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Krásne prázdniny
a čas dovoleniek
Vám želá redakcia
Naša obec pristúpila k pomenovaniu
všetkých ulíc v obci. Ste zvedaví, na
akej ulici budete od roku 2015 bývať?
Dočítate sa na 5. strane.

O skautskom výlete v Banskej Štiavnici sa dočítate na 14. strane.

Foto: Jolana ČULÁKOVÁ
Diela W. A. Mozarta, F. Schuberta, A. Dvořáka, G. Verdiho a ďalších hudobných velikánov zazneli v sobotu 17. mája
v Kostole Božieho milosrdenstva vo Výčapoch - Opatovciach. Na koncerte, ktorý sa isto stal kultúrnou udalosťou
roka v našej obci, sa predstavil sólista Opery SND Daniel Čapkovič a mladá talentovaná speváčka Patrícia Janečková.
Umelcov sprevádzal orchester Camerata Janáček pod vedením hlavného dirigenta Opery SND Rastislava Štúra.
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Chrám ožil kultúrnymi akciami

Kresťanský svet očakával svätorečenie
Jána Pavla II. Pápeža, ktorý pôsobil v rokoch 1978 – 2005 a s ktorým sme sa mnohí
stretli osobne na púti v Ríme alebo pri jeho

návštevách na Slovensku. V predvečer
svätorečenia, v sobotu 26. apríla, mládež
predviedla hudobno-dramatické pásmo
o živote Karola Wojtylu pod názvom

Svätý Lolek. Preniesli sme sa do Poľska, kde sa v roku 1920 narodil malý Karol
– Lolek. Videli sme ho pri detských hrách,
boli sme s ním v škole alebo na turistike v Tatrách. Počas nacistickej okupácie
Poľska tajne pokračoval v štúdiu. V roku
1946 bol vysvätený za kňaza. V roku 1958
sa stal najmladším poľským biskupom. Za
krakovského arcibiskupa bol vymenovaný
v roku 1963, v roku 1967 sa stal kardinálom. V rozmedzí menej ako dvoch mesiacov sa konalo vo Vatikáne druhé konkláve. Tisíce veriacich upierali svoj zrak 16.
októbra 1978 na Sixtínsku kaplnku. Biely
dym znamenal zvolenie nového pápeža,
prvého Slovana, Karola Wojtylu. Vybral
si meno Ján Pavol II. Počas svojho pontifikátu volal po svätosti, napísal množstvo
dokumentov, na zahraničných cestách navštívil stoštyri krajín, v rokoch 1990, 1995
a 2003 bol aj na Slovensku. V roku 1981
prežil pokus o atentát, na sklonku života
ho trápili choroby. Vo funkcii zostal až do
svojej smrti v roku 2005, veď „z kríža sa

KULTÚRA
neuteká“. Už na pohrebe si ľudia želali,
aby sa stal ihneď svätcom.
V programe sme si vypočuli jeho životný príbeh. Najdôležitejšie etapy dramaticky zahrali účinkujúci všetkých
vekových kategórií, deti, mládež aj dospelí. Javiskom bol celý chrám, jednotlivé scény sa odohrávali v rôznych častiach, dej nestrácal dynamiku. Nechýbal
vhodný hudobný doprovod sprevádzaný
tancom. Dobové oblečenie umocnilo
zážitok z predstavenia. Popri spevokole nás sólovým spevom prekvapil pán
dekan Peter Brenkus. Pásmo zostavila
a režírovala Klaudia Piterková. Hlboký
duchovný zážitok bol úvodom k sviatku
svätorečenia.
Kultúrnou udalosťou roka bol slávnostný benefičný koncert pri
príležitosti jubilejného roku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý sa konal večer
17. mája. Zazneli diela W. A. Mozarta, F.
Schuberta, A. Dvořáka, A. L. Webbera, E.
Griega, G. Verdiho a ďalších hudobných
velikánov. Z mladšej generácie operných
spevákov sa predstavil Daniel Čapkovič,
sólista Opery SND v Bratislave, ktorý
pravidelne účinkuje aj v zahraničí. Obdivovali sme mimoriadne talentovanú
15-ročnú speváčku Patríciu Janečkovú,
ktorá sa v roku 2010 stala absolútnou
víťazkou súťaže Talentmania. Spieva od
svojich štyroch rokov a je výnimočným
zjavom na súčasnej hudobnej scéne. Ako
10-ročná víťazka konkurzu prvýkrát spievala s veľkým orchestrom. Spevákov sprevádzal renomovaný komorný orchester
Camerata Janáček, ktorého umeleckým
vedúcim je koncertný majster Janáčkovej
filharmónie Pavel Doležal. Koncert dirigoval hlavný dirigent Opery SND a stály
hosťujúci dirigent Slovenskej filharmónie
Rastislav Štúr. Je absolventom Janáčkovej
akadémie múzických umení v Brne a držiteľom ocenení za vynikajúce dirigentské výkony doma i v zahraničí.
Pozvanie prijali nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, podpredseda
NSK Ladislav Marenčák, riaditeľ DAB
Nitra Ján Greššo, starostovia okolitých
obcí, sponzori a ďalší hostia. Viac ako
hodinový koncert s dvomi prídavkami
v priamom prenose vysielala Televízia
LUX. Stovky prítomných divákov búrlivým potleskom ocenili výnimočný umelecký zážitok. Dobrovoľné vstupné bude
použité na financovanie stavby kostola.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: Pavol Jehlár
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Máj, máj, máj zelený...
Bol predvečer prvého mája. Kroky mnohých obyvateľov obce, mladších aj starších,
detí aj mládeže, viedli ku kultúrnemu domu.
Práve tu sa konali už tradičné oslavy stavania mája. Prichádzajúcich už čakal pri bráne
sa týčiaci, pestro vyzdobený máj. Niežeby
sme nemali šikovných mládencov, ale žijeme v čase techniky, tak prečo ju nevyužiť
a tak si uľahčiť prácu pri stavaní mája. Hlavne, keď to nepokazilo dobrú náladu.
Oslavy otvorila tanečná skupina AGAIN.
Starosta obce Jozef Holúbek v neformálnom
príhovore privítal všetkých prítomných,
spomínal o histórii stavania májov a poprial
všetkým príjemnú zábavu. Veselé tóny hudby zazneli v podaní našich heligonkárov.
Spevom ich sprevádzal mužský spevácky
zbor seniorov.
K dobrej nálade prispelo aj chutné ob-

čerstvenie, pečená klobása, chladené pivo
a kofola. A potom už nič nebránilo veselej
zábave, stretnutiam a rozhovorom známych,
šanteniu a hrám detí. Veď večer bol taký príjemný...
Text: Gabriela Jánošková
Foto: lb

Miesto ukované citom
Na úvod si požičiame myšlienky jedného slovenského textára. Poznáte také
miesto na svete, kde ničím platiť nesmiete, len láskou? Tým, ktorí rozmýšľajú,
trošku napovieme. Čosi ako liečebňa stratených snov a útulok túlavých psov,
v skratke miesto, kde sa učíme žiť s láskou.
Odpoveď je ľahká. Hotel Mama je tým
miestom, kde nás prikoval cit i miestom, kde
sa učíme žiť, vždy s láskou. Že textárovi nešlo o fazuľky, ale o city asi tušíte a naše deťúrence na tom neboli inak, keď jedinečnosť

osláv Dňa matiek podporili a tým zahrali na
city nejednej mamičke. Už tí najmenší svojim
repertoárom potešili i vyčarili úsmev a tak sa
srdcia dojatím rozkmitali ostošesť. Aj školské
deti prispeli do hudobného menu a pripomenuli žičlivým mecenáškam, že aj ako odrastené sú stále milé, poslušné a učenlivé, predsa
– deti lásky, ktoré sa vo svete nestratia.
Čo k tomu dodať? Prečo je mama stredom
okolo ktorého sa krúti rodina? Nuž možno aj
preto, že ak sa aj po rokoch vrátime z konca
sveta raz, tam mama stále čaká nás, pretože
Hotel Mama je predsa miesto ukované citom.
Text: Patrícia Halászová
Foto: starosta obce

Deň detí v znamení olympiády
Olympiáda. Toto podujatie pozná každý fanúšik športu vo všetkých kútoch sveta. A poznajú ju aj naše deti. Veď už po niekoľkýkrát
sa olympijské zápolenie odohrávalo aj na našom futbalovom ihrisku. Športom, súťažením
a fair play oslavovali deti svoj sviatok. V našej
obci to bolo už po deviatykrát.
Nové športové disciplíny ako golf, baseball,
plavba v kanoe, hod oštepom a pod. sa odohrávali 1. júna popoludní. Už pred 16-tou
hodinou sa pred zázračným obchodom začali
množiť zvedavci, ktorí sa snažili vyhliadnuť si
odmenu za zápolenie.
Dievčence 9. ročníka základnej školy

a skauti pre deti pripravili nápadité športové
disciplíny, na ktorých sa začalo súťažiť presne
o 16.00 hod. Medzi zápolením nám na oddych zatancovali dievčence s tanečného súboru
Again. O 17.00 hod. bolo po olympijských
hrách. Deti boli tento rok veľmi šikovné a odmeny v obchode sa rýchlo minuli.
A nám organizačnému tímu (členom Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, mládeže a športu) zostalo len dúfať, že aj budúci,
desiaty ročník osláv dňa detí bude opäť dostatok dobrovoľníkov, ktorí budú myslieť na deti
a pripravia jedno zábavné detské popoludnie.
Text: Jana Kunová
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Zo zasadnutí zastupiteľstva
Obce Výčapy – Opatovce
V zmysle schváleného plánu zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa v stredu 23.
apríla v zasadacej
sále obecného úradu
uskutočnilo 30. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Tohto sa
zúčastnili poslanci Stanislav Balko, Slavomír Fiksel, Mgr. Jozef Kováč, Ing. Marián
Piterka, Mgr. Jana Kunová, Zdenka Miškolciová a Ing. Žigmund Tóth. Poslanci Jaroslav Čulák a Erika Šebová svoju neúčasť
ospravedlnili.
Ďalšie, v poradí 31. zasadnutie obecného
zastupiteľstva, sa uskutočnilo dňa 28. mája.
Zúčastnili sa ho poslanci: Stanislav Balko,
Slavomír Fiksel, Mgr. Jozef Kováč, Ing. Marián Piterka, Mgr. Jana Kunová, Zdenka
Miškolciová, Erika Šebová, Ing. Žigmund
Tóth. Poslanec Jaroslav Čulák svoju neúčasť ospravedlnil. Obecné zastupiteľstvo
A/ prerokovalo a schválilo:
•
•
•

•

•

Rozbor hospodárskej činnosti Základnej školy Výčapy – Opatovce za rok
2013
Rozbor hospodárskej činnosti Materskej školy Výčapy – Opatovce za rok
2013
Uzavretie Zmluvy o nájme bytu medzi
Obcou Výčapy – Opatovce ako prenajímateľom na strane jednej a Ivanom
Kunom, bytom Výčapy-Opatovce 875
ako nájomcom na strane druhej na
dobu určitú, končiacu dňom 31. 5.
2017
Uzavretie Zmluvy o nájme bytu medzi
Obcou Výčapy – Opatovce ako prenajímateľom na strane jednej a Mgr.
Ľubošom Magáthom, bytom Výčapy –
Opatovce 229 ako nájomcom na strane druhej na dobu určitú, končiacu
dňom 31. 5. 2017
Plat hlavného kontrolóra obce podľa
ustanovenia § 18c zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za
rok 2013 (824.-EUR), koeficientu

•

•

•

•
•

•
•

•

podľa počtu obyvateľov (1,54) a úväzku 20 % navýšený o mesačnú odmenu
vo výške 20 %, čo činí 305.-EUR mesačne.
Finančný príspevok vo výške 500.EUR na podporu organizovania
Slávnostného benefičného koncertu
konaného dňa 17. 5. 2014 v Kostole
Božieho milosrdenstva vo Výčapoch-Opatovciach
Záverečný účet Obce Výčapy – Opatovce za rok 2013 a uzatvára ho s výrokom: súhlas s celoročným hospodárením „bez výhrad“
Použitie prebytku v sume 443.542,97
EUR, zisteného podľa ustanovenia §
10 ods.3 písm. a/, písm. b/ zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnkov niektorých zákonov
na: tvorbu rezervného fondu v sume
100.000.-EUR a tvorbu fondu obnovy
dediny v sume 343.542,97 EUR.
I. úpravu rozpočtu Obce Výčapy –
Opatovce na rok 2014 – rozpočtové
opatrenie č.10/2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Výčapy - Opatovce č.1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Výčapy-Opatovce
Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Výčapy - Opatovce
na II. polrok 2014
Názvoslovnú komisiu ako svoj poradný orgán pre určenie názvov ulíc
a verejných priestranstiev v Obci Výčapy – Opatovce v zložení : Bc. Jarmila
Bernátová, Ing. Žigmund Tóth, PhD.,
Mgr. Mária Civáňová, Mgr. Emília Čerešňová, Mgr. Estera Kollárová, Mgr.
Jozef Kováč, Mgr. Jana Kunová
Redakčnú radu obecných novín Život
obce v zložení: Mgr. Lujza Balková, Bc.
Jarmila Bernátová, Mgr. Jolana Čuláková, Ing. Gabriela Jánošková, Mgr.
Patrícia Halászová, Mgr. Jana Kunová,
Natália Kunová, Mgr. Eva Veseličová

Prezentácie

zástupcov

•

•
•

C/ poverilo:
•

•

starostu obce prejednaním možnosti odkúpenia nehnuteľnosti parc. č.
80/10 a 80/13 obcou od vlastníka Zdenek Kopták, bytom Nitra
starostu obce zadaním verejného obstarávania na vypracovanie Územného
plánu Obce Výčapy-Opatovce – zmien
a doplnkov

Mimo schválené plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva sa dňa 16. mája uskutočnilo zasadnutie, predmetom ktorého
bolo schválenie predloženia Žiadosti o
poskytnutie dotácie na realizáciu projektu
„Bezpečné priechody pre chodcov v obci
Výčapy - Opatovce“ ako i schválenie spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových nákladov projektu.
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke
obce www.vycapy-opatovce.sk, sú k nahliadnutiu i na obecnom úrade.
Jozef Holúbek
starosta obce

B/ vzalo na vedomie:
•

•

Group s.r.o. Piešťany a Služby TOP
Topoľčany
Správu hlavného kontrolóra obce
z následnej finančnej kontroly pokladne obecného úradu za vybrané mesiace so zameraním na cestovné a drobné
nákupy, účelnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov,
zverejňovanie zmlúv a faktúr na webovej stránke obce
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
a Komisie finančnej a správy obecného majetku k Záverečnému účtu obce
Výčapy – Opatovce za rok 2013
Individuálnu výročnú správu Obce
Výčapy – Opatovce za rok 2013
Stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia
k návrhu na úpravu Územného plánu Obce Výčapy – Opatovce – zmien
a doplnkov z dôvodu jeho aktualizácie

firiem

AE
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V obci budú pomenované ulice
Povinnosťou obce, v zmysle zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov a v zmysle
Vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a o číslo-

vaní stavieb v znení neskorších zmien a
predpisov, je pomenovať ulice. Z toho dôvodu pristupuje aj naša obec k pomenovaniu všetkých ulíc v obci z dôvodu lepšej
orientácie obyvateľov obce a návštevníkov,
hasičskému a záchrannému zboru, rýchlej

zdravotnej služby, polície, firiem poskytujúcim rôzne služby obyvateľom našej obce.
Z pomenovania ulíc vyplýva priradiť okrem
terajších súpisných čísiel aj orientačné čísla
jednotlivým domom.
Obecným zastupiteľstvom bola určená
názvoslovná komisia, ktorá navrhla názvy
jednotlivých ulíc, ktoré vám predkladáme
k pripomienkovaniu. Po schválení názvov ulíc bude prijaté obecným zastupiteľstvom Všeobecne záväzné nariadenie
o pomenovaní ulíc. Po osadení tabuliek s
názvami ulíc a rozdaní tabuliek s orientačnými číslami príde na rad ďalšia fáza, a to
výmena občianskych preukazov, ktorá sa
uskutoční v priebehu roka 2015. Občania
si budú môcť vymeniť občianske preukazy
bezplatne na oddelení dokladov Okresnom
riaditeľstve PZ v Nitre. Pre bezvládnych a
chorých občanov obec zabezpečí po dohode s Okresným riaditeľstvom PZ výmenu
občianskeho preukazu v priestoroch obecného úradu.
Je najvyšší čas dať tieto veci v obci do
právneho poriadku, preto vám vopred ďakujeme za vašu trpezlivosť a čas spojený s
administratívnymi úkonmi.
Jarmila Bernátová,
prednostka OcÚ
Legenda:
1.
Stromová
2.
bez mena
3.
Železničiarska
4.	Poľná
5.
Staničná
6.	K vinohradom
7.	Krátka
8.	Tehelná
9.	Výčapská
10.	Kút
11.	Domovina
12.
Školská
13.	Opatovská
14.	Kultúrna
15.	Hydinárska
16.
Spojovacia
17.
Juh
18.	Nitrianska

Pripomienky a návrhy k pomenovaniu ulíc
môžete podať písomne na obecnom úrade alebo mailom na
jarmila.bernatova@vycapy-opatovce.sk
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O eurofondoch, operačných programoch a zámeroch
obce v programovom období 2014 - 2020
Z Integrovaného regionálneho operačného programu
/IROP/ schváleného na roky
2014 až 2020 budú môcť regióny, mestá a
obce využiť na svoj rozvoj spolu takmer 2,2
mld. EUR.
Eurofondy – častá téma rokov minulých,
súčasných a určite aj nastávajúcich. Na jednej strane ich vnímame ako neodmysliteľnú
finančnú pomoc, bez ktorej si realizáciu investičných zámerov väčšieho rozsahu nevieme predstaviť, na strane druhej ich „imidž“
spájame s byrokratickou náročnosťou ich
čerpania, zmysluplnosti niektorých aktivít
programov, deklarovaným „nečerpaním“ a
často i mierou korupcie.

Tým, ktorí sledujú dianie okolo týchto finančných nástrojov zriadených na realizáciu
politiky Európskej únie, cieľom ktorých je
zníže
nie regionálnych rozdielov, určite
neuniklo pozornosti, že len pred pár dňami
vláda schválila návrh Integrovaného regionálneho operačného programu /IROP/ na
roky 2014 až 2020. V rámci šiestich nových
operačných programov tak budú môcť regióny, mestá a obce využiť na svoj rozvoj spolu
2,193 mld. EUR.
V programovom období 2007–2013 sa nám
podarilo realizovať viacero úspešných projektov, na realizáciu ktorých sme získali financie
z Európskej únie vo výške zhruba 1,5 milióna
EUR. Aby tomu tak bolo i v nastávajúcom

programovom období, je potrebné za týmto
účelom nielen spracovať kvalitné projekty ale
zosúladiť aj viaceré potrebné strategické dokumenty obce zohľadňujúce potreby a zámery našej obce a jej obyvateľov.
Aby vypracované zámery zohľadňovali skutočné potreby občanov našej
obce, touto cestou si vás, milí spoluobčania, dovoľujem osloviť a požiadať o zaslanie vašich námetov, resp.
vyjadrenia sa k nižšie uvedeným zámerom obce na roky 2014-2020. Svoje podnety, názory môžete predkladať
písomne ako aj elektronicky na mail:
starosta@vycapy-opatovce.sk

Navrhované zámery Obce Výčapy-Opatovce na roky 2014–2020 podľa prioritných osí, investičných priorít a podporovaných aktivít IROP
2014-2020:
Prioritná os: 1. Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Zámer

Cieľ

Vybudovanie a rekonštrukcia
chodníkov v obci
Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Rekonštrukcia mostovej
konštrukcie
Obnova a vybudovanie jazdných
pruhov pre verejnú dopravu

Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov v obci so zámerom zabezpečenia bezpečného pohybu
zraniteľných účastníkov premávky /chodci a cyklisti/
Zvýšenie bezpečnosti na cestách, zlepšenie technického stavu a kvality povrchu na miestnych
komunikáciách.
Rekonštrukcia mostovej konštrukcie ponad riekou Nitra, spájajúcej okolité obce a využívanej počas
obchádzky na ceste II. triedy.
Vybudovať a zrekonštruovať výbočiská autobusov prímestskej a medzimestskej dopravy s cieľom
zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Prioritná os: 2. Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, vzdelania
Zámer

Cieľ

Obstaranie, vybudovanie objektu
zariadenia sociálnych služieb
a náhradnej starostlivosti
Rekonštrukcia a modernizácia
stavebných objektov existujúcich
zariadení poskytujúcich zdravotnú
starostlivosť
Prístavba, rekonštrukcia
a modernizácia materskej školy
a areálu
Prístavba, stavebno-technické
úpravy a modernizácia objektu
a areálu základnej školy

Obstaranie nehnuteľnosti a vybudovanie zariadenia pre poskytovanie sociálnych služieb, terénnych
služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Denný stacionár pre starých a osamelých
občanov.
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, rekonštrukcia rozvodov kúrenia a vyregulovanie
kúrenia, rekonštrukcia elektroinštalácie s osadením úsporných svietidiel a elektrozariadení,
rekonštrukcia hygienických zariadení. Modernizácia ambulancií.

Výstavba telocvične

Rozšírenie kapacít existujúceho objektu materskej školy prístavbou, rekonštrukcia rozvodov
ústredného kúrenia, elektroinštalácie, vody a kanalizácie. Budovanie a rekonštrukcia detských
ihrísk, relaxačno-oddychových zón.
Vybudovanie prírodovedných učební, učební cudzích jazykov, knižníc, vybavenie laboratórnymi
pomôckami vrátane IKT prvkov, úprava a vybavenie školských pozemkov pre environmentálnu
výchovu a ekologickú výchovu.
Výstavba telocvične ako súčasť základnej školy so zámerom zvýšenia pohybových aktivít detí ako
i všetkých vekových kategórií obyvateľov obce.

Prioritná os: 3 . Konkurencieschopné a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť
Zámer

Cieľ

Budovanie miest na stretávanie,
prezentačných priestorov

Vybudovanie miest pre zachovanie kultúrneho dedičstva, ľudových tradícií a remesiel.

Podpora vzniku nových prevádzok Motivácia obyvateľov obce k vykonávaniu podnikateľskej činnosti v oblasti obchodu a služieb.
pre podnikanie, služby a obchod
Zvýšenie kvality obchodu a služieb, zamestnanosti v obci.
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Prioritná os: 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Zámer

Cieľ

Riešenie odvedenia prívalových
dažďových vôd

Vybudovanie zberných systémov na prívalovú dažďovú vodu v nadväznosti na fungujúci
ekosystém.

Úprava verejných priestranstiev
obce a výsadba zelene
Rekonštrukcia objektov vo
vlastníctve obce

Revitalizácia zanedbaných areálov a priestranstiev s prvkami verejnej zelene ako i prirodzenými
krajinnými prvkami.
Rekonštrukcia nevyužívaných objektov /budov/ vo vlastníctve obce na ich nové využitie
s charakterom verejných služieb ako i služieb pre občanov.

Prioritná os: 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
Zámer

Cieľ

Revitalizácia priestorov v centre
obce
Rekonštrukcia zastávok verejnej
dopravy spojená s rekonštrukciou
nástupíšť
Budovanie prvkov bezpečnosti v
doprave

Vybudovanie priestorov obecného trhoviska so zámerom vytvorenia miesta na predaj produktov
domácich výrobkov, propagáciou remeselníkov ako i oddychovo-relaxačnej zóny s mobiliárom.
Rekonštrukcia jestvujúcich autobusových zastávok a nástupíšť s bezpečnostnými prvkami.

Vybudovanie prvkov zvyšujúcich bezpečnosť v cestnej, cyklistickej a pešej doprave.

Vybudovanie rozhľadne
a náučného chodníka v Starých
vinohradoch

Zatraktívnenie lokality Starých vinohradov vybudovaním turistickej rozhľadne a priestorov na
uskutočnenie kultúrnych podujatí.

Rekonštrukcia priestorov budovy
bývalého kaštieľa.

Vytvorenie reprezentatívnych priestorov v pivničných priestoroch budovy obecného úradu so
zameraním na vytvorenie priestorov pre kultúrnu činnosť, vzdelávania a prezentáciu života v obci.

Rekonštrukcia športového areálu
a výstavba hracej plochy.

Rekonštrukcia priestorov športového areálu zameraná na rekonštrukcie a dostavbu budovy
prezliekarne, vytvorenie hracej plochy pre tenis, volejbal, hádzanú.

Vybudovanie oddychových zón
a detských ihrísk.

Vybudovanie oddychových zón a detských ihrísk v zelených lokalitách obce.

Vybudovanie športovo relaxačnej
Vybudovanie športovo relaxačnej zóny, cyklistickej trasy v lokalite pod kostolom až po časť obce
zóny, cyklotrasy s prepojením obcí
zvanej „hliník“, s následným napojením na cyklotrasy budované susednými obcami regiónu.
regiónu
Prioritná os: 6. Technická pomoc
Projekty zamerané na podporu administratívnych kapacít, vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov, materiálno-technického, priestorového a prevádzkového zabezpečenia, informovanosť a publicitu.

Spoločenská rubrika

Zoznam jubilantov

od 1. apríla do 30. júna 2014

Od 1. apríla – do 10. júna 2014

Vitajte na svete
Adela Jančovičová
Veronika Juríková
Sára Klačmanová
Hana Ilečková
Boris Géci
Miroslav Samuel Bulejčík

Veľa lásky a porozumenia
Ing. Tomáš Kucka a Ing. Monika Dávidová
Jan Beck a Eva Kondelová

Zostanete v našich spomienkach
Peter Chudý, 55 r.
Emília Ďurčová, 73 r.
Matilda Kostolányiová, 76 r.
Cecília Pargáčová, 100 r.

60 rokov
Ladislav Tóth
Vojtech Buday
Terézia Tóthová
Helena Peroutková
Ladislav Čepílek
Gizela Cigáňová
Júlia Chudá
Dušan Žigo
Dušan Krakovík

70 rokov
Miroslava Beňová
Helena Bojdová
Emília Dávidová
Estera Kollárová
Cecília Miková

Jolana Miškolciová
František Tóth

75 rokov

Mikuláš Čelinák
Mária Kunová

80 rokov

Monika Dékaňová
Irena Dlábiková
Emília Košťálová
Július Magáth

85 rokov

Vilma Magáthová

90 rokov

Veronika Tóthová

60. výročie sobáša
Ladislav Billik a manželka Etela
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Rok v znamení volieb
Štvrté priame voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konali v sobotu 15. marca
2014. V našej obci bolo do zoznamu oprávnených voličov zapísaných 1769 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 833 voličov, čo je 47,09
% účasť. Na porovnanie v okrese Nitra bola
účasť 43,83 % a na Slovensku 43,40 %. Pre
všetkých kandidátov bolo odovzdaných 824
platných hlasov.
Počet platných hlasov odovzdaných pre
kandidátov:
Gyula Bárdos

V poradí tretie voľby do Európskeho parlamentu sa konali 24. mája 2014. Do zoznamu
voličov bolo zapísaných 1781 osôb. Volieb sa
zúčastnilo 202 osôb, čo je 11,34 % účasť. V

okrese Nitra bola účasť 12,14 %, na Slovensku 13,05 %. Počet platných hlasov bol 194.
Zaregistrovaných 29 politických strán,
hnutí a koalícií získalo uvedený počet hlasov:

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana

16

Kresťanskodemokratické hnutie

21

SMER – sociálna demokracia

55

Národ a Spravodlivosť – naša strana

3

Magnificat Slovakia

13

Strana TIP

4

Ľudová strana Naše Slovensko

2

19

2,30 %

Jozef Behýl

3

0,36 %

Ján Čarnogurský

5

0,60 %

305

37,01 %

8

0,97 %

28

3,39 %

4

0,48 %

205

24,87 %

69

8,37 %

Komunistická strana Slovenska

3

Stanislav Martinčko

0

0,00 %

Slovenská národná strana

3

Milan Melník

4

0,48 %

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

11

1,33 %

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja

162

19,66 %

1

0,12 %

Robert Fico
Viliam Fischer
Pavol Hrušovský
Ján Jurišta
Andrej Kiska
Milan Kňažko

Helena Mezenská
Radoslav Procházka
Jozef Šimko

Nakoľko v prvom kole nebol prezident zvolený, dňa 29. marca sa konalo 2. kolo volieb,
do ktorého postúpili Robert Fico a Andrej
Kiska. Do zoznamu bolo zapísaných 1751
voličov. Volieb sa zúčastnilo 984 voličov, čo
je 56,20 %. V okrese Nitra bola účasť 52,35
%, na Slovensku 50,48 %. Počet platných hlasov bol 980.
Robert Fico získal 475 hlasov, čo je 48,47 %.
Andrej Kiska získal 505 hlasov, čo je 51,53 %.
Na Slovensku získal Robert Fico 40,61 %
hlasov a Andrej Kiska 59,39 %. Za prezidenta
Slovenskej republiky bol zvolený Ing. Andrej
Kiska, 51 ročný manažér z Popradu.
Najmladšími prvovoličkami, ktoré sa zúčastnili oboch kôl volieb boli 18-ročné slečny
Nikoleta Dávidová, Kristína Kunová a Radka
Dobšíková. Hneď ráno, za prítomnosti kamery a novinárov, využila právo voliť Kristína Kunová. Informoval o tom denník Pravda
dňa 17. marca a video sa nachádza na www.
pravda.sk/vycapy. Najstaršími voličkami,
ktoré osobne prišli do volebnej miestnosti,
boli Mária Kunová a Emília Billiková.
Do prenosnej schránky hlasoval Dominik
Buday.

MOST – HÍD

19

Strana demokratického Slovenska

4

Strana zelených

1

VZDOR – strana práce

1

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

8

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

9

Sloboda a Solidarita

Ostatné strany nezískali žiadny hlas.
Volili sme 13 poslancov, ktorí budú zastupovať Slovensko počas piatich rokov v 751
člennom Európskom parlamente. Volič mal
možnosť na jednom hlasovacom lístku odovzdať prednostný hlas najviac dvom kandidátom.
Nízka volebná účasť sa odrazila aj na ve-

13

14
5

kovom zložení prítomných voličov. Volieb
sa nezúčastnili žiadni prvovoliči. Najmladšími voličmi boli Dominika Ďurčová, Andrej
Szárszói a Kristián Bíly. Najstaršími voličmi
boli Šimon Kuna, Žigmund Tóth, Jozef Pluhár a Silvester Čerešník.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: Andrej Barát, Pravda
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Prišiel rekordný počet darcov krvi
Na májovom odbere krvi bolo v Kultúrnom dome vo Výčapoch – Opatovciach až
36 darcov krvi, čo je v posledných rokoch
jeden z najvyšších počtov. Potešilo to hlavne pracovníkov Národnej transfúznej služby (NTS) v Nitre, pretože aby dostali súhlas
na výjazd, potrebujú minimálne 25 darcov
krvi. „S terénnymi odbermi máme zvýšené
náklady a musíme vykázať určitý počet ľudí,
aby sme ich mohli zrealizovať, bohužiaľ nie
vždy ich je dostatok. Ale našťastie od roku
2005 nám stúpla základňa z 20-tisíc na 30-tisíc darcov. V niektorých obciach sa to veľmi
dobre rozbieha. Pribúdajú aj prvodardcovia,
pretože keď prídeme takpovediac priamo za
nimi do obce, mnohí nájdu odvahu a skúsia to. Väčšinou sa potom opäť vracajú, čo
nás teší, pretože krvi je stále málo a musíme hľadať spôsoby, ako povzbudzovať ľudí
k tejto humánnej činnosti,“ povedala Lýdia
Tábiová z nitrianskej transfúznej stanice.
Zároveň vysvetlila, že jednotlivé odbery v
regióne sa líšia aj podľa krvných skupín. „Je
to zaujímavé, že krv ukazuje aj to, aké je zloženie obyvateľstva a tak máme oblasti, kde
je viac negatívnych alebo naopak viac pozitívnych krvných skupín. U vás v obci je to
veľmi pestré, ale máte tu dosť darcov, ktorí
majú vzácne krvné skupiny, dokonca aj tú
navzácnejšiu AB negatívnu, takže sem radi

chodíme,“ hovorí s úsmevom Lýdia Tábiová.
Medzi prvodarcami bola aj Tatiana Hruboňová: „Darovať krv išla moja mamina a
tak ma zavolala. Bolo to v pohode, vôbec to
nebolelo, pritom ja sa vždy bojím, keď mi
berú krv,“ usmievala sa po odbere Tatiana.
„No a paradoxne som nakoniec darovala
krv iba ja, pretože mamina nemohla. Pred
časom si dala tetovať obočie a to sa potom
nesmie darovať krv niekoľko mesiacov, takže som ju teraz vlastne nahradila,“ povedala
a dodala, že plánuje prísť aj v novembri, kedy
je naplánovaný v obci ďalší odber. Tí, ktorí v
tento deň darovali krv, zároveň pomohli aj
dievčatku z našej obce, ktoré čakala vážna
operácia chrbtice v Bratislave. Mamička,
ktorá prišla do sály kultúrneho domu, bola
vďačná za každého darcu, ktorý prišiel a v
jej mene daroval krv. Ako vysvetlila lekárka
NTS v Nitre Timea Lazarová, niektorých
ľudí ani nenapadne spýtať sa pred operáciou, či môžu pomôcť svojmu príbuznému
darovaním krvi. „Neznamená to, že presne
tá krv pôjde pacientovi, ale lekári a sestry
v nemocnici to potom vnímajú oveľa pozitívnejšie, keď sa ľudia sami ponúknu a sú
ochotní darovať krv a chcú tak prispieť k
zlepšeniu zdravotného stavu svojho najbližšieho,“ dodala Lazarová. Prinášame mená
tých dobrovoľných darcov krvi, ktorí prišli v

Tatiana Hruboňová zvládla svoje prvé darovanie krvi na jednotku.

piatok 2. mája do kultúrneho domu vo Výčapoch - Opatovciach.
Ladislav Lacena, Marek Sabadoš, Bc.
Jana Balková, Helena Holecová, Mária Domianová, Ľudmila Mitková, Július Hroššo,
Vladimír Hladký, Juraj Látečka, Peter Svorad, Zuzana Svoradová, Gabriela Križanová, Mgr. Stanislav Ešše, Ing. Daniel Deset,
Daniela Molnárová, Peter Barát, Miroslav
Čerešník, Michaela Gálová, Pavel Balko,
Tomáš Lisy, Igor Mitko, Štefan Kapusta,
Barbora Arpášová, Ing. Agáta Candráková PhD., Ján Krnčan, Silvester Čulák,
Tatiana Hruboňová, Renáta Hruboňová,
Ing. arch. Natália Kunová, Ladislav Čepilek, Ing. Róbert Čulák, Mgr. Michaela
Koňanová, Mgr. Michal Práznovský, Mgr.
Lujza Balková, Ľudovít Dillhoff, PaedDr.
Jana Syrová.
Ďakujeme!
Text a foto: Jolana Čuláková

POĎAKOVANIE

Rodina Kopčeková ďakuje
všetkým darcom, ktorých krv
pomohla k uzdraveniu ich
dcéry.
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Krásny úspech našich žiakov
V Starej Ľubovni sa v dňoch 20. - 21. mája
2014 uskutočnilo celoslovenské kolo trinásteho ročníka Biblickej olympiády. Desať družstiev z celého Slovenska súťažilo v
kategórii základných škôl a medzi nimi aj
trojčlenné družstvo žiakov zo ZŠ Výčapy Opatovce v zložení Agáta Gálová z 9. B triedy, Marek Sahulčík z 8. A a Lucia Horáková
zo 6. B triedy. Viedli si skvele a vo vysokej
konkurencii obsadili napokon krásne štvrté
miesto.
Súťaž každoročne vyhlasuje Komisia pre
katechizáciu a školstvo KBS a Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Biblická olympiáda je zameraná na výchovu k hodnotám a medziľudským vzťahom
na základe spoznávania biblických postáv a
udalostí. Obsah súťaže kladie dôraz na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Na jeho
porozumenie, pochopenie aj uplatnenie v
živote. Tento rok žiaci už od septembra študovali biblické knihy Exodus, Jonáš a Evanjelium podľa Jána. Pracovali v biblickom
krúžku a venovali tomu veľa voľného času.
V marci absolvovali prvé, dekanátne kolo
súťaže, z ktorého postúpili do diecézneho
kola, v ktorom tiež zvíťazili a prebojovali sa
po prvýkrát v histórii našej školy do celoslovenského finále. Ako víťazi diecézneho kola
priniesli žiaci do našej školy krásnu a vzácnu putovnú sochu anjela, ktorá bude v našej
škole jeden rok, a v roku 2015 poputuje opäť
víťazovi diecézneho kola.

Pred súťažou v Starej Ľubovni pripravili
organizátori pre účastníkov krásne popoludnie s duchovným programom a výletom.
Deti spolu s katechétmi, kňazmi i porotou
navštívili Litmanovskú horu Zvir, pútnické
miesto prešovskej archieparchie, kde slávil
svätú liturgiu vladyka Milan Lach, pomocný
prešovský gréckokatolícky biskup. Vo svojej kázni vyzdvihol vzťah k Svätému Písmu,
počúvanie a pokorné hľadanie Boha a jeho
slávy. Povzbudil súťažiacich, aby nezostali
len pri vedomostiach, ale aby jeho posolstvo
prenášali do každodenného života. Potom
žiaci absolvovali prehliadku Staroľubovnianskeho hradu.
Nechýbalo ani spoločné zdieľanie o skúsenosti a zážitky z prípravy na súťaž pri večernom programe pred súťažným dňom. Žiaci
sa podelili aj o svoje dojmy, čo sa im páčilo a
čo bolo pre nich pri štúdiu ťažké. Mohli diskutovať so skutočnými odborníkmi na Sväté
písmo, s biblistami aj otcom biskupom, ktorých neustálu prítomnosť a záujem deti oceňovali asi zo všetkého najviac. Na druhý deň
ráno bola svätá liturgia. Tú slávil otec Jozef
Popik, správca gréckokatolíckej farnosti v
Starej Ľubovni, a po nej a po výdatných raňajkách mohla začať súťaž.
Súťažiaci sa snažili čo najlepšie obstáť v
šiestich náročných kolách: test a otázky,
posolstvo biblického textu, práca s biblickým obrazom, audiopríbehy, scénka a ďalšie
úlohy. Otázky na celoslovenské i diecézne kolo BO zostavovala Odborná komi-

sia BO v spolupráci s predsedom poroty.
Odpovede posudzovala päťčlenná porota,
ktorej predsedom bol Doc. PaedDr.ThDr.
SSLic. František Trstenský, PhD. Členmi poroty boli: biblista ICLic. Jozef Zorvan (Prešovská archieparchia) a traja metodici z Diecéznych katechetických úradov –Mgr. Agáta
Moňoková (Košická arcidiecéza),PaedDr.
Klára Soľanová, PhD (Spišská diecéza),Mgr.
Ondrej Kellner (Nitrianska diecéza). Súťaž
moderoval Mgr. Andrej Šottník (Bratislavská arcidiecéza).
Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére, v
ktorej bolo cítiť, že už stretnutie so Svätým
písmom každého obohatilo. Okrem zapálenia sa pre súťaž sa darilo vytvárať aj priateľskú atmosféru. Naše deti preukázali výborné
vedomosti, na otázky reagovali pohotovo a
primerane a zanechali veľmi dobrý dojem
aj pre svoju súdržnosť a priateľstvo. Boli tiež
hraví a tvoriví, čo sa prejavilo najmä v scénke, ktorá všetkých zaujala.
Naše družstvo napokon skončilo na štvrtom mieste, ale všetky deti sa zhodli, že víťazom bol vlastne každý, kto sa súťaže zúčastnil, zažil nádherné dva dni v spoločnosti
úžasne krásnych ľudí, videl nové miesta, zažil nové priateľstvá, nabral nové skúsenosti.
Domov sme sa vrátili plní dojmov a odhodlania pokračovať v štúdiu Svätého písma aj
naďalej a pozvať k tomu aj ďalších kamarátov zo školy.
Text: Henrieta Lénartová
Foto: základná škola
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Máme majstra kraja
Žiak našej školy, Stanislav Pecho z 9. A
triedy, je najlepším atlétom Nitrianskeho
kraja v hode kriketovou loptičkou. Zvíťazil
výkonom 84,92 metrov, preteky sa konali
dňa 5. júna 2014 na atletickom štadióne v
Nových Zámkoch. Pretekov sa zúčastnil ako
víťaz okresných majstrovstiev. Tie sa konali
20. mája na atletickom štadióne TJ Stavbár v
Nitre. Stano hodil loptičkou do vzdialenosti
78,53 metrov.
Žiak bude reprezentovať našu základnú
školu na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Trnave 20. júna tohto roku. Všetci mu
držíme palce, aby sa vrátil s medailou.
Text: Jozef Janči
Foto: základná škola

Náš športovec na stupni víťazov

Exkurzia do krajského mesta
Tradične v mesiaci máj chodievame z materskej školy na výlet do Nitry. V tomto školskom roku sme výlet naplánovali na stredu
21. mája. Cieľom bola exkurzia na Nitriansky hrad. Okrem toho sme pozorovali a spoznávali významné miesta regiónu a krajiny Dražovský kostolík, Zobor, Divadlo Andreja
Bagara a iné významné budovy v meste. Keď
sme sa v škôlke nadesiatovali a pripravili na
odchod, nastúpili sme do autobusu, ktorý
nás odviezol na Svätoplukovo námestie pri
Divadlo Andreja Bagara. Tam na nás už čakal Nitriansky expres - cestný vláčik, ktorým
sme sa odviezli až pri hrad. Počas cesty vláčikom sme pozorovali dopravné prostriedky, známe budovy a historické pamiatky,
ktoré sme poznali zatiaľ len z obrázkov. Do
hradu sme vchádzali cez vstupný barokový
most. Po vysokých schodoch sme prešli ku
katedrále, za ktorou je studňa, historické
hradisko a nádherný výhľad na okolie. Výhľad z výšky bol veľmi zaujímavý, nakoľko
sme mohli pozorovať široké okolie- futbalový štadión, hokejový štadión, rieku Nitru
a v diaľke bolo vidno obce v okolí Nitry. Po
prehliadke hradu sme si posadali na lavičky
pre turistov a občerstvili sa desiatou, ktorú
nám mamičky zabalili do ruksaku. Cestou
späť sme si vychutnávali vyhliadkovú jazdu
nitrianskym vláčikom po Nitre. Videli sme
Morový stĺp, sochu Cyrila a Metoda, sochu
Pribinu či Corgoňa. Obdivovať krásy historickej i súčasnej Nitry z okienok Nitrianskeho expresu bol pre nás naozaj veľký zážitok.
Text: Žaneta Svoradová
Foto: materská škola
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Dôchodci tiež oslávili Deň matiek
Plné očakávania sa 18. mája vo vyzdobenej
sále kultúrneho domu stretli členky JDS na
sviatočnom popoludní, ktoré pre nich z príležitosti Dňa matiek pripravila ZO.
Úvodná báseň, prednesená pani Kollárovou, dojala prítomných. Dobre im padli aj
slová uznania a prejav úcty z úst nášho pána
starostu Jozefa Holúbeka. Zapôsobilo na
nich vystúpenie speváckej skupiny Nádej v
pásme „Zdravasy rúk“. Slová básní, prednesené Kvetkou Krompaskou, Milanom Lacenom v slovenskom a Ladislavom Magáthom
v maďarskom jazyku, utvrdili slávnostnú
atmosféru.
Zrazu sa nálada v sále zmenila. Úsmevy na
tvárach prítomných vyvolali výčapskí heligonkári, ich piesne všetkých rozveselili. Keď

Esterka Kollárová, ktorá moderovala priebeh slávnostného popoludnia, ďalšie číslo
programu uviedla slovami: „Ja dávno, ešte
malá, som tanec v láske mala“, všetci očakávali tanečné vystúpenie detí. Aké však bolo
ich prekvapenie keď na javisko prichádzali
speváčky skupiny Nádej v dobovom obleče-

ní a spievali populárne piesne ich mladosti.
Zrazu všetky omladli, zabudli na starosti aj
choroby a spievali spolu s nimi dávno zabudnuté obľúbené piesne.
Pobavila ich aj veselá scénka: Prijímanie
novej členky rómskej národnosti na základe
konkurzu do speváckeho súboru. Na záver
programu prítomné členky s úsmevom prijali červené ruže a srdiečka, ktoré im na znak
vďaky odovzdal pán starosta a členovia ZO
JDS. K blahoželaniu sa pridali aj heligonkári, ktorí svojou hrou spríjemňovali posedenie pri sladkom zákusku a voňavej káve.
Podvečer sa po skupinách v dobrej nálade
rozchádzali k svojim rodinám.
Text: Otília Kunová
Foto: Jozef Holúbek

Poznávací zájazd nielen pre seniorov
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Výčapy – Opatovce je jedna
z najaktívnejších organizácii v našej obci. Je
známa organizovaním rôznych kultúrnych
a spoločenských podujatí pre svojich členov.
Tentokrát však zorganizovali v spolupráci
so ZO JDS Podhorany poznávací zájazd do
Osvienčimu a Čenstochovej. A zobrali aj nás
– nedôchodcov.
Osvienčim je poľské štyridsaťtisícové okresné mesto v Malopoľskom vojvodstve, ležiace
pri ústí rieky Soly do Visly. Cieľom našej cesty
však nebolo priamo toto mesto, ale koncentračný tábor Auschwitz I., ktorý bol vybudovaný počas druhej svetovej vojny v areáli
bývalých kasární práve v Osvienčime.
Hrôzy, ktoré sa tu udiali počas vojny opísala
sprievodkyňa tak živo, že človeku po tele behali zimomriavky.
Po prehliadke Auschwitz I. sme navštívili aj
Auchwitz II. – Birkenau. Bol to najväčší ne-

mecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu.
Bol zriadený roku 1941 asi 3 km od zajateckého tábora Auschwitz I, v dedine Brzezinka
(nem. Birkenau). Do koncentračného tábora
bolo deportovaných približne 1,3 milióna
ľudí. Odhaduje sa, že asi 1,1 milióna z nich
tam bolo zavraždených. Asi 900 000 deportovaných hneď po príjazde poslali do plynových komôr alebo zastrelili. Zvyšných 200
000 zomrelo na následky chorôb, podvýživy,
týrania, lekárskych pokusov alebo neskoršieho splyňovania.
Po prehliadke koncentračných táborov, sme
sa opäť „nalodili“ do autobusu a vydali sme
sa do Čenstochovej. Našim cieľom bol kostol
s kláštorom na Jasnej Hore, ktorá je jedným z
najvýznamnejších pútnických miest Európy,
ktoré ročne navštívi asi 5 miliónov pútnikov.
Práve preto je Čenstochová uznávaná ako
hlavné duchovné mesto Poľska.
V Bazilike Narodenia Panny Márie a Nájde-

„Účastníci zájazdu“ počas výkladu sprievodkyne v múzeu koncentračného tábora Auschwitz I.

nia Svätého Kríža sa nachádza slávna ikona
Panny Márie Čenstochovskej, ktorej veriaci
pripisujú zázračné vlastnosti. Mnohí jej prisudzujú podiel na záchrane kláštora a celého Poľska v roku 1655, kedy skupina asi 260
mužov ubránila kláštor pred 3 500 vojakmi
švédskej armády. V Čenstochovej sme sa zúčastnili na svätej omši a páter Krištof nás previedol celým kláštorným komplexom. Jeho
výklad bol podaný veľmi vtipným spôsobom
a človek sa naozaj z chuti zasmial. Po skončení prehliadky nám veľa času na rozchod nezostalo. Čakala nás ešte dlhá – šesťhodinová
cesta domov.
Ďakujem, aj za nás nedôchodcov, že sme
sa mohli zúčastniť na tomto poznávacom
zájazde a prežiť tento silný a nezabudnuteľný
zážitok.
Text a foto: lb
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Športovali aj tí skôr narodení
V utorok 24. júna 2014 sa uskutočnil tretí
ročník ŠPORTOVÉHO POPOLUDNIA SENIOROV. Na súťažiach sa zúčastnili súťažiaci z Podhorian, Bádic, Horných Lefantoviec,
Dolných Lefantoviec a samozrejme domáci
z Výčap – Opatoviec.
V areáli kultúrneho domu sa súťažilo v disciplínach: hod granátom, skok cez švihadlo,
hod na plechovky, penalový rozstrel, hod
čižmou, ruské kolky. Vo finále behu, ktorý
prebiehal na parkovisku pred kultúrnym
domom, sa zranila jedna súťažiaca. Nako-

niec však všetko dobre dopadlo a vyhrala
hod granátom na cieľ. Športovú atmosféru
dotvárali roztlieskavačky, ktoré vtipným
spôsobom povzbudzovali súťažiacich.
Zápolenie sa ukončilo odovzdávaním diplomov a medailí. Výhercov dekorovali:
starostka obce Bádice, Darinka Čelináková
a starosta našej obce, Jozef Holúbek. Veselá
nálada pokračovala aj po skončení súťaží.
Účastníci hier si mohli pochutnať na chutnom guláši a pagáčoch.
Ďakujeme všetkým, ktorí urobili niečo pre

svoje zdravie a prišli sa zabaviť. Tešíme sa už
na ďalší ročník.
Text a foto: lb

Požehnanie úrody vo vinohradoch
Aj v tomto roku sa vo výčapských vinohradoch uskutočnila sv. omša, na ktorej
požehnali úrodu. V sotobu 24. mája z príležitosti sviatku Sv. Floriána sa v priestore
pred vchodom do vinohradov stretli desiatky ľudí a za prítomnosti správcu našej farnosti vdp Petra Brenkusa. Príjemné aj keď
horúce počasie všetkým isto pripomenulo,
aké dôležité je uvedomiť si, že modrá obloha a dážď nie sú v našich rukách. A tak
nám nezostáva iné, ako sa za to pomodliť
a vedieť prijať každé počasie, aj keď nám to
práve nevyhovuje a nie je najpríjemnešie.
Pre niektorých je totiž ten istý dážď, tie isté
kvapky a to isté slnko požehnaním, kým
pre iných naopak utrpením a hotovým
nešťastím. Tohtoročné požehnanie úrody
však požehnal aj Pán Boh príjemným a
pekných počasím a tak po sv. omši nasledovalo veselé posedenie pri guláši a dobrom
vínku, ktoré pripravili naši vinohradníci.
Niektorí zo zúčastnených sa potom vybrali

prezrieť si vinohrady, ktoré boli v tento deň
takmer do jedného ukážkovo okopané a ich
zelené listy svietili v popoludňajšom slnku

a tešili majiteľov, ktorí môžu byť na kus roboty, ktorú tu urobili, naozaj hrdí.
Text a foto: Jolana Čuláková

Vdp Peter Brenkus spolu s Miškom Magáthom a Monikou Tóthovou počas prechádzky vo
vinohradoch.

SKAUTI a KULTÚRA
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Banská Štiavnica

V jeden pekný jarný víkend sa celý skautský oddiel vybral na nezabudnuteľný výlet
do Banskej Štiavnice. Cesta tam nebola príliš
dlhá, no keďže bol piatok a školopovinní boli
ešte v škole, prišli sme tam až po zotmení.
Celý víkend nám spríjemňovali (alebo možno aj nie) naši spolubývajúci z Maďarska,
ktorí sa postarali o mnoho vtipných situácii.
Našou prvou aktivitou bola večera. Bez
jedla by to totiž nebolo ono. Keď každému

vytrávilo mohla sa začať nočná hra spojená
s výstupom na Kalváriu. Mnohí z nás tento
nápad ľutovali a chceli sa vrátiť späť. Avšak za
ten nočný výhľad na mesto, to naozaj stálo.
Nočná hra prebehla v duchu, prejdi okolo
stráže bez povšimnutia, a musím pochváliť
niektorých chlapcov, ktorí boli naozaj ako
neviditeľní. Po vyhlásení víťaza a vytvorení
krásnych fotiek sme sa vrátili späť do chaty a
poddali sa únave.

Na druhý deň sme sa rozhodli poprechádzať
po meste, kedy sme si ho mohli prezrieť za
svetla. Ako správni občania sa skauti nad 18
rokov zastavili na voľbách a ostatní trpezlivo
čakali, kým si splnia svoju povinnosť. Naša
ďalšia cesta smerovala na tajchy, čo sú umelo
vytvorené vodné nádrže. Tam sme si spravili
menšiu prestávku, zahrali sa pár hier, najedli,
zahádzali žabky a mohli pokračovať ďalej. No
a čo by to bol za výlet v Banskej Štiavnici, ak
by sme nenavštívili baňu? S plášťami a prilbami na hlavách sme sa vybrali do útrob bane.
Pre niektorých to bolo možno náročnejšie,
ale konieckoncov, niečo také nevidíme každý
deň a všetci sme to spoločnými silami zvládli.
Pomohol nám aj náš sprievodca ktorý sršal
humorom a tak sme mali i tu o zábavu postarané. Cesta späť na chatu nám šla podstatne rýchlejšie i napriek krvácajúcim nosom.
Týmto však náš program nekončil, večer sme
sa vybrali do skautskej čajovne kde sme si po
náročnom dni dopriali trochu oddychu pri
šálke čaju.
V nedeľu ráno sme sa posilnení raňajkami
zúčastnili svätej omše v miestnom kostole.
Doobedie sme strávili balením a hrami. Starší skauti pripravovali obed, ktorý nám dal
síce zabrať, ale nakoniec všetkým chutil. Na
koniec sme si spravili pár pamätných fotiek
a vybrali sa na autobusovú zastávku, kde nás
čakal autobus a odviezol nás domov.
Text: Veronika Tóthová
Foto: archív zboru

Nefelejcs v Maďarsku
Opäť sme prijali pozvanie do maďarského
mestečka Tata na úpätí pohoria Gerecs, kde
žije 25000 ľudí. V 15. storočí sa spomína, že
obec má maďarské a slovenské obyvateľstvo.
Anglický park, ako prvý v Maďarsku, bol
postavený v roku 1783 pri jazere Cseke.
Už 15. ročník folklórneho festivalu pod
názvom Tatai sokadalom sa konal od 13.
do 15. júna 2014 v prekrásnom anglickom
parku. Príjemné slnečné počasie lákalo dospelých aj deti na spoznávanie histórie, folklóru, ľudovej kultúry a remesiel. Obdivovali
sme ľudovoumelecké výrobky z kože, textilu, hliny, ale aj z prútia a byliniek. Pre deti
boli prichystané rôzne hry, súťaže, bábkové
divadlo, rozprávkové popoludnie. Na dvoch
javiskách bol stály program folklórnych,
tanečných a hudobných súborov. Hodina
nedeľného popoludnia patrila prehliadke
podzoborských folklórnych skupín z Výčap

- Opatoviec, Veľkého Cetína a Nitrianskych
Hrnčiaroviec. Folklórna skupina Nefelejcs
sa predstavila pásmom svadobných zvykov
Duchny nesú – Viszik a dunyhákat. Svadobné piesne, vykúpenie výbavy a záverečný tanec bol ocenený potleskom divákov. S radosťou sme sa zúčastnili jazdy vyhliadkovým
vláčikom po historickej časti Taty. Öregvár
/Starý hrad/ je gotický hrad pochádzajúci z
15. storočia, stojaci na brehu jazera Öreg tó
/Staré jazero/. Kráľ Matyás ho prestaval na
renesančný, József Esterházy na neogotický palác. V kaštieli Esterházyovcov z roku
1764 sa konajú výstavy. Geologické múzeum v prírode na vrchu Kalvária je jedným
z najkrajších múzeí v prírode. Je to otvorený
kameňolom s geologickými vrstvami spred
viac ako 200 miliónov rokov s odtlačkami
morského sveta. V súčasnosti je Tata známa
svojimi vodnými plochami, anglickou zá-

hradou, parkami, obnovenými historickými
budovami, ale aj stálymi kultúrnymi podujatiami.
Po ochutnaní miestnych gastronomických
špecialít sme si pozreli pestrý program. Rozsiahly anglický park s vodnými plochami
ponúkol malebné zákutia na prechádzku aj
oddych. Vo večerných hodinách sme sa s Tatou rozlúčili. Sme veľmi radi, že sme mohli
reprezentovať výčapský folklór v zahraničí.
Text: Gabriela Jánošková

ŠPORT

Tento titul nám už nikto nevezme

Siedmykrát sme bežali ulicami obce
Dňa 8. mája 2014 sa už tradične v tradičnom čase konal beh ulicami obce Výčapy
- Opatovce. Siedmeho ročníka sa zúčastnili
pravidelní a tradiční bežci, ktorí vedia, že v
tento deň s nimi počítame. Ako je zvykom,
niektoré netrpezlivé deti na nás už čakali, aby
mohli byť čím skôr zaregistrované. S nedočkavosťou si obzerali svojich spolubežcov a
odhadovali možné umiestnenie .
Mali sme kategórie od škôlkarov až po dospelákov, z ktorých každá bola delená ešte
podľa pohlavia. V jednotlivých kategóriách
zvíťazili:
Škôlkari – Janko Varga a Karin Hruboňová.
I-III. ročník ZŠ - Denis Kuna a Emka Machová
IV.-VI. ročník ZŠ - Martin Čulák a Nikol Bedeová
VII-IX. ročník ZŠ - Adam Bilik a Nina Kunová

Stredoškoláci - Vladimír Dobšík ml. a Kristína Kunová
V kategórii muži do 40 rokov - Martin Čulák
st. a Natália Kunová.
V kategórii muži nad 40 rokov - Zdeno Kuna
a Magdaléna Krajčovičová.
Nás, organizátorov, potešila aj účasť mamičiek s kočíkmi, kde zvíťazila Anna Čuláková.
Bolo to zábavno-športové popoludnie, kde
každý účastník behu bol odmenený čokoládovým „rýchlonohým“ zajacom ako symbolom rýchlosti. Víťazi jednotlivých kategórií
boli dekorovaní starostom obce Ing. Jozefom
Holubekom a prezidentkou KMŠN Mgr.
Máriou Frankovou. Zaregistrovaných bolo
približne 120 účastníkov a bolo rozdaných 50
diplomov a vecných cien.
Organizátori VII. ročníka aj touto formou
chcú poďakovať obecnému úradu a sponzorovi firme Geis za finančnú a materiálnu
podporu .
Športu zdar a behu zvlášť!!!
Text: Vladimír Dobšík
Foto: Jozef Holúbek
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Futbalová akadémia Výčapy – Opatovce s
hrdosťou oznamuje, že naši prípravkári sú
najlepší v okrese za rok 2014. O tomto titule
sa rozhodlo na finálovom turnaji Miniligy
Miroslava Stocha, ktorý sa uskutočnil v sobotu 21. júna na chrenovskom futbalovom
štadióne. Chlapci boli super, dávali krásne
góly a podávali perfektné výkony. Najlepším
brankárom turnaja sa stal Martin Uhrin,
najlepším hráčom Tomaš Čulák. Náš najlepší hráč Marek Kondela premenil víťaznú
penaltu. Najväčší bojovník Patrik Barbirik, v
spolupráci s Ondrejom Čulákom a Denisom
Kunom, ustrážil najlepších hráčov súpera.
Ďakujem rodičom, ktorí nám počas roka
pomáhali, zabezpečovali dopravu, pranie
dresov, dozor a všetko ostatné. Dúfam, že
nám to vydrží ďalej a že budeme stále lepší.
Text: Martin Čulák
Foto: Natália Kunová

Tanečná skupina
AGAIN...
Každé dieťa má rado tanec, nezáleží na
tom, do akej školy chodí. V našej tanečnej
skupine máme dievčatá vo veku od 5 do
12 rokov. Tanečná skupina AGAIN v našej
obci ponúka deťom aktívne využívať svoj
voľný čas. Nacvičuje sa každý týždeň, aby
deti boli vo forme. Svojim účinkovaním
obohacujú žáner vystúpení na kultúrnych
a spoločenských podujatiach konaných
v obci Výčapy – Opatovce, ale aj mimo
nej. Najčastejšie sú vystúpenia na rôznych
podujatiach v meste Topoľčany. Choreografie zahŕňajú aj práce s náčiním ako paličky, stuhy, trsáky. Kostými sú prispôsobené druhu vystúpenia, dievčatá tancujú
na modernú i ľudovú hudbu. Svojimi vystúpeniami rozdávajú radosť sebe a širokej
verejnosti.
Text a foto: Mária Kunová
a Silvia Kunová
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INZERCIA

FC Výčapy – Opatovce
vás pozýva

na rozlúčkový zápas

nášho dlhoročného brankára

Milana Hercega

29. august 2014 o 16,30 hod.
futbalové ihrisko.
V zápase si zmerajú sily
A mužstvo Výčapy – Opatovce
a bývalí spoluhráči brankára
Milana Hercega.

Príďte sa zabaviť športom...
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