. Dva
mesiace sa proti nemeckej presile bránilo
60 000 vojakov armády a 18 000 partizánov,
spolu so Slovákmi aj príslušníci 30 národov
a národností Európy, Ameriky a Austrálie.
Udržanie povstaleckého územia počas tohto
obdobia v tyle sovietsko-nemeckého frontu,
rozsah, dĺžka a vojenský význam povstania
ho zaraďujú k najvýznamnejším antifašistickým vystúpeniam.
V predvečer výročia sme si v úzkom kruhu zhromaždených občanov, pripomenuli
SNP aj v našej obci pri pomníku padlých.

Po hymnách Slovenskej republiky a Európskej únie vystúpil s prejavom starosta obce
Jozef Holúbek. Na záver sa položením venca uctila pamiatka padlých hrdinov SNP. Z
našej obce to bol Augustín Tóth (25.1.1916
Trnava – 10.10.1944 Hora), Vincent Kuna
(18.11.1917 Biele Rusko - 14.2.1944 Zámostie) a Július Doboš (8.4.1922 Hrabušice
– 22.10.1944 Sokol).
Text: Gabriela Jánošková
Foto: lb
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Spomienky na Povstanie
Slovenské národné povstanie /SNP/ sa stalo jednou z kľúčových a pozitívnych udalostí slovenských dejín. Prinášame vám rozhovor s jedným
z posledných účastníkov Povstania. Hoci pán Dominik Buday oslávil
15. júla deväťdesiate prvé narodeniny, jeho spomienky sú stále živé.

Pán Buday, ako ste sa dostali do armády?
Narukoval som na riadnu vojenskú službu do Spišskej Novej Vsi. Slúžil som v 9.
rote pod velením stotníka Vitalaja. V kasárňach bolo dobre, zúčastňovali sme sa na
rôznych cvičeniach.
Čo sa stalo po 29. auguste?
Keď vypuklo SNP, nás vojakov odvelili
na východné Slovensko do Medzilaboriec.
Prvé boje začali v okolí Vrútok, neskôr sa
strieľalo v Martine, Banskej Bystrici. Boli
sme nasadení do bojov tam, kde to bolo
potrebné.
Spomínate si na tieto boje?
Ostré boje boli veľmi nebezpečné. My, vojaci sme boli v zákopoch vo vzdialenosti asi
15 m od seba. Tam sme prežili dni a noci.
Raz sa k nám blížili asi desiati partizáni.
Totiž, my sme si mysleli, že sú to partizáni.
Počuli sme ich rozprávať a nemecký jazyk
ich prezradil. Boli to vyzbrojení Nemci.
Došlo k prestrelke, v ktorej sme my zvíťazili

a Nemci utrpeli ťažké straty.
Aké ste mali zbrane?
Ako vojaci sme boli vyzbrojení rôznymi
zbraňami: ťažký guľomet, pušky, pištole,
granáty. Ja som mal na starosti ľahký guľomet a na obsluhu guľometu som mal prideleného ešte jedného vojaka.
Ako prebiehalo zásobovanie?
Zásobovanie vojakov zbraňami, muníciou ale aj odevom mala na starosti armáda. Taktiež o stravovanie sa starali vojaci.
Stretávali ste sa aj s civilným obyvateľstvom?
Nie, my sme v dedine neboli, ani k nám
nikto neprišiel. Zdržiavali sme sa na jednom mieste v horách. Ako postupoval
front, boli sme prevelení do bojov na ďalšie
miesta.
Čo sa stalo po potlačení Povstania?
Došlo k odzbrojeniu, niektorým sa podarilo prebehnúť k Rusom. Ale mnohí, medzi
nimi aj ja, sme padli do nemeckého zajatia.
Asi dva dni sme strávili v kasárňach. Odtiaľ

Ďakovali darcom krvi
V nitrianskej synagóge sa 12. septembra uskutočnilo oceňovanie darcov krvi. Všetkým
darcom patrí veľká vďaka za nezištné darovanie najvzácnejšej tekutiny, ktorá neraz zachránila množstvo životov.
Ocenenie prevzala i naša spoluobčianka Mgr. Cecília Machová, ktorá za desať odberov
dostal bronzovú plaketu profesora Jánskeho.

nás nákladným vlakom vzali do Saganu na
nemeckých hraniciach. Tam som v zajatí
prežil dva mesiace. Potom nás zobrali do
Wandenburgu, kde bolo asi tristo zajatcov.
Všade bola vojenská stráž, na útek sa nedalo ani pomyslieť. Napísať list, dať o sebe
správu, bolo nemožné. Jedlo bolo čudné,
často sme ani nevedeli, čo jeme. Pracovali sme v uhoľných baniach, bola to veľmi
ťažká, deväť mesiacov trvajúca robota. Našťastie, s banským majstrom – steigerom, sa
dalo vychádzať. Pamätám sa, že blízko baní
bola továreň. Robotníci tam boli v čistých
bielych odevoch. Vraj tam z uhlia vyrábali
margarín.
Ako ste sa odtiaľ dostali?
Keď sa skončila vojna, Nemci sa už o
nás nestarali. V lete sme opustili zajatecký tábor, ušli sme odtiaľ. Ale s nemeckým
spolupracovníkom Pavlom som sa rozlúčil. A vybral som sa na strastiplnú cestu
domov. Najskôr som cestoval vlakom, ale
veľmi krátko, len 25 kilometrov. Vyhodený
most a zničené koľaje prerušili cestovanie.
Nezostalo mi nič iné, len ísť peši. Bolo to
ťažké, často som bol hladný, nebolo čo jesť.
Cestou som stretol Výčapčana Petra Billika. Keď som prišiel na Slovensko, ľudia mi
pomohli, dali mi jesť, mohol som sa ostrihať, oholiť. Rodičia boli prekvapení a veľmi
šťastní, keď som sa vrátil.
Ako sa uberal Váš život?
Jeden rok som robil v bani v Handlovej a
potom až do dôchodku v Hydromelioráciách. Oženil som sa, mali sme syna a dcéru.
Ako trávite čas v súčasnosti?
Zatiaľ je dobre, kým mi ako-tak slúži
zdravie. Každý večer si pozriem televízne
noviny, mám rád relácie s ľudovými piesňami. Nechýbajú ani prechádzky na čerstvom
vzduchu.
Prajem Vám, pán Buday, ešte veľa pokojných dní v zdraví a pohode. Ďakujem za
rozhovor.
Zhovárala sa Gabriela Jánošková

OSPRAVEDLNENIE
V článku Požehnanie úrody vo
vinohradoch v minulom čísle sme uviedli, že sa podujatie
uskutočnilo na sviatok sv. Floriána. Patrónom vinohradníkov je
však sv. Urban.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
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Zdravotné stredisko s úsporou
aj novou vizážou
„Zdravotné stredisko Výčapy - Opatovce - Zníženie energetických nárokov stavby“, to je názov projektu s ktorým sa naša obec zapojila do
realizácie v rámci programu MUNSEFF.
Po úspešnej realizácii projektu rekonštrukcie materskej školy v roku 2012, na ktorú naša
obec získala peniaze z grantového programu
MUNSEFF, obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch-Opatovciach ešte v roku 2013 schválilo
zapojenie sa Obce Výčapy – Opatovce do realizácie projektu „Rekonštrukcia Zdravotného
strediska Výčapy – Opatovce – zníženie energetických nárokov stavby“.
V rámci uvedeného programu, realizovaného Európskou bankou pre obnovu a rozvoj /
EBRD/ v Slovenskej republike s finančnou
podporou Európskeho spoločenstva /ES/,
ktorý je v súčasnosti jediným nástrojom špeciálne zameraným na financovanie projektov

energetickej efektívnosti municipalít, sa nám
tak rekonštrukciou ďalšieho objektu vo vlastníctve obce, naskytá príležitosť vylepšiť platné tepelné štandardy budovy, znížiť náklady
na energie a v neposlednom rade i vylepšiť
architektonický vzhľad budovy.
Po vypracovaní projektovej dokumentácie,
nezávislá spoločnosť ENVIROS, s.r.o., Česká
republika, vykonala k danej stavbe energetický audit, predmetom ktorého bolo technicko-ekonomické posúdenie úspor energie a
návrh opatrení vedúcich k zníženiu spotreby
palív a energie v hodnotenom objekte. Závery energetického auditu potvrdili oprávnenosť realizácie projektu a jeho zapojenia do

programu MUNSEFF II. Realizáciou navrhovaných opatrení projektu budú dosiahnuté 52,28% úspory energií oproti pôvodnému
stavu.
Po odsúhlasení realizácie projektu Slovenskou sporiteľnou a. s., ktorá po vyčerpaní
finančných prostriedkov EBRD, na jar 2014
uzatvorila s EBRD zmluvu o navýšení zdrojov v programe MUNSEFF, ako i odsúhlasení
poskytnutia úveru vo výške 75.540,- EUR na
predmetný účel, bol spustený, v našej spoločnosti tak zatracovaný proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela. Realizátorom
diela, po splnení požadovaných náležitostí v
rámci procesu verejného obstarávania sa stala spoločnosť STAVBA A INŽINIERING, s r.
o. so sídlom vo Vrábľoch. Ja len pevne verím,
že predmetná spoločnosť použije počas realizácie rekonštrukcie stavby materiály, ktoré sa
zaviazala použiť a zhotovené dielo odovzdá
do dvoch mesiacov tak, ako sa tomu zaviazala
i v uzavretej Zmluve o dielo.
A čo sa vlastne v rámci rekonštrukcie bude
robiť? Súčasť navrhovaných opatrení pozostáva zo zateplenia obvodových stien doskami minerálnej vlny hr. 120 mm, zateplenia
stropu do pôdy minerálnou vlnou v dvoch
vrstvách hr. 80 mm a 40 mm, výmena vchodových dverí za plastové s izolačným dvojsklom, hydraulické vyregulovanie kúrenia.
Okrem prác súvisiacich s uvedenými opatreniami bude vykonaná výmena strešnej krytiny, ktorú nahradí ľahká plechová strešná krytina, bude vykonaná výmena poškodených
častí nosných prvkov krovu, výmena klampiarskych prvkov, sanácia vlhkého muriva a
montáž nového bleskozvodu.
Po vykonaní rekonštrukčných prác budovy zdravotného strediska budú následne
vykonané práce súvisiace s rozšírením parkovacej plochy pred zdravotným strediskom
ako i s odvedením dažďovej vody. Súčasne
bude vykonané rozobratie súčasného oplotenia zdravotného strediska. Toto by malo
byť v budúcom roku nahradené oplotením
novým. Nový stav osadenia oplotenia bude
zohľadňovať zámer rekonštrukcie priechodu
pre chodcov so zavedením bezpečnostných
prvkov ako i zlepšením výhľadu pri vjazde z
miestnej komunikácie na štátnu cestu I/64.
Posledne uvedené práce budú realizované z
vlastných zdrojov obce.
Text a foto: Jozef Holúbek,
starosta obce
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Obecný web v novom dizajne

Mnohí z vás si iste všimli, že od 14. júla
2014 funguje obecná webová stránka v
novom dizajne. Pre vynovenie nášho webového sídla sme sa rozhodli po siedmich
rokoch fungovania. Obnovou stránky sme
získali novú, modernú grafiku podľa posledných trendov a dodali sme webu našej
obce vyššiu hodnotu a kredit. Jednou z noviniek je zásobník hlavičiek, ktorý zabezpečuje, že sa po prekliku na stránke mení
vrchná časť – obmieňajú sa tam fotografie
obce, a to obecného úradu, základnej školy,
interiéru Kostola Božieho Milosrdenstva a
leteckých snímok obce. Ďalšou z noviniek
je baner pre aktuality z obecného úradu,
kultúry a športu. Technickým prevádzkovateľom je i naďalej spoločnosť WEBY

GROUP, s r. o., so sídlom vo Zvolene.
Veríme, že nový dizajn stránky oceníte
a vždy tu nájdete potrebné informácie. V
prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku
nás prosím kontaktujte na: webmaster@
vycapy-opatovce.sk Za každý podnet, ktorý
prispeje k zlepšeniu nášho webového sídla
vopred ďakujeme.
Text: lb

Po pripomienkach
občanov sa názvy
ulíc zmenili
Názvoslovná komisia na svojom II. zasadnutí prehodnotila pripomienky občanov k predloženým názvom pomenovania
ulíc v obci. Na obec prišlo 40 písomných
pripomienok od občanov. Po zhodnotení všetkých pripomienok komisia navrhla
novú verziu názvov ulíc v obci nasledovne:

Návštevníci webu hodnotia nový dizajn pozitívne.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce  
vo Výčapoch – Opatovciach 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia vo Výčapoch - Opatovciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Jozef Holúbek, Ing., 48 rokov, starosta obce,
951 44 Výčapy - Opatovce č. 240, nezávislý kandidát

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva vo Výčapoch – Opatovciach 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia vo Výčapoch - Opatovciach podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Stanislav Balko, 56 rokov, živnostník,
951 44 Výčapy–Opatovce č. 622, SDKÚ-DS
2. Eva Bedeová, Mgr., 48 rokov, sociálna pracovníčka,
951 44 Výčapy – Opatovce č. 738, SMER - SD
3. Jaroslav Čulák, 37 rokov, podnikateľ,
951 44 Výčapy - Opatovce č. 129, SMER – SD
4. Martin Čulák, PaedDr., 36 rokov, SZČO,
951 44 Výčapy – Opatovce č. 704, nezávislý kandidát
5. Slavomír Fiksel, 57 rokov, živnostník,
951 44 Výčapy – Opatovce č. 765, SMER –SD
6. Pavol Kollár, Ing., 49 rokov, štátny zamestnanec,
951 44 Výčapy – Opatovce č. 51, nezávislý kandidát
7. Tomáš Kucka, Ing., 30 rokov, konštruktér,
951 44 Výčapy – Opatovce č. 260, SMER – SD
8. Katarína Kunová, 26 rokov, pedagogická pracovníčka,
951 44 Výčapy – Opatovce č. 198, SMER - SD
9. Zdenka Miškolciová, 55 rokov, odborná referentka,
951 44 Výčapy – Opatovce č. 774, SMER – SD
10. Zuzana Molnárová, Ing., 40 rokov, ekonómka,
951 44 Výčapy – Opatovce č. 43, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
11. Marián Piterka, Ing., 42 rokov, stavebný inžinier,
951 44 Výčapy – Opatovce č. 134, KDH
12. Erika Šebová, 52 rokov, administratívna pracovníčka,
951 44 Výčapy – Opatovce č. 137, SMER - SD

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 
v sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7.00 – 20.00 h v sále KD

1.
Stromová
2.
Za humnami
3.
Pri trati
4.
Okružná
5.
Staničná
6.
Dlhá
6a.
K vinohradom
7.
Krátka
8.
Skýcovská
9.
Výčapská
10.
V kúte
11.
Domovina
12.	Školská
13.
Opatovská
14.
Kultúrna
15.
Hydinárska
16.
Spojovacia
17.
Juh
18.
Hlavná
Text: Jarmila Bernátová
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Prečo je nevyhnutné triediť odpad?
Dôvodov skutočne nie je málo. Správne
triedenie, teda separovanie odpadov okrem
iného zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrí prírodné zdroje surovín a energie,
redukuje množstvo odpadu na skládkach,
vrátane čiernych, ktoré sa takto eliminujú a
umožňuje sa opätovné využitie odpadov recykláciou.
Existuje však aj ďalší dôvod: Skládkovanie
bude v budúcnosti stále drahšie, nakoľko
skládky enormne zaťažujú životné prostredie a verejnosť ich výstavbu na svojom území
odmieta. Separovanie nie lacná záležitosť,
bude však lacnejšie ako skládkovanie.
Dňom 1. septembra 2014 bol spustený
projekt separácie skla, papiera, plastov a biologicky - rozložiteľných odpadov v zmysle
platnej legislatívy, ktorá je pre všetkých oby-

vateľov záväzná a začal platiť nový harmonogram vývozu papiera, plastu a komunálneho
odpadu.
Zároveň sa zaviedli novinky do systému
vývozu, a to:
• ak bude v nádobách na separovaný odpad
iný odpad, ako tam patrí, nebudú tieto nádoby vyvezené!!!
• ak budú mať domácnosti väčšie množstvo plastov, môžu dávať plast aj do vriec a
vyložiť spolu s nádobou.
• ak budú mať domácnosti väčšie množstvo
papiera, môžu ho dávať do papierových alebo
kartónových krabíc, alebo môžu tento papier
zviazať a vyložiť vedľa nádoby na papier.
• komunálny odpad sa bude vyvážať výhradne len zo zberných nádob - NIE Z
VRIEC. Ak jednotlivé domácnosti majú

väčšie množstvo komunálneho odpadu je
potrebné, aby si zabezpečili ďalšiu nádobu
na komunálny odpad. Plastové 120 l nádoby
na komunálny odpad si môžete zakúpiť aj na
obecnom úrade.
Bio-odpad je možné od 1. októbra 2014
vyvážať do kompostárne, a to:
• pondelok – piatok v čase 8,00 – 15,00 hod.
• každú sobotu v čase od 8,00 – 13,00 hod.
Kompostáreň sa nachádza pri čističke odpadových vôd.
Sklo sa vhadzuje do zberných nádob zelenej farby, ktoré sú umiestnené pred administratívnou budovou poľnohospodárskeho
družstva, obecným úradom a kultúrnym
domom.

Nový harmonogram vývozu separovaného
a komunálneho odpadu
október
Po
Ut
Po
Po

13
14
20
27

Vysvetlivky:

Papier
noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam,
plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky
papier, viacvrstvové (krabicové) obaly od mlieka a iných mliečnych výrobkov, džúsov

Plasty
november
Po
Po
Po
Po

3
10
24
24

december
Po
Po

8
22

plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich
prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, polystyrén, plastové tašky,
vedrá, koše, prepravky atď.

Komunálny odpad
nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný
odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

Elektro plus nebezpečný odpad

Na to, aby sa separovanie odpadu definitívne stalo prirodzenou činnosťou, mali by sme si osvojiť jeho jednoduché pravidlá. Pevne veríme, že
tento spôsob nakladania s odpadmi nájde u vás pozitívnu odozvu a spolu sa nám podarí vniesť poriadok do odpadového hospodárstva v
našej obci a ozdraviť životné prostredie s ohľadom na budúce generácie.
Spracovala: lb
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Zo zasadnutí zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce
V zmysle schváleného plánu zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa v stredu 25. júna
v zasadacej sále obecného úradu uskutočnilo 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Tohto sa zúčastnili poslanci Mgr. Jozef Kováč, Ing. Marián Piterka, Mgr. Jana Kunová,
Zdenka Miškolciová, Erika Šebová a Ing.
Žigmund Tóth. Poslanci Jaroslav Čulák, Stanislav Balko, Slavomír Fiksel svoju neúčasť
ospravedlnili.
Ďalšie, v poradí 33. zasadnutie obecného
zastupiteľstva, sa uskutočnilo dňa 27. augusta. Tohto sa zúčastnili všetci deviati poslanci.
Obecné zastupiteľstvo
A/ prerokovalo a schválilo:
• dodatok č. 2 k VZN Obce Výčapy – Opatovce č. 1/2013 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy – Opatovce
• úpravu rozpočtu Materskej školy Výčapy
– Opatovce
• úpravu rozpočtu Školského klubu detí
pri Základnej škole, Výčapy – Opatovce
č. 185
• opakované uzavretie Zmluvy o nájme
bytu medzi Obcou Výčapy – Opatovce
ako prenajímateľom na strane jednej a
Luciou Belkovou, bytom Výčapy – Opatovce 876 ako nájomcom na strane druhej na dobu určitú, končiacu dňom 31.
augusta 2017
• uzavretie Zmluvy o nájme bytu medzi
Obcou Výčapy – Opatovce ako prenajímateľom na strane jednej a Katarínou
Kunovou, bytom Výčapy – Opatovce 198
ako nájomcom na strane druhej na dobu
určitú, končiacu dňom 31. augusta 2017
• spôsob nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku do vlastníctva Obce
Výčapy – Opatovce v kat. území Výčapy
– Opatovce a to:
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parc.č. 80/10 o výmere 597 m² - záhrady
parc.č. 80/13 o výmere 60 m² - zastavané
plochy a nádvoria
Stavby na parc.č. 80/13 – garáž
z vlastníctva:
1. Kopták Zdenek, bytom Nitra, Nedbalová
13, spoluvlastnícky podiel ½
2. Ing. Kopták Branislav, bytom Nitra, Nedbalová 13, spoluvlastnícky podiel ¼
3. Kolečániová Katarína, bytom Nitra Nedbalová 13, spoluvlastnícky podiel ¼
kúpou,

kúpnu cenu 20.000,- EUR slovom dvadsaťtisíc EUR.
• bezodplatný prenájom priestorov zasadačky KD Výčapy – Opatovce pre „BENEFIT“ Zariadenie sociálnych služieb
Ľudovítová v dňoch 18.9. a 19.9.2014 pre
účely konania školenia zamestnancov zariadení sociálnych služieb
• zámer pripravovaného prevodu:
1. odpredaj parcely registra E KN par.c.č.
1087/7 o výmere 452 m², zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v k.ú.
Koniarovce, zapísané na LV č. 1110
2. odpredaj parcely registra E KN parc.č.
1518 o výmere 1126 m², ostatné plochy,
nachádzajúce sa v k.ú. Koniarovce, zapísané na LV č. 1110, pre Obec Koniarovce
z dôvodu usporiadania hraníc kat. území
Výčapy – Opatovce, okres Nitra a Koniarovce, okres Topoľčany v zmysle Rozhodnutia Správy katastra Nitra, odbor
katastrálnych konaní číslo: H 1/2010-42
zo dňa 11.9.2013.
B/ prerokovalo a neschválilo
• odpredaj časti nehnuteľnosti parc.č.
399/8 o výmere 15 m2 pre Jaroslava Töröka, bytom Výčapy – Opatovce č. 532.
• prenájom časti nehnuteľnosti o výmere
15 m² z parc.č. 398 o výmere 5538 m²,
zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v k.ú. Výčapy – Opatovce vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce zapísanej na LV č. 1310 pre Jaroslava Töröka,
bytom Výčapy – Opatovce 532, z dôvodu
usporiadania skutkového stavu oplotenia
nehnuteľností parc.č. 397/4 a 397/1 vo
vlastníctve žiadateľa.
C/ vzalo na vedomie
• Správu hlavného kontrolóra obce vypracovanú z následnej finančnej kontroly
zameranej na náležitosti dodávateľských
faktúr a ich súladu so schváleným rozpočtom Obce Výčapy – Opatovce na rok
2014 za vybrané mesiace, vykonávanie
predbežnej finančnej kontroly, zverejňovanie faktúr na webovej stránke Obce
Výčapy – Opatovce
• žiadosť Jaroslava Töröka, bytom Výčapy – Opatovce č. 532 o odkúpenie časti
nehnuteľnosti parc. č. 399/8 o výmere 15
m2 vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce
• návrh Poľnohospodárskeho družstva Výčapy – Opatovce na zámenu pozemkov
• informáciu podanú starostom obce

•

•

•

•

o hodnote nehnuteľnosti parc.č. 80/10 a
80/13
žiadosť Oldřicha Peroutku, bytom Výčapy – Opatovce č. 875 o ukončenie
Nájomnej zmluvy bytu B5 k termínu
31.08.2014
Stanovisko Komisie sociálnej, zdravotnej
a bytovej k vyhodnoteniu žiadosti o opakované uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu
C9, ukončenia Nájomnej zmluvy bytu B5
a následného uzatvorenia Zmluvy o nájme bytu B5
Správu hlavného kontrolóra obce vypracovanú z kontroly dodržiavania lehôt v
správnom konaní – drobné stavby a výrub drevín v I. polroku 2014 vo Výčapoch
– Opatovciach
Správu hlavného kontrolóra obce vypracovanú z kontroly zameranej na príjmovú
časť rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce a
to hlavne podielové dane a vlastné príjmy
za I. polrok 2014 a kontroly správnosti
vykonávania rozpočtových opatrení v I.
polroku 2014

D/ určilo
• v nadväznosti na potreby aktualizácie
Územného plánu Obce Výčapy – Opatovce, schváleného uznesením obecného
zastupiteľstva č. 21/2005 dňa 1. apríla
2005 a Zmien a doplnkov č. 1/2008 k
Územnému plánu Obce Výčapy – Opatovce, schválených uznesením obecného
zastupiteľstva č. 46/2008 dňa 30. mája
2008 hlavné riešenia zmien a doplnkov k
územnému plánu obce
• v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ako i v súlade s ustanovením § 11
ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
a/ jeden volebný obvod pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí budú zvolení pre nové volebné obdobie 2014 – 2018 vo volebnom
obvode utvorenom pre celú obec
b/ počet poslancov obecného zastupiteľstva vo Výčapoch – Opatovciach v
počte 9 pre nové volebné obdobie 2014
– 2018.
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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Knižnicu sme obohatili o nové knihy
Každoročne je na nákup kníh rozpočtovaných 1 000,- Eur z obecného rozpočtu. V uplynulých mesiacoch
pribudlo v obecnej knižnici 45 knižných titulov v celkovej hodnote 430,84 Eur. Tu vám ponúkame ich zoznam.
Literatúra pre dospelých:
Dominik Dán: Básnik
Dominik Dán: Nevinným sa neodpúšťa
Rick Riordan: Bohovia Olympu 2: Neptúnov syn
Michael Connelly: Bohovia viny
Jana Benková: Dievča sa mačacím menom
Veronika Roth: Divergencia
Jennifer Probstová: Dohodnuté manželstvo
Stephen King: Doktor Spánok
Timea Keresztényiová: Dva plus dva
Thomas C. Brezina: Jazdec bez hlavy
Táňa Keleová – Vasilková: Julinkina pekáreň
Miroslava Varáčková: Láska z ulice
Jennifer Probstová: Manželská pasca
Jennifer Probstová: Manželský omyl
Cassandra Clare: Mesto padlých anjelov –
Nástroje smrteľníkov
Cassandra Clare: Mesto stratených duší –
Nástroje smrteľníkov
Juraj Červenák: Mŕtvy na Pekelnom vrchu
Juraj Červenák: Krv prvorodených

Jo Nesbo: Neopierí muž
Jo Nesbo: Zrada
Sylvia Dayová: Pýcha a potešenie
Jamie McGuireová: Ranč na Červeno vrchu
Jonas Jonasson: Storočný starček, ktorý
vyliezol z okna a zmizol
P. C. Castová: Škola noci 11: Odhalená
Adriana Macháčová, Róbert Dyda: Šokujúca aféra
Jodi Ellen Malpasová: Tento muž
Lars Kepler: Uspávač
J. K. Rowlingová, Robert Galbraith: Volanie
Kukučky
Andrea Rimová: Za dverami mojich snov
Catharina Ingelman – Sundbergová: Zločinecký gang penzistov
Markus Zusak: Zlodejka kníh
Renato Magát: Babičkine jedlá bez mäsa
Ďalších 46 nových kníh nájdete v našej
knižnici už počas mesiaca október.

NEZABUDNITE

Literatúra pre deti:
Katarína Kerekesová a spol.: Mimi a Líza
Katarína Trgová: Knižka pre šikovné
detičky
Jo Nesbo, Per Dybvig: Prdiprášok doktora
Proktora
Francesca Simon: Grázlik Gabo – Superstar
Francesca Simon: Grázlik Gabo a banková
lúpež
Francesca Simon: Grázlik Gabo a ničivý
časostroj
Francesca Simon: Grázlik Gabo a strašidelný dom
Francesca Simon: Pomsta Grázlika Gaba
Francesca Simon: Spodky Grázlika Gaba
Thomas C. Brezina: Tigrí tím – Hrozivé
žraloky
Thomas C. Brezina: Tigrí tím – Ostrov
desivých goríl
Thomas C. Brezina: Tigrí tím – Tajomné
stretnutie o polnoci
Thomas C. Brezina: Tigrí tím – Útok z
vesmíru

Obecná knižnica je otvorená
v stredu v čase od 13,00 – 18,00 hod.
Tešíme sa na vašu návštevu
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Škôlka vonia deťmi...
Ubehli prázdniny, prešlo aj leto, včeličiek, motýľov na lúkach nieto.
Slniečko horúce s nami sa lúči, jesenný vetríček hladí mu lúčik.
Prišla k nám prekrásna, farebná jeseň, v košíku veľa nám radosti nesie.
Zapíska, zafúka, zaduje vetrík, šarkan nám uletí v ďaleké svety!
Ani sme sa nenazdali, ako rýchlo prešli
prázdniny a začal sa nový školský rok. V našej materskej škole sme v septembri privítali
68 detí vo veku od troch do šiestich rokov,
nových škôlkarov pribudlo 25. Tí najmladší
„maláci“, ako ich prezývajú staršie deti, prišli spolu so svojimi rodičmi trochu ustráchaní, niektorí aj uplakaní, no tí smelší aj
s úsmevom na tvári. Sú deti, ktoré sa do
škôlky tešia. Tešia sa na nových kamarátov,
na nové hračky, prostredie. Pre mnohé je
to taká motivácia, že si ani neuvedomujú,
že budú odlúčené od maminy alebo ocina.
Odlúčenie od rodičov nezvláda každé dieťa
rovnako. Niektoré dieťa potrebuje pohladenie, iné zasa povzbudenie, či podanie ruky,
aby cítilo, že v škôlke nie je samé. A práve v
tejto chvíli je pre dieťa oporou pani učiteľka
v triede, ktorá uľahčuje adaptáciu dieťaťa v

materskej škole. Nástup do materskej školy je pre dieťa cesta, na ktorej stretne nové
kamarátske vzťahy, nové vedomosti a nové
možnosti rozvoja detskej a krehkej osobnosti. Absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole znamená prípravu
dieťaťa nielen do školy, ale aj na život.
Sme radi, že sme mohli vyjsť v ústrety všetkým rodičom, ktorí mali záujem o
umiestnenie dieťaťa v našej materskej škole.
Prajem všetkým deťom radostný a príjemný
každodenný pobyt v škôlke. Tešíme sa na
spoločné aktivity rodičov a detí v materskej
škole.
Vánok vonia horou, lúka zasa kvetmi, a
čím vonia škôlka? Škôlka vonia deťmi.
Text: Helena Kováčová,
riaditeľka MŠ
Foto: materská škola

„Maláci“ si pomaly zvykajú na režim v materskej škole

Špeciálna trieda „A“ ďakuje rodičom za pomoc

Poďakovanie žiakov za zútulnenie triedy patrí manželom Bojkovským

Rodičia nášho žiaka Samka Bojkovského pomohli spríjemniť a
zútulniť prostredie, v ktorom ich deti trávia denne niekoľko hodín
a vlastnými finančnými prostriedkami a silami vymaľovali špeciálnu triedu.
Kým 30. júna 2014 odštartoval pre žiakov
začiatok letných prázdnin, v priestoroch našej triedy uskutočnil pán Bojkovský s priateľmi maľovanie interiéru - farebný sokel
a biele steny, ktoré opticky triedu zväčšili
a rozžiarili. Upratovanie si vzala na starosť

pani Bojkovská a potom mi už nič nebránilo v rozmiestnení nábytku, vitrín, poličiek
s novými knižkami a detskými encyklopédiami, vo vytvorení relaxačného kútika a
priestoru na bábkové divadlo.
Do triedy pribudnú od septembra nové

veľkoplošné nástenky, farebné laminované
didaktické pomôcky a úložné boxy na stavebnice a skladačky, ktoré som zakúpila z
peňazí za predaj našich výrobkov z keramickej hliny, windowscolors, vyšívané obrázky
a pod.
Poďakovanie tiež patrí pánovi Ďuranovi,
ktorý nám venoval farebnú laserovú tlačiareň, vďaka ktorej budem mať možnosť žiakom vyrábať atraktívne motivačné pomôcky
a pracovné listy, s cieľom zväčšiť záujem o
výchovno-vzdelávací proces a spestriť spôsob edukácie.
ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU A
POMOC ! Tešíme sa na nový školský rok
2014/2015 !
Text a foto: Eva Veseličová
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Brány školy sa otvorili
Po letných prázdninách, ktoré neboli také
horúce ako obyčajne, sa 2. septembra začal
školský rok 2014/2015. Aj naša základná
škola privítala vo svojich triedach žiakov,
ktorí nedočkavo zasadli do lavíc. Nedočkaví boli najmä prváci, ktorých čaká v
tomto školskom roku kolobeh školských
povinností, veľa nových poznatkov, ale aj
hier, zábavy a nových zážitkov. Pre deviatakov to bude školský rok plný závažných

skoro nová trieda čakala aj na žiakov špeciálnej triedy A, ktorú rodičia žiakov v
priebehu prázdnin svojpomocne vymaľovali, za čo im patrí veľká vďaka. V tomto
školskom roku sú v škole zrekonštruované
sociálne zariadenia na prízemí i poschodí v
novšej časti budovy, zatiaľ iba pre dievčatá.
V staršej časti budovy boli sociálne zariadenia zrekonštruované už v roku 2013. Za
obnovu sociálnych zariadení patrí poďa-

rozhodnutí či skúšok. Čaká ich Testovanie
9, výber strednej školy, prijímacie pohovory. Svojím zodpovedným prístupom k
práci, svojou usilovnosťou môžu dokázať
veľa. Ich učitelia ich len a len podporia, sú
pripravení podať im pomocnú ruku a vzdelávať ich tak, aby na konci školského roka
boli prijatí na stredné školy, ktoré si sami
vysnívali.
V tomto školskom roku sme otvorili v našej základnej škole 12 tried pre intaktných
žiakov a 2 špeciálne triedy. Okrem svojich
tried sa žiaci budú vzdelávať v odborných
učebniach, a to v jazykovej učebni, v počítačových učebniach a v odbornej učebni
pre žiakov s poruchami učenia a správania.
A čo nové našli žiaci vo svojich triedach?
Novinkou sú nové interaktívne tabule, ktorých počet oproti minulému školskému
roku narástol, ale i biele keramické tabule,
ktoré postupne nahrádzajú drevené tabule
s vysokou prašnosťou. Naši druháci zasadli
do úplne nových lavíc, ktoré boli zakúpené
z finančných prostriedkov rodičovského
združenia. V oblasti vybavenia tried školským nábytkom sú škole veľmi nápomocné
aj školské plesy, ktoré organizuje každoročne rodičovská a školská rada. Pekná,

kovanie zriaďovateľovi našej školy, ktorý
sa príkladne stará o materiálno-technickú
stránku školy. V rámci tejto starostlivosti
bolo v priebehu prázdnin urobené aj nové
oplotenie školy, ktoré zvyšuje bezpečnosť
školy a prispieva k peknému estetickému
vzhľadu areálu školy. Aj vďaka tomuto
oploteniu sa brány našej školy mohli doslovne otvoriť pre žiakov, učiteľov i rodičov
a nešlo iba o metaforu.
A čo nového našich žiakov v tomto školskom roku čaká? Samozrejme, predovšetkým nové vedomosti, ale aj nové zážitky,
aktivity školy, zaujímavé školské akcie a
tradície, činnosť žiackeho parlamentu a
bohatá záujmová činnosť. Už v septembri začali v našej základnej škole pracovať
rôzne záujmové útvary: úspešný tanečný
klub Sambáčik, športové krúžky, tenisový
krúžok, stolnotenisový krúžok, výtvarné
krúžky, počítačový krúžok, krúžok ľudovej
tvorby, krúžok anglického jazyka, literárno-dramatický krúžok, krúžok kreatívneho
písania, krúžok programovania, Vševedko,
biblický krúžok a iné. Aby sme našim žiakom umožnili ešte všestrannejší rozvoj v
mimovyučovacom čase, umožníme im v
tomto školskom roku navštevovať v pries-

toroch našej základnej školy Súkromnú
umeleckú školu Heleny Madariovej, a to
odbory: hra na gitare, hra na keyboarde a
tanečný odbor – spoločenský, moderný a
ľudový tanec.
Modernizácia vzdelávania v našej základnej škole sa bude aj v tomto školskom roku
spájať s návratom k prírode a k ľudovým
tradíciám tak, ako sa uvádza v Koncepcii rozvoja základnej školy na roky 2013
– 2018. Okrem rozšíreného vyučovania
cudzích jazykov a informatiky sa chceme
zamerať aj na prírodovedné predmety –
vybavenie učebnými pomôckami, účasť v
olympiádach, zriadenie laboratória, zriadenie triedy v prírode – a na približovanie našich ľudových a národných tradícií
žiakom. Je naším prvoradým cieľom, aby
sme žiakom otvorili všetky možnosti kva-

Dievčatá sa môžu tešiť na zrekonštruované
sociálne zariadenia
litného vzdelávania, aby sa naši žiaci cítili
v škole dobre, aby mali pocit bezpečia, aby
všetci mohli v škole zažiť úspech a aby do
školy chodili radi. Splnenie týchto cieľov
môžeme dosiahnuť nie iba kvalitnou a
obetavou prácou učiteľov, ale nevyhnutná
je dobrá spolupráca s rodičovskou obcou,
zriaďovateľom a ostatnými partnermi školy. Všetci si predsa uvedomujeme, že deti
sú našou budúcnosťou, a na budúcnosti
nám všetkým záleží. Prajem všetkým našim žiakom a pedagógom úspešný školský
rok 2014/2015.
Text: Mária Civáňová, riaditeľka ZŠ
Foto: starosta obce

SKAUTI
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Spolu na jednej lodi 2014

Tohtoročnou táborovou farbou bola oranžová.
Pár týždňov pred táborom sa všetci snažili zistiť, ktorá farba bude tou vyvolenou
na táborové tričká pre tento tok. Vyhrala to
krásna oranžová, v ktorej sme pre niektorých
vyzerali ako cestári alebo svetlušky či jednoducho reflexný prvok. Ale dôležité bolo, že
pre nás sme vedeli, že tieto tričká sú pre nás
symbolom skautskej rodiny, ktorá nás odlíši od ostatných. V sobotu 26. júla 2014 sme
sa všetci 47 nasúkali do krásneho autobusu
a 2 autíčok a vybrali sme sa smer Mošovce
pri Turčianskych Tepliciach. Cesta všetkým
ubehla rýchlo, len ujo šofér povedal, že už
pre nás nepríde. Prečo? Že vraj také ukecané
decká ešte neviezol. Lúka bola krásna a veľká s osviežujúcim prameňom, z ktorého sme
počas tábora v bareloch na káre nosili vodu.
Takže chlapcom pribudlo okrem nejakého
kilečka z vynikajúceho kuchárskeho umenia
Vánočky, Moniky a Cilky, aj svalová hmota z
nosenia vody. Počas tábora sme sa ocitli v časoch pirátstva a hľadali stratený poklad malého Snookyho, verného kamaráta kapitána
Jacka Sparowa. Každá pirátska družina si musela vyrobiť svoju vlastnú vlajku a pokladnicu
na peniaze, ktoré získavali za umiestnenie v
jednotlivých aktivitách. Mohli však získať aj
bonusové peniažky za nájdenie vecí, osobitnú
pomoc či za odvahu na bobríkovi. Každý deň
prebehlo odovzdávanie mincí v rôznych hodnotách u Janes – vodkyne tábora. O tieto peniaze však mohli aj ľahko prísť neskautským
správaním. Keďže počasie pirátom prialo,
mali aj vodu, aj slniečko čo sme využili pri
tradičných oblievačkách alebo celodennom
výlete na kúpalisko. Ešte predtým sme však
boli na Blatnickom hrade a v Gaderskej doline, kde začala nejedna táborová láska, ale o
tom pssst. Keďže dedinka Mošovce nebola
ďaleko, skautíci sa boli zoznámiť s miestnymi

a za malú pomoc získali potrebné súčiastky
na výrobu domáceho kompasu. Niektorí pomohli aj pri stavbe domu, iní hladkali mačič-

ku a dievčatá aj varili. Takéto krásne popoludnie plné pomoci sme zažili ešte jedno, keď
sme zveľadili park pri kaštieli v Mošovciach.
Pomohli sme pozbierať halúzky a odpadky a
potom sme sa občerstvili u Standyho na kofole. Keďže sme doma rodičom chýbali, v sobotu nás prišli pozrieť vo veľkom počte. To boli
hody – kukuricu, slivky, hrušky –zásoby na
celý týždeň. Koláčiky a pagáčiky sme mali na
desiatu a olovrant ešte dva dni. Ale ďakujeme
rodičia! Ako sme sa blížili k záveru, napätie
v boji o poklad sa dalo krájať. Jednooké kačičky (Orli), Pekelníkov (Tigre), Hvezdárov
(Hviezdičky), Bezmenných (Šakali) a Gepardov z Karibiku (Gepardi) čakala Pevnosť
Boyard! Rozlúštiť hádanky otca Furasa, vyskúšať si svoj postreh, zrak a silu, či prekonať
samého seba a strčiť ruku do niečoho hnedého a nájsť kľúč, nebolo vôbec ľahké! Ak sa
družinám nepodarilo získať dosť kľúčov, museli niekoho obetovať a o boyardy zabojovali
v menšom počte. Každému sa podarilo rozlúsknuť ťažké indície a peniaze sa sypali, len
Pekelníkov zradila gramatika. Boyard značne
zamiešal poradím a preto sa poklad prvé vydali hľadať Hviezdičky. Nakoniec si každý našiel svoj poklad v podobe oranžového náramku, ktorý zostal každému na pamiatku. Na
záverečnej opekačke sme si zaspievali pesničky, poopekali a deti si „nakúpili“ občerstvenie za zvyšné peniažky z pokladu. Tábor sme
ukončili vypustením lampiónov šťastia, ktoré
nám zabezpečil brat Mirko. Nakoniec sme v
utorok pomohli skautom zo Zálužia zložiť tábor a vybrali sme sa smer Výčapy – Opatovce
plní zážitkov a túžby vrátiť sa späť do krásnej prírody. Chceme touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí sa organizačne a sponzorsky
podieľali na našom skautskom tábore v Mošovciach.
Text: Jana Lyžičiarová
Foto: archív zboru
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Naši dôchodcovia s medailami
Po úspešných športových hrách organizovaných ZO JDS vo Výčapoch – Opatovciach
sa konali športové hry v Nitre, kde nás úspešne reprezentoval Ladislav Žigo v disciplíne
„penaltové kopy“, získal medailu a diplom
za 2. miesto. Ocenenie odovzdával predseda Slovenského olympijského výboru, pán
Chmelár.
Ďalším podujatím, kde boli pozvaní naši
dôchodcovia, boli Okresné športové hry seniorov Nitrianskeho okresu, ktoré sa uskutočnili 10. septembra 2014 v Zbehoch. Otvoril
ich predseda Okresnej organizácie JDS Nitra, Ing. Ivan Liday za prítomnosti primátora

Nitry Ing. Jozefom Dvonča. Súťaž prebiehala
v desiatich disciplínach a naši zástupcovia si i
tu viedli úspešne. Zo 128 účastníkov podujatia si odniesli diplomy v disciplíne „streľba zo

vzduchovky“ Margita Lacenová za 1. miesto
a Estera Dlábiková za 3. miesto, v „skoku do
diaľky z miesta“ Viola Bedeová za 3. miesto a
v „penaltových kopoch“ Milan Lacena za 2.
miesto.
Okrem športových zážitkov sme si odniesli
aj veľa iných skúseností z činností jednotlivých ZO JDS. Veríme, že uvedené podujatie
nebolo posledným, kde nás naši členovia
úspešne zastupovali. Získané kladné poznatky zúročíme pri ďalšej činnosti našej základnej organizácie.
Text: Milan Lacena
Foto: Obecný úrad Zbehy

Milan Herceg ukončil svoju aktívnu futbalovú činnosť
V piatok 29. augusta sa na miestnom futbalovom ihrisku odohral rozlúčkový zápas nášho dlhoročného brankára Milana Hercega.
Sily si zmerali A mužstvo Výčapy – Opatovce
a mužstvo zložené z bývalých Milanových
spoluhráčov. V tomto zápase nešlo o výsledok, ale o poďakovenie sa Milanovi Hercegovi, ktorý dlhé roky stál medzi troma tyčami
výčapskej brány. Reprezentoval nás v 5. lige
a aj po našom zostupe do okresnej súťaže bol
ochotný nastúpiť do našej brány, vždy keď

sme to potrebovali, a to až do svojich 49 rokov. Po zápase hráči „starí páni“ dostali upomienkové predmety. Na zápas prijal pozvanie
aj dlhoročný tréner nášho klubu, Ing. Jozef
Rajtar. Celá akcia bola ukončená posede-

ním pri pečenom prasiatku a pivku. Na záver
chceme poďakovať sponzorom za finančnú a
materiálnu podporu.
Text: Stanislav Balko
Foto: Jozef Holúbek

Zoznam jubilantov
1.7. 2014 – do 30. 09. 2014

60 rokov

Alžbeta Holková, Ing. Ladislav Hupka,
Apolónia Gregušová,
PaedDr. Marián Grác, Mária Farkasová

70 rokov
Barbora Kunová, Daniel Deset,
Rudolf Kuna

75 rokov
Štefan Dékaň, Martin Dávid, Helena
Vajnoráková, Mária Magáthová, Terézia
Kunová, Helena Kunová

80 rokov
Ladislav Buday, Valéria Mikušová,
Anna Magáthová

85 rokov
Cecília Billiková, Žigmund Dékaň

90 rokov
Emília Billiková, Katarína Eššeová

Po zápase si Milan takto zapózoval s dlhoročným trénerom, pánom Rajtarom a spoluhráčom
Dušanom Čulákom.

Spoločenská rubrika
Od 10. júna 2014 – do 15. septembra 2014

Vitajte na svete
Lukáš Kupec, Adela Hanusová, Matej Tóth, Viktor Kocian, Lucia Bieliková, Júlia Juriková

Veľa lásky a porozumenia
Peter Stašš a Magdaléna Arpášová, Jozef Molnár a Erika Magáthová

Zostanete v našich spomienkach
Žigmund Buday, 69 r., Emília Mikušová, 79 r., Jozef Košťál, 86 r.,

INZERCIA
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Základná organizácia
JDS Výčapy – Opatovce
a spevácka skupina NÁDEJ
vás pozývajú na slávnostné stretnutie
pri príležitosti 15. výročia založenia
Speváckej skupiny Nádej

nedeľa 12. október 2014 o 15.00 hod.
Kultúrny dom Výčapy – Opatovce

ODBER
KRVI
ODBER KRVI

piatok 7. novembra 2014
piatok 7. novembra 2014
od 8. hodiny
od 8. hodiny
Kultúrny dom
Kultúrny dom
Výčapy - Opatovce

Výčapy - Opatovce

Nová tiráž:

ŽIVOT OBCE, Obecné noviny, vychádzajú bezplatne, štvrťročne, 26. číslo, 6. ročník, júl 2014
ŽIVOT OBCE,
noviny,
vychádzajúVýčapy
bezplatne,–štvrťročne,
číslo,951
6. ročník,
október –2014
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