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Oslávila
sto rokov

Foto: archív
Cecília Pargáčová v auguste oslávila storočnicu. Útla ženička, ktorá celý život tvrdo pracovala,
k lekárovi nechodí a hoci ju už zrak a sluch neposlúchajú, svoj údel prijíma s pokorou.

 V Kultúrnom dome je nová
kuchyňa
 Skauti zažili horúce týždne

 Púť do Prahy
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Slnečné, horúce leto, čas prázdnin a dovoleniek
bolo ukončené kultúrnym programom
Obec Výčapy-Opatovce a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
usporiadali v sobotný podvečer 31. augusta druhý ročník akcie Kultúrne leto 2013.
Podujatie svojím príhovorom otvoril starosta obce Jozef Holúbek. Privítal spevácke
skupiny z okolitých obcí, pozvaných hostí,
prítomných divákov a poprial im príjemnú
zábavu.
Javisko bolo minimalisticky vyzdobené.
Program moderovala Estera Kollárová. Desať žien zo speváckej skupiny Nádej z Výčap-Opatoviec zaspievalo kyticu ľudových
piesní. Harmonikárka sprevádzala jedenásťčlennú skupinu Matičiar z Čakajoviec.
Po piesňach zatancovali rytmický čardáš.
V historických krojoch vystúpila deväťčlenná folklórna skupina Bádičanka z Bádic.

V pásme svadobných zvykov predstavila
čepčenie nevesty. Početná, osemnásťčlenná
zmiešaná spevácka skupina Zbežanka zo

Spevácka skupina Nádej. Foto: JH
Zbehov zaspievala piesne rôzneho žánru.
V pomerne dlhom pásme ich sprevádzal
výrazný harmonikár. Žartovné piesne s doprovodom harmoniky predniesla zmiešaná dvanásťčlenná skupina Lúč z Lužianok.
Mnohí hudobní skladatelia vo svojej tvorbe
čerpali z ľudových piesní. Skupina Nádej
uviedla piesne Antonína Dvořáka v úprave
pre zbory. Ako odmenu za účasť prebrali
vedúci skupín ďakovné listy a malý darček.
Prekvapením na záver bol country tanec
v podaní žien zo Zbehov. Takmer dvojhodinový program piesní ocenilo potleskom
asi päťdesiat vďačných divákov.
Sprievodným podujatím bola výstava
ovocia a zeleniny, ktorú zorganizovala Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Na jeseň, keď príroda hýri farbami, polia dávajú bohatú úrodu. A práve
tou sa pýšia hrdí záhradkári. Pochválili sa
nevšednými druhmi paprík, zvláštnymi
rajčinami, obrovskými tekvicami a rôznymi druhmi aromatického ovocia.
V záhrade pred kultúrnym domom mali

rozložené kotle poľovníci. Varili v nich
chutný guláš, ktorého vôňa sa šírila do diaľky. Práve tá prilákala hostí na ochutnávku.
Večer sa v sále kultúrneho domu pripravil
tanečný parket. Duo Janissa Band hralo tanečné melódie. Pri tanci sa zabávali mladí
aj stredná generácia, šantili aj deti. Vzhľadom na to, že v obci sa často nekonajú zábavy alebo diskotéky, bola účasť tancachtivých pomerne nízka. Ale tí, ktorí sa večer
zabávali, dobre si zatancovali v kruhu priateľov a známych. Veď tanečná zábava trvala
do neskorej noci.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ

Letný koncert vo farskom kostole
PRÍĎTE VOLIŤ
Voľby do Nitrianskeho
samosprávneho kraja
sa uskutočnia
8. a 9. novembra 2013

Farský kostol sa 21. júla zaplnil poslucháčmi, ktorí si prišli vypočuť koncert
moravskej hudobnej skupiny Paprsky.
Pred oltárom už bola rozložená aparatúra,
prichystané gitary, súprava bicích, klávesy,
sláčikové a dychové nástroje. Neveštilo to
žiadnu tichú chrámovú hudbu, ale riadny,
nadupaný koncert. Tak ako vychádza slnko, ako postupne začínajú svietiť jednotlivé lúče (česky paprsky), tak po skupinkách,

spievajúc, prichádzali členovia zboru. Až
pred oltárom v žltých tričkách zažiarilo 26
spevákov, ktorí prekvapili publikum. Zaujímavá bola ukážka nácviku piesne, keď sa
k sólovému spevu pripája zbor, postupne
hudobné nástroje, ako gitary, bicie, sláčiky, až v plnej sile zaznie mohutný spev. No
a niektoré piesne zaspievali aj a capella,
bez sprievodu hudobných nástrojov.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ
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Novú kuchyňu
v kultúrnom dome vybudovali vo vestibule

V novej kuchyni pribudli aj nerezové hrnce. Foto: JH
Po vonkajšom zateplení budovy Kultúrneho domu a výmene okien počas jarných
mesiacov zmenil svoju tvár aj vestibul. Časť
skladu a šatní prestavali na kuchyňu a dvere do sociálnych zariadení sú schované za
symbolickým múrom. Pôvodne pravé aj ľavé
vstupné dvere do sály zamurovali a vytvorili jeden hlavný vchod v strede. Na rekošntrukčné práce bolo z obecného rozpočtu
schválených 35 tisíc eur, z toho na nákup
gastronomického vybavenia kuchyne išlo
14,5 tisíc eur, a zvyšok bude použitý na celkovú rekonštrukciu sociálnych zariadení, čo
by malo byť ešte v tomto kalendárnom roku.

Vo vestibule je nová elektroinštalácia, radiátory aj vodovodné potrubia. „Práce sme
prerušili z dôvodu havarijného stavu budovy
pošty,“ hovorí starosta obce Jozef Holúbek.
„Kultúrny dom by tak mal byť konečne napojený na kanalizáciu, čo iste prekvapí mnohých obyvateľov. Doteraz takto fungoval iba
zmrzlinový stánok v zadnej časti kultúrneho
domu.“ V sociálnych zariadeniach v prednej časti budovy ešte vybúrajú staré priečky,
kompletne vymenia elektroinštaláciu aj vodovodné potrubie a pribudne tu moderné
sanitárne vybavenie. To všetko by mali stihnúť ešte do konca tohto roku.

V júli a auguste tohto roku prešla výraznými zmenami aj Základná škola. Urobili
sa nové vodovodné inštalácie v celej starej
budove a zrekonštruovali sociálne zariadenia. Finančné prostriedky vo výške 16
tisíc eur sa podarilo získať cez ministerstvo školstva a 8 tisíc eur dofinancovala
obec . Obecný úrad zároveň podal žiadosť
aj na získanie dotácie na rekonštrukciu
sociálnych zariadení v novej budove školy
v celkovej výške 30 tisíc eur. „Tieto práce
budú zrealizované na budúci rok potom,
ako prídu peniaze z ministerstva školstva.
Uvidíme v akej výške budú a podľa toho
začneme aj s rekonštrukciou,“ hovorí starosta obce Jozef Holúbek. „Najlepšie by to
bolo cez letné prázdniny, pretože všetky
staré rozvody bude treba odstrániť a nahradiť novými, podobne ako to bolo v starej
budove, kde sme vymenili celé vedenie od
vonkajšieho napojenia na kanalizáciu až po
toalety. Museli sme rozbiť podlahy v starej
škole a zaviedli sme nielen nové vodovodné
potrubie, kanalizáciu ale aj novú elektroinštaláciu. No a samozrejeme toalety sme vybavili sanitárnou technikou. A to nás čaká
aj v novej časti.“
JČ

Nové WC v škole. Foto: JH
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Do konca roka pribudne dopravné značenie
Projekt rekonštrukcie dopravného značenia v starej časti obce začne
výmenou značiek a pribudnú tu aj nové.
Pri vstupe do obce z hlavnej cesty pri Opatovskom aj Výčapskom cintoríne a od Ľudovítovej budú osadené značky Obytná zóna,
ktoré upozornia vodičov na maximálnu
rýchlosť 40 km. Z hlavnej cesty smerom do
obce pribudne aj zákaz vjazdu nákladných
áut okrem dopravnej obsluhy.
Obec v spolupráci s dopravným inšpektorátom riešila aj petíciu obyvateľov, ktorí sa
sťažovali na parkovanie áut na chodníkoch
na jednej z ulíc. Nakoniec však nebude táto
ulica zjednosmernená, ale bude tu osadená
značka Zákaz parkovania. „Je to taký kom-

promis,“ hovorí starosta Jozef Holúbek.
„Problém s parkovaním je napríklad aj pri
pošte alebo pri predajni Mäsa a pritom je tu
v blízkosti dosť parkovacích miest, ľudia sú
ale často pohodlní a s autami by najradšej
jazdili až do obchodu.“
Postupne pribudnú plné čiary aj v celej starej
časti obce, čo bude signálom pre vodičov, že
tam nesmú parkovať. Značky budú osadené
aj pred železničnými priecestiami.
Celý projekt bude stáť 5 tisíc eur, ale vyše
3 tisíc eur obec získala z Nitrianskeho samosprávneho kraja. 			
JČ

Obvodný lekár je stále témou na diskusie
Ani po výmene obvodného lekára väčšina
ľudí nie je spokojná. Nový lekár opäť nedodržiava čas ordinačných hodín, ktorý je okrem
toho pre mnohých pacientov nevyhovujúci
a tak sa odhlasujú. Obec o probléme vie a momentálne sa rozhoduje, či mu má prenajať
priestory bývalého lekára alebo ho ponechať
v tých súčasných v budove obecného úradu.
Tie sú totiž iba provizórne a zriadené z dôvodu, že predchádzajúci lekár nereagoval (a stále
nereaguje) na oznámenia, telefonáty a výzvy z
obce aj od krajského lekára. O tieto priestory totiž prejavil záujem ďalší lekár – MUDr.
Kolenčík, ktorý ordinuje v Lefantovciach a ku

ktorému sa časť pacientov aj prehlasuje. Ten by
chcel chodiť do našej obce v určitých dňoch.
„V lete sme v sprievode polície násilne otvorili
ambulanciu, zdravotnú dokumentáciu odovzdali krajskému lekárovi a časť nábytku a zariadení, ktoré patria MUDr. Absolonovi, sme
uložili do úschovy v Kultúrnom dome,“ vysvetľuje starosta obce Jozef Holúbek. „Už sme
sa tešili, že sa situácia upokojí, ale stále sa nám
ohlasujú nespokojní ľudia. Rokovali sme aj
s lekárom Nitrianskeho samosprávneho kraja
a boli nám predložené rôzne varianty. Medzi
nimi aj možnosť prenajatia týchto priestorov MUDr. Kolenčíkovi. Naším cieľom je ale

tieto priestory poskytnúť lekárovi, ktorý tu
bude každý deň od rána a to nielen na papieri,
prípadne v niektorých dňoch aj popoludní, a
musel by dodržiavať ordinačné hodiny. Lenže
dnes získať obvodného lekára je mimoriadne
ťažké, pretože mladí buď nemajú atestácie alebo nemajú záujem pracovať ako obvodní lekári. A keď aj áno, tak ako súčasť inej práce a to
je problém na celom Slovensku.“
Teraz je teda na ťahu obec a poslanci, aby
rozhodli, kto bude nakoniec v priestoroch
zdravotného strediska poskytovať zdravotnú
staroslivosť ako obvodný lekár pre Výčapy-Opatovce, Jelšovce a Ľudovítovú.
JČ

Nová pošta

V októbri prišli darovať krv: Ladislav Lacena, Ladislav Čepilek, Iveta Bernátová, Pavel Balko,
Ing.PhD. Agáta Candráková, Mgr. Michal Práznovský, Zoltán Tóth, Peter Chudý, Peter Barát,
Ing. Róbert Čulák, Žigmund Kuna, Peter Svorad, Cecília Machová, Ľudovít Dillhoff, Ing. arch.
Natália Kunová, Miroslav Miko, Zuzana Matušová. Foto: JČ

Budova pošty je už niekoľko rokov v havarijnom stave. Trhliny v hornej časti sa
výrazne rozšírili a tak obec musela hľadať
náhradné priestory. „Budova pošty v priebehu rokov postupne sadala a je tam vážne
narušená statika,“ hovorí starosta obce Jozef
Holúbek, „preto sme sa rozhodli po dohode so Slovenskou poštou zrekonštruovať
prázdne priestory v budove, kde bola predtým predajňa papiernictva. Aj táto budova
však v časti pri hlavnom vchode sadá a sú tu
praskliny, preto sme tam urobili podkopávku a betonáž základov s odvodňovacou drenážou a bola nahradená aj časť muriva.“ Vo
vnútri sú nové rozvody, radiátory a kotol.
Pribudne tu aj bezbariérový vstup a Slovenská pošta dodá vnútorné vybavenie. Obec
táto investícia stála 14 tisíc eur.
Budovu súčasnej pošty po vysťahovaní
prehodnotí statik a poslanci rozhodnú o jej
ďalšom osude. 			
JČ

KULtúra

5

Nedeľné popoludnie s Elou a Hopom
...násťroční si určite pamätajú na detskú televíznu reláciu ELA–HOP. Aj v škôlke sme sa tešili
na reprízu, či náhodou v listárni neuvidíme obrázok, ktorý sme im poslali.
O alternáciu v programe sa podujali „najPosledná septembrová nedeľa bola vyhradená predstaveniu pre deti – prišli k nám
naozajstní a živí ELA a HOP. Organizátori
síce pochybovali o účasti detí, ale nakoniec nesklamali a spolu s rodičmi pred
šesnástou hodinou začali zapĺňať sálu kultúrneho domu. Predstavenie bolo veselé,
poučné a odvážne deti sa na chvíľu mohli
zmeniť na hercov. Deti mali rozžiarené
očká, chvíľkami červené dlane od potlesku
a samozrejme veľký úsmev na tvári. Aj my
rodičia sme sa schuti zasmiali a pripomenuli časy, keď sme boli bezstarostné deti.
Po predstavení nasledovala ako inak autogramiáda a fotenie. Deti odchádzali
šťastné s rodičia spokojní s pekne stráveného popoludnia. Spokojní rodičia vyjadrili nádej, že sa aj v budúcnosti budú môcť
zúčastniť na nejakom veselom detskom
predstavení. Aj my, členovia kultúrnej

Deti poslúchali na jedno slovo, niektoré s otvorenými ústami. Foto: JK
komisie veríme, že ešte privítame nielen
deti, ale aj iné vekové kategórie na rôznych

Tentoraz to s návštevnosťou vyšlo. Čo myslíte, má zmysel organizovať
takéto podujatia a nájsť si čas na ne? Foto: JK

kultúrnych (aj divadelných) podujatiach.
Jana KUNOVÁ

„Nezmazateľný“ zážitok zostane, ale nie na ruke... Foto: JK

Leto v znamení folklóru
Horúce letné dni okrem oddychu a dovoleniek prinášajú aj
plnú náruč folklórnych podujatí.
Obec Čechynce oslavovala 765. výročie
od prvej písomne zmienky. V nedeľu 30.
júna v pásme Korene našich predkov sa
predstavilo osem folklórnych skupín z Podzoboria a Maďarska. Spevácka skupina
Nádej predviedla pásmo Hrabačky. Piesne
a ľudové zvyky letného obdobia sa vynímali
na slnkom zaliatom javisku na nádvorí kultúrneho domu. Folklórna skupina Nefelejcs vystúpila s programom Ľudová veselica.
Žartovné piesne, prekáranie medzi mužmi

a ženami vyvolali úsmev na tvári divákov.
Záver patril operetným melódiám v podaní maďarských umelcov. Po chutnom guláši
a dobrom víne nasledovala ľudová zábava s
dychovkou Zálužanka. Spievali a tancovali
sme do neskorých večerných hodín.
Druhú peknú akciu sme absolvovali v obci
Branč, ktorá 5. júla zorganizovala XXIV.
ročník Cyrilometodských osláv a pripomenula si 1150. výročie príchodu vierozvestcov na územie Veľkej Moravy. Pozvanie
starostu obce okrem domácich súborov
prijali aj tri skupiny z Podzoboria. Na námestí pred obecným úradom už tancoval

detský folklórny súbor a hrala dychovka.
Slávnostný program otvorili starosta obce
Eduard Gulka a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica. A potom
už javisko patrilo prehliadke speváckych
a folklórnych skupín. Skupina Nádej zaspievala kyticu slovenských piesní. Folklórna skupina Nefelejcs predviedla Ľudovú
veselicu so žartovnými piesňami a tancom.
Poďakovaním bol potlesk divákov a chutné
občerstvenie. Zrazu zafúkal vietor, žiarivé
slnko sa schovalo za mraky a začali padať
prvé kvapky dažďa. Nám nezostalo nič iné,
len sa rozlúčiť.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ

SKAUTING

6

Cyril na biku vs. Metod na korčuliach = 1150

Jedného dňa skrsol v hlavách našich roverov nápad, že príchod patrónov nášho
zboru, svätých Cyrila a Metoda, treba osláviť
vo veľkom. Ale čo je to „vo veľkom“? A tak
sa zrodil nápad zrealizovať hru, ktorá bude

nielen zábavná a poučná ale aj netradičná.
Dňa 22. júna 2013 museli prísť družiny na
kolesách, niekto na bicykli, niekto na korčuliach. Okrem našich družín k nám na návštevu prišli aj bratia a sestry z Nitry. Všetko
bolo pripravené a mohlo sa začať súťažiť.
Na prvom stanovišti sa nielen dozvedeli
niečo o narodení Solúnskych Bratov, ale prenášali ,,bábätká Cyrila a Metoda“ – balóny
naplnené vodou, samozrejme všetko na kolesách. Na druhom stanovišti sa naše cestné
dopravné prostriedky zmenili na lode a my
sme pomáhali Cyrilovi a Metodovi hľadať
ostatky svätého Klimenta. Na treťom stanovišti sme merali cestu po stopách Svätých

Bratov. Na bycikli sme prekonávali prekážky a spoznávali kraje a miesta tak, ako ich
postupne navštívili Cyril s Metodom. Štvrté
stanovište prinieslo so sebou hlaholiku, ktorú sme lúštili za pomoci pexesa. A čo na piatom stanovišti? Vrátili sme sa do prítomnosti, konkrétne o 1150 rokov do roku 2013, do
éry farebných a kvalitných fotografií. Decká
mali za úlohu zo seba a s vecí, ktoré mali so
sebou, vytvoriť číslo 1150 a utvoriť fotku.
Už zostávalo čakať len na vyhodnotenie,
ktoré dopadlo tesným rozdielom medzi
Hviezdičkami a Tigrami, kde nakoniec zvíťazili Hviezdičky.
Veronika BOMBOŠOVÁ

Po stopách našich predkov - Hostie 2013
„Niki, zavolaj Hviezdičky do kuchyne,“
zvolá Bomboška. „Bakula a Fábio pôjdu na
drevo,“ dáva rozkaz Carlos svojim šarvancom. „Budíííčeéék!“ kričí každé ráno Kiko,
ktorý ani nie je služba. Toto všetko je pre
nás skautov neodmysliteľná súčasť tábora.
Znova nastal ten čas, kedy sme sa my,
skauti 26. zboru Cyrila a Metoda, vybrali
opäť po roku táboriť. Tohtoročný tábor sa
konal v dedinke Hostie neďaleko Topolčianok. Spoločne sme tu strávili krásne dva
horúce týždne. Presne tak, horúce týždne,
čo bola pre nás po minulých dvoch rokoch
takpovediac novinka. Veď občas sme si aj
pripadali ako na dovolenke na Copacabane. Ďalšou novinkou tohtoročného tábora
bolo, že sme táborili v „indiánskych“ típkach. Každá družina obsadila jedno típí,
ktoré sa stalo ich novým domovom na dva
týždne. Po príchode na lúku sa každý rozbehol priamym smerom do potoka. Skontrolovať, či náhodou nevyschol. Potom sa
všetci vybalil, troška zabývali a nasledoval
pracovný nástup, na ktorom každá družina
dostala úlohu, ktorou prispeli k zveladeniu tábora. Na Orlov čakali latríny, čo bola
celkovo dvojdňová záležitosť. Hlavný konštruktér - Bledá tvár, postavil neuveriteľne
luxusnú chlapčenskú latrínu, dokonca s
anatomicky tvarovaným sedátkom. Prvý
pracovný deň sa chýlil pomaly ku koncu a
odmenou zaň boli zelené táborové tričká,
ktoré sme obdržali na večernom nástupe.
S novým dňom začala etapová táborová hra, v ktorej sme sa dostali do obdobia,
kedy žili na našom území Slovania. Počas
celých dvoch týždňov sme plnili rôzne úlohy, napríklad vyrábali sme si kuchynské
riady. Podmienkou bolo, že každá družila
musela zhotoviť tanier, príbor a hrnček. No

v každej družine sa našla ďalej minimálne
aj korenička a soľnička. Ďalšou kreatívnou
úlohou bolo vyrobiť morenu z prírodného
materiálu a ďalšou podmienkou bolo, že
musela plávať na vode. Keď boli tieto všetky podmienky splnené, tak sme spúštali
moreny jednu po druhej dolu potokom.
Etapovka zahŕňala aj bojovky, pri ktorých
sme skoro vypľuli dušu :). Asi najzábavnejšou bojovkou bol zverinec, kedy sa každý z
nás premenil na domáce zvieratko, vydával
zvuk pre neho charakteristický a bežal hore
lesom, koľko mu nohy stačili. Každý bežal
ako o život, aby získal čo najviac lipových
lístkov pre svoju družinu. Lebo pravidlá
boli celkovo jednoduché: ktorá družina
získa počas celej etapovky najviac lipových
lístkov, tá vyhráva.
No a horúce popoludnia sme si len tak
leňošievali na lúke, člapkali sa v potoku,
či hrali badminton alebo volejbal. Tak ako
deň má svoj význam na tábore, má ho aj
noc. Prečo noc? Pretože tábor žije celých
24 hodín. Na každú družinu vyšli počas
tábora dva dni služby, kedy cez deň okrem
hrania sa, museli makať či už v kuchyni alebo starať sa o drevo, a potom v noci trebalo
poriadne strážiť. Na lúke pod nami táborili
skauti z Nitry, čiže bolo viac než jasné, že
treba byť poriadne ostražitý. No a tento
tábor sme nemali jeden prepad, ale rovno šesť. Skauti z Nitrianskej oblasti nedali
nášmu prepadovému komandu, Orlom,
vydýchnuť. Našťastie, služby aj Orli boli
vždy ostražití, a tak sa vlajku nepodarilo
nikomu ukradnúť. Najlepší prepad uskutočnili skauti zo Zálužia, kedy sa prebral
celý tábor na nohy. Mali sme pocit, že sme
sa ocitli vo westernovom filme. Okolo nás
plieskali biče jedna radosť a farebné mini-

svetlice pomohli hviezdam zdobiť nočnú
oblohu. Zážitok z tohto ródea mali malí
a o to viac ešte veľkí, ktorí museli spojiť
svoje sily a pochytať desiatich prepadlíkov.
A čo ešte neodmysliteľne patrí k táboru?
Samozrejme túry. Navštívili sme zrúcaninu
hradu Hrúšov, kde sme si mohli vypočuť
zaujímavé fakty o jeho histórii a tiež ukázať svoje veľké svaly. Na hrade totiž prebieha rekonštrukcia, a tak sme sa zapojili do
jeho obnovenia a poprenášali im zopár kamienkov. Druhá túra smerovala do Topoľčianok, kde sme navštívili žrebčín, zámok

a iné krásy tohto mesta. Na záver tohto
článku by som chcela v mene nášho zboru
poďakovať všetkým roverom a vodcom za
to, že sa postarali o chod tábora, všetkým
družinám, čo sa tábora zúčastnili, veď vy
viete ako sa často na tábore vravelo: „tábor
– táboru“. Ďalej ďakujeme skautom z Veľkého Zálužia, ktorí nám požičali svoje stany a vytvorili krásne táborové prostredie.
A tiež ďakujeme rodinke Horákovej a Natálii Kunovej a jej dvom malým pomocníčkam, Simi a Sabi, za pomoc v kuchyni a ich
kuchárske remeslo. Dúfam, že o rok sa vidíme všetci znova, ešte lepšie aj keď možno
v širšej zostave.
Natália Kunová
foto : archív zboru
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Rytierske ocenenie pre Nefelejcs
Stalo sa už tradíciou, že koncom júla sa v piaristickom kostole sv. Ladislava zídu jeho ctitelia na omši. Tak
tomu bolo aj popoludní, 26. júla pri príležitosti 918. výročia úmrtia rytierskeho kráľa, sv. Ladislava, ktorý
skonal 29. júla 1095 v Nitre.
V preplnenom kostole boli prítomní aj
prestížni hostia zo zahraničia, medzi nimi
aj novodobí rytieri Maďarského kráľovského rytierskeho Rádu sv. Ladislava a Rádu
sv. Juraja. Už pred omšou spieval maďarský
zbor UKF z Nitry piesne oslavujúce sv. Ladislava.
Slávnostnú svätú omšu celebroval františkán Böjte Csaba, predseda Nadácie sv.
Františka zo Sikulského kraja spolu s nitrianskym biskupským vikárom Zoltánom
Ďurčom, rodákom našej obce a ostatnými
kňazmi. Z Maďarska priniesli relikvie svä-

tých Štefana, Alžbety, Margity a Juraja.
Po omši predniesol slávnostný prejav
Nagy László, najvyšší predstaviteľ Maďarského kráľovského rytierskeho Rádu svätého Ladislava. V laudácii – oslavnej reči,
vyzdvihol zásluhy šiestich podzoborských
maďarských kultúrnych a spoločenských
organizácií, navrhnutých na vyznamenanie. Medzi nimi bola aj folklórna skupina Nefelejcs z Výčap-Opatoviec. Napriek
tomu, že po II. svetovej vojne sa v obci
nenachádza maďarská škola, je to najsevernejšia obec, kde sa ešte zachovala maďarská

reč. Nefelejcs do dnešných dní reprezentuje
výčapské ľudové zvyky a folklór v prekrásnych pôvodných krojoch. Členovia sa vytrvalosťou a zanietením zúčastňujú Podzoborských prehliadok, vystúpení vo Viedni
a v Maďarsku. Za tieto zásluhy prebrala
Pochvalné uznanie /Dicsérő oklevél/ Gabriela Jánošková, vedúca folklórnej skupiny
Nefelejcs priamo z rúk László Nagya.
Ďakujeme za toto medzinárodné ocenenie našej činnosti. Je to zároveň povzbudenie do ďalšej práce.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ

Vodný futbal 2013

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

8

Zámery nového vedenia ZŠ
V novom Koncepčnom zámere rozvoja
Základnej školy Výčapy-Opatovce na obdobie rokov 2013-2018 sú rozpracované
základné stratégie školy. Čo obsahuje nová
koncepcia školy? Získa si podporu rodičovskej obce a verejnosti?
Nesie sa v duchu modernej školy s návtatom k prírode a tradíciám. Chceme vám
predstaviť jej hlavné myšlienky, ciele a naše
priority. Čo plánujeme urobiť v najbližšom
období rozvoja základnej školy?
1. Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov
podľa platných učebných osnov, zamerať
sa na výučbu cudzích jazykov (zavádzaním novej metódy CLIL) a informatiky,
rozvíjať všetky kľúčové kompetencie podľa
Školského vzdelávacieho program. Vytvoriť
v dobe digitalizácie modernú školu s návratom k prírode - podporovať vyučovanie prírodovedných predmetov, zriadenie
botanického laboratória, triedy v prírode.
Viesť žiakov k úcte k národným tradíciám
v rámci vyučovacieho procesu i záujmovej
činnosti.
2. Poskytnúť žiakom naďalej kvalitný
servis špeciálnych pedagógov, školského
špeciálneho pedagóga, školského psychológa, výchovného a kariérneho poradcu.
Pokračovať v edukácii žiakov so zdravotným znevýhodnením.
3. Rozvíjať u každého žiaka nadanie, umožniť mu zažiť v škole úspech, formovať dobrý kolektív žiakov školy, rozvíjať pocit spolupatričnosti, upevňovať národnú hrdosť,
zabezpečovať všestranný rozvoj žiakov, formovať v nich spoluzodpovednosť za rozvoj
a úspechy školy.
4. Vytvoriť na pracovisku ZŠ tvorivú pracovnú atmosféru na základe zodpovednosti
a dôvery, ľudskosti, empatie a spolupráce,
budovať školu rodinného typu, zabezpečiť

vysokú odbornosť vyučovania.
5. Spolupracovať so všetkými partnermi
školy s cieľom skvalitňovania výchovnovzdelávacieho procesu a zabezpečovania
materiálno-technických podmienok pedagogického procesu, skvalitňovanie vzťahov
medzi školou a rodinou.
6. V spolupráci so zriaďovateľom vytvárať čo najlepšie materiálne podmienky pre
rozvoj školy. Získavať a využívať materiálnu
pomoc prostredníctvom projektov a grantov, oslovovaním sponzorov.
Naše priority
Kvalitné vzdelanie žiakov v rámci ISCED 1
a ISCED 2, tvorivý štýl života, rozvoj kľúčových kompetencií, morálna a emocionálna
inteligencia žiakov; výchovno–vzdelávací

proces realizovaný zavádzaním moderných
a efektívnych vyučovacích metód, digitalizácia, elektronizácia, moderná škola; návrat k prírode – podpora prírodovedných
predmetov; odborná učebňa pre prírodovedné predmety, botanické laboratórium,
trieda v prírode; humanizácia výchovno –
vzdelávacieho procesu; kvalitné vzťahy žiak
– učiteľ– rodina; škola rodinného typu;
škola otvorená pre všetkých; kvalitný pedagogický tím, tvorivá pracovná klíma; kvalitný servis školského psychológa; servis
školského špeciálneho pedagóga pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením; starostlivosť o nadaných žiakov, reprezentácia školy
v olympiádach a v súťažiach; starostlivosť
o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia; kvalitná edukácia žiakov s mentálnym postihnutím; rozvoj komunikatívnych
kompetencií a čitateľskej gramotnosti žiakov; výučba cudzích jazykov na kvalitatívne vyššej úrovni – metóda CLIL.
Gramotnosť žiakov i učiteľov v práci s informačnými technológiami; zviditeľnenie
základnej školy v regióne i na Slovensku;
rozvíjanie národných tradícií vo vyučovacom procese i v rámci záujmovej činnosti;
nové školské tradície ako aktivizácia školy
v procese zviditeľňovania sa a rozvíjania
pocitu spolupatričnosti žiakov, učiteľov a
rodičov, formovanie jedného kolektívu; aktívna práca žiackeho parlamentu; elektronizácia školskej knižnice a dokumentácie;
tvorba projektov, účasť v projektoch, ktoré
vyhlasuje Ministerstvo školstva a iné organizácie; podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov formou kontinuálneho vzdelávania a
prepojenie ho s rozvojom školy a skvalitnením ich profesijnej prípravy; každodenná
aktualizácia webovej stránky školy.
Mária CIVÁŇOVÁ, riaditeľka ZŠ

Simek Viktor

Zoboralja népviselete

Boli sme na krste knihy
Zoboralja népviselete

Simek Viktor

Zoboralja népviselete

Nitriansky samosprávny kraj /NSK/ a
Krajské osvetové stredisko v Nitre zorganizovali v podvečer 26. septembra prezentáciu knihy Dr. Viktora Šimeka zo Žirian
v maďarskom jazyku pod názvom Zoboralja népviselete (Ľudový odev Podzoboria).
Knihu krstil predseda NSK Milan Belica
s asi storočným, bohato zdobeným, červeným, krstným čepčekom z našej obce.
Zároveň sa uskutočnila aj vernisáž výstavy
výtvarných diel. Viktor Šimek sa vo svojej
tvorbe zameriava na ľudový odev a ľudovú

kultúru. Pri zbieraní materiálu navštívil 13
obcí Podzoboria, medzi nimi aj Výčapy-Opatovce. Podujatia sa zúčastnili aj štyria
krojovaní obyvatelia z našej obce so starostom, aby naživo predviedli ľudový kroj
uverejnený v knihe. Prítomní boli aj hostia
z Maďarska.
Po kultúrnom programe sa konala autogramiáda. Na recepcii medzi regionálnymi
špecialitami nechýbali ani výčapské koláče.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ
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Aj obyčajná žena môže prežiť výnimočný život
Vek v prípade Cecílie Pargáčovej nehrá veľkú úlohu, aj keď ona otvorene hovorí,
že je stará. Ale to, akým človekom bola celý život, jej zostalo. Vždy myslela na
druhých – na svoju rodinu, priateľov, známych. Lekárov nikdy nenavštívila
a neberie žiadne lieky. Pritom ťažko robila. Ťažkú prácu však striedala s tou,
ktorá ju bavila. Čítala, vyšívala, háčkovala, paličkovala a mala vzácny nadhľad,
ktorý jej zostal dodnes. Nefrfle, aký je život ťažký, aj keď pri spomienke na
ťažké životné situácie sa jej tlačia slzy do očí.

Nechodí k lekárovi, neberie lieky a cvičí.

Rodinná oslava v auguste 2013 . Foto: Archív rodiny.

Osud, aký mala 100-ročná Cecília Pargáčová, sa veľmi nelíšil od väčšiny vidieckych
žien tej doby. Ako malá stratila otca vo vojne a už 16-ročná chodila sezónne pracovať
do Čiech, takže študentské časy si neužila.
Peniaze, ktoré zarobila, nosila domov, kde
sa starala aj o mladších súrodencov. Prišlo
manželstvo, dve deti, práca v domácnosti a
potom v družstve. Nič mimoriadne, žiadna
kariéra, ale napriek tomu je stále výnimočná. Vždy si našla čas na iných a v tej správnej
chvíli aj na seba. „Ona veľa šila, nielen mne,
ale aj ženám v dedine a keď nemali na zaplatenie, iba kývla rukou,“ spomína jej dcéra Etela.
„A vyšívala, háčkovala, krásne veci dokázala
vytvoriť a nielen obrusy a prehozy cez posteľ.
Veľa krojov a čepcov v dedine je práve z jej
rúk,“ ukazuje zarámovanú výšivku, ktorú jej
urobila na pamiatku. „Vždy v nedeľu poobede, keď mala upratané, si sadla ku knižke. Naučila sa vo svete, že život je aj o inom, nielen
iba o pachtení za neviem čím.“
Dnes má Cecília Pargáčová päť vnúčat
a deväť pravnúčat a stále myslí na druhých.
Veľmi rada vyšívala. „Ona sa ani na chvíľu
nezastavila. Keď sme nemali doma látky na
vyšívanie, zobrala plachty a na to si nakreslila motívy z časopisov. Dodnes mám od nej
prekrásny obrus na stôl,“ spomína vnučka
Ingrid. „Ako jednu z najvzácnejších vecí si
napríklad cenila náprstok, ktorý máme odložený.“ Aj napriek tomu, že trvdo pracovala,
nikdy nebola u lekára a nebierie lieky. „Keď
mala 98 rokov, bolel ju chrbát, tak som jej
chcela dať niečo od bolesti,“ hovorí vnučka
Ingrid. „A ona mi na to hovorí: Ále, divča,
ešte by som si nechcela zvykať na tabletky!“ Pred dvomi rokmi napríklad relaxovala

v bazéne, ktorý majú pri dome. A dodnes si
rada dopraje teplý kúpeľ. Raz do týždňa jej
napustia vaňu a ona si posedí v teplej vode
aj hodinu ako v nejakých kúpeľoch. Napriek
tomu, že už dobre nevidí a teda nemôže tráviť
čas pred televízorom, nesťažuje sa. Dokonca ani dobre nepočuje, takže musí oželieť aj
piesne a hudbu, ktorú má tak rada. No a na
dôvažok sa jej pred niekoľkými rokmi zmenil aj biorytmus podobne ako u malých detí
a celé noci prebdie, kým cez deň spí. A tak
sa vraj väčšinu času rozpráva sama so sebou,
čo ju zároveň trápi, lebo tým vyrušuje ostatných a tak si dá aspoň ruku pred ústa, aby ju
nepočuli. Býva v dome, kde žije aj jej dcéra
a vnučka a potrebuje celodennú starostlivosť.
Ešte stále ale dokáže prejsť s paličkou po byte.
„Veľmi rada cvičí,“ hovorí vnučka. „V pravej
nohe mala pred ôsmimi rokmi zlomený bedrový kĺb a dali jej tam kovové kliny, no a po
roku ich nevybrali s tým, že však načo. Kto
mohol tušiť, že sa dožije stovky? Preto si tú
nohu dodnes rozvičuje a keď leží na posteli,
ešte ju zdvihne do pravého uhla.“
Čo sa týka apetítu, zahanbila by aj niektorých mladších. „Každé ráno si dá takmer
pol litra mlieka alebo krupice a najradšej má
v kakau namočenú vianočku,“ usmieva sa
dcéra. „Ona si pritom rozpráva a vyše hodinu
je. Potom si ide ľahnúť a povie: Teraz ma nebudzte, lebo som v noci dobre nespala.“
Človek žasne, kde sa v nej berie taká životná sila a energia. Pritom je to útla ženička
– má iba 153 cm a necelých 50 kilogramov.
Na otázku, kedy sa narodila, reaguje po maďarsky, že v roku 1913. A dcéra dodáva, že si
pamätá si aj to, že to bolo 20. augusta v stredu
večer o šiestej. Dlhý vek jej vraj predpovedala

veštica na púti. Keď jej to dcéra s vnučkou pripomenú, hneď sa rozhovorí: „Veru, povedala
mi, že budem dlho žiť a Miška Mariš mi na to
hovorí, ach, ty sprostá, a načo by si tu tak dlho
bola?“ Na otázku, čo robí celý deň, pohotovo odpovedá: „No nič, nič nerobím. Pomaly
jedujem Etelku. A veď som sa dosť narobila
ako mulica!“ Potom sa jej začnú tisnúť slzy do
očí: „Chodila som do Čiech, otca som nemala, zomrel vo vojne. Ťažký život som mala, teraz mi je oveľa lepšie. Čo chcem, to jem!“ Na
otázku, či si dá aj štamperlík, zareaguje: „Ach
jaj, ešte to by mi bolo treba, aby som sa opila!“
A keď jej dcéry pripomenú piesne, ktoré má
rada, pekným a zvučným hlasom zanôti nielen obligátnu Esztike, tike, tike ale aj tú svoju:
„Édes anyám rózsa fája, én vagyok a legszebb
ága...“ (N ajkrajší výhonok na ružovom kríku
mojej mamy som ja...).
Jolana Čuláková

S manželom, dcérou Etelou, zaťom a vnučkou
Ingrid.
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Z Velehradu až do Prahy
V sobotné ráno 5. októbra 49 žien a mužov, mladých i starších, aj niekoľko
detí nastúpilo do autobusu a s požehnaním dekana Petra Brenkusa sa začala
farská púť na Moravu a do Čiech. O histórii jednotlivých miest oboznámila
prítomných Gabriela Jánošková.

Pútnikov nadchla historická Praha Foto: archív
Prvou zastávkou bola obec Velehrad,
nachádzajúca sa v jednom z najmalebnejších kútov Slovácka. Od stredoveku je
spájaná s metropolou arcibiskupa Metoda
a politicko-správnym centrom Veľkomoravskej ríše v 9. storočí. Prvý cisterciánsky kláštor na Morave vznikol na začiatku 13. storočia. Bazilika Nanebovzatia
Panny Márie a spolupatronát sv. Cyrila
a Metoda je jedným z najväčších kostolov
v Čechách. Je dlhá 86 m, baroková kupola dosahuje 25 m, má 14 samostatných
bočných kaplniek, skvostom barokového rezbárstva sú chórové lavice. Velehrad je významným duchovným centrom
a miestom cirkevných pútí. Aj my sme sa
zúčastnili na sv. omši. Po nej nasledovala
prehliadka baziliky.
Presunuli sme sa na vrch Hostýn, ktorý
patrí medzi významné pútnické miesta.
Nachádzalo sa tu už praveké hradisko na
trase Jantárovej cesty. Na nižšom vrchu
vo výške 718 m bola už v neskorom stredoveku postavená kaplnka Panny Márie.
Hostýn sa ako pútnické miesto prvýkrát
spomína v roku 1567. V bazilike Nanebovzatia Panny Márie sme sa zúčastnili slávnostného požehnania s oltárnou sviatosťou. Ako unavení pútnici sme si oddýchli
a pochutili na typickom českom obede.

Potom naše kroky viedli popri cintoríne, pomníku skautov, veternej elektrárni
na vyšší vrchol. Vo výške 734,6 m je postavená kamenná rozhľadňa z roku 1898.
Cestou z vrchu sme sa pomodlili krížovú
cestu. Začínali sme od posledného zastavenia, ale po dobrom obede sa nám ľahšie
kráčalo dole a dôležitý bol úmysel modlitby. Autorom krížovej cesty z roku 1903 je

architekt Dušan Jurkovič a zastavenia sú
v štýle valašskej ľudovej architektúry.
Večer naša cesta viedla do hlavného mesta Českej republiky, do Prahy. Večer sme
sa ubytovali v najstaršom českom kapucínskom kláštore na Hradčanoch, ktorý
bol založený v roku 1600. Kláštorné cely
boli jednoducho, ale vkusne zariadené,
prostredie vyžarovalo pokoj a pohodu.
V jedálni nás čakala neskorá večera. A potom nás už zlákali tajomné zákutia nočnej
Prahy, veď noc bola tak príjemne teplá.
Kto ešte vládal, išiel na prechádzku. Pusté nádvoria hradu, okolité stavby a v srdci
Hradčian nádherne osvetlený monumentálny chrám sv. Víta. Všade ticho, len sem
tam nejaká dvojica v dôvernom objatí. Cez
deň sa tu budú motať a hlasno rozprávať
stovky návštevníkov, tak ešte teraz si treba vychutnať tichú pohodu na starobylom
hrade. Kto bol trochu unavený, zakotvil v
typickej českej „hospúdke“, aby ochutnal
dobré pivo. A kto už nevládal, išiel spať,
aby v snoch spracoval zážitky prvého dňa.
V nedeľu po raňajkách sme sa zúčastnili
na sv. omši k kláštornom kostole zasvätenom Panne Márii Anjelskej z roku 1602.
Mnísi sa obliekajú do hnedého habitu
s dlhou špicatou kapucňou, odtiaľ názov
kapucíni. Pápež Klement VII. vydal bulu
Rád menších bratov kapucínov v roku
1528. Kapucínska provincia v Čechách
na vrchole v roku 1766 mala 566 kňazov,
40 študentov a 203 bratov laikov. Dnes tu
pôsobí 35 kapucínov. Omšu celebroval kapucínsky kňaz pochádzajúci zo Slovenska
a preto príjemným prekvapením bola ká-

Bazilika Nanebovzatia Panny Márie v Hostýne.			

Foto: archív MM
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Naši sprievodcovia - vpravo páter Miloš,
bývalý kňaz našej farnosti.
Autorom krížovej cesty z roku 1903 v Hostýne je architekt Dušan Jurkovič
sme
sa dostali k soche Karola IV., otca vlasti,
mreže
a
my
sme
vstúpili
do
kaplnky
sv.
Ľudzeň v slovenčine. Na záver sme si pozreli kostol, betlehem, bylinkovú záhradku mily. Tu je v tumbe pochovaná zavraždená najvýznamnejšieho európskeho panovníka
kňažná Ľudmila, babička sv. Václava, prvá neskorého stredoveku, zakladateľa univerzia rozlúčili sa.
A potom sme vstúpili aj do Pražskej Lo- česká mučeníčka. Mohli sme prejsť okolo ty v roku 1348. Na Staromestskom námestí
rety. Na priečelí je hodinová veža, z ktorej a dotknúť sa tumby, bol to hlboký zážitok. sme videli radnicu, prehliadku apoštolov na
znejú tóny zvonkohry. Samotná loreta je kó- Pri pohľade z hradieb sme sa pozreli na orloji, pamätník majstra Jána Husa, navštípia nazaretského svätého domčeka, ktorý je panorámu Prahy a pochopili sme, prečo sa vili okolité kostoly. Zároveň sme sa rozlúčili
s pátrom Milošom.
uctievaný v talianskom Lorete ako miesto, nazýva stovežatá, zlatá, kráľovská.
Bolo neskoré popoludnie a my sme sa
Po starých zámockých schodoch sme
kde došlo k zázraku Vtelenia. Stojí voľne
uprostred nádvoria,obklopená poschodo- sa dostali do mesta, prišli sme na Kampu, cez Václavské námestie pobrali k soche sv.
vým ambitom s freskami loretánskych litá- až k Vltave, poprechádzali sa na malebnej Václava, popri Národnom múzeu prišli na
nií a nárožnými kaplnkami. V ose nádvoria uličke, kde oddávna žili známe osobnosti, hlavnú stanicu, kde sme počkali na autobus.
je pútnický kostol Narodenia Pána z rokov pozreli most lásky ale aj zaujímavú fontá- Unavení, ale s bohatými zážitkami sme ces1734-1735, má jeden z najkrásnejších roko- nu. Vstúpili sme na Karlov most, založený tovali domov.
Počas cesty sme nezabudli na modlitby.
kových interiérov v Prahe. V klenotnici naj- v roku 1357, ktorý zdobia barokové sochy.
vzácnejšou časťou Loretánskeho pokladu je V pietnej spomienke sme zostali stáť na Spoločne sme oslávili aj sviatok niektorých
diamantová monštrancia zvaná Pražské sln- mieste, odkiaľ bol v roku 1393 zhodený do zúčastnených. Táto dvojdňová cesta bola
Vltavy sv. Ján Nepomucký, spovedník krá- plná zážitkov, spoznávania nových miest,
ko z roku 1698, ktorá má 6222 diamantov.
Odtiaľ sme sa ponáhľali na Pražský hrad, ľovnej Žofie. Obdivovali sme pouličných ale aj načerpania duchovných síl.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ
ktorý bol založený už v 9. storočí. Veľkým, umelcov, ich obrazy, suveníry, hudbu. Až
ale príjemným prekvapením bola prítomnosť pátra Miloša Szaba, ktorý pred 18 rokmi pôsobil v našej obci. Aj napriek tomu,
že okrem správy farnosti má niekoľko aktivít v rozhlase, vo vláde, v arcibiskupstve,
podujal sa sprevádzať nás po Prahe. Pozreli
sme si slávnostnú výmenu čestnej stráže
pri hlavnom vstupe. A potom sa pred nami
otvorila brána arcibiskupského paláca, ktorý nie je prístupný turistom a pozreli sme
si stavbu z nádvoria. Nebol v Prahe ten,
kto nevidel perlu gotiky, katedrálu sv. Víta,
takže mnohí si odstáli dlhý rad, aby sa dostali do chrámu a kochali sa jeho majestátnou nádherou. Prechádzka po nádvorí nás
priviedla až pred baziliku sv. Jiří z roku
920, ktorá je najväčšia a najkrajšia románska stavba Prahy. Sú tu pochované české
přemyslovské kniežatá. Mali sme možnosť
vstúpiť do baziliky, pomodliť sa a dostalo sa
...a stovežatá Praha nad hlavami. 				
Foto: M. Magáth
nám mimoriadnej cti, keď zriadenec otvoril
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Mikuláš

do našej obce zavíta
6. decembra 2013 o 17. h
do Kultúrneho domu
BLAHOŽELÁME
60 rokov

Pozývame Vás na vystúpenie
folklórnych skupín

Anna Vozárová, Helena Bellérová,
Terézia Kunová

VIANOCE NA PODZOBORÍ

od 1.júla – do 30. septembra 2013

70 rokov
Margita Magáthová, Estera Dlábiková,
Matilda Michalčíková,
Ing. Mária Kováčová, Václav Macho,
Mária Magáthová

v nedeľu 8. decembra 2013
v Kultúrnom dome

75 rokov
Filoména Dávidová,
Verona Magáthová, Monika Dávidová

80 rokov
Ladislav Miškolci, Verona Šmatláková,
Ernest Mikuš, Jozef Kapusta

90 rokov
Dominik Buday, Mária Kunová,
Mária Tóthová, Gizela Koprdová

100 rokov
Cecília Pargáčová

Spoločenská rubrika
Od 10. júna 2013 – do 30. septembra 2013

Vitajte na svete
Mia Vašíčková, Lukas Michael Kolha, Dominik Fázik, Nela Kováčová, Nela Šuláková,
Marko Pelák, Ella Hupková

Veľa lásky a porozumenia
Jozef Švec a Beáta Machová, Martin Janota a Monika Dávidová,
Juraj Arpáš a Ing. Monika Bartová, Martin Molnár a Ing. Zuzana Kalúzová,
Ing. Vladimír Mikušík a Lucia Kopčeková

Zostanete v našich spomienkach
Alžbeta Molnárová, 82 r., Terézia Machová, 85 r., Emília Kondelová, 34 r.,
Patrik Kuna, 23 r., Ernest Škandik, 86 r.,
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