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Vážení spoluobčania!
V týchto chvíľach už vari všetci plnými dúškami
prežívame očarujúcu atmosféru prichádzajúcich
sviatkov, ktoré mnohí považujeme za najkrajšie
sviatky roka. Vianoce ako symbol čarovných chvíľ
prenášajúcich sa z generácie na generáciu ovládli
naše mysle. No najviac naše deti, pre ktoré má vianočný čas osobitné kúzlo.
Veď prečo aj nie. Každodenný zhon vystrieda pohoda v kruhu najbližších a povinnosti, aspoň na
krátku chvíľu, ustúpia do tieňa sviatočnej nálady.
Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je
príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam kde sú skryté naše najtajnejšie túžby
a želania. V tento sviatočný čas si viac ako inokedy
uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás
drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká
na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú
kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás
pod ním čakajú.
K neodmysliteľnej súčasti našich Vianoc bezpochyby patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov.
Všetci dobre vieme, že bez týchto nich nie sú Vianoce tými pravými. Preto v príjemnom teple domova
iste budú znieť aj vianočné koledy a modlitby, ako
poďakovanie za míňajúci sa rok i ako prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Niekde i ako spomienka na tých, po ktorých zostalo pri stole prázdne
miesto a ich prítomnosť bude symbolizovať rozsvietená svieca ako symbol života a smrti.
Záverom mi dovoľte, drahí spoluobčania, aby som
Vám všetkým zaprial požehnané vianočné sviatky,
nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou a božím požehnaním.
V nastávajúcom kalendárnom roku želám všetkým
hlavne veľa pevného zdravia, osobných a pracovných
úspechov, pochopenia a tolerancie, aby sme mnohé
zložité situácie v živote aj medzi sebou navzájom
zvládli k všeobecnému prospechu a spokojnosti.
Vyjadrujem nádej, aby sa nielen v našej obci, ale aj
v našich vzťahoch udomácnili cnosti ako ľudskosť,
láskavosť, súdržnosť, spolupatričnosť, tolerancia a
vzájomná úcta.
Jozef HOLÚBEK
starosta obce

Ako už býva dobrým zvykom, vždy začiatkom decembra nás navštívi vzácny
hosť, ktorý obdaruje všetky dobré deti. Nebolo tomu inak ani tento rok. Viac
o návšteve Mikuláša na 2. strane.

V stredu 12. decembra sa naša obec zapojila do celoslovenskej akcie SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY 2018. Aj napriek mrazivému počasiu sa pri vianočnom stromčeku pred obecným úradom zišlo množstvo ľudí. Ďakujeme Podzoborským heligonkárom za hudobný doprovod, členkám speváckej skupina
Nádej, členom folklórnej skupiny Nefelejcs a tiež všetkým, ktorí si prišli spoločne zaspievať. Na záver sme sa zohriali vareným vínkom z rúk pracovníkov
obecného úradu. Ďakujeme, že organizujete i takéto podujatia...
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Stromček zapálil čert
December je mesiac zázrakov. Prvým zimným zázrakom je návšteva sv. Mikuláša.
Všetky deti si v predvečer tohto sviatku čistia
čižmičky a vkladajú si ich do okien s nádejou,
že im tento milý deduško prinesie nádielku
sladkostí. A asi všetky deti a možno aj niektorí dospelí, našli v topánke sladkosti, no niektorí nezbedníci možno aj varechu, či cibuľu.
Mikuláš veru nezaháľa ani v deň svojho
sviatku. Počas celého dňa navštevuje školy,
škôlky a podvečer aj kultúrne domy.
A veru, prišiel aj do našej obce, chvíľu pred
piatou popoludní. Dorazil na svojich kúzelných saniach spolu so svojimi pomocníkmi

anjelom a čertom. Už pred kultúrnym domom čakalo mnoho nedočkavcov. Mikuláš
všetkých pozdravil a snažil sa o rozsvietenie
stromčeka. No ani na tretí pokus sa mu to
nepodarilo. Ešteže čert mal svoje čertovské
náradie a pomocou neho stromček úspešne
rozsvietil. Po presunutí Mikuláša a všetkých
prítomných do sály kultúrneho domu na našich milých hostí čakal program detí z materskej školy a prvého stupňa základnej školy. Za
odmenu Mikuláš všetkým deťom základnej a
materskej školy odovzdal balíčky prostredníctvom triednych učiteliek. Ostatné deti
Mikuláš pozval k sebe a odovzdal im balíček

osobne. Keď už boli všetky balíčky rozdané,
trojica sa pobrala ďalej, rozžiariť očká deťom
do ďalšej obce.
Aj keď všetky deti s radosťou obzerali svoje balíčky, predsa len sa v mnohých detských
očkách zrkadlilo sklamanie, že balíček nemohli prevziať priamo od Mikuláša. Veríme
preto, že budúci rok si nájde viacej času a rozdá balíčky aspoň tým menším.
Ďakujeme Ti sv. Mikuláš, že si nás opäť
navštívil a tešíme sa na osobnejšie stretnutie
o rok!
Text: Jana KUNOVÁ
Foto: Ivana AUGUSTÍNEKOVÁ

I tento rok prišiel Mikuláš na svojich čarovných saaniach

Kultúrny dom počas návštevy Mikuláša praskal vo švíkoch

Z balíčkov sa tešili malé i väčšie deti

Mikuláš vyčaril úsmev na tvárach naozaj všetkým

Hodová tancovačka
Môžeme už hovoriť o tradícii, keď sa na hodovú sobotu zídu v slávnostne vyzdobenom
kultúrnom dome tancachtiví mladí aj starší
na tanečnej zábave. Počas hodovej soboty je
v domácnostiach veľa práce. Veď sa chystáme

na sviatok posviacky nášho kostola. Ak je dobré počasie, treba ešte urobiť posledné úpravy v
záhrade. Upratať domácnosť, prichystať jedlo a
nápoje, napiecť zákusky. A potom prestrieť slávnostnú tabuľu, veď práve na hody prídu hostia,

rodina a známi. Aj napriek tomuto hektickému
dňu sa v sobotu večer, 27. októbra, zišlo 230 ľudí
na hodovej tancovačke. Obecný úrad pripravil
ľudovú zábavu v neformálnom oblečení. Prítomných privítal starosta Jozef Holúbek. Po
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Takto vyzerá skutočná radosť z výhry v tombole

Služby fotografa využili snáď všetci návštevníci hodovej tancovačky a fotky naozaj stáli za to
slávnostnom prípitku Čaro záhrad z Pálenice
Jelšovce sa rozprúdila veselá zábava. Do tanca
hrala hudobná skupina ESSO Band. Striedali
sa ľudové piesne, evergreeny aj moderná tanečná hudba. Cez prestávku hrala na počúvanie Terchovská muzika z Dolniakov. Plné ruky
práce mal fotograf, veď klasická alebo aj žartovná fotka do rodinného albumu bude spomienkou na tento večer. Chutnú večeru, pl-

nenú bravčovú panenku s prílohou, pripravila
Restaurant & Pizzeria Amigo. Na záver káva,
pagáčiky, koláčiky a k tomu lahodné víno.
Rýchlo sa míňali lístky do tomboly. Veď euro
za dva kusy a nádej že niečo vyhrám bola veľká motivácia. Bohatá tombola sa ťahala na
dvakrát. Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí
venovali viac ako 41 vecných cien. Najväčšiu
radosť mali výhercovia z automatickej práč-

ky Amica a kúpeľného pobytu v Rajeckých
Tepliciach. Nespútaná zábava pokračovala do
skorých ranných hodín. Veď počas roka je tak
málo príležitostí na spoločenský tanec. Pri rozlúčke si mnohí sľúbili, že o rok sa tu stretnú
znova. Je to zároveň výzva pre obecný úrad,
aby pokračoval v tejto tradícii.
Text: Gabriela JÁNOŠKOVÁ
Foto: Marián MANCÍR

Nebo spestrili farebné šarkany
Vinobranie, zberanie gaštanov, šípok a
mnohých iných darov matky prírody patrí k
tradičným činnostiam, s ktorými sa my „dedinčania“ stretávame na jeseň. Tú tohtoročnú sme si spríjemnili aj inou aktivitou a to
ŠARKANIÁDOU. Za týmto názvom netreba
hľadať nič zložité, ide o obyčajné púšťanie šarkanov.
Keďže išlo o prvý ročník, nevedeli sme, koľko detí môžeme očakávať. Tak ako sme sľu-

bovali na plagátoch, na internetovej stránke a
v obecnom rozhlase všetkých „púsťačov“ čakala maškrtka, čajík a prvých 50 detí dostalo
šarkana zadarmo. Aj napriek počiatočnému
ostychu vetrík začal fúkať. No, nebol to žiadny veľký vetrisko, len taký slabučký vánoček,
ale na to, aby rôznofarebné šarkany vyleteli
do výšin, postačil. Na naše veľké prekvapenie,
záujem o púšťanie šarkanov prejavilo veľa dospelákov, ktorí sa takýmto spôsobom vrátili

do detských čias. V niektorých prípadoch to
vyzeralo, že ich to baví viac ako ich ratolesti. Keďže sa ortuť na teplomeri šplhala až do
23°C, mnoho rodín využilo poslednú teplú
sobotu na piknik a posedenie s priateľmi v
prírode.
Veríme, že o rok sa opäť stretneme na tejto
milej akcii v takom hojnom počte, ako tomu
bolo tentokrát.
Text: lb
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Ženy v čiernom rozžiarili kultúrny dom
Ženy v čiernom je názov divadelného predstavenia, s ktorým k nám zavítali ochotníci z obce Tesáre v okrese Topoľčany.
Ako mi povedala vedúca súboru Mária Bagová, ide o autorské predstavenie a inšpiráciou im bola skvelá komédia Dámska
šatňa od Arnošta Goldflama, ktorú minulý rok uviedlo Divadlo Andreja Bagara v Nitre.

Tesárčania sú mladým súborom a svoje
hry hrajú pre radosť a potešenie päť rokov.
Inšpirujú sa dramatickými textami velikánov
divadla, spracujú ich do originálnej, vlastnej
podoby a predvedú publiku. To, čo im aktuálne chýba, je mužské osadenstvo. Aj preto si

vyberajú predstavenia, kde hrajú predovšetkým ženy. A hoci ich najnovšia hra sa volá
Ženy v čiernom, oni svoju budúcnosť čierno
nevidia. Čo bolo ale najťažšie na začiatku?
„Ja som prišla s nápadom urobiť divadlo, ale
hrať som nechcela, lebo som sa bála ísť na pó-

dium, pred publikum,“ spomína na začiatky
Mária Bagová. „Chcela som byť iba organizátorkou a režisérkou, ktorá stojí v pozadí, ale
stalo sa, že vypadla herečka a musela som to
skúsiť. Som vlastne veľmi rada, že som bola
„hodená do vody“, lebo je úžasné, keď vidím,
ako reaguje publikum. Mám radosť aj z tvorivej práce pri písaní divadelných hier a zo
skúšok a stretnutí s členmi súboru.“ Potvrdili
mi to všetky členky súboru, že ochotníčenie
je pre všetkých hlavne oddychom a relaxom.
Keďže majú iba jedného mužského člena, aktuálne hľadajú ďalších. Podarilo sa im osloviť
aj mládež a tak si vychovávajú budúcu generáciu. Majú v ponuke viaceré predstavenia
a chodia s nimi hosťovať do okolitých obcí.
Ja sa teším na ich ďalšie predstavenie, aj na
väčšiu účasť našich spoluobčanov na podobných podujatiach. Stretnutí s usmievavými a
inšpiratívnymi ľuďmi totiž nikdy nie je dosť
a je ich ako šafránu.
Text: Jolana ČULÁKOVÁ
Foto: archív obecného úradu

Opereta Sybill
V nedeľu popoludní, 4. novembra, sa v preplnenom hľadisku Starého divadla v Nitre usadilo aj
20 obyvateľov našej obce. Na programe bolo opereta v troch dejstvách Sybill.
Viktor Jacobi /1883 Budapešť – 1921 New
York/ bol maďarský operetný skladateľ. Operety začal komponovať ešte pred skončením
štúdia na Hudobnej akadémii v Budapešti. Svetový úspech dosiahol operetou Sybill
/1914/. Libreto napísali Miksa Bródy a Fe-

renc Martos. Po vypuknutí 1. svetovej vojny
odišiel Jacobi do Ameriky. Nívót produkcio
prinieslo maďarskú operetu v podaní umelcov Madách színház z Budapešti. Režírovala
Teremi Trixi, v hlavnej úlohe sa predstavila Vörös Edit. Pútavý dej so zápletkami,

krásne kostýmy, chytľavá melódia piesní a
veselý tanec zanechali hlboký dojem v divákoch. Umelci boli odmenení dlhotrvajúcim
potleskom. Vďaka patrí aj vedeniu obce za
sprostredkovanie tohto nevšedného umeleckého zážitku. Text: Gabriela JÁNOŠKOVÁ

Vianočná nálada i u dôchodcov
Príchod najkrajších sviatkov v roku si pripomenuli i naši dôchodcovia na svojom tradičnom vianočnom posedení. V programe
vystúpila spevácka skupina Nádej, folklórna
skupina Nefelejcs, Podzoborskí heligonkári
a ženy zo Zariadenia sociálnych služieb BENEFIT z Ľudovítovej.
Najbližšie sa členovia ZO JDS Výčapy –
Opatovce stretnú na fašiangovom posedení, ktoré sa uskutoční v utorok 5. marca
2019 v sále kultúrneho domu.
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Spievajže si...
...pod takýmto názvom bola prezentovaná dňa 14. októbra v sále kultúrneho domu
vo Výčapoch – Opatovciach okresná prehliadka seniorských speváckych súborov v
rámci Nitrianskeho okresu. Už vo vestibule
kultúrneho domu pútala výstavka krásnych
krojovaných fotografií, ktoré boli zapožičané z Krajského osvetového strediska v Nitre.
Súčasťou týchto fotografií boli aj nástenky,
ktoré nám symbolizovali obliekanie krojov
našich predkov a zachovávanie tradície v
obliekaní krojov mladej generácie. Pri vstupe do sviatočne vyzdobenej sály kultúrneho
domu zaznievali tóny krásnych slovenských
ľudových piesní od Podzoborských heligonkárov, popri ktorých sa rezkým krokom
v krásnych krojoch pohybovali tri dievčatá,
ktoré vítali a ponúkali účinkujúce súbory a
vzácnych hostí čerstvo napečenými kolá-

čikmi a usádzali ich na miesto, ktoré mali
vyhradené.
O 14.30 hod. už pódium kultúrneho
domu patrilo prehliadke speváckych súborov, ktoré srdečne privítala a predstavila
predsedníčka ZO JDS v tomto poradí: Baránek – Horné Lefantovce, Lehoťanka – Lehota, Rozmarín – Pohranice, Podhoranka
– Podhorany, Ujlačanka – Veľké Zálužie,
Ivančanka – Ivanka pri Nitre, Nádej – Výčapy – Opatovce.
Ing. Holúbek Jozef, starosta obce Výčapy – Opatovce privítal milých a vzácnych
hostí z Nitrianskeho samosprávneho kraja,
predsedníčku KO JDS , predsedu OO JDS
Nitra, ostatných členov OO JDS , starostov
obecných úradov účinkujúcich speváckych
skupín, všetkých ostatných prítomných,
ktorí sa zúčastnili tohoto prekrásneho ne-

deľného odpoludnia, pri ktorom sme si aj
pripomenuli že mesiac október je aj mesiacom úcty k starším.
Veľkým potleskom sme odmenili všetky prekrásne piesne, ktoré nám zaspievali
účinkujúce súbory. Veľká vďaka patrí Nitrianskemu samosprávnemu kraju, nakoľko
toto podujatie bolo finančne realizované s
ich podporou. Osobne sa chcem poďakovať
členom ZO Výčapy – Opatovce konkrétne
p. Dávidovej a p. Beňovej, ktoré nám veľmi
pomohli pri príprave občerstvenia v kuchyni, výboru ZO JDS, pracovníčkam Obecného úradu Výčapy – Opatovce, mladým
dievčatám v krojoch, Podzoborským heligonkárom a všetkým ostatným, ktorí nám
pomohli pri realizácií tohoto podujatia.
Text: Viola BEDEOVÁ
Foto: archív obecného úradu

Opäť znelo slávnostné halali
V sobotu 3. novembra 2018 si mohli niektorí
obyvatelia našej obce vypočuť slávnostné halali,
ktoré sa ozývalo z vonkajšieho areálu kultúrneho domu. Týmto poľovníckym signálom zahájil
trubač so svojou lesnicou spoločnú poľovačku
na drobnú zver – pernatú, ktorá bola organizovaná miestnym poľovníckym združením. Následne sa poľovníci a honci so psíkmi presunuli
do časti Dolný chotár, kde sa uskutočnili pohony
na kačicu divú a bažanta poľovného – kohúta.
Ich výsledkom bol bohatý úlovok v počte 270
kusov bažantov a jednej kačice, pričom zver bola
uložená na pravom boku v slávnostnom výrade
ohraničenom čečinou a štyrmi horiacimi pňami,
presne podľa poľovníckych pravidiel. K takémuto výsledku svojou precíznou prácou dopomohli
psovodi s maďarskými krátkosrstými stavačmi a
gordonskými setrami. Účastníci poľovačky mali
možnosť sledovať slávnostné pasovanie za lovca

a to hneď dvoch. Nakoľko sa jednej poľovníčke
podarilo uloviť svoju prvú kačicu a ďalšiemu
poľovníkovi svojho prvého bažanta, tak boli
podrobení tomuto aktu pasovania. Celá akcia

prebiehala v priateľskom duchu s prísnym dodržiavaním bezpečnostných pravidiel a krásnych
poľovníckych
Text: Tomáš KAZÁN
Foto: archív poľovníckeho združenia
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Miestna volebná komisia vo Výčapoch – Opatovciach

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB
do orgánov samosprávy obcí

Miestna volebná komisia vo Výčapoch – Opatovciach, podľa § 190
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov:
1828
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:
978
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:
977
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva:
931
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce:
952
Volebná účasť:
53,5 %

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce sa uskutočnilo 7. decembra 2018. Starosta Jozef Holúbek a deviati
poslanci zložili sľub. Medzi novozvolených poslancov patrí i Eleonóra
Fraňová (na fotke pri preberaní osvedčenia o zvolení z rúk predsedníčky
miestnej volebnej komisie Lucie Dávidovej). Starosta sa zároveň poďakoval dosluhujúcim poslancom, a to Martinovi Čulákovi a Stanislavovi
Balkovi, ktorý bol poslancom úctyhodných 20 rokov.

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na
starostu obce:
Marián Buday, Ing.
196
Jozef Holúbek, Ing. 			
756
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na
poslancov do obecného zastupiteľstva a počet získaných hlasov:
Marián Buday, Ing.					340
Jaroslav Čulák					577
Dáša Fábryová, Mgr. 				
520
Slavomír Fiksel					418
Eleonóra Fraňová					491
Pavol Kollár, Ing.					692
Tomáš Kucka, Ing. 				
532
Zdenka Miškolciová				461
Marián Piterka, Ing. 				
526
Erika Šebová					508

Vážení spoluobčania,
ďakujem všetkým občanom, ktorí svojou účasťou vo voľbách
do orgánov samosprávy obcí vyjadrili záujem o dianie v našej
obci.
Ďakujem Vám za podporu a prejavenú dôveru. Vážim si každý
váš hlas. Vážim si, že pri mne stojíte a veríte mi.
Ďakujem Vám aj v mene novozvolených a staronových poslancov, ktorým touto cestou srdečne blahoželám. Som presvedčený, že je v záujme všetkých, ktorí sme boli zvolení na svoje
posty, aby sme posunuli život v našej obci dopredu v prospech
ľudí. Verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše ciele
a predsavzatia. Je to pre nás záväzok, aby sme riešili nielen veľké projekty, ale aj každodenné problémy vás, obyvateľov našej
obce, aby sme našu obec posunuli o kus ďalej.
Zároveň vás chcem ubezpečiť, že budeme počúvať a podľa
možností realizovať vaše potreby, požiadavky a riešiť veci, ktoré život prinesie.
Jozef HOLÚBEK
starosta obce

K pokojnej a tichej atmosfére vianočných sviatkov má napomôcť
aj obmedzenie používania pyrotechnických výrobkov
Vzhľadom na negatívne reakcie občanov na
používanie ohňostrojov a zábavnej pyrotechniky v priebehu kalendárneho roka, poslanci
Obecného zastupiteľstva vo Výčapoch – Opatovciach na svojom zasadnutí konanom dňa
22. októbra 2018, uznesením č. 468/2018, prijali Všeobecne záväzné nariadenie Obce Výčapy – Opatovce č. 3/2018 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Výčapy
– Opatovce. Toto nariadenie, účelom ktorého

je stanoviť pravidlá a vymedziť časové obdobie
pre používanie pyrotechnických výrobkov na
území obce, nadobudlo účinnosť dňom 9. novembra 2018. Prijaté opatrenia týmto nariadením, by tak najmä počas sviatkov mali zabrániť
zvýšenému hluku, zraneniam pri manipulácii
s pyrotechnikou, či stresu domácich zvierat.
Obec sa týmto krokom pripojila tak k ďalším
samosprávam, ktoré regulujú používanie zábavnej pyrotechniky na svojom území.

Pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3 a
P1 sa budú môcť v obci používať iba na Silvestra a Nový rok a to v čase od 21.00 hod.
dňa 31. decembra do 01.00 hod dňa 1. januára.
V prípade výrobkov uvedených kategórií
ide o pyrotechniku, ktorá je dostupná voľne
v predaji, predstavuje nízke a stredne veľké
nebezpečenstvo, má nízku hladinu hluku a je
určená na používanie vonku (petardy, rakety,
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delobuchy, svetlice a ďalšie). Používanie pyrotechnických výrobkov uvedených kategórií v období od 2. januára do 30. decembra
kalendárneho roka bude možné iba v čase
maximálne do 22.00 hod. s predchádzajúcim
súhlasom obce na základe písomnej žiadosti.
Žiadosť musí byť obci doručená najneskôr 7
dní pred plánovaným použitím. Akceptovateľným dôvodom pre udelenie súhlasu na použitia pyrotechnických výrobkov je len organizovanie svadby alebo inej rodinnej oslavy.
Vzor žiadosti je bežne dostupný na webovej
stránke obce.
Používateľ resp. osoba zodpovedná za použitie pyrotechnických výrobkov na základe
udeleného súhlasu obce má za povinnosť, a
to najneskôr 5 dní pred termínom použitia
pyrotechnických výrobkov, zabezpečiť upo-

vedomenie obyvateľov obce alebo jej časti o
čase použitia pyrotechnických výrobkov a to
spôsobom v mieste obvyklým (vyhlásením v
miestnom rozhlase, oznámením na úradnej
tabuli ako i zverejnením na webovej stránke
obce).
Povinnosť predloženia písomnej žiadosti
sa nevzťahuje na použitie pyrotechnických
výrobkov na podujatiach organizovaných obcou. Avšak sa na ňu vzťahuje povinnosť upovedomenia obyvateľov obce alebo jej časti o
čase použitia pyrotechnických výrobkov.
Výrobky kategórie F1, predstavujúce veľmi
nízke nebezpečenstvo a zanedbateľnú hladinu
hluku (prskavky, búchacie guličky); scénická
pyrotechnika kategórie T1 a T2 (používaná
na javisku) nie sú týmto nariadením obmedzené. V prípade pyrotechnických výrobkov
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kategórie P2 a F4, zo zákona tieto môžu používať len odborne spôsobilé osoby na základe
povolenia obvodného banského úradu.
Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických
výrobkov na území obce bude vykonávať starosta, poslanci a členovia komisie na ochranu
verejného poriadku.
V prípade použitia zábavnej pyrotechniky v
rozpore s nariadením hrozí previnilcovi pokuta v zmysle zákona o priestupkoch. U fyzických osôb ide pokutu do 33,- EUR, resp. 500,EUR a v prípade právnických osôb je sankcia
oveľa vyššia, a to až do výšky 6 638,- EUR.
Jozef HOLÚBEK
starosta obce

Rýchla doba si žiada aj rýchly prístup k informáciám
Pre ľudí, ktorí žijú v mestách, je prístup k
internetu samozrejmosťou. Čím bližšie sme k
hlavnému mestu, ktoré je ekonomicky najsilnejšie, tým viac zvykneme brať podobné technické záležitosti ako prirodzene prítomné.
V dnešnej pretechnologizovanej dobe, keď
ma každý z nás prístup ku všetkému možnému, je niekedy náročné preraziť s niečím
výnimočným. A práve s niečím takým výnimočným prišiel Úrad podpredsedu vlády SR
pre investície a informatizáciu, ktorý vyhlásil
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na projekt WiFi pre Teba,
ktorý prinesie bezplatný internet na verejných priestranstvách po celom Slovensku.
Obce a mestá tak budú môcť získať finančný
príspevok v maximálnej výške 15 000,- EUR

na jeden projekt z celkovej alokácie 10 miliónov zo zdrojov Európskej únie. Podľa pravidiel financovania štrukturálnych fondov sú
žiadatelia povinní podieľať sa na spolufinancovaní projektu vlastnými zdrojmi vo výške
5% z celkových oprávnených výdavkov (čo je
maximálne 750,- EUR) a vyčleniť dostatočné
finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch
na prevádzku WiFi zón.
„Výzvu sme zachytili a na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme schválili uznesenie,
ktoré je jednou z požadovaných príloh predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu „WIFI pre
Teba“ v rámci vyhlásenej výzvy. Projekt nesie
názov: WIFI pre Obec Výčapy – Opatovce
a rieši WIFI zóny v desiatich externých prí-

stupových bodoch zahrňujúcich potrebné
nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a
montážou WiFi siete“, povedal Jozef Holúbek,
starosta obce, ktorý ešte na margo poznamenal, že je to pre obec zaujímavá príležitosť
zapojiť sa a tým podporiť vybudovanie kvalitného prostredia pre internetovú komunikáciu občanov. „Wifi sa stáva súčasťou verejných
priestranstiev a môžeme to vnímať ako rozširovanie verejných služieb pre obyvateľov, návštevníkov či turistov. Máme snahu obec rozvíjať v súlade so súčasnými trendmi, ísť cestou
inovácií a modernizácie“, dodal starosta obce.
Nuž teda dúfajme, že táto chvályhodná európska aktivita dostane zelenú i pre výčapských internetových priaznivcov.
Text: Patrícia HALÁSZOVÁ

Ako byť vo verejných budovách
energeticky efektívny s minimálnymi nákladmi
Pripraviť praktické odporúčania, ako možno s minimálnymi nákladmi motivovať užívateľov verejných budov
k znižovaniu spotreby energie, je cieľom medzinárodného projektu TOGETHER.
Cieľom projektu TOGETHER (TOwards
a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) je zvýšiť energetickú efektívnosť pri
prevádzke verejných budov predovšetkým
zmenou správania užívateľov. Pomôcť pri
zapájaní samotných užívateľov do integrovaného energetického manažmentu majú inovatívne technológie monitorovania spotreby
energie, ale aj stimulačné schémy a motivačné techniky.
Projekt je financovaný z programu Interreg
CENTRAL EUROPE. Spolupracujú na ňom

partneri zo 7 krajín. Lídrom projektu je talianska provincia Treviso. Okrem Slovenska,
ktoré zastupuje SIEA, sa na projekte podieľa
aj Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko,
Poľsko a Maďarsko. Do projektu je zapojených 85 pilotných verejných budov, v ktorých
možno sledovať spotrebu energie prostredníctvom moderných monitorovacích zariadení. Prevádzkovatelia budov budú mať k
dispozícii aj systémy na analýzu údajov.
Na Slovensku sa pilotné aktivity zrealizovali
v šiestich budovách. Vo Výčapoch – Opatov-

ciach sú to budovy základnej školy a obecného úradu, vo Veľkých Kostoľanoch materská
škola a dom kultúry, v Rišňovciach základná škola a zdravotnícke stredisko. Väčšina z
týchto budov je významne alebo čiastočne
obnovená, niektoré sú aj v pôvodnom stave.
Priebežné monitorovanie spotreby energie,
ktoré môže prispieť k pozitívnej zmene užívateľských návykov, má význam vo všetkých z
nich. Náklady na zavedenie základného priebežného monitoringu nemusia byť vysoké, i
Dokončenie na strane 8
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Ako byť vo verejných
budovách energeticky
efektívny s minimálnymi
nákladmi
keď vždy závisia od konkrétnych okolností
a zvoleného technického riešenia. To, či sa
priebežne monitorovanie spotreby vyplatí
by malo vyplynúť z energetického auditu,
v rámci ktorého je možné identifikovať potenciál úspor energie pri takýchto opatreniach. Energetické audity boli vypracované
aj k budovám zapojeným do projektu.
Inteligentné meracie systémy boli v budovách inštalované v mesiacoch október až
november, samotný monitoring sa spustí
na jeseň. V rámci projektu boli v budovách
inštalované merače spotreby plynu, elektriny a senzory vonkajšej a vnútornej teploty .
Informácie o priebežnej spotrebe majú
k dispozícii aj užívatelia, t.j. zamestnanci
a návštevníci verejných budov. Vo verejne
dostupných priestoroch boli umiestnené
monitory s informáciami o aktuálnej spotrebe a teplotách, ale aj porovnania a prípadné upozornenia na neprimerane vyššiu
spotrebu.
Jedným z hlavných cieľov projektu je
poukázať na to, že náklady na prevádzku
budov môžu pri minimálnych investíciách
ovplyvniť aj samotní užívatelia. Vďaka racionálnemu využitiu energie a efektívnejšiemu vykonávaniu súvisiacich činností je
možné dosiahnuť až 10 % zníženie spotreby elektriny a energie potrebnej na vykurovanie priestorov a ohrev vody. Vhodnou
organizáciou činností a správnym informovaním koncových spotrebiteľov je možné spotrebu energie znížiť o ďalších 5 %.V
pilotných budovách na Slovensku sa pri
týchto opatreniach predpokladajú možné
úspory v priemere okolo 5 %, maximálne
do 10 %. Podrobnejšie informácie o projekte sú k dispozícii na stránke https://www.
interreg-central.eu/Content.Node/TOGETHER.html
Text: SIEA
Foto: archív obecného úradu

Monitorovacie zariadenie umiestnené
v budove našej základnej školy

Svetlo, ktoré spája svet
LEGENDA HOVORÍ...
...bolo to už naozaj veľmi dávno, keď sa
jeden mladý vojak, ktorý bojoval v križiackej výprave v Betleheme na začiatku 11.
storočia, zaprisahal, že keď sa vráti, prinesie domov do Florencie plamienok ohňa
zapáleného priamo v betlehemskej bazilike, rodisku Ježiša Krista. Nik však tomuto
bláznovi neveril, keďže z križiackych výprav
sa vrátil len málokto živý. Jeho viera však
bola silnejšia, a tak sa po troch rokoch, tesne pred Vianocami vrátil domov aj so svetlom z Betlehema. Mladík tento plamienok
niesol v čase i nečase po púšti i mori, len aby
splnil svoj sľub. A vyplatilo sa, sviecu s plamienkom umiestnil v kostole svojho rodného mesta a odtiaľto si ho potom odpaľovali
aj ostatní obyvatelia. Nič podobné sa však
už potom nikomu nepodarilo.

Až o 800 rokov neskôr, sa podarilo opäť
priniesť betlehemský plamienok našim
susedom Rakušanom, ktorí ho v rámci
vianočnej akcie pre telesne a mentálne postihnuté deti, priniesli letecky do mestečka
Linz. Odtiaľ ho potom začali roznášať do
celého Rakúska. Neskôr sa táto tradícia vďaka skautom, rozšírila do celého sveta.
Na Slovensku roznášajú skauti Betlehemské svetlo od roku 1990. Presne 24. decembra na Vianoce, vám aj my, skauti z Výčap
– Opatoviec, chceme priniesť tento výnimočný plamienok, ktorého tradícia siaha
až do tak dávnych čias. Tak neváhajte a prijmite svetlo z Betlehema, aby každý muž či
žena, mali jeho žiaru na srdci i v duši a aby
všetci žili tak ako sa sluší.
Zdroj: www.skauting.sk
Laura Piterková

Padlo do úrodnej pôdy

Pomyselné zrno podpory 24. ročníka Dobrej noviny a spolu s ňou všetkých, ktorí
jej akýmkoľvek spôsobom pomáhajú, nachádza svoju úrodnú pôdu. Nachádza
ju v srdciach a životoch ľudí, aby prinieslo úrodu. Po dvoch rokoch v Etiópii
sa presúvame na juh do perly Afriky, Ugandy.
Témou o zrnku, z pera evanjelistu Lukáša
nás budú sprevádzať traja školáci z centra Providence Home (Dom prozreteľnosti) v meste
Nkokonjeru. Centrum založila v roku 1928
kongregácia Malých sestier sv. Františka z Assisi, ktorá ho vedie až dodnes. V súčasnosti tam
má svoj prechodný domov 48 detí s rôznym
druhom postihnutia.
Vzájomná pomoc, spolupatričnosť a priateľ-

stvo sú vlastnosti, ktorými sú vyzbrojené nielen
africké deti, ale aj naši koledníci, keď s koledou
a dobrou zvesťou ohlasujú narodenie Pána.
Ako s úsmevom tvrdia, bez Dobrej noviny na
Sviatok sv. Štefana by to už ani nebolo ono.
Ďakujeme, že nám každoročne prejavujete
štedrosť a úrodnosť vašich sŕdc a veríme, že tak
tomu bude i tento rok.
Text: Patrícia HALÁSZOVÁ

Jasličková pobožnosť 2018
Ako to tak chce On, nech sa mi teda stane podľa tvojho slova...

A vtedy sa pominula temnota a nastalo svetlo.
Svetlo v srdci mladého dievčaťa, ktoré povedalo
„ÁNO“ Bohu a jeho synovi, a tak pomohlo priviesť na svet dlho očakávaný dar. Prijmeme ho aj
my?
Mária vedela, že to nebude ľahká cesta. Mohla dokonca zomrieť ukameňovaním, ak by ju
jej snúbenec Jozef prepustil, no ona dôverovala
Bohu. Odovzdala mu svoj život. Pre nás to nie je
až také komplikované, nám smrť nehrozí. Práve
naopak. Preto prijmime tieto sviatky Ježiška a
zaspomínajme na tie časy, kedy sme nemali veľa,
no pri vianočnom stromčeku sme sa stretli celá
rodina. Spomeňme si na to teplo domova a praskajúce drevo v piecke. V kuchyni rozvoniavala
štedrá večera a všetci mali iskričky v očiach. Svet-

lo dávali len sviečky, rodina bola pokope, spomínalo sa na časy dávno minulé a popíjalo sa varené
víno. Všetci boli šťastí a spokojní. To bolo preto,
lebo neočakávali veľa darov ale boli si darom navzájom jeden druhému a v tichosti bol s nimi aj
novonarodený Ježiško.
Deti a mládež z farnosti Výčapy – Opatovce, vás
srdečne pozývajú stráviť sviatky aj trochu inak
ako pečením dobrôt a balením darčekov. Chceme spolu s vami zaspomínať na dávne a predsa
tak blízke časy a podeliť sa s vami o pár kolied či
vinšov. Príďte spolu s nami načrieť do histórie a
zažiť prítomnosť malého Ježiška. Stretneme sa 25.
decembra v kostole Božieho Milosrdenstva.
Tešíme sa na Vás!
Text: Laura PITERKOVÁ

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
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Odkaz z minulosti

Ako naše príbytky, aj Boží chrám potrebuje pravidelnú údržbu. Po takmer dvadsiatich rokoch
sme sa teda pustili do vyčistenia a vymaľovania
starej časti kostola – súčasnej kaplnky Všetkých
svätých. Po očistení stropných malieb, obnove
maľovky a zlátenia sa majstri reštaurátori pustili aj do očistenia oltára. Nečakane pri tom našli
odkaz spred takmer dvadsiatich rokov od svojich predchodcov. Na starostlivo zalaminovanom

papieri boli okrem odborných informácií pre
reštaurátorov zaznamenané aj osobné dojmy vtedajších majstrov. Práce vraj vtedy prebiehali „vo
veľkom napätí a bez ľudského uznania.“ Aby sme
dobehli tento dlh, mali by sme naplniť aspoň ich
prosbu zo záveru odkazu. Píšu, že v čase čítania
ich riadkov už možno budú vo večnosti a preto
prosia o modlitbu. Jeden z nich medzitým naozaj
zomrel. Nezabudnime sa teda za nich pomodliť,

najlepšie hneď. Keď sa dívame na stropné maľby,
musíme hľadieť dohora. Pohľad na vyobrazenie
sviatostí a evanjelistov nám pripomína, že cesta
hore, do neba, vedie práve cez prijímanie sviatostí
a poslušnosť Božiemu slovu. Nezabudnime na to,
nielen v nasledujúcich dňoch. Radosť z príchodu
Božieho Syna na svet nech naplní naše srdcia a
každú domácnosť v našej farnosti!
Text: Peter BRENKUS

Slávnosťou Krista Kráľa sa ukončil liturgický
rok a začal sa nový. Každý nový liturgický rok
začína Adventom. Počas prvej adventnej nedele
v našich chrámoch bola zapálená prvá adventná
svieca. V liturgii Advent trvá štyri týždne. Štyri
adventné týždne symbolicky vyjadrujú historické
obdobie niekoľkých tisícročí, počas ktorých ľudstvo túžobne očakávalo prisľúbeného Vykupiteľa.
Advent je teda časom čakania. Latinský názov
adventus Domini vyjadruje očakávanie príchodu
Ježiša Krista.(Adventus Domini – Príchod Pána ).
Celé ľudstvo očakávalo príchod Vykupiteľa už

odvtedy, kedy ho Boh prisľúbil naším prarodičom Adamovi a Eve po ich páde v raji. Počas dlhej histórie ľudstva sa viera v Boha deformovala,
a tak vznikali rozličné pomýlené, pohanské náboženstvá. Popri tom však Boh svojím zjavením
udržiaval v jednom, židovskom národe aj pravú
nádej a pravú vieru. Tento vyvolený národ dostával od svojho Boha rôzne prisľúbenia. Jedno
z najväčších prisľúbení bolo, že mu pošle Vykupiteľa, ktorý zabezpečí pokoj a nastolí právo a
spravodlivosť.
Medzi tými, ktorí skutočne očakávali Vykupi-

teľa a pripravovali seba aj iných na jeho prijatie,
vynikali proroci. Najviac to bol prorok Izaiáš a
bezprostredne pred narodením Ježiša Krista to
bol najväčší z prorokov Ján Krstiteľ. Medzi ženami, ktoré túžobne očakávali Mesiáša bola predovšetkým Panna Mária.
Príchodom Vykupiteľa, narodením Ježiša
Krista sa však celkom neskončilo jeho adventné
očakávanie. On k nám aj teraz prichádza v našom živote najprv tajomne mnohokrát a rôznym
spôsobom, kým príde ako Sudca na konci vekov
naposledy. Štyri adventné týždne symbolicky vyjadrujú históriu dlhého očakávania ľudstva na
príchod Vykupiteľa. V našich chrámoch túto skutočnosť počas Adventu symbolizuje aj adventný
veniec so štyrmi sviecami. Tri z nich sú fialovej
farby a naznačujú pokánie. Jedna je ružovej farby,
ktorá vyjadruje radosť. Zapaľuje sa počas tretej
adventnej nedele, ktorá sa nazýva Gaudete, čo
je prvé latinské slovo z verša: “Radujte sa stále v
Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko„ (Fil
4,4-5). Toto ovzdušie radosti v liturgii vyjadruje
aj farba kňazského rúcha, ktorá je tiež ružová.
Celý náš pozemský život je stálou prípravou
na stretnutie sa s Kristom, ale liturgický advent
zvlášť. Po celý život sa usilujeme pracovať na svojej zmene k lepšiemu. Advent je ten milostivý čas,
keď nám prichádza Ježiš v ústrety nášmu úsiliu v
zápase o dobro. Využívajme tento čas na intenzívnu modlitbu, činorodú lásku a radostné pokánie.
Dal by Boh, aby sme dobrou vianočnou sv. spoveďou znížili v našom živote kopce pýchy a vyplnili doliny svojich nedostatkov, odstránili svoje
nedbalosti, lenivosti a ľahostajnosti ku Kristovi, a
tak pripravili cestu Pánovi aj do našich sŕdc.
Prehlbovaniu našej viery, nádeje a lásky slúži
aj denná účasť na ranných adventných svätých
omšiach rorátoch. Roráty sú včasné sv. omše, pri
ktorých si spomíname najmä na Pannu Máriu,
ktorá nosila pod srdcom a porodila Spasiteľa. Rorátnými sa volajú podľa latinského slova “rorate„
– roste, ktorým začínajú verše: „ Roste nebesia z
výsosti, oblaky pršte Spravodlivého!“ Ten Spravodlivý je Vykupiteľ Ježiš Kristus. Využime tento
čas adventnej milosti a otvorme dokorán dvere
našich sŕdc, Pán prichádza!
Text: Alžbeta ĎURČOVÁ
Foto: archív obecného úradu

Advent

Tento rok sa opäť stretli v pastoračnom centre ochotné ženy, ktoré spoločnými silami vyrobili
rekordných 94 adventných vencov. Výťažok z ich predaja vo výške 1 303,- € bude použitý na
vyčistenie a vymaľovanie starej časti kostola. Všetkým, ktorí si zakúpili adventný veniec srdečne ďakujeme.
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Zážitky rybičiek, včeličiek, sovičiek
od septembra do decembra
Od septembra sa naša Zážitková stena pomaly zapĺňa fotkami a opisom nových zážitkov.
Pre predškolákov je veľkým zážitkom práca v
krúžkoch: výtvarnom, dramaticko-literárnom
a pohybovom. Pod vedením učiteľky Katky Dávidovej si stihli vyskúšať nezvyčajné techniky v
maľovaní, zostrojili divadelné kulisy, zapojili sa
do výtvarnej súťaže na tému: Malí záchranári.
Herci predškoláci nacvičili dve divadelné predstavenia. Prvé, Ťahal dedko repku, predviedli
na tvorivej dielni starým rodičom a ostatným
prítomným, ktorí ich odmenili potleskom.
Druhým divadelným predstavením, O šušlavom
vlkovi, potešili a poučili deti a učiteľky o potrebe
a význame čistenia zúbkov. Súčasťou divadelných predstavení boli aj tanečné vystúpenia tanečníkov z pohybového krúžku. Najprv sa premenili na repky a zatancovali tanec Ťahal dedko
repku a v novembri z tanečníkov boli zúbky a
tančekom nás učili umývať si zuby správne. Dramaticko-literárny krúžok vedie Katka Bukovco-

vá, pohybový krúžok vedie Veronika Čuláková.
Okrem tvorivej dielne Tekvičky v MŠ sme v septembri privítali ozajstných hercov z divadla Svetielko s rozprávkou O neposlušnej princezne.
Deti mali možnosť zapojiť sa do deja príbehu a
naučiť princeznu pravidlá slušného správania sa.
V októbri sme si na turistickej vychádzke skúšali púšťať šarkanov. Poviem vám, riadne sme
sa zapotili, kým nám šarkani trošičku vzlietli!
Deň materských škôl sme oslavovali pohybom a
súťažami. Jedna skupina bola na interaktívnom
pohybovom vystúpení u Rybičiek a druhá skupina súťažila v triedach Sovičiek a Včeličiek. Aby
nikto neostal ukrátený, skupiny sa vystriedali.
Už od začiatku decembra sme sa pripravovali
na príchod Mikuláša. Vyzdobili sme triedy, šatne, chodby, jedáleň aj kultúrny dom. V jedálni
nám Mikuláš dal do čižiem balíčky plné sladkostí a priniesol aj vianočný stromček. Večer

sme ho uvideli na vlastné oči v kultúrnom dome.
A ešte aj sane, čerta a anjela. Sovičky, rybičky,
včeličky nadiktovali Ježiškovi listy plné prianí,
ktoré boli spoločne zaniesť na poštu. Posledný
týždeň pred vianočnými sviatkami sme v jedálni
pri vianočnom stromčeku spoločne spievali koledy, ochutnali sme medovníky, ktoré sme si povykrajovali a tety kuchárky nám ich upiekli. Aj
oblátky s medom a ovocie nám chutili. A keďže
Ježiško má do Vianoc veľa práce s rozdávaním
darčekov, do materskej školy ich priniesol skôr.
24. decembra večer deti zistia, či sa im splnili
želania, ktoré nadiktovali do listu Ježiškovi.
Zamestnanci materskej školy Vám želajú Veľa
šťastia v žiare svetiel stromčeka, aby láska zavítala aj do Vášho domčeka. Na Vianoce mnoho
radosti, v novom roku žiadne starosti.
Text: Mária BEŇOVÁ a kolektív MŠ
Foto: archív materskej školy

Malí umelci sa zapojili do výtvarnej súťaže na tému Malí záchranári

Prvé divadelné predstavenie malých hercov Ťahal dedko repku

Divadlo Svetielko predviedlo rozprávku O neposlušnej princezne

Druhé divadelné predstavenie O šušlavom vlkovi, o potrebe a význame čistenia zúbkov

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Deň materských škôl sa oslavoval interaktívnym divadelným predstavením, do ktorého sa zapojili i deti

11

Na tvorivých dielňach spolupracovali deti spolu s rodičmi a starými
rodičmi

Deň ľudového kroja v našej škole
V piatok 9. novembra naša škola rozkvitla ľudovými krojmi. Mladší i starší žiaci, ba dokonca
aj niektoré pani učiteľky prišli do školy slávnostne, v ľudových krojoch. Bola to oslava krásy ľudových krojov z rôznych regiónov Slovenska, ba
aj zo zahraničia. Myšlienkou tejto akcie v našej
škole je vychovávať žiakov tak, aby boli hrdí na
kultúrne dedičstvo svojich predkov, aby spoznávali život svojich prastarých mám a dedov, aby
sa stali pokračovateľmi šírenia našich ľudových
tradícií. Veď nie nadarmo je mottom nášho
Školského vzdelávacieho programu Návrat ku
knihe, k prírode a k tradíciám. Naše pozvanie
prijali: pán starosta Ing. Jozef Holúbek, ktorý
si v tento deň obliekol košeľu typickú pre kroj
našej dediny, pani prednostka Ing. Jarmila Bernátová, pani učiteľka Lýdia Molnárová a ľudová

spevácka skupina Nádej z našej obce, ktorá si
pre žiakov pripravila dve vystúpenia zo života
slovenskej dediny v minulosti – páranie peria
a svadobné piesne a zvyky. Vystúpenie s ľudovými piesňami a ľudovým tancom predviedli
aj naši druháci a žiačka 6. ročníka. Naším cieľom je vytvoriť v škole tradíciu osláv ľudových
krojov a zvyšovať rekord v počte krojovaných
žiakov, učiteľov a iných obdivovateľov ľudového
kroja na pôde školy v jeden deň. 9. novembra
2018 sa zišlo v našej škole 85 ľudí v krojoch.
Videli sme kroje nielen z Výčap – Opatoviec a
okolitých dedín, ale aj zo vzdialenejších krajov
Slovenska. Najvzdialenejší ľudový kroj pochádzal až z Iraku. Predviedla nám ho naša žiačka
9. ročníka.
Ďakujem všetkým našim žiakom, ktorí pod-

porili tento deň a prišli do školy v kroji, ďakujem ich rodičom, speváckej skupine Nádej,
ktorá veľmi obohatila tento náš deň, pani učiteľkám 1. stupňa, pani učiteľke Márii Billikovej,
pani učiteľkám, ktoré priniesli pre hostí koláče,
samozrejme, z ľudovej kuchyne, a našim deviatakom, ktorí zhotovili fotografie, videozáznam
a rozhovory pre našu školskú televíziu. Som
presvedčená, že budúci školský rok bude táto
tradícia v našej škole pokračovať, pretože mala
medzi žiakmi veľký úspech. Plánujeme pozvanie adresovať aj širšej verejnosti, a preto dúfame, že sa nám podarí rekord prekonať. Ďakujeme za podporu a tešíme sa na druhý ročník Dňa
ľudového kroja v našej škole.
Text: Mária CIVÁŇOVÁ
Foto: archív základnej školy

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

12

Jesenná kvapka krvi 2018
To, že medzi nami je ešte veľa občanov ochotných pomôcť a darovať vzácnu tekutinu, akou
je krv, sa opäť potvrdilo dňa 12. novembra. V
tento jesenný deň naša škola otvorila svoje brány pre rodičov, učiteľov, bývalých žiakov, ale aj
ostatných obyvateľov, skrátka pre všetkých, ktorí mohli svojou „kvapkou krvi“ pomôcť ľuďom,
ktorí to naozaj potrebujú. Dobrovoľného darcovstva krvi sa zúčastnili darcovia, ktorí majú už
nejaké odbery za sebou, ale niektorí sa odhodlali
a prišli darovať krv po prvýkrát vo svojom živote.
Darovať krv prišli učitelia našej základnej školy,
rodičia, bývalí žiaci a obyvatelia obce Výčapy –
Opatovce, ale aj obyvatelia z okolitých obcí. Sestričky z mobilnej transfúznej stanice veru nemali
čas na oddych. Popri svojej práci ochotne odpovedali na všetky zvedavé otázky našich žiakov. Je
naozaj pekné, že aj v dnešnej dobe sa medzi nami
nájdu ľudia, ktorí prekonajú strach z ihly, a práve
takýmto ušľachtilým spôsobom dokážu pomôcť.
Pevne dúfam, že nabudúce budeme môcť privítať medzi nami aj nových darcov, ktorí ešte stále
váhajú.

Základná škola chce aj touto cestou vysloviť
veľkú vďaku a obdiv všetkým, ktorí prišli podporiť túto dobrú vec. Stali ste sa tak vzorom pre
mnohé deti. Ale aj pre ostatných občanov. Dúfa-

me, že nám zostanete aj naďalej verní, a v máji,
kedy sa opäť takáto akcia uskutoční, sa k nám
opäť vrátite.
Text: Gabriela LIESKOVCOVÁ
Foto: archív základnej školy

Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov
Milou tradíciou v našej základnej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra,
ale rovnako významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých školákov“. Stalo sa tak vo štvrtok 22. novembra 2018
vo vyzdobenej sále Kultúrneho domu vo Výčapoch – Opatovciach. Prítomní sa stali svedkami
slávnostnej imatrikulácie žiakov prvého ročníka.
Čas naozaj letí, ubehli už 3 mesiace, čo im po
prvýkrát zazvonil školský zvonec a z nesmelých
škôlkarov sa stali skutoční žiaci. Po prekonaní počiatočnej neistoty sa im škola stala každodennou
povinnosťou a radosťou. Spoločne s kamarátmi,
novými, ale aj tými zo škôlky, mohli ukázať svojim
najbližším, čo dokážu. Užívali si spoločne trávený
čas plný energie, šťastia a ich spoločné rozptýlenie
po vyučovaní sa premenilo na pútavé vystúpenie
plné emócií a neopísateľných pocitov. Príchod našich prvákov na imatrikuláciu bol famózny. Tradičné, ale i nové melódie rozprúdili dynamiku a
priebeh slávnosti. Beťárske úškrny a šibalské pohľady očí prezrádzali elán a chuť. V rozprávke o
kozliatkach ukázali odvahu postaviť sa hladnému
vlkovi. Kumšt malých hercov podporila zohratá skupina muzikantov a celé dramatické dielko
ocenilo i nadšené publikum neutíchajúcim potleskom. Rytmickou piesňou o abecede potvrdili
svoje priateľstvo od A po ZET. Dievčatá a ich pohádané farbičky ukázali, ako pracovať s emóciou, a
v recitovaní básne nám predviedli svoju šikovnosť
a nadanie. Štyri kroky dopredu, štyri kroky dozadu, tak prváci spievali v piesni, a veru, nikto by sa
neodvážil pochybovať o ich počtárskych schopnostiach. Hop – cup, vpravo – vľavo, rytmická
„Crazy frog“, dvíhala zo stoličiek aj starších spolužiakov, ktorí by si tiež radi zaskákali a dokázali tak svoju zdatnosť a obratnosť. Nasledovalo to

najdôležitejšie – SĽUB – v parádnych imatrikulačných čiapkach a s veľkou vážnosťou. Po sľube
boli prváci skutočne prijatí do žiackeho cechu.
Zvedavosť a nadšenie prezrádzali iskričky v očkách, ktoré sa jagali aj vďaka diplomom, balíčkom
a medailám, ktoré budú peknou pamiatkou na
tento deň. Prváci sa so všetkými prítomnými rozlúčili v „rock n roll“ rytme. Riaditeľka školy Mgr.
Mária Civáňová následne i starosta obce Ing. Jozef
Holúbek sa prihovorili milými a povzbudzujúcimi
slovami našim najmladším žiakom a ich rodičom.
Nemalé poďakovanie patrí žiakom štvrtého ročníka, ktorí veselým tancom spestrili pripravený
kultúrny program, a žiakom deviateho ročníka,

ktorí sa zapojili do imatrikulácie ako moderátori a
asistenti. Veľká vďaka patrí ZŠ Výčapy – Opatovce,
Obci Výčapy – Opatovce, Potravinám Mango Jozef
Cigáň, rodinám Vircovej, Kaizerovej, Kollárovej a
Lukáčovej. Všetci sa zaslúžili o dôstojný priebeh
udalosti.
Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov. Bola zážitkom aj pre
rodičov a príbuzných, ktorí sa počas vystúpenia
svojich ratolestí neubránili pocitom šťastia, radosti, dojatia a hlavne obrovskej lásky. Spolu s nimi
sme si i my odniesli nezabudnuteľné a nevšedné
zážitky. Ďakujeme.
Text: Dana BABOCKÁ
Foto: archív základnej školy
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Aj do našej školy prišiel Mikuláš
Štvrtok 6. december bol pre žiakov našej
školy tak trochu netradičný a v niektorých
prípadoch aj túžobne očakávaný. Deti sa celý
deň venovali mikulášskej tematike. Riešili
mikulášske príklady, kreslili obrázky, spievali
pesničky a popritom čakali, kedy zaklope na
dvere svätý Mikuláš s jeho pomocníkmi anjelmi. Ale aký by to bol Mikuláš bez čertov.
Tohtoroční čerti boli priam hrôzostrašní. Mali
sme pocit, že sa báli sami seba. Pobehovali po
triedach, robili deťom zle a dobre sa pritom zabávali. Veru aj deti sa ich báli, ale len trošička!
Ani jedna slzička nevypadla. Pekne Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a potom dostali od
anjelikov sladké odmeny. Keďže v našej škole
sú len samé dobré deti, čerti odišli naprázd-

no. Mikuláš s anjelikmi sa medzi deťmi dobre
cítili, ale museli odísť. Žiaľ, v tento deň nám
snehová prikrývka nepribudla, a tak museli
Mikuláš a jeho družina naštartovať bicykle.

Veď o rok sa zas vrátia, síce v inej zostave, ale
predsa.
Text: Gabriela LIESKOVCOVÁ
Foto: archív základnej školy

Prerábka skautskej klubovne
Opýtali sme sa priamo skautov, aké boli ich pocity
počas prerábky a aj teraz, keď sa môžu stretávať vo
vynovenej klubovni. Otázky kládla Laura Piterková a odpovedali skauti, ktorí sa podielali na prácach. Môžeme iba hádať, ktorá odpoveď bola čia.
Našiel si niečo šokujúce pri vypratávaní klubovne, čo by si tam nečakal?
- Dosku z latríny, Tí-Pí, kolíky – myslel som si, že
už tam dávno nie sú (nemajú tam čo hľadať)
Myslíš si, že renovácia klubovne bola nutná?
Prečo áno, prečo nie?
- Asi áno, steny boli dosť obité a škaredé. A hoci
nás to nejak špeciálne neohrozovalo pri družinovkách a tak, ale určite je každému lepšie vo vymaľovanej klubovni.
- Odpadávala omietka, koberec púšťal červenú.
- Áno.
- Nebola nutná, dalo by sa v nej žiť aj bez toho, ale
teraz je to omnoho lepšie.
- Áno bola, stena bola v zlom stave.
- Áno, hlavne bolo treba dať preč ten hrozný koberec a vymeniť nábytok.
Rozbil si ty alebo niekto iný niečo pri vypratávaní?
- Nie.
- Nie.
- Chalani ťahali skriňu jak debili a odlúpli omietku
ale inak nič.
Kto sa najviac ulieval?
- Tí čo tam neboli.
- Ťažko povedať.
- Keď tam niekto bol, tak robil.
- Každý pomáhal, kto mohol.
- Myslím, že každý kto tam aspoň na 5 minút prišiel pomôcť, odviedol kúsok práce, ulial sa len ten,
kto bol oslovený a neprišiel.
Kto nám podľa teba dal peniaze na renováciu?
- Myslím, že obec.
- Jasné, že obec.
- Starosta / našetrené peniaze zboru?
- PRAVDA: Združenie Žibrica – cestou projektu v

spolupráci s obcou.
Ako dlho trvalo vymaľovanie klubovne?
- Samotné maľovanie pár hodín, bolo nás celkom
dosť, čo sme pomáhali maľovať, tak sme to mali
rýchlo. A najmä spravili sme iba jeden náter.
- Celkovo to trvalo asi týždeň.
- 80 % klubovne sme dali za 1 deň, zvyšných 20% +
opravky pár ďalších dní, kedy sa odbiehalo aspoň
na pár minút od bežných každodenných povinností.
Čo bolo najťažšie na vypratávaní/ maľovaní?
- Maľovať strop vo vedľajšej miestnosti, lebo sa
odlupoval. Tak to nakoniec chalani nechali tak a

myslím, že to bol potom Carlos nejak opraviť, no
ale nie som si istá.
- Pri upratovaní bolo najťažšie zoškrabávanie farby
tam, kde nemá byť.
- Veľa bordelu a zbytočných vecí tam bolo.
- Samotné maľovanie.
- Ja som frajer makač, takže mi nič ťažké nebolo.
- Na upratovaní bolo ťažké umývať tú podlahu.
Kde skončil náš super kvalitný červený koberec?
- Neviem, ale podľa toho v akom bol stave tak asi
na smetisku. 
- Dúfam, že v koši.
- Dúfam, že v koši.
- Vo veľkoobjemovom odpade.
Kto najviac kecal?
- Keď som tam bol ja, tak ja a Carlos.
- Bubliny, ale počas toho ako upratovali.
- Carlos vždy veľa kecá.

- Pri stavaní nábytku asi JA s CARLOSOM
Kto najviac frflal?
- Marek Čulák, (zavalený skriňou) resp. ležiaci
pod skriňou, chudák držal lepenku (zadnú stenu),
aby sa neprehýbala pri šróbovaní zbytku skrine.
Postupovali sme podľa návodu, aj keď chudák Marek bol jediný malý ale šikovný člen tímu, ktorý sa
tam zmestil a nebál sa tmy
Páči sa ti nová klubovňa?
- Je fajn, ten koberec je úžasný.
- Áno.
- Áno, je úžasná.
- Veľmi.
- Áno (veď je to naša klubovňa).
- Nová klubovňa sa mi v podstate páči, nie je zbytočne zaprataná a čo je pre mňa veľké plus, všetko
si tam našlo nové miesto. Dúfam, že si tam tak isto
nájdeme rýchlo a ľahko svoje miesto aj my.
Čo by si zmenil?
- Možno by sme to tam mohli trochu s dievčatami zútulniť, nadekorovať a tak. I keď v prvom rade
by sme si mohli zavesiť nástenky. 
- Nič.
- Nič je fajnová, páči sa mi tak ako je, netreba tam
mať toľko hovadín povešaných, teraz je to dobré
také nové.
- Dala by som tam vírivku.
- Asi gauče/sedenie, nie sú až tak pohodlné ako
by mohli byť.
Ak ti napadá nejaká myšlienka, ktorú by si chcel
poslať do sveta, sem s ňou:
- Neviem, asi len že je fajn, že sa klubovňa vymaľovala, je super aj to, že máme nový nábytok, tie
staré stoly boli na ceste k rozpadu.
- S novou klubovňou začína nový život.
- Vďaka všetkým, ktorí sa tam ukázali.
- Aby v novej klubovni radcovia naozaj dávali pozor na deti, aby tam nerobili bordel, lebo v starej
bol strašný neporiadok a bolo to hrozné. Resp. keď
spraví bordel tak upratať.
Text: SKAUTI 26. zboru sv. Cyrila a Metoda
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Linda prekladá knihy a jej meno môžete
nájsť v Kronikách Amberu alebo Star Wars
Linda Magáthová vyštudovala tlmočenie a prekladateľstvo a svojej profesii sa venuje osem
rokov. Jej doménou sú odborné témy, predovšetkým automobilový priemysel a pred dvomi
rokmi to skúsila aj s beletriou. Preložila niekoľko kníh a umelecký preklad ju začína baviť stále
viac. Ľudia vraj často ani netušia, aký rozdiel je medzi tlmočením a prekladom.

Z koľkých jazykov dokážeš prekladať a na
čo sa špecializuješ?
Prekladám a tlmočím z angličtiny, nemčiny a poľštiny, ale nie všetky témy. To možno
mnohí nevedia, že je rozdiel medzi tlmočením, alebo že sa špecializujeme na niektoré
oblasti a niektoré nerobíme vôbec. Lebo ani
v rodnom jazyku sa nedokážem dobre vyjadrovať napríklad o jadrovej fyzike. Ja robím najviac logistiku, automobilový priemysel a techniku a v posledných dvoch-troch
rokoch aj beletriu, ku ktorej som sa dostala
náhodou a zostala som pri tom.
Akou náhodou?
Stretla som sa na jednom prekladateľskom
podujatí s redaktorkou, ktorá mi dala šancu a dala mi prekladať manuály a technické
preklady pre veľkú nemeckú spoločnosť a
keďže bola spokojná, začali sme viac spolupracovať. Neskôr mi ponúkla aj knihu a
skúsila som to.
Aký rozdiel je tlmočiť priamo a prekladať písaný text? Čo ťa z toho baví viac?
Ľudia nerozlišujú tlmočenie a preklad. A

tlmočenie sa ešte ďalej rozdeľuje na simultánne, keď tlmočník sedí väčšinou v kabínke
a hneď po niekoľkých sekundách tlmočí, a
konsekutívne, teda klient niečo povie, ja si to
zapíšem a potom preložím. Preklad znamená, že sedím doma pred počítam a pracujem
s textom. Dobre sa mi pracuje aj doma, ale
z času na čas je fajn, keď idem medzi ľudí a
kosekutívne tlmočím. Ešte počas školy som
pracovala pre Volkswagene, DHL a robím
predovšetkým audity, teda keď audítor príde
skontrolovať, ako funguje firma a potrebuje
sa pýtať zamestnancov na ekonomiku.
Odborné tlmočenie je určite veľmi náročné a zároveň sa dozvieš aj citlivé údaje
o firmách. Podpisuješ zmluvu o mlčanlivosti?
Niektoré firmy si takúto zmluvu dávajú podpisovať, ale z podstaty mojej práce
vyplýva, že všetko, čo sa dozviem, nikdy a
nikde nezverejňujem – ani na Facebooku
(smiech). A hlavne, ja sa vždy sústredím
na správne pretlmočenie a veľmi rýchlo po
odovzdaní informácií klientovi všetko rých-

lo zabúdam a vypúšťam.
Ako sa vysporiadaš s tým, keď klient používa miestny dialekt, napríklad keby mal
niekto tlmočiť nášho východniara do nemčiny, tak je to pre neho asi hrôza.
Raz som prekladala z nemčiny s bavorským prízvukom, ale rýchlo som si na to
zvykla. Skôr je problém so zlým ozvučením,
keď sa hovorené slovo ozýva alebo keď niekto nehovorí do mikrofónu. To si potom aj
s kolegyňou musíme domýšľať. Stalo sa mi
napríklad, že Talian rozprával po anglicky a
sem-tam použil talianske slová a musela sa
veľmi rýchlo zorientovať. Pomáham si ale
jednoduchými, zrozumiteľnými výrazmi.
Zaskočilo ťa niekedy, že si prišla nevhodne oblečená do terénu?
Keďže chodím po výrobných halách,
takmer vždy chodím športovo oblečená a v
teniskách, ale pre istotu sa pýtam dopredu,
kde a čo to bude, aby som bola pripravená.
Ale našťastie nestal sa mi v tomto smere trapas. Napríklad do Dusla som chodila v civile
a na pracovisku sme sa vždy museli prezliecť
do montériek a pracovnej obuvi s oceľovou
špicou a k tomu sme dostali prilbu a batoh s
plynovou maskou.
Mnohí si myslia, že keď dobre poznajú
cudzí jazyk, môžu si privyrobiť ako prekladatelia. Stretávaš s neprofesionálnymi
prekladmi?
Samozrejme, je ich veľmi veľa a často kazia dobré meno, lebo urobiť dobrý preklad
si vyžaduje čas. Niektorí klienti totiž chcú
preložiť texty v šibeničných termínoch a
pozerajú sa iba na cenu. Okrem toho, keď
si niekto prekladmi len privyrába a robí to
„načierno“, nebude mať asi veľa finančne zaujímavých ponúk. Môže mať nízku cenu, ale
nedostane sa k väčším a lukratívnym zákazkám, pretože firmy si jeho služby nemôžu
dať do nákladov.
Ľudia majú asi rôzne očakávania a pohľad nás laikov na tlmočenie a prekladateľstvo je zjednodušený a možno aj skreslený...
V prvom rade ľudia si zamieňajú tlmočenie a prekladanie, niektorí dokonca ani nevedia, že existuje výraz tlmočenie. Ceny za
naše služby sa zdajú mnohým vysoké, ale
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netušia, koľko je za tým štúdia, získavania
praxe a zručností, pôsobenie v zahraničí, aby
človek vedel aktívne používať cudzí jazyk.
Dobrý tlmočník musí mať, dovolím si povedať, aj roky praxe. Vidím to na prekladoch,
ktoré som robila pred niekoľkými rokmi.
Dnes by som ich urobila inak (smiech). Ale
vidím progres, pretože sa učím hlavne vtedy,
keď mi text zrediguje kolegyňa a upozorní
ma na chyby. Kvalitné preklady nerobí zvyčajne jeden človek. Napríklad preložený marketingový text si prečíta ďalší človek, ďalší to
schváli a podobne. Postupne ho vylepšujú a
dobre preložený text je vtedy, keď ani nevnímate, že ide o preklad a čítate ho prirodzene
a hladko.
Určite sa musíš zabávať na niektorých
prekladoch alebo návodoch na použitie...
Áno, máme svoju komunitu, vymieňame si
informácie a niečo vešiame aj na internet a
smejeme sa na tom (smiech). Niektoré firmy
sú už známe tým, že majú na svojich výrobkoch pravidelne zlé preklady. Nejde doslova
o chybný preklad, ale skôr o nepoužiteľnú a
kostrbatú slovenčinu. Veľa manuálov a viet je
napísaných tak, že vôbec nechápete ich zmysel a sú často nepoužiteľné.
Ty si sa však pred dvomi rokmi začala venovať aj prekladom kníh a beletrie a dokonca si preložila Hviezdne vojny.
Na svoju prvú knihu nie som veľmi pyšná,
ale keďže bola o zvieratkách, tak som ju zobrala. Dnes už viem, že prekladať detské knihy je náročnejšie ako pre dospelých. Nepáčil
sa mi ani štýl autorky, ale bola to vtedy pre
mňa výzva a skúsila som to. Asi boli so mnou
spokojní, lebo postupne mi začali prichádzať
ďalšie ponuky. Vydavateľstvo totiž ponúkne
prekladateľovi knihu a je na ňom, či mu „sadne“ a rozhodne sa ju preložiť. Aktuálne spolupracujem s vydavateľstvom Tatran, z čoho
sa veľmi teším, a potom pre Egmont. No a k
Hviezdnym vojnám som sa dostala náhodou.
Našla som ponuku na internete, poslala som
skúšobný preklad, dali mi preložiť päť strán a
vybrali si ma. Preložila som dve časti, ale potom to kvôli financiám stopli. Slovenský trh
je veľmi malý a fanúšikovia nemajú problém
kúpiť si knihu v češtine a samozrejme mnohí
aj v angličtine, pretože sa im nechce čakať na
preklad.
Pracovala si na preklade Hviezdnych vojen potom, ako si videla film. Neovplyvnilo
ťa to? Mohla si si vymýšľať vlastné, nové výrazy, pomenovania a mená?
Ja som robila časti Nový úsvit a Sila sa
prebúdza. Je to už v podstate franšíza. Teda
existujú akési smernice a jednotlivé vetvy príbehu, postavy, názvy a dej sú dané. Aj knihy
píšu úplne iní autori a sú ich desiatky. Existujú nielen knihy, ale aj komixy, hrané a kresle-

né seriály. Mňa požiadali, aby som používala
výrazy a slovíčka, ktoré sú bežné vo filmovom
spracovaní. Ale napríklad pri preklade kníh
zo série Kroniky Amberu od Rogera Zelazneho, ktorú napísal v osemdesiatych rokoch
a je tiež fantasy literatúrou, som si pomáhala
tak, že máme s kolegyňami spoločný google
dokument, kde si ukladáme preklady názvov

neexistujúcich tvorov a snažíme sa používať
novotvary. Vymýšľame názvy, ktoré evokujú
určitý pocit, výraz a funkciu toho-ktorého
tvora. Bolo to o to zaujímavejšie, že práve
Kroniky Amberu inšpirovali Georga R. R.
Martina k napísaniu ságy Hry o tróny.
Hovorí sa, že české preklady sú lepšie. Je
to aj tým, že čeština má viac slov?
Nás prekladateľov to samozrejme hnevá, že
sa to hovorí (smiech). Ale faktom je, že čeština má viac registrov, teda má viac dialektov
okrem tej obecnej, oficiálnej češtiny. Neviem,
či má viac slov, ale v češtine sa dajú také tie
hovorové výrazy lepšie povedať. Ale my na
Slovensku sa naozaj snažíme! (smiech) Myslím, že je to aj tým, že na Slovensku sa viac
pridržiavame textu a mám pocit, že českí prekladatelia niekedy až priveľmi uletia a niečo si
tam možno aj domyslia.
Aké je prečítať si v knihe: Preložila Linda
Magáthová?
Samozrejme, je to úžasné držať „svoju“
knihu v ruke. Nikdy som si nemyslela, že raz
budem prekladať beletriu. Doteraz som robila pracovné zmluvy, smernice a manuály
a toto je niečo úplne iné. Ale, bohužiaľ, preklady literatúry sú veľmi slabo platené, takže
sa musím venovať aj tlmočeniu a odborným
prekladom. Na Slovensku nepoznám nikoho,
kto by sa živil iba umeleckým prekladom.
Ako to ale vyzerá z tvojho nadšeného rozprávania, beletria ťa začína stále viac zaujímať a baviť?
Áno, teraz končím po ročnej práci s dvomi
knihami pre Tatran a mám pred sebou preklad jednej fantasy knihy o mágii z prostredia Afriky.
Niektorí čitatelia si kvalitu prekladu možno neuvedomujú, ale vedia ho oceniť vydavatelia?
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Napríklad s Tatranom sa mi veľmi dobre spolupracuje, pretože oni sú taký zjav na
našej knižnej scéne. Vidno, že im záleží na
kvalite vydaných kníh, lebo spolupracujú s
kvalitnými redaktorkami. V Tatrane viem,
že to budú po mne čítať viacerí a netlačia na
termíny, rýchlosť prekladu. Väčšinou sa stretávam s praxou, aby bol veľmi rýchlo urobený
preklad, rýchla korektúra a šup s knihou do
tlače.
Prekvapilo ťa, koľko práce je za prekladom knihy ?
Určite áno a prekvapilo ma hlavne to, že nie
je také zložité dostať sa k prekladom beletrie.
Je to práve o tom, že fungujete ako profesionálny prekladateľ a tlmočník, nepracujete
sám a spolupracujete s ostatnými kolegami.
Radíte si a stretávate sa na rôznych podujatiach, spoznávate sa a posúvate si zákazky.
Keď ma osloví klient a vidím, že to nie moja
oblasť, nemám problém osloviť ďalšieho kolegu a posunúť mu džob. Aj ja som sa takto dostala napríklad k prekladu Kroník Amberu.
Kolegyňa, ktorá prekladá Hry o tróny, dostala ponuku, ale časovo to nestíhala. Nakoniec
sme ich preložili spoločne ešte s ďalšou spolupracovníčkou a bola to úžasná skúsenosť.
Dobrý prekladateľ je pre knihu nemenej
dôležitý ako samotný autor. Niekedy si však
informáciu o ňom prečítame úplne na konci drobnými písmenami. Väčšina čitateľov
sa ani nezaujíma, kto knihu preložil.
To je pravda, my sa snažíme, aby bolo meno
prekladateľa už na prvej strane knihy alebo na jej obale. Zároveň aby bola verejnosť
viac informovaná o dobrých prekladateľoch.
Existujú aj prekladateľské ceny, ale málokto o
nich vie. Pre odborné preklady je na Slovensku Cena Mateja Bela a za umelecký preklad
je Cena Jána Hollého. Svoje nominácie sem
môžu sem posielať nielen odborníci, ale aj
čitatelia.
Kam môžeme posielať svoj hlas, keby sme
ťa chceli podporiť?
Funguje to tak, že ľudia môžu nominovať
autora prekladu a odborná porota rozhodne
o ocenení.
Máš svoj prekladateľský vzor? Ktorú knihu alebo autora by si rada preložila?
Nemám konkrétny vzor prekladateľa, pretože nedokážem odsledovať všetky preklady
svojich kolegov. Všetci pracujú na viacerých
projektoch a nie je to len beletria, ktorú prekladajú. Rada by som preložila niečo od americkej spisovateľky Anne Rice, autorky knihy
Interview s upírom, ktorá bola aj sfilmovaná.
Jej štýl písania sa mi páči.
Zhovárala sa: Jolana ČULÁKOVÁ
Foto: Jolana ČULÁKOVÁ
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Štyri služby pod jednou strechou

Keď vstúpite do prerobeného rodinného
domčeka na začiatku Hydinárskej ulice, prekvapí vás nielen pekné prostredie ale aj tri
šikovné dámy, ktoré sa rozhodli v našej obci
vytvoriť koncept „domu služieb“. Pod jednou

strechou tu nájdete kaderníctvo, kozmetiku,
manikúru s pedikúrou a čoskoro by mali
pribudnúť masáže. Za týmto nápadom stojí
Erika Molnárová, ktorá kozmetické služby v
obci poskytuje jedenásť rokov. Ako hovorí,
splnil sa jej veľký sen: „Vždy som túžila mať
vlastnú prevádzku a to sa mi teraz splnilo.
Zároveň som chcela vytvoriť priestor, kde
by ľudia našli všetky skrášľovacie a relaxačné
služby pod jednou strechou. Nebolo to vôbec
jednoduché, pretože som bola na materskej,
zároveň som robila ďalej kozmetičku a spoločne s ďalšími kamarátkami, rodinnými príslušníkmi, priateľmi a ochotnými ľuďmi sme
sa pustili do stavebných prác na dome. Ten,
kto sa rozhodol prerobiť rodinný dom na prevádzku, isto vie, o čom hovorím,“ vzdychne si
Erika. Zároveň však dodáva: „Bola to pre nás
veľká skúška a mňa práve preto teší, že nás v
ťažkej chvíli podporovalo a pomáhalo toľko
ľudí, za čo im chceme úprimne a zo srdca poďakovať.“ Erika poskytuje vo svojom vysnívanom kráľovstve krásy okrem ošetrenia pleti aj
masáže tváre, líčenie a liftingový program,
poradenstvo a riešenia pre problému pleť a
depiláciu celého tela. V príjemne zariadenej
miestnosti, v ktorej nechýba veľké zrkadlo a
jej obľúbená levanduľová a fialová farba, sú
pripravené dve lehátka aj malý kávový stolík
s kreslami.
Hneď vo vedľajšej miestnosti, ktorá je príjemne ladená do béžovej a zlatej farby, môžete nájsť ďalšiu službu. Ponúka ju Katarína
Molnárová, ktorá pôvodne vyštudovala vysokú školu v odbore cestovný ruch, ale nakoniec ju osud zavial iným smerom. Absolvovala kurz a od roku 2009 sa venuje manikúre
a nechtovému dizajnu. O dva roky neskôr
pridala aj pedikúru a svoju profesiu by nevy-

menila za nič na svete. „Mám obrovskú radosť, lebo robím to čo ma baví a naozaj som
si nikdy nemyslela, že budem mať raz vlastný
salón. Veľká vďaka patrí predovšetkým manželovej matke Editke Molnárovej, ktorá nám
tento rodinný dom darovala a umožnila nám
tým vytvoriť komplexnú prevádzku. Som nesmierne vďačná tiež svojmu manželovi, ktorý
neváhal vziať bremeno úveru na svoje plecia,
obetoval všetok svoj voľný čas a spolu so svojím bratom sa pustili do náročnej rekonštrukcie“. Okrem úsmevu a pozitívnej energie u
nej nájdete širokú paletu služieb od klasickej
manikúry a pedikúry po modelovanie gélových a akry-gélových nechtov.
Treťou usmievavou dámou do partie je kaderníčka Gabriela Szalaiová. Svoju profesiu
robí 16 rokov a prešla viaceré salóny v Nitre.
Stále to však nebolo ono a premýšľala o prevádzke, ktorá by bola bližšie k domovu. Teraz
našla nielen dobrý kolektív ale aj priestor v
obci, kde vyrastala a nemá ho ďaleko do práce. Tiež má dve deti a tak je to pre ňu veľké
plus. „Keď ma Katka v januári oslovila, potešila ma a ani na okamih som nezaváhala.
Zároveň to bola pre mňa výzva, aby som si
zariadila celú miestnosť podľa seba a svojho
vkusu. Moju prácu mám rada a teší ma, keď
zákazníci odchádzajú spokojní nielen s mojou prácou ale dobre sa cítia aj v peknom prostredí.“ Venuje sa nielen dámskym denným
a spoločenským účesom, ale strihá aj pánov
a deti. Samozrejmosťou je poskytovanie ošetrenia vlasov kvalitnými prípravkami. Ani v
jej salóne nechýba malý kávový stolík a zariadenie s doplnkami v optimistickej žltej farbe.
Od januára plánujú tri mladé podnikateľky
v tomto malom a útulnom „Dome služieb“
otvoriť štvrtú službu – masáže. Okrem širokej ponuky služieb sa rozhodli ísť cestou kvality a tak na prvom mieste je u nich hlavne
ochota, individuálny a profesionálny prístup.
Zákazníci zároveň majú možnosť kúpiť si
darčekový poukaz a zaplatiť služby ako darček pre svojich blízkych. Viac informácií vám
poskytnú na tel. číslach:

Erika Molnárová – 0902 175 526
Katarína Molnárová – 0915 751 358
Gabriela Szalaiová – 0907 050 208
Text: Jolana ČULÁKOVÁ
Foto: archív E.M., K.M. a G.S.
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Rada školy a Rodičovské združenie
pri Základnej škole Výčapy – Opatovce
si Vás dovoľujú pozvať na

17. školský ples
2. február 2019 o 19. hodine
Kultúrny dom Výčapy – Opatovce
Hudba: AT Band
Program: žiaci základnej školy

Cena vstupenky pre 1 osobu 25 €

V cene je zahrnuté: prípitok, dve večere, káva, víno, nealko, zákusok
Predaj vstupeniek: Ing. Zuzana Matyová
tel.: 0908 415 533, Reštaurácia Amigo

Výťažok z plesu bude použitý na rozvoj školy
Na základe zákona č. 18/2018 Z.z. Vás informujeme, že na akcii bude zhotovený záznam
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