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Príjemné Veľkonočné sviatky
želá redakcia

Foto: J. Kováč

Na 2. ročníku Výstavy vín sa prezentovalo 161 vzoriek. Na jedného
člena degustačnej komisie vyšlo približne 50 vzoriek. Str. 5

 Investície v obci v roku 2013
 Problémy pacientov neskončili

FePlastic, s.r.o., Výčapy Opatovce so špecializáciou na poplastovanie materiálov
Vás pozýva od 22. 3. 2013 do

NOVOOTVORENEJ PREDAJNE
Výčapy Opatovce č. 870 (RAJČANKA)

PONÚKAME:
				
				
				
				
				

		

• ZÁHRADNÉ NÁRADIE (FISKARS)
• RUČNÉ ELEKTR. NÁRADIE (DEWALT)
• LED OSVETLENIA (TRON)
• SPOJOVACÍ MATERIÁL (FISKARS)
• STAVEBNÝ MATERIÁL A NÁRADIE (STANLEY, FISHER)
• POPLASTOVANIE

Otváracie hodiny: Po – Pia: 7.00 – 17.00 hod., So: 7.00 – 12.00 hod.
Tel. kontakt: 0908 732 575 • www.feplastic.sk • e-mail: feplastic@feplastic.sk
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Bolo nám super!
Obdobie fašiangov je spojené s rôznymi
zvyklosťami, viažucimi sa k mnohým regiónom Slovenska. No najviac rozšíreným
zvykom je prezliekanie sa do rôznych masiek a aspoň na pár chvíľ sa stať niekým
iným. A úplne najradšej sa prezliekajú naše
deti. Tak sme túto ich radosť využili a usporiadali sme detský karneval pre všetky deti
našej obce.
Aj napriek tomu, že účasť detí nesplnila
očakávanie organizátorov, bolo nám naozaj super.
Stretli sme nielen množstvo princezien
a bojovníkov, ale aj zvieratiek a čertíkov.
O zábavu sa postaral úžasný DJ, ale aj
členky kultúrnej komisie. Maľovaním na
tvár skrášlila všetky deti naša cigánočka
Katka Kunová, o tanečné kreácie sa postarala indiánka Martina Kováčová a brušná
tanečnica Helena Machová a nad všetkým
bdela pani doktorka Jana Kunová. Nechýbala ani torta, ktorú deťom priniesol starosta obce. Okrem nej aj sladké prekvapenie za krásne masky nielen pre deti, ale aj
pre rodičov, ktorí nabrali odvahu a zme-

nili sa na niekoho iného. Aj keď odvážnych
rodičov nebolo veľa, veríme, že o rok ich
bude viac.
Na deti bol okrem tanečnej zábavy pripravený aj skákací hrad, cukrová vata,
popcorn a iné dobroty. A ako sa už stáva
zvykom, záverom na deti padal cukríkový
a balónový dážď.

Veríme, že všetci, ktorí sa v sobotu
16. februára vyparádili a prišli zabaviť do
KD, boli spokojní, deti sa vytancovali a
„vyjašili“ a odišli plní krásnych a veselých
zážitkov. Ďakujeme obecnému úradu za finančnú podporu tohto krásneho podujatia,
Tešíme sa opäť o rok.
Jana KUNOVÁ

Foto: archív

Predajňa Farby – Laky Miniželezoviny v nových priestoroch
Od marca je predajňa Farby – Laky Miniželezoviny presťahovaná do nových a oveľa
väčších priestorov. Nachádza sa pri hlavnej ceste neďaleko Poľnohospodárskeho
družstva. Zo starej a nevyhovujúcej budovy
v centre obce sa sem presunula celá ponuka
tovaru a služieb. Nákup však je oveľa príjemnejší a tovar prehľadnejší. Personál je
stále rovnako ochotný a v ponuke zostáva
aj osvedčený sortiment – drogéria, papiernictvo, domáce potreby, farby, laky, železiarsky tovar a stavebný materiál.
Zmenil sa priestor – pripomína malý su-

permarket, kde je pultový predaj skombinovaný so samoobsluhou. Kým predtým bola
predajná plocha približne 120m², dnes je
to vyše 300m². Novinkou sú nákupné košíky, ktoré umožnili samoobslužný predaj.
Pre zákazníka je tak nákup prehľadnejší a komfortnejší. „Naším zámerom bolo
predovšetkým rozšírenie priestorov, skvalitnenie predaja a služieb pre zákazníkov,
rozšírenie parkovacích miest priamo pri
predajni a lepšia dostupnosť z hlavnej
cesty,“ hovorí majiteľ Vladimír Miko. „V budúcnosti plánujeme rozšíriť samoobsluž-

ný predaj aj v časti stavebného materiálu.
V súčasnosti takto riešime iba časť predajne,
aby sme v praxi vyskúšali, čo bude zákazníkovi najviac vyhovovať. V tejto fáze však
ešte nie sú zmeny ukončené,“ dodáva Vladimír Miko. V ponuke je aj ponuka služieb,
na ktoré boli ľudia zvyknutí: kopírovanie,
laminovanie, požičovňa náradia a miešanie farieb. Novinkou je vytlačenie textových dokumentov z nosičov (USB, CD).
O aktuálnej ponuke, ale aj novinkách a akciách sa môžete najnovšie dozvedieť aj z webovej stránky predajne www.miko.sk.

Otváracie hodiny: PO – PIA: 6.00 – 18.00 hod., SO: 7.00 – 12.00 hod.
Výčapy-Opatovce č. 834, tel. 037/77 950 07, email: miko@miko.sk

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

3

Rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na rok 2013
Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch-Opatovciach na 20. zasadnutí zo dňa 20. februára 2013 schválilo rozpočet obce na rok 2013.
Z jeho obsahu vyberáme niektoré fakty
a údaje.
Rozpočet obce na rok 2013 sa predpokladá vo výške 1 390 707 €. Oproti roku
2012 je celkový príjem nižší o 565 840 €.
Pokles príjmovej časti rozpočtu ovplyvnila
skutočnosť, že v roku 2012 obec na realizáciou projektov Rekonštrukcia a modernizácia objektu ZŠ a Regenerácia centra obce
Výčapy-Opatovce z prostriedkov EU získala
901 500 €. Rozpočet obce na rok 2013 je navrhnutý ako prebytkový.
Rozpočtové príjmy
V roku 2013 sa v rozpočte počíta s bežnými príjmami obce vo výške 1 181 250 €.
Podstatnú časť týchto príjmov tvoria daňové
príjmy - podielová daň podľa predpokladu
výnosu dane z príjmov fyzických osôb získaná zo štátneho rozpočtu vo výške 466 910 €,
daň z nehnuteľnosti vo výške 121 564 €, poplatok za komunálny odpad a DSO vo výške
32 000 €. U nedaňových príjmov sa predpokladá s príjmami z vlastníctva majetku
obce vo výške 60 411 €, granty a transfery
zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon
štátnej správy a prenesené kompetencie
v oblasti školstva vo výške 374 943 €. V rám-

ci príjmovej časti je v rozpočte rátané s kapitálovými príjmami vo výške 208 952 €.
V tomto prípade sa jedná o preplatenie
vlastných finančných prostriedkov obce použitých pri realizácii projektov rekonštrukcie školy a regenerácie centra obce.
Rozpočtové výdavky
Bežné výdavky obce sú rozpočtované
v celkovej výške 879 827 €. K najvyšším položkám bežných výdavkov patria výdavky
na základné vzdelávanie vo výške 399 441 €,
výdavky na materskú školu vo výške
146 600 € a výdavky verejnej správy vo výške
191 020 €. V porovnaní s rokom 2012 výdavky
verejnej správy poklesnú zhruba o 20 000 €.
Na kultúrne, športové a iné spoločenské
služby sa vynaloží približne rovnaký objem
financií ako vlani a to 35 000 €. Na rovnakej
úrovni zostávajú výdavky spojené s likvidáciou komunálneho odpadu a DSO. Vďaka
správne nastavenému režimu ich likvidácie
ako aj separovaniu (plasty, papier, sklo) sa
nám podarilo i tento rok ponechať výšky
poplatku na rovnakej úrovni.
Kapitálové výdavky obce sú rozpočtované
vo výške 90 028 €. Aj v tomto roku má obec
naplánovaných niekoľko investičných akcií.
K týmto patria rekonštrukcia priestorov
vestibulu a WC v kultúrnom dome s na-

pojením na kanalizáciu vo výške 30 000 €,
rekonštrukcia WC v ZŠ – spolufinancovanie obce 10 000 €, vybudovanie prístrešku
na výčapskom cintoríne, rekonštrukcia
tribúny a oplotenie miestneho futbalového ihriska, dokončenie oplotenia multifunkčného ihriska pri ZŠ a jeho čiastočné prekrytie. V rámci úpravy verejných
priestranstiev má obec v úmysle pri zdravotnom stredisku vybudovať trhové miesto
a zväčšiť priestory na parkovanie v tejto
časti. K predmetnému zámeru bol vypracovaný projekt a tento bol predložený na
schválenie v rámci Programu obnovy dediny 2013. Po schválení pasportu dopravného značenia miestnych komunikácií chce
obec v rámci dvoch etáp vykonať výmenu
zvislých dopravných značiek a vodorovného značenia ako i zriadenia obytnej zóny
v centre obce.
Výdavky finančných operácií v sume
220 648 € predstavujú splátky istiny z nesplatených úverov obce.
Schválený Programový rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na roky 2013-2015 môžete
nájsť na webovej stránke obce www.vycapy-opatovce.sk a je k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Ing. Jozef HOLÚBEK
starosta obce

Zo zasadnutia poslancov obecného zastupiteľstva
Obce Výčapy-Opatovce
V stredu 20. februára 2013 sa v zasadacej
sále obecného úradu uskutočnilo 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Tohto sa zúčastnili poslanci Stanislav Balko, Jaroslav Čulák, Jozef Kováč, Mgr. Jana Kunová, Zdenka
Miškolciová, Marián Piterka, Erika Šebová,
Žigmund Tóth. Poslanec Slavomír Fiksel svoju neúčasť ospravedlnil.
A/ prerokovalo a schválilo :
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Výčapy-Opatovce č. 1/2013 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území obce
Výčapy-Opatovce
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Výčapy-Opatovce č. 2/2013 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na doplnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole; výške príspevku
na pobyt dieťaťa v materskej škole; výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí; výške príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok
úhrady v školskej jedálni.
• Rozpočet Základnej školy Výčapy-Opatovce na rok 2013
• Rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole Výčapy-Opatovce na rok 2013
• Rozpočet Materskej školy Výčapy-Opatovce na rok 2013
• Rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na rok
2013.
Opakované uzavretie Zmluvy o nájme bytu
s nájomcami:
3-izbového nájomného bytu A1 – Marcela
Boldišová, Výčapy-Opatovce 874,
3-izbového nájomného bytu A2 – Lenka
Molnárová, Výčapy-Opatovce 874
3-izbového nájomného bytu A5 – Ing. Tomáš
Tóth, Výčapy-opatovce 723
3-izbového nájomného bytu B1 – Mgr. Michal Práznovský, Výčapy-Opatovce 669
3-izbového nájomného bytu B3 – Vladimír
Miškolci, Výčapy-Opatovce 875

Sneh nás tento rok poriadne potrápil. Vrámci
aktivačných prác nezamestnaní čistili aj odtokový kanál v starej dedine. Foto: J. Čuláková
pokračovanie na strane 4
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3-izbového nájomného bytu B5 – Oldřich Peroutka, Výčapy-Opatovce 875
3-izbového nájomného bytu B6 – Mária Beňová, Výčapy-Opatovce 875
1-izbového nájomného bytu C2 – Norbert
Pavlovič, Výčapy-Opatovce 876
2-izbového nájomného bytu C7 – Ing. Ľubica Kunová, Výčapy-Opatovce 876
1-izbového nájomného bytu C8 – Viera
Ščerbová, Výčapy-Opatovce 876
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
na rok 2013.
Počet prijímaných detí do Materskej školy
Výčapy-Opatovce pre školský rok 2013/2014
v počte 22 detí, celkom 63 detí do troch tried
materskej školy.
Termín zápisu detí do Materskej školy Výčapy-Opatovce pre školský rok 2013/2014
– od 25. februára 2013 do 01. marca 2013
v čase od 10.00 hod. do 16.30 hod..
Bezodplatný prenájom sály kultúrneho
domu, kuchynky s barom dňa 18. mája 2013
pre Poľovnícke združenie Výčapy-Opatovce
na účely usporiadania poľovníckeho majálesu.
Bezodplatný prenájom sály kultúrneho
domu dňa 02. marca 2013 v čase od 14.00
hod. do 17.00 hod. pre Slovenský skauting,
26. zbor sv. Cyrila a Metoda Výčapy-Opatovce na účely usporiadania osláv Dňa sesterstva.
Bezodplatný prenájom sály kultúrneho domu v dňoch 22. až 23.júna 2013 pre
Slovenský skauting, 26. zbor sv. Cyrila
a Metoda Výčapy-Opatovce na účely usporiadania oblastnej skautskej akcie Cyrilometodiáda 1150 z príležitosti osláv 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie
dnešného Slovenska
Uzatvorenie Dodatku č.3 k Zmluve
č.: 66200019 (32/11/OB) o zabezpečení
komplexného nakladania s komunálnymi
a drobnými stavebnými odpadmi obce.
Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových
priestorov súp. čísla 470 uzatvorenej dňa
01.04.1999 dohodou ku dňu 31.03.2013.
Zapojenie sa Obce Výčapy-Opatovce
do realizácie projektu Rekonštrukcia Zdravotného strediska Výčapy-Opatovce v rámci
programu Úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti municipalít
na Slovensku - „MUNSEFF“, realizovaného Európskou bankou pre obnovu a rozvoj
/EBRD/ v Slovenskej republike s finančnou
podporou z Európskeho spoločenstva /ES/.
Zaradenie Obce Jelenec, Hlavná 126, 951 73
Jelenec a Občianskeho združenia Jelenka,
Kostolná 252, 951 73 Jelenec do územia verejno – súkromného partnerstva Miestnej
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akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA so sídlom Pri prameni 14, 951 01 Štitáre.
Vypovedanie Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 27.12.2007 v znení
neskorších zmien a dodatkov, uzatvorenej
medzi Obcou Výčapy-Opatovce ako prenajímateľom na strane jednej a neštátnym lekárom MUDr. Ladislavom Absolonom, bytom Dlhá 74, 949 01 Nitra ako nájomcom na
strane druhej v súlade s článkom VII. Bod
2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov
v nadväznosti na § 9 ods.2 písm.a/ zákona
č. 116/1990 Z.z. v platnom znení.
B/ vzalo na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu Obce Výčapy-Opatovce
na rok 2013.
Stanovisko Komisie finančnej a správy
obecného majetku k návrhu rozpočtu Obce
Výčapy-Opatovce na rok 2013.
Stanovisko Komisie sociálnej, zdravotnej
a bytovej k vyhodnoteniu žiadostí o opakované uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu
s nájomcami Marcela Boldišová, Výčapy-Opatovce 874; Lenka Molnárová, Výčapy-Opatovce 874; Ing. Tomáš Tóth, Výčapy-Opatovce 723; Mgr. Michal Práznovský,
Výčapy-Opatovce 669; Vladimír Miškolci,
Výčapy-Opatovce 875; Oldřich Peroutka, Výčapy-Opatovce 875; Mária Beňová,
Výčapy-Opatovce 875; Norbert Pavlovič,
Výčapy-Opatovce 876; Ing. Ľubica Kunová, Výčapy-Opatovce 876; Viera Ščerbová,
Výčapy-Opatovce 876 ako i vyhodnotenie
žiadostí o pridelenie uvoľneného bytu A4
vyzvaných uchádzačov Luboš Magát, Roman Buday, MUDr. Roman Fajer a Marián
Petrík.
Správu hlavného kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly zameranej na účel-

nosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov určených na investičnú
akciu Rekonštrukcia Materskej školy Výčapy-Opatovce, za účelom zníženia energetickej
náročnosti.
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce za
rok 2012 a kontrolu úrovne vybavovania
sťažností.
Správu Základnej školy Výčapy-Opatovce
o počte žiakov základnej školy.
Oboznámenie sa s aktualizovanou Integrovanou stratégiou rozvoja územia Miestnej
akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA, so sídlom Pri prameni 14, 951 01 Štitáre.
C/ poverilo
Starostu obce, aby vyhlásil v termíne
do 01.03.2013 s termínom uzávierky
do 15.00 hod. dňa 21. marca 2013 obchodnú
verejnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka na prenájom nebytových
priestorov o výmere 118 m² nachádzajúcich
sa na nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1310
pre k.ú. Výčapy-Opatovce, Obec Výčapy-Opatovce, a to stavby súp. čísla 470, postavenej na pozemku parcely registra „C“ č. 76.
Komisiu finančnú a správy majetku obce
vyhodnotením predložených ponúk a predložením víťaznej ponuky na schválenie
obecnému zastupiteľstvu.
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke obce
www.vycapy-opatovce.sk a sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Ing. Jozef H0LÚBEK
starosta obce

Aj našou obcou sa 19. marca prehnal silný vietor. Večer okolo 22. hodiny spadol smrek pri opatovskom cintoríne a poškodil rozhlasové drôty. Vyvrátená tuja pri zadnom vchode kultúrneho domu
poškodila jeho fasádu. Foto: J. Čuláková
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Degustácia vín a zabíjačka sú stále obľúbenejšie
Vyše tristo ľudí prišlo na 2. ročník Výstavy vín, ktorý bol v našom kultúrom dome vo februári. Kým minulý rok
bolo približne 70 vzoriek, tento rok ich bolo už 161. No a pochúťky boli nie z jedného ale z dvoch prasiatok.
Tie výmenou za dobré víno poskytli PD Výčapy-Opatovce a PD Jelšovce. Nálada bola výborná a akcia trvala
takmer do druhej hodiny v noci. K príjemnej atmosfére prispeli aj Výčapskí heligonkári.

Na fajnových klobáskach si ľudia pochutnali –
nečudo, robil ich pán majster a mal šikovných
pomocníkov. Foto: archív

Keďže minulý rok o verejnú zabíjačku nebol veľký záujem, tento rok ju urobili u L. Čepíleka. Foto:
archív
Ľudia si pochutnávali na domácich hurkách, klobáskach a pečenom mäse a samozrejme na exelentnom víne. V tomto
roku titul Šampión získal Branislav Čepilek
z Výčapov-Opatoviec za biele víno Chardonnay, ročník 2012 a Miťo Majerčík z Golianova za červené víno Alibernet, ročník
2012. Poďakovanie za super zvlánutú akciu
patrí organizačnému výboru: Imrich Benďák, Ján Bellér, Ladislav Čepílek, Branislav
Čepilek, Jozef Kováč, Peter Kuna, Michal
Magáth, Tibor Molnár, Marek Muzika a Peter Macho.
Množsto ľudí, ktorí prišli, organizátorov
z miestneho záhradkárskeho zväzu prekvapil aj negatívne. „Mali sme pripravených
250 pohárov a bolo málo, takže odhadujeme vyše tristo ľudí,“ hovorí člen organizačného tímu Imrich Benďák, „trochu nás
sklamali naši domáci ľudia, pretože ich
bola asi iba jedna tretina. No a my to robíme hlavne kvôli stretávaniu, keďže na to je
v tejto dobe málo príležitostí. A už vôbec
to nie je kvôli peniazom, pretože sme radi,
že sme neboli v mínuse. Víno, ktoré nám
dodali z okolia, musíme teraz vrátiť na ich
ochutnávkach. Najbližšia bude v Dolných
Obdokovciach. Veľmi nám pomohli sponzori a obec.“ Naši vinári sa ale nevzdávajú

a chcú v akcii pokračovať. Ich ďalším cieľom je vytvoriť vlastný vinohradnícky spolok, do ktorého by chceli prilákať hlavne
mládež.
Jolana ČULÁKOVÁ

Prišlo vyše tristo ľudí, čo organizátorov príjemne prekvapilo. Foto: Jozef Holúbek

Rozhodnúť a prideliť body nie je vôbec jednoduché. Vyžaduje si to sústredenosť a hlavne dobrý
nos a chuťové poháriky. 50 vzoriek treba ochutnať za niekoľko hodín. Foto: Jozef Kováč
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Stretnutie priateľov dobrej knihy

Z príležitosti Mesiaca knihy sa zišla
skupina seniorov na besede o knihách.
Najprv sme sa porozprávali o našich rodákoch, ktorí preslávili našu obec v literárnej
tvorbe: o Kataríne Lazarovej a ilustrátorovi kníh Deziderovi Tóthovi. Potom sme sa
venovali próze aj poézii. Účastníci hovorili
veľmi konkrétne, aký žáner najradšej čítajú. Vypočuli sme si mnohé úryvky z kníh,
predniesli najkrajšie básne, ktoré nás oslovili. Okrem iného i verše Milana Rúfusa.

Zazneli výroky slávnych i zrnká múdrosti.
Beseda sa niesla v priateľskom a tvorivom
duchu. Veľmi milým prekvapením bola aj
vlastná tvorba Valérie Halajovej a Ľudovíta
Kunu. Na záver sme si čítali z útlej knihy
Jeana Giona: Muž, ktorý sadil stromy. Táto
kniha je nielen výpoveďou, ale aj vyjadrením obdivu človeku, ktorý svojou vytrvalosťou, húževnatosťou a pevnou vôľou,
dokázal vysádzaním semienok stromov
premeniť vyschnutú púštnu krajinu na Za-

Nemilovať múdrosť znamená
stávať sa hlupákom
Marec nie je len mesiac, ktorý sa už tradične spája s príchodom jari, ale aj s knihou. Čo sú pre nás knihy? Pre niektorých
možno zväzok popísaných stránok, ale
myslím, že nehovorím iba za seba, keď
poviem, že my starší vieme hodnotu knihy oceniť naplno. Ešte si pamätáme roky,
kedy neboli knihy iba jediným zdrojom
vzdelania, ale často aj spôsobom, ako si
spríjemniť dlhý večer. Žiaľ, nastali roky,
kedy sú knihy čoraz viac zatláčané do úzadia internetom, televíziou a rôznymi inými
výdobytkami modernej doby. Ale napriek
tomu všetkému sú stále tu, možno by sa
dalo povedať, že sú dokonca nesmrteľné.
Príbehy, ktoré sú napísané životom a sú
zvečnené atramentom na papieri, nikdy
nezomrú. Možno zomrie ich autor, ale aj
tak tu zostane kúsok jeho duše vložený
do jeho diela. Určite má každý z nás aspoň
jednu obľúbenú knihu. Ale zamysleli ste sa
už nad tým, prečo je práve tá jedna pre vás
výnimočnou? Na túto otázku existuje jedRodákom
Sme radi, že ste sa rozhodli domov prísť.
Nechali sme pre vás cesty voľné
kým srdcia neovial vám hriech
ste ako kvietky poľné.
Ste ako rosa na tráve,
dúha v daždivom mračne,
vaše srdce kalich čistoty,
po vľúdnom slove lačnie.
Ste pre nás sťa sťahovavé vtáča,
postavili sme aj nové chodníky,
nech sa vám ľahšie kráča.
Štrk by vám mohol nohy poraniť,
ruky dopichať hložie.
Nech Výčapy navždy sú pre vás
sťa kráľovstvo Božie.
		 Ľudovít Kuna

noduchá odpoveď. Kniha je ako priateľ, ak
je skutočný, rozumieme my jemu a on zase
nám a podobne ako priateľ, kniha poskytuje svojmu čitateľovi to, čo hľadá alebo potrebuje. Ľudia si často neuvedomujú veľké
kúzlo, ktoré knihy skrývajú. Deti a študenti
berú povinné čítanie ako nutné zlo, dospelí
zasa nemajú čas alebo hľadajú iné dôvody,
prečo nevziať do rúk čítanie. Zostali sme
my, tí, čo ešte vedia, aké to je, keď človek
prečíta nezabudnuteľný príbeh. V mladosti sme možno taký zažili dokonca na vlastnej koži a našli s ním podobnosť v knihe. Preto, keď raz budeme utierať prach
na našom starom sekretári a všimneme si,
možno už trochu staršie a zažltnuté tituly
kníh, usmejeme sa na ne, ako na starých
priateľov, pretože aj keď zostarli s nami,
nemohli stratiť čaro ich obsahu. A preto
knihy nemožno nemilovať, pretože to by
znamenalo nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.
Valéria Halajová

sľúbenú zem plnú života. Verím, že takýmito dobrými semienkami sú i slová, ktorými
môžeme vzbudiť záujem o poznanie, život
a pretvárať myslenie ľudí na rozlišovanie
dobra a zla i ku konaniu šľachetných činov.
Ak sme zasiali čo i len jedno dobré semienko, táto beseda splnila svoj účel.
Želám všetkým čitateľom veľa krásnych
chvíľ s dobrou knihou.
Emília ČEREŠŇOVÁ,
predsedníčka ZO JDS

Ples záhradkárov

Na 8. Reprezentačnom plese záhradkárov
sa zabávalo približne 150 ľudí. O zábavu
sa starala hudobná skupina Barón z Dolných Vesteníc. Nechýbala tombola a dobrá
nálada. Mnohých určite prekvapilo, že chýbajúci školský ples nespôsobil mimoriadny
záujem hostí, aj napriek tomu, že bol jediný vo fašiangovom období v našej obci.
Foto: Diana Molnárová

Ľudové misie v našej farnosti
Po dlhých 73 rokoch sa v našej farnosti od 8. do 10. marca 2013
konali ľudové misie. Viedli ich dvaja pátri karmelitáni zo Starých
hôr a ich spolupracovníčky.
Začali sa v piatok ráno celodennou
adoráciou do večernej krížovej cesty. Po
svätej omši sa uskutočnila katechéza pre
manželov Manželstvo – beh na dlhé trate.
Na záver si manželia obnovili manželský
sľub a boli požehnaní s Oltárnou Sviatosťou. V sobotu dopoludnia sa konala
katechéza pre mužov Abba, Otče! s možnosťou zasvätenia sa svätému Jozefovi a popoludní pre ženy Som dcéra svojho Otca
s možnosťou zasvätenia sa Panne Márii.
Po večernej mládežníckej svätej omši bola

katechéza pre mládež Život je ako ceruzka.
V nedeľu popoludní mali možnosť veriaci
prijať škapuliar Panny Márie.
Nedeľná zbierka bola venovaná bosým
karmelitánom na výstavbu kláštora v Lorinčíku pri Košiciach, ktorá sa začala v roku
2010. Veľký počet veriacich si so záujmom
vypočulo prednášky misijných kazateľov
a využilo pôstny čas na duchovnú obnovu
a posilnenie viery a lásky v našom živote.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

7

Od Fašiangov po Veľkú noc
Niekedy oslavujeme sviatky a dodržiavame rôzne tradície bez toho, aby sme vedeli prečo.
Sme vtiahnutí hlboko do ich rutiny a nikto sa už ani nepozastaví nad tým, aký majú pôvod.
S pánom Jozefom Čulákom sme sa pozreli na jarné sviatky trochu inak.
Aby sme Výčapčanom vynahradili absenciu tohtoročných fašiangových piesní,
na chvíľu sa do fašiangového obdobia vrátime.
Mládenci, pred poslednou fašiangovou
nedeľou, už vo štvrtok, chodili po dedine a
za spevu fašiangových piesní pred každým
domom tancovali doteraz známy kruhový
tanec. Do daru dostávali vajíčka, klobásy
a na meč napichovali slaninku. Za odmenu
vytancovali každú ženu a dievku v dome.
Dievčatá pri tejto príležitosti dopredu finančne prispievali na zábavu, ktorá sa konala
v pondelok a utorok pred Popolcovou stredou. Mládenci si viedli evidenciu platiacich
osôb, pretože tá dievčina už potom neplatila
vstupné. V pondelok bývala zábava od desiatej dopoludnia do polnoci a v utorok, skôr
pre manželské páry, do desiatej hodiny večer,
nakoľko sa už blížilo začínajúce pôstne obdobie.
V niektorých regiónoch bol zvyk končiť fašiangové obdobie tzv. pochovávaním
basy. Ako to bolo u nás?
U nás sa basa nepochovávala, no napriek
tomu mali mládenci vo zvyku, v kalendári
pravdepodobne okolo Sándora (Alexandra),
chodiť a spievať po dedine, búchať palicami
na všetky brány s pokrikom „Sárdó“, z dôvodu blížiaceho sa jarného prebúdzania
prírody. A tak si ľudia spolu zaspievali aj
zatancovali.

Aké boli tradičné fašiangové jedlá?
Najobľúbenejšími jedlami boli tradičné
šišky a fánky, samozrejme až po domácej
slaninke a klobáskach, či údenom mäse.
V každom dome nechýbala ani pravá fašiangová huspenina.
Pôstnemu obdobiu sme už venovali
priestor, preto sa zamerajme na sviatky
Veľkej noci. Ako ľudia slávili zmŕtvychvstanie Pána Ježiša?
Najväčším sviatkom bola Veľkonočná
vigília v sobotu podvečer, kedy sa konala slávnostná procesia po celej dedine.
Na túto počesť boli okná domov sviatočne
vyzdobené sochami svätých a horiacimi
sviečkami.
K Veľkej noci neodmysliteľne patrí
i Veľkonočný pondelok, ktorý síce nemá
veľa spoločného s kresťanskými sviatkami, ale za zmienku určite stojí. Ako to
u nás bývalo v tento deň?
Mládenci chodievali polievať dievčatá vedrami naplnenými studenou vodou,
ako je tomu dnes. Mamky, pravda, aby
ochránili svoje dcéry, tak do pripravených
vedier namiešali aj teplú vodu, ale keďže sa
mládenci rýchlo striedali takéto mixovanie sa neraz nepodarilo a dievčatá sa horlivému polievačovi museli dobrovoľne podvoliť. Niektorí polievači zvolili jemnejšie
metódy tzv. „polievanie zlatou vodou“. Používali vysušené bodliaky, ktorými namo-

čenými vo vode kropili ženské osadenstvo
zľahka ako vzácnou – zlatou vodou. Keďže
voňavky neboli, mládenci si voňavé vody
vyrábali. Zbierali fialky, ktoré potom varili,
vodu precedili a naliali do fľaštičiek.
Čo mali dievčatá pre polievačov prichystané?
Voľakedy sa piekli veľké tvarohové a makové koláče, ktoré sa nadrobno rozkrájali
a dávali deťom do vreckovky ako výslužku.
Dievčatá farbili vajíčka načerveno, ktorými
potom každého polievača obdarovali.
Aké boli sviatky počas vojny?
Posledný rok pred oslobodením boli
sviatky veľmi symbolické a neoslavovali
sa v celej svojej jedinečnosti. Počas sviatkov bolo nebezpečné zdržiavať sa vonku.
Mamka sa chystala piecť veľkonočný koláč,
zakúrila do pece, keď vtom pred domom
vybuchla mína. V strachu sme sa všetci
utekali skryť do pivnice. Až na Veľkonočnú
nedeľu nastalo oslobodenie.
Ľudové tradície a zvyky ukrývali odjakživa v sebe bohatstvo národa. Slúžili nielen
ako historický doklad o živote spoločnosti, ale boli aj obrazom duchovného života
ľudu. Pánovi Jozefovi Čulákovi ďakujeme
za rozhovor. Zo srdca mu prajeme milostiplné prežitie veľkonočných sviatkov a ešte
veľa príjemných chvíľ v kruhu svojich najbližších.
Patrícia HALÁSZOVÁ

Pripomínať si priateľstvá je úžasné, tvrdia skautky

Prijali sme aj dary od našich najmenších bratov, za čom im veľmi pekne ďakujeme.
Veľa dní v roku má svoj osobitný charakter ako napr. 8. marca je MDŽ alebo
1. jún je Dňom detí, tak i skauti, no najmä
skautky po celom svete majú tiež svoj deň 22. február. Jeho hlavným cieľom je spojiť
sa vo svojich myšlienkach a pripomínať si
priateľstvá po celom svete. 22. február bol
vybratý za Deň sesterstva, pretože nesie
určitú symboliku. Tento deň symbolizuje
dátum narodenia zakladateľa skautingu

Roberta Baden Powella, ale tak isto dátum
narodenia jeho manželky Olave.
Tento deň patril v našom zborovom kalendári medzi významné od nepamäti. Keď
sa my, roveri, pozrieme späť o pár rokov,
môžeme s istotou povedať, že tento deň
sme zvykli oslavovať omnoho honosnejšie
ako teraz. S predchádzajucimi rokmi to
porovnávam hlavne kvôli účasti, pretože
táto akcia patrila medzi akcie s najväčším
počtom účastníkov. Tento rok to bol taký
úzky kruh dievčat, ale výnimkou bola vĺčatská družina Tigrov. Hoci keď nás bolo
pomenej, nezabránilo nám to v súťažení.
O program na tohtoročnú slávnosť sa postarala družina Pánd. Súťažilo sa o najlepšiu družinu zboru. Súťaž prebiehala
formou hier, kde si jednotlivé prítomné
družiny zmerali proti sebe sily. Pri hrách
mohli ukázať ako vedia držať pokope ako
družina, či poznajú svojho radcu a tiež

svoju obratnosť. Popri zábave sme mali aj
prestávky na občerstvenie, kde si tiež každý prišiel na svoje. Na záver sme si povedali aj vyhodnotenie výsledkov - najlepšou družinou sa stali Veveričky.
Natália KUNOVÁ

Víťazné Veveričky. Foto : archív zboru
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Do ZŠ sa zapísalo dvadsaťpäť prvákov
Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia hier do
obdobia školských povinností.

Budúci prváci museli ukázať, že poznajú farby, tvary a vedia ich pomenovať.
Foto: M. Práznovský
Najznámejším hlavným kritériom pre vstup
do prvej triedy je vek dieťaťa. Dosiahnutie
šiesteho roku života má v našom školstve
dlhoročnú tradíciu. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok života, je schopná bez väčších
problémov zvládnuť začatie školskej dochádzky.
Stalo sa už tradíciou, že v rámci dobrej
spolupráce s MŠ predškoláci ešte pred zápi-

som do I. triedy ZŠ navštívia so svojou pani
učiteľkou prvákov, aby mali možnosť vidieť
prácu žiakov v škole. Tento rok koncom januára budúci prváci pobudli hodinku v prvej
triede a ukážkami čítania, písania, počítania
a rôznych iných aktivít sa im bližšie priblížili
činnosti, ktoré ich čakajú po prvom septembri. V našej základnej škole sa 5. februára
2013 v popoludňajších hodinách uskutočnil

zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2013/2014. Pri
zápise boli prítomné V. Vlčková – špeciálny
pedagóg, K. Janjuševic, L. Molnárová a učiteľka z MŠ Z. Gašparíková, ktorá ich zároveň
učí v MŠ. Zápisu sa zúčastnil zákonný zástupca spolu s dieťaťom. V doprovode mamičiek a oteckov sa prišlo zapísať budúcich
25 prvákov. Budúci prváci mali možnosť si
vybrať svoju obľúbenú bábku z rozprávky
a porozprávať o nej zaujímavosti, ktoré vedeli z čítania alebo počutia. Ukázali sa, že nie
sú im cudzie ani čísla, museli ich pomenovať
a zároveň ich umiestniť na patričné miesto
v skladačke. Svoje vedomosti a schopnosti
predviedli aj pri vypracovávaní pracovných
listov, pomenovali predmety a priradili číslo
k počtu vecí . Podľa zadania farebne vypĺňali
plochy geometrických tvarov. Za usilovnosť
obdržali pamätné listy k zápisu do 1. triedy.
Budúcim prvákom prajeme veľa tvorivosti,
šikovnosti a vytrvalosti. Pre rodičov je to aj
obdobie zvýšenej záťaže, prajeme im veľa trpezlivosti, snahu pomôcť svojmu dieťaťu. Ak
si dieťa vyžaduje logopedickú starostlivosť,
nezanedbajte ju a vyhľadajte včas odbornú
pomoc.
Lýdia MOLNÁROVÁ

Karneval v škole
Všetkým deťom – veľkým, malým,
na známosť sa dáva,
že sa chystá v našej škole nevídaná sláva.
Príďte na tú oslavu, krásavci aj krásky,
uvidíte v telocvični veľmi pekné masky.
Od 9.30 do 11.30 budeme sa zabávať,
V piatok ten veľký deň je,
chceme sa Vám ukázať.

Touto pozvánkou sme pozvali našich žiakov
na tohtoročný karneval, ktorý bol vo februári.
Žiaci 1.stupňa, špeciálnej triedy A a špeciálnej triedy B si veru dali záležať. Spolu s rodičmi si pripravili krásne masky a snažili sa zaujať nielen farebnosťou, ale aj originálnosťou.
Škola ožila od samého rána rôznymi rozprávkovými bytosťami, vílami, princeznami, kovbojmi, vojakmi, bojovníkmi, šašom, Zorrom,
zvieratkami, čarodejnicami, Spidermanmi.
Všetky sa potom v školskej telocvični predviedli a mohli ukázať niečo so svojej šikovnosti v súťažiach. Svoju zdatnosť a šikovnosť
vyskúšali prebehom cez lavičku a triafaním
loptičiek do cieľa. Herecké majstrovstvo nám
dokazovali v pantomimickom hraní - museli
zahrať vyznanie lásky, predviesť zvieratko, či
zarepovať vtipnú vetu. Na ďalšom stanovišti
preukázali svoje vedomosti odpoveďami na

Pedagógovia sa na chvíľu tiež stali tak trochu deťmi. Foto: archív ZŠ
otázky týkajúce sa fašiangového obdobia.
Pozornosť a spoluprácu využili pri skladaní
puzzle či pri hľadaní slov, týkajúcich sa karnevalu, ktoré pani učiteľky schovali do viet.
Deti súťažili s veľkým oduševnením a snažili sa nazbierať čo najvyšší počet bodov. O víťaznom družstve napokon rozhodol rozdiel
jediného bodu. Víťazný tím si prevzal zaslúženú odmenu, a nastal čas vyhodnotiť naj
masky. Z každej triedy pani učiteľky vybrali

3 masky, ktoré zaujali originalitou a nápaditosťou. Bola to veru veľmi ťažká úloha a deti
sa presvedčili, že zaujímavá maska sa dá vyrobiť aj doma. Masky sa potom roztancovali
v rytme ganghamstylu. Odmenou pre každé
dieťa bol pekný diplom a sladkosť, pre nás
učiteľov to bol ich úsmev na tvári a spokojnosť z pekne prežitého dopoludnia. Tešíme sa,
aké nápady uvidíme o rok!
Andrea Némethová
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Problémy pacientov stále neskončili

Čakáreň je takmer vždy plná. Foto: JČ
Hoci máme v obci nového lekára, problémy pokračujú. Ľudia sa totiž nevedia dostať
ku svojim zdravotným kartám a nový lekár
má stále málo pacientov, aby bola ordinácia
pre neho rentabilná. V súčasnosti je u neho
prihlásených približne 1300 pacientov a ďalších vyše 700 je stále u doktora Absolóna.
Ten ale má odobratý zdravotný obvod, takže
na týchto ľudí mu už zdravotné poisťovne
peniaze nevyplácajú. Práve táto skupina pacientov by sa mala čím skôr prehlásiť k no-

STAVANIE MÁJA
bude

utorok 30. apríla 2013
o 19.h pred KD
Pripravený je program
a občerstvenie

Spomienka na advent
Tóny Vianočného koncertu na Podzoborí
zazneli v našom chráme v polovici decembra. Profesorka a dirigentka Monika Józsa
od roku 2007 prináša do kostolov pod Zoborom v čase adventu pokoj, lásku a anjelskú hudbu. V programe vystúpili Maďarský
spevácky zbor UKF Nitra, Spevácky zbor
Zobor Hangja z Kolíňan a Spevokol Zoltána
Kodálya z Galanty. V ich podaní zazneli vianočné piesne v slovenskom, českom, maďarskom, latinskom jazyku. Viac ako jazyk sme
však vnímali povznášajúcu hudbu. Niektoré
diela dirigovali aj poslucháči UKF.
Už monumentálny nástup speváckych telies a ich rozostúpenie sa po celom chráme
umocnilo ich hlasový prejav. Na záver, pri
svetle blikajúcich sviečok, si všetci zaspievali
Tichú noc a iné vianočné koledy. Bol to fantastický hudobný zážitok v predvianočnom
období.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ

vému lekárovi. Zrejme nevedia, že odvody
do zdravotnej poisťovne síce odvádzajú, ale
k ich obvodnému lekárovi sa v podobe kapitácii v súčanosti nedostávajú.
Doktor Ladislav Absolón je podľa slov
krajského lekára stále práceneschopný a nezastihnuteľný. Zdravotné karty ale z ambulancie nemôže zobrať ani krajský lekár.
Dovnútra sa zákonným spôsobom nemôže
dostať ani obec, keďže lekár si nájomné riadne zaplatil. Karty dokonca nepatria ani do
rúk pacientov – má si ich vyžiadať nový lekár
a do siedmich dní by ich mal aj dostať. To sa
ale doteraz nestalo. A tak si dieru v zákone
nakoniec odnesú ľudia ale aj nový lekár. Pacienti nemajú karty, čo predlžuje vyšetrenia
a čakacie doby a lekár musí liečiť netrpezlivých a nahnevaných pacientov. Okrem toho
musí znášať provizórne priestory, keďže sa
stále nemôže presťahovať do zdravotného
strediska. Problémy si ale spôsobujú aj sami
ľudia, ktorí sa v čakárni predbehujú. Niekedy
nepomáha ani zoznam, do ktorého sa zapi-

sujú a potom ho nedodržia a predbehujú sa.
Nitriansky samosprávny kraj registruje tri
takéto prípady – v Šahách, Dolnom Ohaji
a v našej obci. Krajský lekár však môže začať
správne konanie a lekárovi hrozí pokuta až
33 tisíc eur. Je otázne, prečo tak už neurobil.
V ostatných krajoch takéto prípady dokážu
riešiť rýchlejšie. Krajský lekár Nitrianskeho
samosprávneho kraja dokonca vedeniu obce
tvrdil, že podal na doktora Absolóna trestné
oznámenie, ale pri našom rozhovore to poprel. Dlho čakala aj obec – zmluva o prenájme totiž s takýmto prípadom nepočíta.
Poslanci ale už aj napriek tomu odsúhlasili
zrušenie nájmu, výpovedná lehota bude ale
tri mesiace. Nový lekár však akútne potrebuje nielen ďalších pacientov ale aj priestory.
Vhodné sa ukazovali oproti materskej škole,
ale sú na poschodí a tak nevyhovujú. Všetko je to ale hlavne o tolerancii, trpezlivosti,
ochote a zodpovednosti ľudí - nielen lekárov
ale aj samotných pacientov a obce.
Jolana ČULÁKOVÁ

Upozornenie pre majiteľov
spoločenských zvierat
Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa
na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To
znamená, že musia byť nezameniteľne označené transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným
tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred
3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí
sú tetovaní po 3. júli 2011, musia byť dodatočne označení transpondérom - mikročipom. Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili
pred účinnosťou zákona t.j. pred 1. novembrom 2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné
obdobie. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013
musia byť psy, mačky alebo fretky označené
transpondérom – mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo
držby inej osoby sa toto prechodné obdobie
nevzťahuje.
Aplikáciu transpondéra – mikročipu,
môže vykonávať len veterinárny lekár, kto-

rý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu.
Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si
overiť funkčnosť transpondéru - mikročipu
pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.
Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len
CRSZ). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny
lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa.
Spoločenské zviera, ktoré bolo identifikované transpondérom - mikročipom resp.
tetovaním pred účinnosťou zákona a nie je
registrované v CRSZ resp. v SRZ, jeho registráciu do CRSZ vykoná veterinárny lekár
pri najbližšej vakcinácii proti besnote spolu
so zadaním údajov o vakcinácii.
Štátna veterinárna a potravinová správa
Slovenskej republiky zriadila počítačovú databázu pre CRSZ v súlade s § 6 ods.2 písm. u)
zákona č. 39/2007 Z. z.. Počítačovú databázu
pre Centrálny register spoločenských zvierat
www.crsz.sk prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
Ing. Jozef HOLÚBEK, starosta obce

DAROVAŤ KRV

môžete v zasadačke KD 4. apríla od 8. do 11. h
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Zimná príprava v znamení halových turnajov
Počas prvých mesiacov nového roka sa
všetky naše družstvá zúčastnili viacerých
halových turnajov, na ktorých hlavne staršie
kategórie zbierali veľmi pekné umiestnenia.
Žiaci si ešte koncom roka vybojovali druhé
miesto na halovom turnaji vo Vrábľoch, kde
ani raz neprehrali. Nasledovali turnaje prípravkárov v Nových Zámkoch a Vrábľoch,
kde proti silnej konkurencii nedosiahli výrazný úspech, ale ukázali, že ak majú zápal
pre futbal a dodržiavajú disciplínu, môžu
sa zlepšovať. V tejto kategórii vôbec nie sú
dôležité výsledky, ale radosť z futbalu a chuť
učiť sa nové veci. Nasledovali turnaje dorastencov.
V prípravnom turnaji v Preseľanoch, ktorý sme si zorganizovali sami, aby sme sa
pripravili na kvalifikáciu halového turnaja
Obfz Nitra, naši chlapci obsadili druhé
miesto. V prvom zápase sme prehrali gólom v posledných sekundách s mužstvom
z Preselian (neskorším výťazom). V druhom
sme deklasovali Oponice a v treťom sme
bojovali s Koniarovcami o druhé miesto.

Vo veľmi dynamickom a pre diváka určite
atraktívnom zápase sme nakoniec uhrali remízu, ktorá nás posúvala o skóre na druhú
priečku.
Nakoniec nastal dlho očakávaný turnaj
PPInvest Cup, kde sme vybojovali najprv
postup v kvalifikácii cez družstvá Nevidzany a Cabaj Čápor. V hlavnej časti turnaja
sme dostali skupinu smrti, kde nás čakali
minuloročný finalista (Ivanka), semifinalista (Čeľadice) a štvrťfinalista (Močenok).
Po náročných zápasoch a kolísavých výkonoch sme postúpili zo skupiny, keď sa nám
podarilo v prvom zápase remizovať s Ivankou 2:2, prehrať v prestrelke s Močenkom 5:6
a v závere poraziť Čeľadice 4:2. Rozdiel
dvoch golov v poslednom zápase nás posunul do ďaľších bojov, kde sa mohla opäť
zopakovať spanilá jazda až do finále. Naši
chlapci, povzbudení a správne namotivovaní, sa zomkli a vytvorili výborný kolektív,
ktorý s ľahkosťou porážal piatoligové družstvá. Najprv v štvrťfinále Veľké Zálužie 6:2
a v semifinále ČFK Nitra 6:3. Vo finále sme

sa opäť stretli s Močenkom. Finálový zápas
už nebol takou prestrelkou ako v skupine
a po smolnom priebehu sme prehrali 1:2.
Za najlepších hráčov boli vyhlásení aj naši
dvaja hráči: Erik Klenka a Tomáš Baláž.
V jarnej časti sa budeme zameriavať
na stabilizáciu jednotlivých mužstiev, kde
to hlavne žiaci majú veľmi pekne rozbehnuté. Prípravkári budú bojovať o svoje prvé
bodíky. Keďže naša obec nie je mesto, počty
hráčov v mužstvách prípraviek nie sú úplne
skompletizované. Radi by sme chceli požiadať rodičov, ktorí majú vzťah k futbalu, aby
prihlásili svoje deti (chlapcov aj dievčatá)
vo veku od 7 do 11 rokov do družstiev prípraviek. Našu prácu robíme nezištne a hlavne
pre deti a pretože máme radi najkrajší šport
na svete – futbal. Veríme, že sa nájde ešte zopár detí, ktoré by si radi zahrali futbal. Prihlásiť sa môžete kedykoľvek na tréningoch
prípravkárov v pondelok, stredu a piatok
o 15. a 16. hodine alebo aj prostredníctvom
trénerov starších kategórií žiakov a dorastu
(utorok a štvrtok).
Martin ČULÁK

Kurz korčuľovania deti bavil
V januári a februári žiaci základnej školy absolvovali kurz korčuľovania na zimnom štadióne v Nitre. Každý
pondelok jednu hodinu patrila vedľajšia ľadová plocha našim žiačikom.
Po úspešne zvládnutom plaveckom výcviku v jesenných mesiacoch sme sa rozhodli
obohatiť a spestriť vyučovanie telesnej výchovy o ďalší atraktívny spôsob pohybu.
Obec Výčapy - Opatovce má v zimných
mesiacoch spravidla vhodné prírodné

podmienky na korčuľovanie. Priebeh tejto
zimy však tejto činnosti nebol prívetivý.
Zorganizovaním tohto kurzu sme chceli,
aby aj menšie deti zvládli základy korčuľovania a získali zručnosti pre ich ďalšie rozvíjanie. Tiež sme využili možnosť, že pre-

Korčuľovať sa učilo tridsaťsedem žiakov z našej školy. Foto: archív ZŠ

nájom ľadovej plochy je pre školy zadarmo.
Deti prešli základným korčuliarskym výcvikom podľa metodiky korčuľovania, úplní začiatočníci postupne prešli od chôdzi
pri mantinely až ku zvládnutiu kĺzania.
Súčasťou výcviku boli aj rôzne pohybové hry na ľade na zdokonaľovanie ale aj
na udržanie záujmu detí a oddialenie únavy. Na záverečnej hodine deti ukázali, čo
všetko sa naučili a zvládli z korčuľovanie.
Dievčatá potom skúšali „krasokorčuľovanie“ a chlapci si zahrali hokej. Všetci žiaci získali osvedčenie o absolvovaní kurzu
korčuľovania. Takýto kurz chceme organizovať v každom školskom roku a prispieť
tak k rozvíjaniu základných pohybových
zručností našich detí. Kurzu sa zúčastnilo
a úspešne absolvovalo 37 žiakov. Výcvik
zabezpečovali učiteľky Andrea Billíková
a Andrea Némethová a pri výcviku pomáhali Zoltán Billík a Jozef Janči. Dôležitý
servis a podporu poskytla pani vychovávateľka Edita Koprdová.
V jarných mesiacoch žiaci absolvujú pobyt v škole prírody, kde v rámci športového
programu určite využijú zručnosti získané
plaveckým výcvikom aj kurzom korčuľovania.
Jozef JANČI
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BLAHOŽELÁME

od 1.januára – do 31. marca 2013

60 rokov
Imrich Tóth, Jozef Greguš, Helena
Bombošová, Vincent Hupka, Eva
Feketeová, Veronika Budayová, Ing.
Veronika Fáziková, Karol Molnár, Etela
Matejovová

70 rokov
Anna Belová, Klára Lysiová, Tibor Macho, Karol Szpara, Vincent Valentíny

75 rokov
Peter Švába

Spoločenská rubrika
Od 1. decembra 2012 – do 10. marca 2013

Vitajte na svete

80 rokov

Romana Čuláková, Jakub Chrzaszcz, Samuel Ešše, Samuel Stašš, Filip Tóth, Nikolaj
Jozef Froľo

Verona Mikušová, Margita Magáthová,
Irena Budayová, Ladislav Ördög

Pavol Moravčík a Andrea Križanová, Ing. Peter Fázik a Zuzana Šefčovičová

85 rokov
Pavol Vida, Helena Chudá,
Irma Bellérová, Terézia Machová,
Monika Bellová

Veľa lásky a porozumenia
Zostanete v našich spomienkach
Ľudovít Buday, 83 r., Tomáš Búš, 46 r., Mária Koprdová, 78 r., Rozália Budayová, 79 r.,
Ladislav Čulák, 58 r., Šarlota Kunová, 92 r., Žigmund Macho, 67 r.

INZERCIA
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Pozývame Vás na

6. ročník Behu ulicami obce

Poľovnícke združenie Výčapy - Opatovce
Vás srdečne pozýva

POĽOVNÍCKY MAJÁLES
5. ročník

8. mája 2013 o 16. hod.
pred kultúrnym domom
Kategórie:
škôlkári
žiaci
stredoškolská mládež
ženy do 40
ženy nad 40 rokov
muži do 40
muži nad 40 rokov
rodič s kočiarom

18. mája 2013 o 20.00 h
v Sále KD Výčapy-Opatovce

bohatá tombola, príjemná zábava, občerstvenie,
hudba (skupina BRILAX), vstupné 20 eur
Objednávky lístkov na tel. číslach
0908 746 739 a 0903 370 144

Výzva pre milovníkov dobrého jedla a gulášov!

DRUHÝ ROČNÍK VO VARENÍ GULÁŠU
bude v sobotu 1. júna 2013

Vás srdečne pozýva na návštevu
do novootvorenej prevádzky
Ponúkame:
pestrý výber jedál, pizzu, steaky,
cestoviny, šaláty, kvalitné vína a kávy,
WIFI

Tešíme sa na všetkých súťažiacich a aj ochutnávačov.
Prihlásiť sa môžete do 25. mája
na tel. 0908 726 873 a 0903 324 766
Začiatok a miesto upresníme
na plagátoch a internetovej
stránke obce.

Pondelok až piatok:
obedové menu (3,40€€)
aktuálne informácie na facebooku:
Restaurant&Pizzeria Amigo
Organizujeme rodinné stretnutia,
oslavy, firemné akcie a catering
Výčapy-Opatovce 870
Tel. 0908 645 042
email: amigorestaurant@gmail.com
Pondelok - štvrtok: 10.00 – 22.00 h.
Piatok, sobota: 10.00 – 24.00 h.
Nedeľa: 11.00 – 22.00 h.
www.vycapy-opatovce.sk, www.restauracie.sme.sk
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