d

ec
em
ber
jné
2013 24 nepreda

 Investície v obci
 Opäť máme nového lekára

Foto: archív JČ
Mária Čuláková piekla vianočné oblátky, ktoré rozvoniavali po celom kultúrnom dome.

Foto: Jana Tóthová
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Vážení občania,
ocitli sme sa v období, ktoré si viac zasluhuje našu pozornosť. Predvianočné obdobie
naplnené upratovaním, pečením a iným
zhonom už o pár hodín vystriedajú Vianoce, po nich Silvester a Nový rok. Tieto sviatky sú pre nás akousi kratučkou zastávkou
v dnešnom uponáhľanom svete, dávajú
zabudnúť na problémy a úskalia, sú príležitosťou na stretnutia v kruhu svojich príbuzných, priateľov a známych.
Je paradoxom, že práve počas týchto studených dní a mrazivých nocí máme k sebe
akosi bližšie, uvedomujeme si silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Veď každý
z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo,
pohladenie a svet sa stáva zrazu krajším.
Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho
druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť
svoj úprimný vzťah k životu, k ľuďom a tak
dokázať, že je naozaj človekom. Mnohí z nás
si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí
sú ďaleko a bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale
stále sú živí v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať.
Nech sú naše príbytky v týchto dňoch svia-

točných naplnené láskou i radosťou, vôňou
ihličia i vôňou domova, nech teplo rodinného krbu žiari i hreje, nech násobí krásu
tejto chvíle. Zachovajme si posvätnú úctu
k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky
a porozumenia.
V mene celého obecného zastupiteľstva,
pracovníkov obecného úradu, ale aj v mene
svojom Vám želám do nastávajúcich sviatočných dní, aby boli naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku, splnili sa Vaše

priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným
stromčekom našli ten najkrajší darček, aký
si vysnívali. Touto cestou pozdravujem aj
všetkých našich chorých spoluobčanov, ktorým prajem skoré uzdravenie, veľa fyzických a psychických síl.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné
sviatky.
Ing. Jozef Holúbek
starosta obce

Prečo čert nikdy nespí
alebo o tom, ako mal raz anjel voľno

Večer si nachystať čižmu do okna a už len čakať do rána, aká bude nádielka.
Dodnes tento rituál v predvečer mikulášskeho sviatku deti milujú, lebo nosí
v sebe kúzlo tajomna a prekvapenia.
Keď však Mikuláš príde osobne, tak to už
je o inom, nevšedná atmosféra všedného
dňa. Nevinné pohľady našich najmenších by
azda obmäkčili i najväčšieho tvrďasa, ale to
ani nebolo nutné, pretože hudbou, spevom
a tancom chytili za srdce nás všetkých, a tak
navodili tú správnu mikulášsku atmosféru.
A deduško Mikuláš mal hneď plné ruky
práce, veď rozdať poldruha stovky balíčkov
to nie je len taký hocijaký kumšt. Pomocník
anjel dostal voľno, zdržal sa v susednej dedine, no čertisko rohatý dokvitol, veď predsa nikdy nespí. A hneď aj predviedol, že je
stále vo výbornej kondícii. Smelosť obdarovaných však zvíťazila, a tak bola spokojnosť
obojstranná. Snáď si deti v balíčkoch našli
len to dobré. No a komu sa tam náhodou objavilo aj „malé varovanie“, má šancu polepšiť
sa celý rok, keď Mikuláš príde opäť. Možno
aj s čertom, keď má už ten slabý spánok.
Patrícia HALÁSZOVÁ

Foto: J. Holúbek
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Vianoce na Podzoborí priniesli
pravú sviatočnú náladu
V čase, keď každý očakáva najkrajšie sviatky roka, sa v našej obci uskutočnil 4. ročník
festivalu vianočných zvykov a obyčajov Vianoce na Podzoborí.
Túto akciu usporiadali Nitriansky samosprávny kraj, Krajské osvetové stredisko
v Nitre, obec Výčapy-Opatovce a občianske
združenie Kultúra Podzoboria za finančnej
podpory Úradu vlády Slovenskej republiky.
V takmer trojhodinovom programe predviedlo svoje umenie šesť slovenských a maďarských folklórnych skupín z piatich obcí
Podzoboria. Vzácni hostia prišli z Čiech a z
Maďarska.
Vo vestibule kultúrneho domu vítali prichádzajúcich výčapskí heligonkári veselým
spevom. Na vyzdobenom javisku panovala
zimná nálada, vianočný stromček bol rozžiarený, z neba padali biele vločky snehu.
Moderátori nás preniesli do histórie, na
koniec leta, keď sa ľudia stretli a zaspievali si. Tak sa prvýkrát spolu stretli aj ženská spevácka skupina Bádičanka z Bádic
a mužská spevácka skupina Kadarka z Veľkého Cetína. Spoločne zaspievali slovenské
a maďarské piesne, veď folklór spája národy
a národnosti. Keď na jeseň dozrelo šťavnaté hrozno, nastal čas oberačiek. A keď víno
vykyslo, otvorili sa sudy a ochutnalo sa
mladé víno, ktoré bude ozdobou sviatočného stola. Folklórna skupina Nefelejcs z Výčapov-Opatoviec predstavila pásmo Ochutnávanie vína. Veselé piesne o víne, vtipné
príbehy, ale aj rezký čardáš pobavili divákov. Folklórny súbor Old Stars z Břeclavi
nám ukázal, ako rezko dokážu tancovať
a veselo spievať na Slovácku. Ale jeseň nie
je len o víne, speve a tanci. Folklórna skupina Rozmaring z Nitrianskych Hrnčiaroviec
predviedla, že na jeseň sa museli rozlúčiť
mládenci s dievkami a narukovať na vojenčinu. Slzy dievok vysušili rezké piesne
regrútov. Prichádza zima a treba pripraviť

zásoby jedla. Na dvore bol čulý ruch, ženy
a chlapi z folklórnej skupiny Villő z Jelenca
chystali domácu zakáľačku. Keď už končili
s prácou, mohli si aj zaspievať a zaklebetiť.
V tom ich vyrušili maskované strašidlá,
ktoré za výslužku vytancovali všetky ženy.
Blížia sa Vianoce, ktoré sa slávia prakticky
na celom svete. Vianočný pozdrav bol doslova medzinárodný. Najskôr nás do sviatočnej nálady uviedli piesne speváckej skupiny Bányász z maďarskej Tatabánye. A ako
by to bolo, keby vo vianočnom čase nezaznenli koledy. V podaní speváckej skupiny
Nádej z Výčapov-Opatoviec sme si ich vypočuli hneď niekoľko a ich precítený spev
nám pripomenul čaro Vianoc. Moravskí
hostia nám zaspievali a zavinšovali pokojné
sviatky. Na záver skupina Nefelejcs prestrela bohatý štedrovečerný stôl a zaspievala
vianočné piesne.

Posolstvo Vianoc niesli všetci účinkujúci do celého sveta a vtisli slzy dojatia do
mnohých očí. Poďakovaním pre folklórne
skupiny bol vrelý potlesk viac ako stovky
vďačných divákov. Hostia mohli obdivovať
nielen krásne kroje, zaspievať si piesne, ale
aj ochutnať sladké vianočné oblátky a trubičky šikovnej gazdinky, pozrieť si výrobu
drôtených ozdôb, patchworkované vianočné guľky a výstavu krojovaných bábik.

Old Stars z Břeclavi

Spevácka skupina Nádej z Výčapov-Opatoviec

Mária Machová vyrábala vianočné ozdoby

Folklórna skupina Nefelejcs z Výčapov-Opatoviec. Foto: JČ

Zrazu všetko stíchlo, zhasli svetlá, prichádzala noc. Noc tajomná, keď sa narodilo
Jezuliatko. Členovia folklórnych skupín nastúpili s horiacimi sviečkami a sálou zaznela Tichá noc – Csendes éj. Nádherná pieseň
a trblietavý plameň sviečok nás prichystali
na túžobne očakávané Vianoce.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ
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Čo nám priniesol rok 2013
a čo pripravujeme v nasledujúcom roku 2014

V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta si často ani neuvedomujeme jeho
závratnú rýchlosť. Onedlho prídu opäť vianočné sviatky, ktoré sú oslavou šťastia, lásky a pokoja. Práve v týchto dňoch sa akosi
intenzívnejšie zamýšľame nad tým, ako sme
prežili už ubehnuté dni roka, čo sme získali,
čo sme stratili, čo sme dosiahli. Nepochybne
tento rok bol pre mnohých zložitejší a ťažší, poznačený dianím v našej spoločnosti.
Mnohí z vás bojujú so zvýšenými nákladmi
na zabezpečenie základných životných potrieb, so sprievodnými javmi ekonomickej
krízy. Inak tomu nebolo ani v našich obciach a mestách. Je čoraz viac evidentné,
že štát sa snaží mnohé problémy prenášať
na samosprávy a to bez prísunu peňažných
prostriedkov na ich riešenie. Obce čoraz
viac pociťujú následky nedostatku peňazí
na zabezpečenie svojich originálnych kompetencií, nehovoriac o prenesených kompetenciách (školstvo, stavebný úrad, životné
prostredie, sociálna oblasť) z úrovne štátu,
„byrokratizácie“ ako i rozhodnutí štátu.
K takýmto rozhodnutiam patrí i memorandum o šetrení v samospráve a konsolidácii verejných financií pre obce nad
2000 obyvateľov, ktoré podpísala Vláda SR
a ZMOS. Podľa názoru viacerých primátorov a starostov obcí memorandum bolo
podpísané za „zvláštnych okolností“, nakoľko regionálnym združeniam bolo len oznámené, že sa niečo také pripravuje a z médií
sa následne dozvedeli, že memorandum
bolo podpísané. Na základe podpísaného
memoranda obce nad 2000 obyvateľov boli
zaviazané v priebehu roka šetriť a to 10%
na bežných výdavkoch a 5% na mzdových
prostriedkoch. A to i napriek skutočnosti, že
v roku 2012 štát obciam znížil príjem z výnosu podielových daní zo 70,3% na 65,4%,
čo je ročné zníženie o takmer 100 miliónov
eur, ktoré zostávajú k dispozícii štátnemu
rozpočtu. Je vecne preukázateľné, že samospráva šetrí viac ako štát. Výdavky štátneho
rozpočtu od vypuknutia krízy v roku 2008
vzrástli o 41%, výdavky obcí bez finančných
operácií vzrástli iba o 5,9%.
Každoročne od roku 2008 naša obec
ušetrila finančné prostriedky a to i napriek
množstvu projektov, ktoré bolo treba spolufinancovať, zaplatiť z vlastných zdrojov
a čakať na vrátenie peňazí od štátu. V médiách bolo prezentované, že obce nešetria.
A čo štát?
Vrátim sa však späť k hodnoteniu roka
2013, ktorý bol posledným rokom čerpania

fondov EÚ v rámci programového obdobia
2007-2013. V rámci realizovaného projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia objektu Základnej školy Výčapy-Opatovce“ v januári
2013 pracovníci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka urobili administratívnu aj vecnú kontrolu projektu vo vzťahu k podanej Záverečnej žiadosti o platbu
- refundáciu zhruba 280-tisíc eur. Tieto
finančné prostriedky boli obcou zhotoviteľovi diela uhradené z vlastných zdrojov obce
a j z finančných prostriedkov prekleňovacieho úveru.
V mesiaci marec bola pracovníkmi SO pre
ROP vo vzťahu k realizovanému projektu
„Regenerácia centra obce Výčapy-Opatovce“ vykonaná kontrola projektu na mieste.
Nevyhnutnou podmienkou čerpania väčšiny dotácií v nastávajúcom programovom
období je aktualizácia vybraných plánovacích a strategických dokumentov obce.
Preto v prvých mesiacoch nastávajúceho
roka budú vyvíjané aktivity smerujúce k aktualizácii dokumentov, pretože kvalitne pripravené dokumenty sú vstupnou bránou k
dosiahnutiu ďalšieho úspešného získania
dotácií na realizáciu projektov zveľaďujúcich obce a život jej obyvateľov v rámci pripravovaného IROP 2014-2020.
V roku 2013 bola v oblasti investičnej výstavby naša pozornosť zameraná na zlepšenie technického stavu stavieb a nehnuteľností vo vlastníctve obce. V priebehu roka
boli postupne realizované projekty „Rekonštrukcia oplotenia domu smútku“, „Rekonštrukcia a stavebné úpravy vestibulu KD“,
„Rekonštrukcia priestorov WC v Základnej
škole Výčapy-Opatovce“, „Rekonštrukcia
a stavebné úpravy priestorov budovy s.č.
470“, „Rekonštrukcia a stavebné úpravy
priestorov WC v KD“, „Rekonštrukcia dopravného značenia v obci Výčapy-Opatovce“. Na realizáciu uvedených projektov boli
použité vlastné finančné prostriedky obce
ako aj získané finančné prostriedky z ministerstva školstva a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
V rámci prípravy nových projektov bola

vypracovaná projektová dokumentácia k
projektu „Rekonštrukcia zdravotného strediska v obci Výčapy-Opatovce“. Realizácia
by mala byť v roku 2014 v rámci schváleného grantového programu MUNSEFF, zastrešeného Európskou bankou pre obnovu
a rozvoj /EBRD/. Zámerom tohto projektu
je predovšetkým dosiahnutie energetických
úspor, odstránenie vlhkosti obvodového
muriva aj zlepšenie vonkajšieho vzhľadu
budovy.
V štádiu spracovania je projektová dokumentácia zameraná na rekonštrukciu
chodníka na hlavnej ceste od opatovského
cintorína po výčapský cintorín.
Okrem uvedených aktivít v roku 2014 by
mali byť realizované i projekty zamerané na
rekonštrukciu sály KD, rekonštrukciu oplotenia areálu základnej školy, vybudovanie
parkoviska pred zdravotným strediskom
ako i II. etapu rekonštrukcie dopravného
značenia.
Obec podala žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektov „Vytvorenie trhového miesta v obci
Výčapy-Opatovce“, Rozšírenie kamerového
a monitorovacieho systému v obci Výčapy-Opatovce“.
V rámci údržby obce boli zo získaných
finančných prostriedkov opravené výtlky
a prepadnuté časti miestnej komunikácie
a chodníkov. V priebehu roka občania obce
zapojení do aktivačných prác robili údržbu
zelene, kosenie trávnatých plôch ako i kosenie a údržbu na cintorínoch.
Tak ako v tomto roku i v nastávajúcom
roku bude v oblasti sociálnej starostlivosti
pozornosť venovaná pomoci starším a osamelým občanom zabezpečením donášky
stravy a zabezpečením poskytovania opatrovateľskej starostlivosti. Na úseku verejného poriadku zriadené komisie obecného
zastupiteľstva počas roka najčastejšie v našej obci riešili podania vo veci susedských
sporov, voľného pohybu psov bez dozoru
a parkovania vozidiel na chodníkoch ako
i verejných priestranstvách.
Spestrením nášho bežného života je oblasť
kultúrno-spoločenského a športového diania. Počas roka boli či už komisiou kultúry,
mládeže a športu zriadenou obecným zastupiteľstvom, organizáciami a združeniami v obci pôsobiacimi organizované mnohé
podujatia. Som nesmierne rád, že do tohto
diania v našej obci sa veľmi úspešne zapája
svojimi aktivitami aj mládež. Dovolím si využiť túto príležitosť na poďakovanie, jednak
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členom komisie kultúry, mládeže a športu, členom všetkých organizácií a združení
za prípravu a organizovanie týchto podujatí.
Pevne verím, že i v nastávajúcom kalendárnom roku mnohé z pripravovaných kultúrnych podujatí budú príjemným spestrením
nášho uponáhľaného sveta. Obdobne slová
uznania a vďaky patria i našim športovcom,
futbalistom všetkých mužstiev - muži, do-

rast, žiaci, benjamínkovia, prípravky, trénerom týchto družstiev, členom realizačných
tímov, rodičom detí aj všetkým fanúšikom za
podporu. Tohtoročné výkony hráčov našich
mužstiev, ich postavenie v tabuľkách svedčia
o tom, že futbal v našej obci má dlhoročnú
tradíciu a že sa blýska na lepšie časy.
Ďalší kalendárny rok sa chýli k záveru
a ja využívam túto možnosť, aby som sa
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poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu,
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
angažovali v tomto roku v oblasti verejného života v obci, ako i ochotným ľudom,
ktorí sa venujú tvorbe obecných novín a aj
takýmto spôsobom šíria informácie o dianí
v našej obci.
Ing. Jozef Holúbek, starosta obce

Volili sme predstaviteľov kraja
V sobotu 9. novembra sa konali voľby do zastupiteľstiev a voľby predsedov samosprávnych krajov. V našej obci bolo do zoznamu voličov zapísaných 1776 oprávnených osôb.
Volieb do Nitrianskeho samosprávneho kraja sa zúčastnilo 272 voličov, čo je
15,32%-ná účasť. Na porovnanie v Nitrianskom kraji bola účasť 17,90%, na Slovensku
20,11%. Pre voľby do zastupiteľstva bolo
odovzdaných 255 platných hlasovacích
lístkov, pre voľby predsedu to bolo 267.
Najviac hlasov v našej obci na post poslanca získal Ján Greššo. Koalícia SMER-SD
a KDH získala 691 hlasov, koalícia MOST-HÍD, Nová väčšina-Dohoda, OKS, SaS,
SDKÚ-DS 630 hlasov. Pre voľby predsedu
Milan Belica dostal 133 hlasov a Tomáš
Galbavý 56 hlasov.
Nakoľko v prvom kole nebol predseda
zvolený, 23. novembra sa konali voľby pred-

Mali sme aj celoslovenskú raritu – najstaršieho
prvovoliča, 83-ročného Júliusa Kováča.
Foto: A. Barát, Pravda

sedu. Týchto volieb sa zúčastnilo menej
voličov, 230 osôb, čo je 12,95%-ná účasť.
V Nitrianskom kraji bola účasť 15,52%, na
Slovensku 17,29% Odovzdaných bolo 227
platných hlasovacích lístkov. Milan Belica
získal 146 hlasov, Tomáš Galbavý 81 hlasov.
Za predsedu Nitrianskeho samosprávneho
kraja bol zvolený Milan Belica.
Najmladším prvovoličom bol 18-ročný
Stanislav Jóry. Avšak volieb sa zúčastnil aj
najstarší prvovolič , 83-ročný Július Kováč.
Po polstoročí sa vrátil zo zahraničia do svojej rodnej obce a využil právo voliť.
O týchto zaujímavostiach z volieb informovala aj TV Markíza, denník Pravda
a Slovenský rozhlas. Najstaršími voličmi,
ktorí využili právo voliť boli Žigmund Tóth
/1927/, Jozef Košťál /1928/, Veronika Viziová /1929/, Ľudovít Mikuš /1929/, Silvester
Čerešník /1929/.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ

Opäť striedanie na „lekárskej lavičke“
Problém s obvodným lekárom v našej
obci sa snáď blíži ku koncu. MUDr. Roman
Fajer totiž dal výpoveň z nájmu k 30. novembru a tak obec hľadala možnosti, ako
zachovať v obci zdravotnú staroslivosť pre
dospelých. Hoci vedenie obce rokovalo
s viacerými záujemcami, ku konkrétnej dohode neprišlo a tak sa do bývalých priestorov zdravotného strediska nasťahoval lekár, na ktorého boli mnohí z nás zvyknutí
– MUDr. Jozef Kolenčík z Lefantoviec. Ten
však bude zatiaľ ordinovať v obmedzenom
čase a ako nám povedal starosta obce Jozef Holúbek, po polroku bude jeho činnosť
prehodnotená a podľa jeho vyťaženosti v
Lefantovciach nie je vylúčené, že dôjde aj
k úprave ordinančných hodín. „S lekárom
Romanom Fajerom sme sa rozlúčili aj preto, lebo ľudia sa sťažovali, že musia dlho
čakať, že nechodí do ordinácie načas ako
aj na poplatky, ktoré vyberal od ľudí. Z
dôvodu absencie zdravotnej sestry sa čas
na vyšetrenie predlžoval a napätie medzi

pacientami a lekárom narastalo. Títo začali odchádzať k iným obvodným lekárom,
predovšetkým do Lefantoviec. Keďže krajský lekár sa k tomuto problému postavil
alibisticky a situáciu neriešil, hľadali sme
iné možnosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti s doktorom Kolenčíkom sa nám
ukazuje ako najschodnejšia riešenie. Určite najradšej by sme boli, keby tu bol lekár
„na plný úväzok“, ale v dnešnej dobe je
ťažké nájsť takého lekára, je to celorepublikový problém nielen problém našej obce,“
vysvetlil starosta Jozef Holúbek.

Pre pacientov, ktorí boli doteraz evidovaní
u doktora Fajera to znamená, že musia urobiť s novým lekárom písomnú dohodu
o zdravotnej starostlivosti. Je iba na nich,
ktorého obvodného lekára si vyberú, prednostne ich však musí zobrať do evidencie
MUDr. Jozef Kolenčík, ktorý prevzal zdravotný obvod Výčapy-Opatovce, Jelšovce a
Ľudovítovú. Zdravotná dokumentácia je
zatiaľ uložená v priestoroch Nitrianskeho
samosprávneho kraja u krajského lekára,
ktorý ju pošle novému poskytovateľovi po
podpísaní dohody s pacientom.
JČ

Ordinačné hodiny vo Výčapoch-Opatoviach (VO) a v Dolných Lefantovciach (DL)

Pondelok

VO – 7.30 – 11.00 hod.

DL – 11.00 – 14.00 hod.

Utorok

DL – 7.30 – 11.00 hod.

VO – 11.00 – 14.00 hod.

Streda

VO – 7.30 – 11.00 hod.

DL – 11.00 – 14.00 hod.

Štvrtok

DL – 7.30 – 11.00 hod.

VO – 11.00 – 14.00 hod.

Piatok

DL – 7.30 – 11.00 hod.

VO – 11.00 – 14.00 hod.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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Medzi žiakmi boli aj dvaja „žraloci“
Základný plavecký výcvik v 3. ročníku sa
uskutočnil v plaveckej škole Delfín Topoľčany v dňoch 5. 11. až 8. 11. 2013. Z celkového počtu 19 tretiakov sa zúčastnilo 10
žiakov. Poplatok v plnej výške 25 eur hradili rodičia. Medzi žiakmi, tak ako každoročne, sú fyzické, fyziologické i mentálne
rozdiely, čo sa prejavovalo aj v záverečnom
hodnotení. Najlepší žiaci M. Gál a E. Jankovič získali ocenenie „Žralok“ - preplávali
nad 500 m. Najviac preplával Denis Kuna
– 600 metrov. Marek Kondela stovku a ostatní žiaci okolo desať metrov. Aby sme vyťažili autobus a kapacity plaveckého kurzu,

Foto: archív ZŠ

od utorka sa zapojilo aj 14 žiakov zo 4. ročníka. Tí absolvovali zdokonaľovací výcvik,
čo sa prejavilo vo výborných výsledkoch: V.
Tomková zaplávala 750 metrov, N. Elkrief
600 metrov. Ďalší zaplávali 500 metrov: N.
Kupcová, P. Billiková, D. Tóthová, P. Lakatošová, L. Budayová, K. Tóthová, D. Fiksel
a R. Némethová.
Žiaci pri záverečnom testovaní preplávali
priemerne 355,5 metrov na žiaka. Dievčatá
priemerne 531 metrov, chlapci 191 metrov. Pedagogický dozor mala A. Billíková,
J. Janči a J. Kušš.
Ján KUŠŠ, vedúci výcviku

Vševedkári v Nitre
Za posledného pekného víkendového počasia, po ktorom už nasledovali chladnejšie dni, sa deti
zo školského klubu vybrali do Nitry. Cesta vlakom do Nitry bola príjemná a pre nových vševedkárov to bola veru i prvá cesta vlakom.
Akcia záujmového útvaru školského klubu detí Vševedko do Nitry sa uskutočnila
v sobotu 23. novembra. Výstava hornín
a minerálov v Mlynoch bola prekrásna.
Vševedkári si tie lacnejšie aj kúpili a niektoré dostali zadarmo. Veď možno z nich
raz budú i zberatelia. Na celoštátnu výstavu zvierat v areáli Agrokomplexu v Nitre sa
tešili tiež a nie zbytočne! Bola mimoriadne
bohatá. Deti videli veľa domácich zvierat.
Páčili sa im všetky. Holuby, zajace, nutrie,
morčatá... Mali svoje označenia s údajmi

a vidieť mohli i prácu hodnotiacich komisií. Pavilón, v ktorom našli veľa pekného, pre zvedavé detské oči ponúkal veľa
exotického a úžitkového hmyzu, domácich
vtákov a množstvo mačiek, ktoré taktiež
čakali na hodnotenie poroty. Najlepších
čakali víťazné poháre. Pre nedostatok času
sme museli končiť pri hodnotení cvičenia
psov. Naučiť psa prechádzať podľa pokynov cvičiteľa rôznymi prekážkami napríklad i tunelmi vyžaduje dlhý výcvik. Budú
sa i vševedkári snažiť cvičiť svojich psov?

Vševedkári na jednom zo svojich výletov. Foto: archív ZŠ

Ktovie? Na výstave sme sa zdržali dlho.
Agrokomplex vystriedala cukráreň. Veruže si deti potrebovali oddýchnuť! Dojedanie potravín z domu, maškrtenie a potom
hurá domov vyrozprávať, čo sa im páčilo!
Akcia sa vydarila. Vrátili sme sa všetci v poriadku. Akcie sa zúčastnila i Timka Holúbeková (náš verný sprievodca akcií), pani Fikselová s dcérou Slávkou – prváčkou a stará
mama V. Hazuchovej. Ďakujeme.
Edita KOPRDOVÁ,
vedúca krúžku Vševedko

materská ŠKOLA
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Deti dostali mokré vysvedčenie
„My sa vody nebojíme, my sa plávať naučíme“... to bolo heslo našich predškolákov,
ktorí od 11. 11. 2013 do 15. 11. 2013 absolvovali plavecký výcvik v plaveckej škole
Delfín v Topoľčanoch. Výcviku sa zúčastnilo 11 detí. Ako dozor pani učiteľke pomáhali aj mamičky predškolákov Stanka
Čuláková, Daška Čuláková a pani školníčka
Valika Dávidová. Cieľom plaveckého výcviku bolo naučiť deti bezpečne sa pohybovať
vo vode, zvládnuť špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti a vytvárať základy zdravého spôsobu života. Nádejní plavci sa ne-

vedeli dočkať, kedy ukážu svoju šikovnosť
a každý deň plní očakávania nastupovali do
autobusu spolu s deťmi z Podhorian a Dolných Lefantoviec. Po prezlečení do plaviek
si deti prevzal tréner spolu s asistentkami.
Deti boli veľmi odvážne a nikto si vstup
do vody nerozmyslel. Po celý týždeň sa deti
oboznamovali s vodným prostredím a pomocou rôznych hier sa učili základy plaveckých štýlov. Na záver výcviku boli deti
za odvahu a šikovnosť odmenené mokrým
vysvedčením.
Žaneta SVORADOVÁ

Foto: archív MŠ

December vonia Vianocami ...
Zima prišla, vietor duje,
vonku sniežik poletuje.
Cez oblok sa tlačí mráz,
Vianoce už sú tu zas!
Sniežik vonku ešte padá,
človek lásku stále hľadá.
Ježiško k nám príde včas,
daruje nám pokoj, lásku,
uloženú v nás!
Opäť nám klopú nežne na dvere, prišli
tichúčko, nenápadne. Áno sú to Vianoce,
je tu opäť čas, kedy sa stretávajú rodiny,
príbuzní, známi, sadáme si k spoločnému
stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily,
ktorej hovoríme rodinné puto. Je tu čas
radosti, zázrakov, prianí. Vianoce sú symbolom očakávaní, napĺňania túžob, obdarovania a nádeje.
Deti v materskej škole sa pripravovali
na Vianoce spolu s rodičmi a pani učiteľkami. Vianočnú atmosféru nám priniesol

už prvý decembrový týždeň, kedy navštívil deti Mikuláš v kultúrnom dome. Pre
Mikuláša si deti materskej školy pripravili
pásmo básničiek, piesní a tanec. Za odvahu
a šikovnosť dostali balíček plný sladkostí.
Do materskej školy poslal Mikuláš balíčky pre deti už dopoludnia, keď boli ešte
v škôlke.
Druhý decembrový týždeň sa niesol
v znamení príprav na očakávané sviatky.
Na tradičnú vianočnú tvorivú dielňu sa
tešili deti aj rodičia. Spoločne sme zhotovovali ozdoby na vianočný stromček,
vianočné aranžmány, vianočné pozdravy
a svietniky. Chuť do práce a vianočnú atmosféru dopĺňali ticho znejúce vianočné
piesne a koledy. Vôňa škorice a vianočného pečiva sa niesla celou materskou školou. Medovníčky a vianočné dobroty pre
rodičov a deti nám pripravili tety kuchárky.
Vyzdobili sme si triedy, chodbu a obliekli
vianočný stromček.

V piatok 20. decembra sa rozlúčime s
kalendárnym rokom vianočnou besiedkou.
Deti budú pri stromčeku spievať vianočné
piesne a recitovať básne. Krásny vianočný
program ukončíme tancom a rozdaním
darčekov - hračiek od Ježiška. Do triedy
predškolákov sme zakúpili pod stromček
interaktívnu tabuľu, ktorú budú využívať vo
výchovnovzdelávacej činnosti. OZ Škôlkarik poskytol finančný príspevok v hodnote
680 eur na nákup hračiek pre deti.
Ďakujem všetkým – rodičom, priateľom
škôlky, združeniu Škôlkarik, sponzorom
a zriaďovateľovi za pomoc a spoluprácu.
Prajem v mene celého kolektívu materskej
školy veľa zdravia a krásnych vianočných
chvíľ, aby sa vo vašich dušiach rozhostil
krásny pocit, na vašom stole nech rozvoniava kapor a Štedrý večer nech zanechá vo
vašich srdciach stopu pohody a radosti.
Helena KOVÁČOVÁ, riaditeľka MŠ

SKAUTING
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Líderstvo vo vačku zvládli za dva dni
,,Radca to je hybná sila, duša družiny. Bez
úprimného nadšenia pre túto službu ním nikdy nebudeme!“
O čom je služba radcu a ako sa ním stať, aj
to boli témy, ktoré odzneli na našom radcovskom kurze – Líderstvo vo vačku. Ale pekne
po poriadku.
Rok 2013 priniesol nielen tradičné udalosti v našom zbore, ale aj veľa nového, napríklad novú družinu malých Lienok. A my
snívame, že sa rozrastieme znovu. No nové
družiny prinášajú so sebou aj nové otázky
a tou najzávažnejšou je výber radcu. Teda
toho, kto sa stane pre deti ich veľkým kamarátom, kto bude mať za nich zodpovednosť na družinovkách či výletoch, ale hlavne, kto bude pre nich vzorom skutočného
skauta. Nie že by nebolo z koho vyberať,
veď potenciál našich skautov a roverov je
obrovský, no obrovský je aj ich strach zo
zodpovednosti a z malých alebo žiadnych
skúseností. A ako ich namotivovať, aby prekonali svoj strach? No predsa zorganizovaním kurzu, ktorý nebude len o teórii, ale
hlavne o praxi, skúsenostiach a spoločnom
inšpirovaní sa.
Tak sa zrodila myšlienka radcovského
kurzu – Líderstvo vo vačku. Radcovský

kurz bol určený našim starším skautom,
skautkám i roverom (Veveričkám, Blchám,
Orlom a Pandám), veď práve v nich je tá
čarovná iskra nových radcov (nie že by
sme sa my – služobne starší chystali do
dôchodku). Podporiť nás a pomôcť nám
prišli i Hviezdičky a Šakali, ktorí sa s radosťou ujali úlohy figurantov. Dvojdňový
kurz sa skladal z viacerých samostatných
oblastí. V piatok to bol blok Nájdi svoju
cestu! o projektovom manažmente a tvorbe
programu a hier. V sobotu ráno sme začínali blokom Učenie nie je mučenie! alebo
radca ako učiteľ, vychovávateľ, psychológ,
ale hlavne RADCA. Nezabúdali sme utužovať kolektív v rôznych aktivitách, riešili
sme závažné krízové situácie. Ľudský život
sme zachraňovali v bloku Váž si svoj život!.
No a aký by to bol radca bez skautskej praxe a zručností? V časti Obe ruky pravé, ktorá bola formou etapovej poobednej hry si
každý mohol vyskúšať viazať uzly, prelúskať
topografické a skautské značky, založiť

oheň alebo namerať azimuty, ba dokonca
zoznámiť sa s novým fenoménom, geocachingom. A keďže každý radca má mať
radcovskú skúšku, podstúpili ju i naši kandidáti. Kurz sme zavŕšili slávnostným odovzdaním radcovských dekrétov a spoločným skonštatovaním, že sa nám podarilo
prelomiť bariéry obáv a že máme pre novú
družinu nie jedného, ale hneď niekoľko
školených, šikovných a odborných radcov.
Na záver by sme sa chceli poďakovať
obecnému zastupiteľstvu za zapožičanie
priestorov a organizácii IUVENTA, ktorá
poskytla školenie v oblasti písania grantových projektov a pomohla nám v organizácii našich malých projektových zámerov,
z ktorých bol zložený radcovský kurz.
Veveričky a ich geokeška
text : Veronika Bombošová
foto: Natália Kunová
Tento kurz bol zorganizovaný s podporou:

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

Kto môže požiadať o zníženie dane z nehnuteľnosti
a poplatku za komunálne odpady v roku 2014
Správca dane poskytuje zníženie dane
z pozemkov a stavieb vo výške:
• 50% daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov alebo občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako
aj úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia
na ich trvalé bývanie a sú výlučnými užívateľmi stavby.
• 50% z garáží vo vlastníctve občanov starších ako 65 rokov alebo občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako
aj úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia
pre osobné motorové vozidlá používané
na ich dopravu.
• Daňovníkom, ktorých sa týka zníženie
dane sú povinní predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia
dane (preukaz ŤZP, ŤZPS, rozhodnutie
o bezvládnosti, LV, osvedčenie od vozidla)
najneskôr do 31. januára 2014. Nárok na
odpustenie alebo zníženie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote si tento
nárok neuplatní.
O odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže požiadať ten, kto preukáže:
• že sa v určenom období dlhodobo zdržiava
(min. 183 dní z kalendárneho roka) v zahraničí. Je potrebné hodnoverným aktuálnym dokladom nie starším ako 3 mesiace
preukázať uvedenú skutočnosť pracovným
povolením, pracovnou zmluvou alebo potvrdením o pobyte na území iného štátu
(víza), potvrdenie o štúdiu
• že sa dlhodobo nezdržiava na území obce
– dlhšie ako 90 po sebe nesledujúcich dní

neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený
používať, čo preukáže hodnoverným dokladom, ktorým je potvrdenie o dlhodobom pobyte v ústavoch zdravotníckej alebo sociálnej starostlivosti, potvrdenie od
príslušnej obce, v ktorej sa zdržiava spolu
s potvrdením o zaplatení poplatku.
O zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 25% môže
požiadať ten, kto:
• je držiteľom preukazu občana s ŤZP alebo
preukazu ŤZP (je potrebné znovu predložiť preukaz ŤZP alebo ŤZPS),
• je osamelo žijúci občan, ktorý k 1. januáru
2014 dovŕšil 80 a viac rokov (zľava sa poskytuje automaticky),
• študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie (je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy
a ubytovacieho zariadenia),
• sa v pracovných dňoch nezdržiava na území obce (je potrebné predložiť potvrdenie
od zamestnávateľa a iné doklady preukazujúce spôsob ubytovania v tomto období.)
Poplatník si uplatňuje nárok na odpustenie
alebo zníženie poplatku u správcu poplatku
na základe písomnej žiadosti, ktorú obdrží
na obecnom úrade do 31. januára 2014. Nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku
zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote si
tento nárok neuplatní. Čestné vyhlásenie
nie je považované za doklad preukazujúci
nárok na uplatnenie zníženia poplatku. Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne. Rovnako nie je možné
uplatnenie oslobodenia od poplatku v súbehu so znížením poplatku. Správca poplatku
ustanovuje, že zníži poplatok len v prípade,
ak poplatník si riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky.
Jarmila BERNÁTOVÁ, prednostka OcÚ

Adventné vence opäť pomáhali
Prípravu a predaj adventných vencov pripravili dobrovoľníčky z našej farnosti aj tento rok. Začínalo sa posledný novembrový
týždeň každý deň od rána až do sv. omše.
Ako povedala jedna z organizátoriek Jana
Tóthová, robilo sa rekordne rýchlo. „Vďaka
tomu, že sa to stáva zabehnutou tradíciou,
viaceré zo zúčastnených už vedia, čoho sa
chytiť. Vieme tak efektívne rozdeliť prácu
a ženy už vedia, čo si majú priniesť. Máme
aj podporu z fary. Čakala nás nachystaná
čečina aj vykúrené pastoračné centrum.
Osvedčil sa aj systém zapisovania záujemcov
o vence na papier v kostole. Spravili sme asi

15 kusov navyše a aj tie sa úspešne predali.“ Ženy z obce vyrobili 75 vencov, z čoho
bol zisk 652 eur. Cieľom akcie je každoročne
podporiť nový kostol. Zo začiatku išli peniaze na jeho výstavbu, v súčanosti na splácanie
dlhu. 				JČ

Foto: J. Tóthová
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Triedenie odpadu
Naša obec sa zapojila do zaujímavého
projektu separovaného zberu, ktorý chce
spustiť na budúci rok 63 obcí v Nitrianskom kraji. Je to projekt Ponitrianskeho
združenia pre separovaný zber a nakladanie s odpadom, ktorého sme členmi. Združenie bude mať vlastné autá, zberné dvory,
triedičky odpadu aj kompostáreň, ktorú
budujú za našou obcou pri rieke Nitra. Už
sú pripravené aj zberné nádoby, v našej
obci sú zatiaľ uložené v budove Vinárne
a ľuďom ich rozdajú na budúci rok. Novinkou bude nielen to, že budeme zvlášť
triediť plasty, papier a biologický odpad,
ale že na tieto kontajnery budú umiestnené čipy. Roztriedený odpad tak bude
možné nielen spracovávať a zhodnocovať,
ale budeme mať aj prehľad, koľko ho jednotlivé domácnosti vyprodukujú. Zberné
autá vybavia čítacími zariadeniami a tie
priamo pri zbere zaznamenajú množstvo
odpadu. Hovorí Imrich Kováč, predseda
Ponitrianskeho združenia pre separovaný
zber a nakladanie s odpadom: „Cieľom je
hlavne motivácia ľudí, aby sa správali ekologicky a ešte aj ušetrili. Údaje, ktoré získame cez čítacie zariadenie, umiestnime
aj na web a tak budú môcť ľudia porovnať,
kto a koľko separuje. Malo by sa to odzrkadliť aj na nižšej platbe za komunálny
odpad, pretože ho bude tým pádom menej,“ povedal Imrich Kováč, ktorý je aj starostom Mojmíroviec.
Triediaca linka bude v Lužiankach
a kompostáreň stavajú vo Výčapoch-Opatovciach. Starosta našej obce Jozef
Holúbek potvrdil, že práce by mohli byť
ukončené ešte túto zimu. „Bude tam niekoľko hroblí, v ktorých sa bude biologický
odpad zo záhrad ale aj kuchyne postupne
premiešavať z dôvodu urýchlenia procesu
rozkladania, následne bude uskladnený
vo vybudovanom priestore. Vyrobený
humus sa využije v obciach na hnojenie
verejnej zelene, ponúkneme občanom,
prípadne na predaj sadovníckym firmám.
Súčasťou projektu je aj stavba na uskladnenie mechanizácie a technológií ako aj
váha.“ V priebehu rokov napríklad narástol záujem je aj o drevoštiepku. Plánujú ho
využiť na spaľovanie v školách alebo obecných budovách a ušetriť tak na energiách.
Okrem plastov, papiera a bioodpadu budeme triediť aj sklo. Na to sú pripravené
centrálne kontajnery. Projekt vo výške
približne desať miliónov eur je financovaný cez eurofondy. Spustiť by sa mal na
budúci rok v lete a plánujú tu zamestnať aj
ľudí z obcí.
Jolana ČULÁKOVÁ
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Jesenné športové aktivity
našich žiakov
September je na škole aj mesiacom prihlasovania žiakov na školské športové
súťaže. Tieto sú na našej škole obľúbené
medzi chlapcami aj dievčatami. Účasť na
rôznych športových súťažiach má bohatú
tradíciu. Tradične chlapci hrajú malý aj
veľký futbal a v posledných rokoch nás
v tomto najpopulárnejšom športe reprezentujú aj dievčenské družstvá. Okrem
futbalových súťaží sa žiaci zúčastnia súťaží v hádzanej, vybíjanej, športovej gymnastike, atletike a cezpoľnom behu. Tieto
športy sú oficiálnymi súťažami organizovanými pod záštitou ministerstva školstva
a sú postupové. V rámci rozvíjania dobrých vzťahov a spolupráce sa zúčastňujeme turnajov na pozvanie z okolitých škôl.
V októbri sme organizovali základné
kolá vo veľkom futbale chlapcov aj dievčat
Coca Cola Školský pohár. Turnaj chlapcov vyhrali žiaci zo ZŠ Tulipánová Nitra
a postúpili do obvodného finále. V rozhodujúcom zápase zvíťazili nad našimi
chlapcami 1:0 nevídaným gólom zo štyridsiatich metrov. Naši chlapci skončili na
druhom mieste pred žiakmi z Čakajoviec,
Zbehov, Lužianok a Dražoviec. Dievčence privítali rovesníčky z Preselian a po
vyrovnanom priebehu zápasu prehrali tesne 1:0 a nepostúpili. Pre chlapcov
a dievčatá je to tak výzva zabojovať o po-

stup v jarných súťažiach v malom futbale.
Na pozvanie zo ZŠ Čakajovce naši mladší žiaci odohrali turnaj „ O pohár riaditeľky školy“. V súbojoch so staršími žiakmi
získali hlavne skúsenosti a zaslúžia si pochvalu za bojovnosť a odvahu. Cenu pre
najlepšieho brankára získal žiak z našej
školy, piatak Lukáš Barbírik. Tradične
v novembri sa uskutočnil základný plavecký výcvik pre žiakov z tretieho ročníka
a pre štvrtákov zdokonaľovací plavecký
výcvik v plaveckej škole v Topoľčanoch.
Najbližšie nás čaká decembrový stolnotenisový turnaj v Lužiankach a v januári by sme radi pokračovali po druhýkrát
v kurze korčuľovania na vedľajšej ploche
zimného štadióna v Nitre. Obdobie medzi
jednotlivými súťažami je prípravou na ne,
či už na hodinách telesnej a športovej výchovy alebo na športových krúžkoch.
Cieľom našich aktivít v športovej oblasti je získať pre pravidelné športovanie čo
najviac žiakov školy, úspešne reprezentovať obec a školu v duchu fair-play, potvrdiť
aj v tomto školskom roku, že patríme medzi úspešné vidiecke školy aj bez plnohodnotnej telocvične. Úspešne pokračujeme
v spolupráci s miestnou Futbalovou akadémiou a Klubom mladých športových
nádejí.
Jozef JANČI

Obec Výčapy-Opatovce
Vás pozýva
na

Slávnostné
odhalenie
pamätnej tabule
spisovateľke
Kataríne Lazarovej,
rodáčke z našej obce
v marci 2013

BLAHOŽELÁME
Od 1. októbra 2013
do 30. novembra 2013

60 rokov
Pavel Kniebügl, Pavol Svorad

70 rokov
Dionýz Jesenský, Tibor Mitko

75 rokov
Verona Mertová, Valéria Belicová,
Terézia Magáthová, Valéria Jánošková

80 rokov
Veronika Budayová

Spoločenská
rubrika
Od 1. októbra 2013
do 30. novembra 2013

Vitajte na svete
Lívia Kollárová, Lilien Dudová,
Dominik Pelegrin, Matej Sahulčík

Veľa lásky a porozumenia
Ján Deset a Martina Vargová,
László Pálinkás a Terézia Hupková,
Vladimír Géci a Miriam Balková

Zostanete
v našich spomienkach
Foto: archív ZŠ

Helena Križanová, 73 r.,
Vojtech Macho, 85 r.
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Pozývame Vás na

Záhradkársky ples
v sobotu 1. marca 2014

v Kultúrnom dome vo Výčapoch-Opatovciach
Do tanca bude hrať hudobná skupina Baróni
Bližšie informácie: František Tóth,
tel. 0908 062 461

Rada školy a Rodičovské združenie
pri ZŠ Výčapy-Opatovce
Vás pozývajú

25. januára 2014
o 19.00 h
do sály KD Výčapy - Opatovce
na

12. školský ples
Hudba: Duo Danyo
Program:
tanečné skupiny
AGAIN a Sambáčik, žiaci ZŠ
V cene na osobu:
prípitok, 2 večere,
káva, nealko, víno
Cena pre 2 osoby: 40 €
Rezervácia
a predaj
vstupeniek:
0907 743 238
p. Fábryová

Zápis detí do MŠ Výčapy-Opatovce pre
školský rok 2014/2015 sa bude konať
17. - 21. 2. 2014.
Podmienky prijímania detí a ďalšie
informácie o zápise budú zverejnené
na www.msvycapyopatovce.sk,
v materskej škole a na informačnej
tabuli obce.

Zápis žiakov do 1. ročníka
Základnej školy Výčapy-Opatovce
Riaditeľstvo Základnej školy Výčapy-Opatovce oznamuje, že zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční dňa 5. februára 2014 v budove
školy od 14.00 do 18.00 hod. v 1.A triede. Na zápis je potrebné prísť s budúcim prváčikom,
priniesť jeho rodný list a občiansky preukaz rodiča.
Našim žiakom ponúkame:
• kvalitnú výučbu cudzích jazykov – anglického alebo nemeckého jazyka už od 1. ročníka,
• výučbu druhého cudzieho jazyka od 6. ročníka,
• vyučovanie informatiky od 1. ročníka a rozšírené vyučovanie informatiky od 5.ročníka,
• vyučovanie v počítačových učebniach s interaktívnymi tabuľami,
• vyučovanie v odbornej jazykovej učebni s interaktívnou tabuľou,
• možnosť navštevovať školský klub detí,
• rozvíjanie talentu a kreativity v rôznych záujmových útvaroch,
• množstvo zaujímavých mimoškolských aktivít,
• imatrikuláciu a kultúrne vystúpenia k Vianociam a ku Dňu matiek,
• v rámci primárneho vzdelávania školu v prírode, základný a zdokonaľovací plavecký výcvik, korčuliarsky výcvik,
• exkurzie a školské výlety po Slovensku i do zahraničia.
Informácie o aktivitách školy na webovej stránke www.zsvycapyopatovce.edupage.org.
V januári ponúkame všetkým rodičom našich budúcich prváčikov možnosť ktorýkoľvek
pracovný deň po telefonickom dohovore navštíviť našu základnú školu, prezrieť si jej priestory, odborné učebne i prvácke triedy.
Dňa 15. januára 2014 organizujeme Deň otvorených dverí s možnosťou účasti rodičov
na vyučovacích hodinách v 1.A a v 1.B triede.
Srdečne Vás pozývame
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Spievankovo
hudobné vystúpenie pre deti bude

v sobotu 15. februára 2014
v Kultúrnom dome
vo Výčapoch-Opatovciach
Vstupné 4 €
predpredaj na Obecnom úrade

Detský Karneval

bude v sobotu
22.februára 2014
o 17.00 hodine

v Kultúrnom dome
vo Výčapoch-Opatovciach

USPORIADATEĽ

Športový klub stolného tenisu Výčapy-Opatovce

DÁTUM

28.12.2013

MIESTO

Kultúrny dom

PRIHLÁŠKY

e-mail:

elop.eu@gmail.com
do 28.12.2013

12,00 hod.

telefonicky 0948/505 563
0903/011 320
osobne

27.12.2013 od 17,00 hod. v KD, ktorý bude
otvorený za účelom tréningu pre verejnosť

PREZENTÁCIA A
ŽREBOVANIE

13,00 - 13,30 hod.

OFICIÁLNE
ZAHÁJENIE

13,30 hod.

ROZHODCOVIA

členovia ŠKST Výčapy-Opatovce

CENY

prví traja v každej kategórii obdržia diplom a medailu

ŠTARTOVNÉ

0,- €

OBČERSTVENIE

pre všetkých súťažiacich bude pripravené občerstvenie a
nealko nápoje

INFORMÁCIE

Ing. Mário Kuna
Ing. Ladislav Hupka

0948/505 563
0903/011 320

Tešíme sa na Vašu účasť a veríme , že aj tento vianočný turnaj bude opäť skvelým
športovým zážitkom a príjemným spestrením voľných sviatočných chvíľ.
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