jné
júl 2
013 22 nepreda

Veľa slnka a oddych v lete
		
želá redakcia

Foto: archív

 Úspešný Rodinný turnaj
 Máme novú riaditeľku ZŠ
 Nová kuchyňa v Kultúrnom dome

Foto: archív
Súťaž vo varení gulášu vyhrali po urputnom boji „Šógorovci“. Ešte šťastie, že
nebolo príliš horúco, kvapky potu by dokonalú chuť ich jedinečného produktu
mohli skresliť. Veľa však nechýbalo a guláš mohol dostať aj dažďovú príchuť...
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Zo zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva
V zmysle schváleného plánu zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa v stredu 24. apríla 2013 uskutočnilo 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Tohto sa zúčastnili všetci
deviati poslanci. V poradí 22. zasadnutie
obecného zastupiteľstva a uskutočnilo v zasadacej sále obecného úradu dňa 29. mája
2013. 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:
■ Uzavretie Dohody o zmene a odstúpení
územia obce a majetkoprávnom vyrovnaní
medzi zmluvnými stranami:
účastník 1: Obec Výčapy-Opatovce so sídlom 951 44 Výčapy-Opatovce 467, zastúpená starostom obce Ing. Jozef Holúbek, IČO:
00 308 650
účastník 2: Obec Koniarovce so sídlom
956 13 Koniarovce 183, zastúpená starostom
obce Miroslav Konštiak, IČO: 00 699 233,
predmetom ktorej je odstúpenie nehnuteľností špecifikovaných čl. III. dohody z
dôvodu zmeny hraníc katastrálneho územia
oboch účastníkov tejto dohody.
■ Dotáciu na mimoškolskú činnosť detí vo
veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom
v Obci Výčapy-Opatovce pre rok 2013 vo
výške 60.- eur na jedno dieťa.
Finančné prostriedky poskytne Obec Výčapy-Opatovce zariadeniam poskytujúcim
záujmové vzdelávanie na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu. Úhrada bude realizovaná bankovým prevodom v termíne do
30. 5. a 30. 11. 2013. Tejto bude predchádzať prehlásenie rodičov o tom, že ich dieťa
navštevuje CVČ. K vyúčtovaniu je potrebné
priložiť písomnú žiadosť, ktorá bude obsahovať menný zoznam detí, na ktoré sa žiada
dotácia, adresa ich trvalého pobytu, dátum
narodenia a evidencia dochádzky podpísaná zákonným zástupcom dieťaťa. CVČ k

žiadosti predložia fotokópiu Rozhodnutia
riaditeľa o prijatí dieťaťa do CVČ.
■ I. úpravu rozpočtu Obce Výčapy-Opatovce na rok 2013.
■ Bezodplatný prenájom sály kultúrneho
domu dňa 23. mája 2013 pre BENEFIT, zariadenie sociálnych služieb, Ľudovítová na
účely usporiadania spoločenského podujatia
organizovaného pre klientov zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti NSK.
■ Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na zastavanej ploche s budovou
súp. č. 470, postavenej na pozemku parcely
registra „C“ č. 76, zapísanej na LV č. 1310
pre k.ú.Výčapy-Opatovce nájomcom Ing.
Lukáš Kováč – LUJA, Družstevná 219, 951
45 Horné Lefantovce, IČO: 47 106 972.
■ Rozbor hospodárskej činnosti Základnej
školy Výčapy-Opatovce za rok 2012.
■ Rozbor hospodárskej činnosti Materskej
školy Výčapy-Opatovce za rok 2012.
■ Záverečný účet Obce Výčapy-Opatovce
za rok 2012.
■ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce na II. polrok
2013.
■ Stanovisko Obce Výčapy-Opatovce
k uplatnenému reštitučnému nároku Vendelína Dlábika, Výčapy-Opatovce 250.
■ Žiadosť Ing. Branislava Kováča, bytom
Výčapy-Opatovce 564 a Petra Oberta, bytom Nitra, Škultétyho 5 o povolenie k uskutočneniu kultúrno-športového podujatia
„Vodný futbal 2013“ dňa 27. júla 2013.
■ Výmenu okien na budove súp. č. 470, ako
i vykonanie potrebných stavebných úprav
vo vzťahu k zamedzeniu prejavu statických
porúch na budove.
B/ vzalo na vedomie
■ Stanovisko Komisie finančnej a správy
obecného majetku k vyhodnoteniu verejnej
obchodnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov o výmere 118 m² nachádzajúcich
sa na zastavanej ploche s budovou súp.č.

470, vo vlastníctve Obce Výčapy-Opatovce,
vedenej na LV č. 1310.
■ Žiadosť Ing. Jozefa Fázika o odkúpenie
časti pozemku parc. č. 339 vo vlastníctve
Obce Výčapy-Opatovce.
■ Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Záverečnému účtu Obce Výčapy-Opatovce za rok 2012.
■ Stanovisko komisie finančnej a správy
obecného majetku k Záverečnému účtu
Obce Výčapy-Opatovce za rok 2012.
■ Informáciu starostu obce o vykonaní tvaromiestnej obhliadky dotknutých
nehnuteľností dňa 9. mája 2013 účastníkmi Vendelínom Dlábikom, komisiou obce
a zamestnancami Obvodného pozemkového úradu v Nitre.
C/ poverilo
Komisiu v zložení Ing. Jozef Holúbek,
starosta obce, Ing. Žigmund Tóth PhD., zástupca starostu obce a Ing. Marián Piterka,
poslanec OZ, aby vo veci uplatneného reštitučného nároku Vendelína Dlábika, Výčapy-Opatovce 250 v súčinnosti s Obvodným
pozemkovým úradom v Nitre vykonali
šetrenie na mieste a následne obvodnému
pozemkovému úradu predložili písomné
stanovisko.
Starostu obce vyrozumieť žiadateľa Ing.
Jozefa Fázika o povinnosti obce vykonať
prevody vlastníctva majetku obce v súlade
s ustanovením § 9a zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako i o povinnosti obce zverejniť zámere
predaja majetku obce, k čomu je potrebné predloženie jednaj znaleckého posudku
s určením všeobecnej hodnoty nehnuteľností ako i geometrického plánu.
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke obce
www.vycapy-opatovce.sk ako i sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Ing. Jozef Holúbek
starosta obce

Darcov krvi pribúda

Májový hromadný odber krvi v našej obce
sa opäť stretol s pozitívnym ohlasom a mobilná jednotka nitrianskej transfúznej služby nemerala cestu zbytočne. Do kultúrneho domu prišla dvadsiatka darcov, ktorí si
našli čas a darovali krv: Ladislav Lacena,
Stanislav Ešše, Pavel Balko, Stanislav Buday, Peter Svorad, Anna Čuláková, Daniela
Szénégetoová, Juraj Jánošík, Katarína Kunová, Peter Belko, Natália Kunová, Ľudovít
Dillhoff, Pavol Hurban, Barbora Arpášová,

Peter Kupec, Agáta Candráková, Michal
Práznovský, Cecília Machová, Jana Krivánska, Lucia Augustíneková.
Práve v letných mesiacoch je krvi nedostatok a tak je dvojnásobne vzácny každý
darca. Ako nám povedala sestra Národnej
transfúznej služby v Nitre Lýdia Tábiová,
potešiteľnou správou je, že pribúdajú prvodarcovia predovšetkým z radov mladých
ľudí. Najbližší odber v našej obci je naplánovaný na utorok 24. septembra 2013.

Ďakujeme.

Jolana Čuláková
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Bolo nás jedenásť, ale vyhrať mohol iba jeden
Aký guláš máte najradšej? Hovädzí, bravčový, z diviny, prípadne
kombinovaný? Každý z nás má ten svoj najobľúbenejší, každý z nás
má tú svoju tajnú prísadu, ktorá robí náš guláš tým najlepším. Druhá
júnová sobota patrila v našej obci všetkým tým, ktorý nabrali odvahu
a prišli predviesť svoje umenie a navariť ten NAJLEPŠÍ.

Presne na obed starosta obce odštartoval
zápolenie tímov o STAROSTOV GULÁŠ.
Každý mal svoj gríf, svoje tajomstvo, ktoré
nechcel nikomu prezradiť. Všetky družstvá
dali do varenia všetko svoje umenie a lásku,
a počas nakladania súťažnej vzorky verili,
že práve ten ich je súci na výťazstvo. Porota
v zložení: predseda poroty - Miroslav Matyo.

Žigmund Tóth, Zdenka Miškolciová a Erika
Šebová hodnotili vôňu, farbu, konzistenciu
a chuť guláša. Pri hodnotení poznali len čísla jednotlivých vzoriek, ktoré si súťažiaci pri
odovzdávaní súťažných porcií guláša vylosovali a ukryli pod misku. Víťazom sa stala
vzorka číslo 9 – ŠÓGOROVCI. Druhé miesto
obsadilo družstvo FEŠNÍ SVAŤOVCI, na treťom mieste sa umiestnil tím MX2.
Ďakujeme všetkým jedenástim partiám,
ktoré sa s veľkým nasadením pustili do zápolenia. Podobne naše poďakovanie patrí porote, starostovi obce a členom komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
Nesmieme zabudnúť na našich Výčapských
heligonkárov, ktorí vytvorili dobrú atmosféru
nielen počas vyhlasovania výsledkov ale aj po
celý večer. 		
Jana KUNOVÁ

Snímky: archív
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Deň detí bol bez dažďových kvapiek
hrášok paličkami. A nakoniec sme navštívili Španielsko, kde sa deti brodili medzi
kvietkami. Za odmenu na deti opäť čakal
zázračný obchod plný hračiek a sladkých
prekvapení.
Sme radi, že sa len málo rodičov zľaklo nástrah počasia a prišli so svojimi
deťmi osláviť deň detí. Spolu sa zareS očakávaním ale aj s malými obavami
prichádzali členovia Komisie pre rozvoj
vzdelávania, kultúry, mládeže a športu
v čele so starostom obce v sobotu ráno na
futbalové ihrisko, kde mal byť už tradičný
športový deň pri príležitosti Dňa detí.
Aj keď nás počasie trochu strašilo, deti sa
pred šestnástou hodinou začali tlačiť pred
registračným stolíkom plné očakávania, čo
pre ne tento rok šikovné dievčence - naše
pomocníčky pripravili. A bolo sa na čo
tešiť, veď sme sa spolu s deťmi vydali na
cestu okolo sveta. Na Slovensku deti pomohli preniesť valachom ovečky do košiara, v Amerike deti čakali indiáni s koníkmi,
Austrália deti prekvapila hrou na kengury,
Afrika ponúkala kokosové orechy, u Eskimákov deti vylovili ryby, v Číne preberali

gistrovalo 100 detí, čo nás veľmi teší.
Ďakujem obci Výčapy – Opatovce za finančnú podporu, starostovi obce Jozefovi
Holúbekovi za pomoc, členom komisie za
ich nasadenie a samozrejme všetkým dievčatám, ktoré sa dobrovoľne podujali a pripravili krásne disciplíny pre deti.
Jana KUNOVÁ

Snímky: archív
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Deň, kedy je čas nechať sa trošku rozmaznávať
Milé mamy, na úvod sa zasnívajme. Čo tak deň bez rutinných kuchynských povinností, bez omrviniek na
dlážke a bielizne prahnúcej po žehličke, bez dozorov nad domácimi úlohami a kontrolou školských tašiek,
v skratke - deň bez každodenných starostí. Ak opäť precitneme, ideálne to zrejme nebude, ale taký malý
luxus v podobe chvíľky pre seba nad dobrou knihou, alebo pri romantickom filme tiež poteší.
O alternáciu v programe sa podujali „najsamsuper“ výčapské ratolesti tretiu májovú
nedeľu, kedy ponúkli všetkým mamám zo
svojho širokého repertoáru. A rôznorodosť
nebola len v talente. Zaujať stovky očí sa
ľahko podarilo už trojročným najmenším
i pätnásťročným teenegerom. Pod menu sa
podpísala kreativita učiteliek a tak nebola
núdza o krásne slová vďaky a lásky, o uchulahodiace piesne, o tóny skladieb zvýraznené pestrosťou kostýmov i o scénky vyzdvihujúce snahu pomáhať si a spolupracovať.
A preto, milé mamy, ak raz príde moment,
keď zrazu nebudete vedieť, kde vám hlava
stojí a okrem všetkého, čo ste mali doteraz
na krku, budete musieť zvládnuť navyše
aj niečo neočakávané, tak nezabúdajte, že
možno nie ste dokonalé pre okolitý svet, ale
určite ste dokonalé pre svoje deti. A pri každodenných starostiach platí to známe: jedna
rodina – jeden tím. A klišé to nie je.
Patrícia HALÁSZOVÁ

Program začali tradične tí najmenší...

...pokračovali školáci...

... a tento rok sa pridali aj ježibaby. Na Deň matiek vskutku zaujímavá
dramaturgia . 				
Foto: J. Holúbek

Staviame my máje...
V predvečer 1. mája sa pred kultúrnym
domom zišli rodičia s deťmi, mládež, ale aj
skôr narodení, aby sa už tradične zúčastnili
osláv stavania mája. Program otvoril tanec
mažoretiek. Starosta obce Jozef Holúbek
privítal prítomných, rozprával o histórii
stavania mája a poprial všetkým príjemnú
zábavu. Pestrými stužkami vyzdobený výčapský máj sa už týčil pri bráne kultúrneho
domu. Žijeme v čase techniky, takže aj pri
stavaní mája sa tento rok miesto šikovných
rúk mládencov využila pomoc techniky.
Začala sa voľná zábava, stretnutie známych,

rozhovory s priateľmi, hry detí. Nechýbalo
občerstvenie, pečená klobása a vychladené pivo a kofola. Oslava sa skončila pod
hviezdnou oblohou.
Kedysi mládenci stavali dievčatám máje
ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé. Ozdobený máj
bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy
s jarou, smrti so životom, symbolom na jar
sa prebúdzajúcej prírody.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ

Výzva
pre obyvateľov
obce
Obecný úrad pripravuje novú publikáciu o histórii a súčasnosti našej obce.
Použité budú materiály z prvého vydania a radi by sme ich doplnili o ďalšie
fotografie a informácie. Preto ak máte
zaujímavé materiály, fotografie alebo dokumenty, môžete ich priniesť na
obecný úrad, príp. informovať sa na tel.
číslach obecného úradu alebo starostu
obce. 			
-r-
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Slávnosť požehnania vinohradov

Foto: J. Čuláková
V sobotu popoludní, na sviatok svätého Urbana, patróna vinohradníkov,
usporiadala Miestna organizácia Spolku
vinohradníkov milú slávnosť. Príjemné
počasie vylákalo nielen majiteľov vinohradov, ale aj ostatných ľudí našej obce.
Po úvodnom speve, pri soche svätého
Urbana, kňaz Ľubomír Makovický požeh-

nal vinohrady a polia, s prianím bohatej
úrody. Podľa pranostiky, Urban krásny,
vyjasnený, hojným vínom nás odmení.
Namáhavá práca vo vinohrade si vyžaduje zanieteného človeka. Veď príslovie
hovorí: Kto nemá roboty, nech si vysadí
vinohrad. A práve takéto stretnutia sú príležitosťou trochu sa zastaviť v práci, trochu

oslavovať, pochváliť sa s dobrou úrodou.
Nasledovala neformálna časť osláv. Každý sa mohol občerstviť pečenou klobásou
a sladkými koláčikmi. Nechýbalo ani lahodné víno. Ochutnávka, spev a príjemné posedenie pokračovali do neskorých nočných
hodín.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ

Opäť sa rozozvučali krásne piesne z Podzoboria
Prvú júnovú nedeľu sa v Bádiciach zišlo päť slovenských a maďarských folklórnych a speváckych skupín.
Členky skupiny Bádičanka ich predo
dvermi privítali spevom a čašami vína.
A potom už v krásne vyzdobenej sále
kultúrneho domu zaznela ľudová pieseň,
zvyky a obyčaje z rôznych kútov Podzoboria. Z Výčap-Opatoviec sa predstavila
spevácka skupina Nádej s pásmom Pranie na potoku. Piesne a klebety pobavili
prítomných. Folklórna skupina Nefelejcs predviedla výčapské svadobné zvyky
Duchny nesú. Odmenou za veselé piesne,
žartovné slovo a ľudový tanec bol vďačný
potlesk divákov.
Zaujímavosťou podujatia bola ochutnávka tradičných Podzoborských jedál.
Členovia každej skupiny upiekli a predstavili typické jedlo zo svojej obce. Nefelejcs priniesla svadobné tvarohové
koláče, orechový a makový závin, Nádej
„ríteš“. Na bohato prestretom stole boli

kapustové placky, štedrák, slaný koláč, pagáče, chlebová kaša a mnoho iných dobrôt. Každý ich mohol ochutnať.
Po dobrom guláši a lahodnom víne za-

znel spev. A kde sa spieva, tam nôžky začínajú tancovať. Karička bola prehliadkou
pestrých ľudových krojov.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ

Nefelejcs v Bádiciach. 					

Foto: KOS v Nitre

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V Galérii ľudového umenia
Žiaci špeciálnej triedy B navštívili Galériu ľudového umenia v Zbehoch. Majiteľ
galérie Michal Ilečko im porozprával o jeho
veľkom a srdečnom vzťahu k starému umeniu, k tvorbe makramé a k práci s drevom.
Toto netradičné ľudové remeslo ho primälo
k realizácii vlastných nápadov a vznikli veľkoplošné makramé obrazy - Horehronka,
Jánošík, kvetinové závesy a mnoho ďalších..
Umelec sa tiež venuje výrobe drevených
hračiek a rôznych úžitkových predmetov.
V súčasnosti je jeho srdcovou záležitosťou

vyrezávanie z dreva. Počas našej návštevy
nás oboznámil s prácou rezbára – vyrezávanie medveďa v skutočnej veľkosti. Žiaci si
mohli vyskúšať prácu s drevom, jeho opracovanie, samotné vyrezávanie a vcítiť sa do
role umelcov. Pani Ilečková im predviedla
zdobenie kraslíc dierkovaním a gravírovanie zrkadielok.
Žiakom sa toto tvorivé dopoludnie veľmi
páčilo a z exkurzie si odniesli veľa zaujímavých poznatkov.
Vlasta VLČKOVÁ
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Máme novú riaditeľku
základnej školy
Novú riaditeľku ZŠ vo Výčapoch-Opatovciach volila Rada školy 21. júna 2013.
Z troch kadidátov, ktorí sa prihlásili do
výberového konania, v tajnom hlasovaní
zvolili Máriu Civáňovú. Nie je pre väčšinu z nás neznáma, keďže dlhé roky učí
na druhom stupni v našej ZŠ. Do výberového koniania sa ďalej prihlásili Lucia
Čagalová z Jelšoviec – pracuje ako riaditeľka ZŠ v Šuriankach a Zuzana Durná zo
Šurianok – učí v ZŠ Horná Kráľová. Našej
novej riaditeľke Márii Civáňovej prajeme
veľa úspechov, dobrú spoluprácu s vedením obce, ústretových rodičov a hlavne
čím viac šikovných detí. 		
JČ

Naša obec opäť mení
svoju tvár

Žiakov zaujalo gravírovanie vajíčok.			

Foto: archív ZŠ

Medzi investičnými akciami na tento
rok je aj rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome. V máji začali prípravné práce
a kuchyňa by sa mala „presťahovať“ do
ľavej vstupnej časti vestibulu. Po renovácii
by sa tu mohli uskutočniť aj väčšie spoločenské a rodinné stretnutia. Zámerom
obce je aj oprava toaliet v základnej škole,
oprava výtlkov a oplotenia okolo Domu
smútku. Pripravený je aj projekt rekonštrukcie Zdravotného strediska a prístrešku
vo Výčapskom cintoríne. Keď sa podarí
získať financie, tento rok by mali začať práce aj na vybudovaní malej obecnej tržnice
v priestore pri Zdravotnom stredisku. JČ

Lúči sa bývalá riaditeľka ZŠ
Milí rodičia, vážení priatelia,
táto chvíľa je pre mňa niečím naozaj veľmi
výnimočným. Výnimočným asi preto, že nie
každému sa podarí zviditeľniť svoje predstavy
a vidieť ako pokračujú a rozširujú sa, ako sa
to podarilo mne.
Moje rozhodnutie odísť na zaslúžený oddych som chcela zrealizovať už v minulom
školskom roku. Zastavila ma však schválená
rekonštrukcia školy, ktorá bola mojím snom,
a chcela som zažiť rozšiarené oči našich žiakov, učiteľov a rodičov, keď vstúpia do krásne
upravenej školy s novým šatom a moderným
vybavením. Je to naozaj neopísateľný pocit,
keď viete, že ste v živote urobili niečo, čo tu
ostane, aj keď tu vy už nebudete. V každej
životnej etape sa začína niečo nové a konči
to staré. Podobne to bolo aj po ukončení vysokej školy, kedy som sa rozlúčila so svojimi
spolužiakmi a s neistotou som sa pozerala
do budúcnosti. Teraz však končím ďalšiu životnú etapu, kedy sa s Vami chcem rozlúčiť a
ukončiť tak svoje úsilie, ktoré som vynaložila

v tejto obci počas dlhých 32 rokov, v stánku
vedomostí – v škole. Som šťastná, ale zároveň
smutná, keď si pomyslím, že všetka ťarcha a
zodpovednosť budú zrazu preč. Naozaj nie
je ľahké zabudnúť na školskú prácu, ktorá
vás inšpirovala a bola vašou súčasťou nielen
v pracovných hodinách, ale aj v súkromnom
živote. Moja učiteľská práca bola veľmi náročná a zaujímavá, ale aj veľmi krásna, keď
som v nej mala možnosť objavovať bohatú
studňu vedomostí našich detí. Preto je veľmi dôležitý výber povolania, aby nás práca
každodenne obohacovala. Teraz som naozaj
rada, keď po všetkých tých školských rokoch
môžem povedať, že môj výber povolania bol
naozaj správny a nechala som sa viesť srdcom. Svojou dôslednou učiteľskou prácou
som sa stala na 20 rokov riaditeľkou tunajšej
školy, kde som ako mladá absolventka školy
začala s veľkou neistotou a určitým strachom
vyučovať. Ako riaditeľka som často musela
podstúpiť aj prácu, v ktorej som nevidela veľký zmysel, musela som sama hľadať riešenia,

riadiť a koordinovať prácu svojich kolegov,
ktorí ma vždy správne motivovali. Musela
som však dbať aj o to, aby sa pre nás nestala
iba nejakou rutinnou záležitosťou.
Som naozaj rada, že aj práca s Vami, milí
rodičia a priatelia školy, ma naozaj viedla
správnym smerom a že práve Vy ste boli aj
mojou kladnou motiváciou. Musím povedať, že hlavným zdrojom môjho optimizmu
boli vzťahy a priateľstvá, ktoré som s Vami
postupne nadobúdala. Verím, že tak to bolo
aj z Vašej strany a dúfam, že týmto mojím
rozhodnutím sa naše známosti nekončia a že
pri spoločnom stretnutí si nájdeme aj čas
na pekné spomienky, ktoré sme spolu prežili.
Dôležité je, aby Vaše – naše deti vyrastali
v spokojnej rodine, aby sa utužovali vzťahy
medzi Vami- rodičmi a školou a aby ste pochopili, že škola je tu pre Vás a zodpovedne si
plní úlohy, ktoré sú veľmi náročné a ťažké, ale
verte mi, že do duchovného bohatstva našich
detí sa oplatí investovať.
Eva HOMOLOVÁ
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Mesiac jún otvoril prázdniny...
Presne tak, ako sa hovorí v jednej detskej básni o mesiacoch v roku:
„Piaty chodí mesiac máj, učí spievať les a háj, sadí kvety do šiat lúk, švárnym chlapcom za klobúk. Šiesty jún
má taký kľúč, čo pozláti slnka lúč, zavše o ňom potára, že prázdniny otvára.“

Na Nitrianskom hrade.
Uplynul zasa jeden školský rok v materskej škole a blížia sa prázdniny. Snažili sme
sa doplniť výchovno-vzdelávaciu činnosť
o aktivity, ktoré obohatili život detí v našej
materskej škole a vďaka ktorým deti prežili veľa pekných zážitkov a radostných chvíľ.
Medzi tradičné podujatia, ktoré každý rok
organizujeme v 2. polroku, patrí návšteva
predškolákov v tunajšej základnej škole. Deti

Cvičenie rodičov s deťmi.
sa oboznámili s prostredím základnej školy,
navštívili prváčikov, zoznámili sa s p. učiteľkou v prvej triede. V tomto školskom roku
ukončilo predprimárne vzdelávanie a do prvej triedy ZŠ nám odchádza 24 detí.
Vo februári sme pripravili Fašiangový karneval v MŠ, pre rodičov s deťmi sme organizovali športový projekt: Moje zdravé telo!
Cvičenie rodičov s deťmi prebiehalo počas
štyroch týždňov pod vedením dipl. fyzioterapeuta, bolo zamerané na precvičenie správneho držania tela, klenby chodidla a prevenciu civilizačných chorôb pohybového aparátu.

Posledný februárový týždeň bol zápis detí
do materskej školy, prijali sme všetky deti,
ktoré rodičia prihlásili do škôlky pre šk. rok
2013/2014 v počte 22 detí.
V predveľkonočnom období sme pripravili pre rodičov a deti tvorivú dielňu.
Na veľkonočnej tvorivej dielni si vyrobili
rodičia s deťmi veľkonočné ozdoby, aranžmány, zajačikov a kuriatka, maľovali veľkonočné vajíčka.
Spontánnu radosť prejavili deti na divadelnom predstavení: „Katkine výmysly.“
Zaujal ich aj výchovný koncert Viktora
Guľváša, ktorý im spieval a zároveň hral na
gitare známe piesne, ktoré si s ním deti spoločne zaspievali. Nebolo to však jediné hudobné predstavenie v tomto šk. roku. Mladí
umelci - hudobníci z Bratislavy predstavili
deťom hru na rôznych hudobných nástro-

Čarovná flauta.

joch a rôzne hudobné žánre v predstavení
„Čarovná flauta.“
Najviac sa deti tešili na celoškolský výlet
do okresného mesta, kde si prehliadli Nitriansky hrad.
V máji pozdravili svoje mamičky krásnym kultúrnym pozdravom na oslave
Dňa matiek, pripravili darček a vrúcnym
bozkom na líčko sa im poďakovali za lásku a starostlivosť. Svoju pohybovú zdatnosť
prejavili deti na športovej olympiáde, ktorú
sme organizovali ku Dňu detí. Pre okolité
materské školy sme pripravili edukačnú
aktivitu z dopravnej výchovy: „Keď zasvieti
červená!“ Našu materskú školu reprezentovali na podujatí predškoláci: Filipko Kučerka, Simonka a Sabínka Kunové, Kristínka
Angermayerová.
Posledný mesiac v šk. roku sme sa pripravovali na rozlúčku s deviatakmi, rozlúčku
s predškolákmi a koncoročné opekanie
v areáli šk. dvora pri príležitosti ukončenia

Karneval.
predprimárneho vzdelávania a dochádzky
predškolákov do materskej školy. Podujatie bolo obohatené kultúrnym programom
pre rodičov, ktorý si pripravili predškoláci
pod vedením triednej učiteľky Zuzky Škulecovej a Katky Dávidovej. Deti si prevzali
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania, diplom a knižku od Združenia rodičov pri MŠ Výčapy-Opatovce.
V závere školského roka sa chcem poďakovať celému kolektívu materskej školy
za obetavú prácu pre deti, za iniciatívu
a tvorivý prístup, rodičom ďakujem za spoluprácu a podporu, ktorú nám preukazujú.
Budúcim prváčikom prajem veľa šťastia,
veľa príjemných chvíľ v školskej lavici, veľa
dobrých kamarátov a ľahkú ruku pri písaní
prvých písmen abecedy. Všetkým deťom
prajem pekné bezstarostné slnečné prázdniny.
Helena KOVÁČOVÁ
Foto: archív MŠ

ŠPORT

9

Beh ulicami prilákal mladých aj skôr narodených
Tradičný dátum, čas a miesto - to je Beh ulicami obce Výčapy -Opatovce.
Škoda, že sa tu stretnú každý rok takmer tí istí zanietenci.
Už pred samotným začiatkom súťaží sa
začali zhromaždovať behuchtiví budúci suťažiaci - teda najmä deti zo škôlky a základnej školy.
Pri príprave športového zázemia a stanovíšť nás bombardovali otázkami, aké budú
kategórie, s kým budú súťažiť, aby vedeli odhadnúť, kto bude ich najväčší súper
alebo súperka. Po registrácii bežcov, sme
s miernym omeškaním mohli začať súťažiť. Ako prví prišli na štart naši najmenší škôlkari. Mária Franková odštartovala
a súťažiace deti povzbudzovali okolostojaci
ale najmä rodičia. Nasledovali súťaže ostatných kategorii: 1.-2. ročník ZŠ, 3.-4., 5.-6.,
7.-9., kategória stredoškolákov, dospelí do
40 rokov, dospelí nad 40 rokov a dokon-

ca nám bežali aj mamičky s kočíkom.
Celkovo sa do behov zapojilo 158 súťažiacich a rozdalo sa 48 diplomov a vecných
cien. Je nám ale ľúto, že žíačky ZŠ 8.-9. ročníkov sa nám do behov nepodarilo zapojiť.
Prví traja v každej kategórii boli odmenení medailou a vecnými cenami, za čo sa
môžeme poďakovať obecnému úradu, že
nám finančne zabezpečil možnosť zorganizovať toto športové podujatie, veď tu išlo
o to, aby sa rozhýbali a športovo odreagovali aj mladí aj starší a spravili niečo pre
svoje zdravie.
ŠPORTU ZDAR A TEŠÍME SA NA
ĎALŠÍ ROČNÍK !!!
Vladimír DOBŠÍK
Margite Lacenovej, Estere Kollárovej, Estere Dlábikovej, Márii Machovej, Vojtechovi
Čulákovi a Gustávovi Gráfelovi, starostovi
obce Jozefovi Holúbekovi a všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dobrý
priebeh celého podujatia.
Želajme si, aby sa podobné akcie darilo
pripravovať aj v budúcnosti a aby sme prežili ešte veľa takých všedných nevšedných
dní.
Emília ČEREŠŇOVÁ
Foto: archív ZO JDS

Urob niečo pre svoje zdravie!
V tomto duchu zorganizovala ZO JDS vo Výčapoch–Opatovciach
s podporou Obecného úradu už tretí ročník športového
popoludnia miniregiónu.
12. júna sa v areáli kultúrneho domu zišli seniori z Výčapov–Opatoviec, Bádic,
Dolných Lefantoviec a Ľudovítovej, aby si
zmerali sily v rôznych disciplínach: v behu
na 30 m, 60 m, v hode granátom, v skoku
cez švihadlo, v hode loptičkou do plechovíc,
v kope penalty, v hode čižmou a ruských
kolkoch.
Športové zápolenie otvoril predseda organizačného tímu Ján Rapan. Po slávnostnom
privítaní oboznámil súťažiacich s priebehom podujatia. Družstvá mužov i žien sa
premiestňovali na jednotlivé stanovištia.
Odvšadiaľ sa ozývali radostné výkriky športovcov i veselé povzbudzovanie divákov.
Po slávnostnom odovzdaní medailí a diplo-

mov a za veselého povzbudzovania „mažoretiek“ nasledovalo občerstvenie - výborný
guláš. K dobrej nálade prispeli svojou hrou
aj Nitrianski heligonkári a členky speváckej
skupiny Nádej s paródiou na Superstar.
Pozitívom celého podujatia bolo nielen
získanie medailí, ale zbúranie vekovej bariery a zdravotného hendikepu súťažiacich,
radosť v očiach všetkých zúčastnených
a skvelé prežitie nevšedného popoludnia
v kruhu priateľov.
Veľké poďakovanie patrí najmä Jánovi
Rapanovi za profesionálne vypracovanie
scenára športového podujatia, rozhodcom
pri jednotlivých disciplínach Ladislavovi
Žigovi, Jozefíne Hupkovej, Otílii Kunovej,

Ruské kolky na výčapský spôsob.
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Pohybové aktivity na základnej škole
Aj keď prevláda názor, že súčasným deťom
sa „hýbať“ nechce, u nás na vidieku chcú
športovať a zaujímajú sa o pohybové aktivity. Je to ale o ponuke a podpore aj zo strany
nás dospelých, rodičov, školy. Na našej škole, okrem hodín povinnej telesnej výchovy,
majú žiaci možnosť pohybu v športových
krúžkoch, v tanečnom krúžku a v školskom
klube detí. Žiaci z druhého stupňa tradične
reprezentujú školu v rôznych športových súťažiach organizovaných Odborom školstva
a športovými zväzmi. V priebehu školského roku 2012/2013 sa naši žiaci postupne
zúčastnili súťaží v cezpoľnom behu, vo vybíjanej, v malom a veľkom futbale a v atletických súťažiach. Za úspech považujeme tretie
miesto mladších dievčat v malom futbale
na majstrovstvách okresu a päť umiestnení
v najlepšej osmičke na atletických majstrov-

stvách okresu Nitra. Premiérová účasť dievčat vo veľkom futbale skončila v regionálnom kole v Trnovci nad Váhom, kde sa o hre
dievčat pochvalne vyjadrili aj rozhodcovia
Západoslovenského futbalového zväzu. Na
škole sa snažíme zapájať žiakov do tých súťaží, na ktoré máme vytvorené podmienky.
Je nám ľúto, že nemôžeme rozvíjať také tradičné športy ako je basketbal a volejbal, ale
to je dlhodobý problém s chýbajúcou telocvičňou a nie je to len problém v našej obci.
V tomto školskom roku dievčatá súťažili v
takých istých športoch ako chlapci a celkovo dosiahli lepšie výsledky. Chceme oceniť
snahu našich deviatakov, dievčat aj chlapcov, ktorí napriek tomu, že mali pred sebou
dôležité skúšky, radi reprezentovali školu
a boli v týchto súťažiach ťahúňmi. Radi by
sme spomenuli aj ďalších žiakov: Evu Chr-

zaszczovú, Evu Berecovú, Dominiku Cakovú, Vanesu Tomkovú, Mirku Tóthovú, Kristínu Čerešňovú a Stanislava Pecha, Nikolasa
Tomku, Miroslava Chrzaszcza a všetkých
chlapcov a dievčatá z Futbalovej akadémie.
V rámci netradičných športov pokračujeme
vo vyučovaní florbalu a tenisu.
Vynikajúci výsledok dosiahli dievčatá z tanečného krúžku Sambáčik prvým miestom
na súťaži v CVČ Domino. To, že tanec dievčatá skutočne baví, sme všetci mohli vidieť
v programe ku Dňu matiek.
Na našej škole veríme, že máme talentovaných a šikovných žiakov, ktorí dokážu reprezentovať našu obec a vytváraním lepších
podmienok sa výsledky určite zlepšia a čo je
podstatné, presvedčia aj ďalšie deti a mladých ľudí k pravidelnému športovaniu.
Jozef JANČI

„Esemeskové“ správy priamo z ihriska
RODINNY TURNAJ - Vitaz Pohodaci,
Druhi Ďugovci, Treti Molnárovci, Najlepší
hráč Denis Kuna, Najlepší strelec Juraj Molnár, Najlepší brankár Kristian Kuna

TURNAJ PRIPRAVKAROV - 1. 5. na
FC Nitra, Zvitazili sme suverennym sposobom bez prehry, Najlepsi strelec Mario
Varga 18 golov

TURNAJ NAJMENSICH PRIPRAVKAROV - Kinek 15. 6., Najlepsi hrac Tomas
Culak, Vysledky Piestany 0:1 (skoda smolneho golu v zavere), CFK 0:2 (chybali sily
kedze sme hrali hned po sebe), Zlate Moravce 3:0 (perfektne vitazstvo a super hra),
Chrenova 0:0 (velmi dobra hra, vela sanci a
velka smola v zakonceni), Levice 0:0 (opat
vyborna hra, nepremenene sance, ticka,
brvno), Vrable 0:6 (Uz sme nevladali a chybal nam jeden z klucovych hracov). Vyborny turnaj, za ktory si zasluzia velku pochvalu
hlavne skolkari a prvaci, ktori sa ho zucastnili lebo bojovali a velmi dobre hrali na to,
ze to bol ich prvy turnaj. Velka opora boli
Tomas Culak (ktory bol najlepsim hracom

nasho timu) a Marek Kondela, ktory dal
z nasich najviac golov. Rodicia si zasluzia
tiez pochvalu za skvelu atmosferu. Dufam
ze nam to dlho vydrzi, lebo tento rocnik ak
bude poctivo trenovat, ma nasliapnute na
velke uspechy :) a to nehovorim o tom kolki
sikovni chlapci zostali este doma :)

DEN OTCOV - 23. 6. sme si zahrali zapas otcovia proti synom, v ktorom synovia
porazili otcov 6:1 ospravedlnenie pre otcov
je, ze ich bolo presne 11, takze nemali koho

striedat a preto uz teraz vyzyvam vsetckych
otcov, aby sa na buduci rok zucastnili a tuto
potupnu porazku synom oplatili.
Esemeskoval: Martin ČULÁK

Snímky: archív FA
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BLAHOŽELÁME

Spoločenská rubrika

1.apríla – do 30. júna 2013

Od 10. marca 2013 – do 10 . júna 2013

60 rokov

Vitajte na svete

Ing. Žigmund Tóth PhD., Miroslav
Barát, Albert Dudák, Emília Muziková,
Marta Čuláková, Veronika Machová,
Ľudovít Dékaň, Ing. Peter Čebík

Linda Machová, Sofia Töröková, Matúš Čentéš, Patrik Gróf, Peter Vaňo,
Lukáš Pavlovič, Adela Kniebüglová Alex Moravčík

70 rokov

Tomáš Dávid a Katarína Candráková, Peter Chudý a Nikoleta Sándorová,
Michal Pavlík a Kristína Zlatohlávková

Veľa lásky a porozumenia

Terézia Machová, Etela Vidová,
Ing. Oskár Kuna, Imrich Magáth

Zostanete v našich spomienkach

Cecília Machová, 89 r., Katarína Čuláková, 77 r., Emília Machová, 91 r.

75 rokov
Alžbeta Dudová, Mária Švábová,
Margita Tóthová, Ing. Ľudovít Buday

80 rokov
Dezider Buday

85 rokov
Jozef Košťál, Vojtech Macho

Obecný úrad Vás pozýva na




Kultúrne leto v sobotu 31. augusta v KD
Vatru zvrchovanosti (s opekaním špekáčikov)
vo štvrtok 29. augusta na miestnom futbalovom ihrisku

ŽIVOT OBCE, Obecné noviny, vychádzajú bezplatne, štvrťročne, 22. číslo, 5. ročník, júl 2013
VYDÁVA: Obec Výčapy-Opatovce, Výčapy-Opatovce 467, 951 44 Výčapy-Opatovce, tel. 037/7795150, 0903 737217
e-mail: jolana.culakova@gmail.com, jarmila.bernatova@vycapy-opatovce.sk, Internetová stránka: www.vycapy-opatovce.sk
REDAKČNÁ RADA: Jolana ČULÁKOVÁ – šéfredaktor, Jarmila BERNÁTOVÁ – zástupca šéfredaktora, Gabriela BÚŠOVÁ,
Patrícia HALÁSZOVÁ, Gabriela JÁNOŠKOVÁ, Jana KUNOVÁ, Natália KUNOVÁ. Redakcia sa vyhradzuje právo úpravy textov.
Evidenčné číslo: EV 2912/09, Grafická úprava a tlač: MICHELANGELO, Nitra
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RESTAURANT & PIZZERIA AMIGO
Výčapy – Opatovce 870, tel. 0908/645042

Pondelok až piatok: OBEDOVÉ MENU 3,40 €
polievka + výber z troch jedál (možnosť zabaliť so sebou)
Aktuálny jedálny lístok na Facebooku: Restaurant&Pizzeria Amigo
Objednajte si PIZZU z našej ponuky na horeuvedenom tel. čísle a my Vám ju pripravíme na dohodnutú hodinu.
350g

1. MARGERITA (pomodoro, mozzarella, bazalka)						3,00 €

380g

2. FUNGHI (pomodoro, mozzarella, šampiňóny)						3,60 €

380g

3. PROSCIUTTO (pomodoro, mozzarella, šunka)

420g

4. PROSCIUTTO e FUNGHI (pomodoro, mozzarella, šunka, šampiňóny)			

420g

5. SAN MARINO (pomodoro, mozzarella, šunka, kukurica)					4,00 €

450g

6. OLIVA (pomodoro, mozzarella, šunka, šampiňóny, kukurica, olivy) 				4,90 €

450g

7. SALAMI (pomodoro, mozzarella, saláma, pikantná saláma,paprika,cibuľa)			

450g

8. DIAVOLA(pomodoro, mozzarella, saláma, slanina, kukurica, feferóny)			 4,90 €

480g

9. SALSICCIA (pomodoro, mozzarella, šunka, slanina, klobása, cibuľa, paprika)		 4,90 €

450g 10. HAWAI (pomodoro, mozzarella, šunka, ananás)

					3,60 €
4,00 €

4,60 €

					4,20 €

480g 11. VEGETARIANA(pomodoro, mozzarella, brokolica, paprika, kukurica, artičoky)		

4,60 €

450g 12. TONNO(pomodoro, mozzarella, tuniak, cibuľa, vajce)					4,90 €
500g 13. QUATTRO STAGIONI (pomodoro, mozzarella, šunka, šampiňóny, olivy, artičoky)		

4,90 €

420g 14. QUATTRO FORMAGGI (pomodoro, mozzarella, eidam, údený syr, niva)			

4,90 €

450g 15. CAPRESE (pomodoro, mozzarella, rajčiny, rukola)						4,60 €
500g 16. AMIGO (pomodoro, mozzarella, šunka, saláma, šampiňóny, niva, vajce)			

5,50 €

450g 17. POLLO (pomodoro, mozzarella, kuracie mäso, šampiňóny, niva)				4,90 €
500g 18. CALZONE preklopená (mozzarella, šunka, šampiňóny, artičoky, paradajkový preliv)		

4,90 €

400g 19. PARMA (pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo, rukola)					6,30 €
500g 20. SPECIALE (pomodoro, mozzarella, šunka, šampiňóny, klobása, slanina, cibuľa, feferóny)

5,80 €

420g 21. RUSTICANA (pomodoro, tuniak, cibuľa, cherry rajčiny, oregáno)				4,90 €
220g 22. PIZZA ŠTANGLE S CESNAKOM a jogurtovo-bylinkovým dipom			
		

Krabica na pizzu 0,30 €

2,20 €

