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• Heligonkári hostili 5. ročník Heligonkárov
na Podzoborí
• Krátko o realizovaných a pripravovaných
projektoch
• Začiatok školského roku 2018/2019

Skauti z 26. zboru svätého Cyrila a Metoda sa vybrali tento rok
do tábora neďaleko Liptovskej Mary do dedinky Prosiek. Ako
prežili dva týždne plné zážitkov a dobrodružstiev sa dočítate na
2 – 3. strane.

Krajské osvetové stredisko v Nitre vydá na rok 2019 kalendár
krojov Podzoboria, ktorého súčasťou bude aj svadobný kroj
z našej obce. V článku Jolany Čulákovej na 4. strane sa dočítate
o podrobnostiach z fotenia.

V jeden nedeľný večer sa 55 pútnikov vydalo naprieč Európou. Ich cieľom boli najväčšie pútnické miesta kresťanov. Viac o tejto ceste
sa dozviete v článku Z Výčap až k brehom Atlantiku od Gabriely Jánoškovej na stranách 6 – 8.
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Zlákal nás Liptov a krásna Prosiecka dolina
Skauti z 26. Zboru svätého Cyrila a Metoda Výčapy – Opatovce sa vybrali tento rok do tábora neďaleko Liptovskej Mary
do dedinky Prosiek. Tu prežili dva týždne plné zážitkov a dobrodružstiev s výhľadmi na tatranské štíty.
Keď sme prišli a trochu sa udomácnili, tak sa
konal pracovný nástup. Pri nástupe vodca každej družine udelil nejakú úlohu, ktorú má spraviť. Napríklad stavanie latrín alebo zhotovovanie
košov. Boli to rôzne úlohy. Deň ubehol celkom
rýchlo. Večer už boli hotové skoro všetky práce
až na latríny, ktoré sa dokončili do pár dní. Po
večeri sme sa všetci išli pozrieť na Kojbanoviny.
To sú ako televízne noviny, v ktorých nás reportér oboznámil s tým, že vo svete vypukla choroba. V pondelok, čiže na druhý deň, nám predstavili hlavnú doktorku, ktorá nás oboznámila s
chorobou. Bol to vírus menom Panola. Zistilo
sa, že tento vírus bol nájdený už dávno, vedcom
menom Edgar. Edgar veľmi dávno vynašiel liek
na túto chorobu. V denníku bol napísaný po-

stup, ako máme zostrojiť stroj času, kvôli ingredienciám na liek. Dostali sme balíček, v ktorom
bolo rúško a skúmavka. Rúško preto, aby sme sa
ubránili chorobe. V utorok sme dostali papierik so zakódovanou informáciou a radca dostal
vytlačenú morzeovku. Ku koncu sme sa mali
dostať lúštením a plnením rôznych úloh, ktoré
nás dostali do potoka, kde sme hľadali zlato.
Zlato sme vymenili za niektoré z tých surovín.
V stredu cez tábor bežala čarodejnica, za ktorou
sme utekali. Nanešťastie nám utiekla, ale ako
rýchlo bežala, tak jej vypadol obhorený papier,
na ktorom bola napísaná ďalšia ingrediencia.
Po tábore nám porozmiestňovali papieriky, na
ktorých bolo napísané napríklad DSOT. Slovo
sme si museli zapamätať a predviesť to s celou

družinou určenej osobe naraz. D- drep, S- skok.
O- otočka, T- tlesk. Po hre nám zostali indície,
podľa ktorých sme mali nájsť ďalšiu surovinu
do lieku. Surovina sa nachádzala u čarodejníc.
Čarodejnice od nás chceli, aby sme im zahrali
scénky výmenou za surovinu. Vo štvrtok sme sa
vybrali na Liptovskú Maru. Tam sme mali bežať
z pláže za chlapcami do vody pre indíciu, ktorú
sme potom lúštili. Piatok sme mali úlohu urobiť jednému členovi družiny vojenskú výstroj,
ktorú musel mať oblečenú až do ďalšej hry. Výstroj bola hodnotená na začiatku, a potom na
konci, že ako dopadla po niekoľkých hodinách.
Stanovište bolo mínové pole. Jeden člen musel
mať zaviazané oči a my sme ho mali navigovať
aby sa dostal na koniec a priniesol nádobu s
vodou. Ďalej sme hádali hádanky. Na ďalšom
stanovišti sme museli prebehnúť aby nám protivník nevytrhol šatku, ktorú sme mali zastrčenú v gatiach. Na poslednom stanovišti nám
merali čas, že ako dlho sa vydržíme nesmiať na
plyšovej hračke bobra, ktorá vydávala zvuky. O
23:00 sa uskutočnila nočná hra. Na lúke nám
rozhádzali farebné prúžky, ktoré sme mali pozbierať a preniesť. Vtom nám zabraňovali starší
skauti, ktorí nám prúžky brali. V sobotu sme išli
do dediny. Hrali sme hru menom dedinská zvedavka. Dostali sme papier s otázkami ohľadom
dediny, na ktoré sme sa pýtali dedinčanov alebo sme ich vyhľadali na tabuliach. Keď sme to
už mali, tak sme od dedinčanov zháňali cukor,
soľ... Ak sme od nich dostali túto surovinu, tak
sme to vymenili za dobrý skutok. Potom sme sa
vrátili do tábora, kde sme museli zmiešať a uvariť všetky ingrediencie na liek proti vírusu. Liek
sme potom odoslali do krajín, aby sme uzdra-
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vili nakazených. V nedeľu bol návštevný deň.
Prišli rodičia a dopoludnia bola sv. omša. Takže
celý deň bol vlastne taký kľudný a oddychový.
V pondelok boli opäť Kojbanoviny. Zistili sme,
že liek nezabral a potrebovali sme nájsť viac surovín na liek. Ešte v ten deň sme sa vybrali na
túru do Kvačianskej doliny. Desiaty deň tábora sme mali cvičnú evakuáciu. Po nej sme mali
skautskú prax, kde nás učili zakladať oheň alebo si vyrobiť kožené náramky. Večer skauti išli

na Puťák, čiže sme dostali mapu, kde bolo vyznačené miesto, kam sa máme dostať a prespať
tam. Na večeru sme si mali na ohni, v železnej
nádobe pripraviť halušky. V stredu sme dostali
úlohy, za ktoré sme dostávali nejaké kamienky
alebo tak. Na dvanásty deň sa išlo opäť na Liptovskú Maru, kde sme sa opaľovali a kúpali. V
piatok sme zasa varili liek. Potom sme našli list
od vedca, kde bol napísaný čas, miesto, spôsob
prepravy na miesto. Vyvrcholenie tohto všetké-
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ho bolo, že sme sa dozvedeli, ktorá družina vyhrala celú súťaž a že sme zachránili svet pred vírusom Panola. Po celý čas v tábore sa hodnotila
čistota stanov, ktorú vyhrala družina Bubliniek.
Celý tábor bol zvládnutý úžasne a veľmi sa nám
páčilo prestredie Liptova. Už sa tešíme na ďalší
skautský tábor.
Text: Andrea ANGERMAYEROVÁ
Foto: archív zboru

Medzinárodné stretnutie Skautov
a Skautiek vo Výčapoch – Opatovciach

Po mnohých horúcich letných dňoch a niekoľkých výzvach zdolaných v Prosieckej doline na skautskom tábore, nastal čas otvoriť
ďalší skautský rok. Pred nami je opäť mnoho

dobrodružstiev a zážitkov. No vráťme sa ešte
trochu v čase.
Otvorenie nového skautského roka bolo
tento krát v skutku neobyčajné. Navštívili

nás totiž skautskí zástupcovia krajín z celého
sveta. Mali sme možnosť spoznať nový jazyk
a naučiť sa zopár slov v taliančine, či dokonca
zatancovať si na tradičnú ruskú nôtu. Celé popoludnie sa nieslo v duchu pomoci krajinám,
ktoré to potrebujú a zároveň neodmysliteľnej
zábavy. Veď predsa skaut má byť veselej mysle
a odvážny.
Okrem iného sme prijali do nášho zboru
aj mnoho nových členov a ukázali im zopár
tradícií, aké v skautingu máme. A napokon
sme sa všetci, ako jedna veľká rodina, zišli pri
slávnostnom obrade ohňa, kde sme zapálili
vatru, a tak oficiálne zahájili ďalší rok. Rok
plný dobrodružstiev, nezabudnuteľných zážitkov a výziev, rok v ktorom sa budú skauti
z celého sveta opäť snažiť zlepšovať seba a ísť
tak príkladom svojmu okoliu, a to s úsmevom
a radosťou.
Nakoniec už len skautingu zdar! A nech je
tento rok ešte lepším, ako bol ten posledný.
Text: Laura PITERKOVÁ
Foto: Lucia HORÁKOVÁ
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Malé jubileum za nami: „nevyhoďte svoj tovar“

Keď som sa vlani zamýšľal nad hodnotením
štvrtého ročníka Heligonkárov na Podzoborí,
začínal som myšlienkou z kmotrovskej polky
„Nie sme my tak starí, ešte v kalendári dosť
dni čaká na nás“. Tá myšlienka má okrem
krásnej melódie svojho „ducha“.
Rozhliadnime sa, ako si vo svete chránia a
zveľaďujú národy svoje kultúrne dedičstvo.
Aj my máme vo folklóre ukrytých mnoho
krojov, piesní, tancov, ktoré sme zdedili. Pre-

páčte mi, že sústavne „omieľam“ a neúnavne
pripomínam zachovanie starých zvykov, tradícií po našich dedoch a otcoch.
Heligónka, malá drevená skrinka, robievala radosť ľudom z generácie na generáciu pri
rôznych príležitostiach. Že je tomu tak, sme
mali možnosť vidieť aj u nás, rôzne vekove
kategórie hry na heligónku a počuť krásne
hlasy interpretov z rôznych kútov Slovenska
od najmladších po najstarších, čo publikum

ocenilo potleskom. Som rád, že som stal pri
zrode myšlienky, konať heligonkársky „festival“ aj u nás a budem rád, keď toto kultúrne
dedičstvo bude naberať širšie a krajšie kontúry.
Každé odvetvie kultúry má svojich priaznivcov, no tých všestranných je pomenej, ale
to je prirodzený jav. Preto vnímam aj účasť
domáceho obecenstva na heligonkárskom
„festivale“ takú, aká je. Na tomto 5. ročníku
už bolo vidieť väčší počet domácich záujemcov. Po skončení oficiálnej časti ešte dlho
zneli tóny heligóniek a tancovačka v sále kultúrneho domu.
Priliehavé a zaujímavé sú myšlienky filozofa a antropológa Jozepfa Grim Feinberga:
„Ešte sa definitívne nerozhodlo, či ľudové
piesne patria zdravému jadru národa, alebo
vyhnancom tohto sveta. Či sa esencia ľudu
nachádza u „poriadnych“ reprezentantov
lokálnej jednoty zakorenených v tradíciách
jedného miesta alebo u vylúčených tulákov,
ktorí nosia povesti v batohu na svojej ceste
od práce k práci, od života k novému životu.“
Walter Benjamin „v eseji Rozprávač predkladá dve postavy – kypriča pôdy a vandráka
na mori – ako spolutvorcov veľkých ľudových
tradícií... Piesne odjakživa, veľké cestovateľky, získali domov – a domáce väzenie. Pred
povozníkmi piesní, ktorí domov ešte nemali,
sa dvere zabuchli. Nevyhodili však svoj tovar...“ Sú to myšlienky, ktoré nás nabádajú k
počúvaniu a rozvíjaniu tejto zašlej, no u nás
pokračujúcej tradície. Nevyhodiť svoj tovar.
Želám všetkým ľuďom dobrej vôle, nech im
piesne a tóny heligóniek prinášajú zdravie,
súdržnosť a pohodu v každodennom živote.
Na záver mi ostáva srdečne sa poďakovať
všetkým sponzorom a priateľom, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a priebehu 5. ročníka Heligonkárov na Podzoborí a šírili tak
dobré meno obci Výčapy – Opatovce.
Text: Ján RAPAN,
vedúci skupiny Podzoborskí heligonkári
Foto: Milan HLÔŠKA

Oslavovali sme 2 dni
V predvečer výročia SNP sa pri Pomníku padlých zhromaždili občania, aby si
kladením vencov pripomenuli udalosti
ktoré sa udiali pred 74 rokmi. Pán starosta svojim krásnym príhovorom priblížil aj
mladším účastníkom historickú podstatu
týchto udalostí.

Oslavy pokračovali o 3 dni zapálením
vatry zvrchovanosti. Veľká vatra sa s pomocou pracovníkov obecného úradu rozhorela aj do menších ohnísk, kde si nielen
deti mohli opiecť špekáčiky.
Počasie vyšlo a preto sa nás na miestnom
futbalovom ihrisku zišlo mnoho. A po

lete plnom dovoleniek sme sa opäť stretli
s priateľmi, deti so spolužiakmi a spoločne sme strávili krásny letný večer. Zlatým
klincom večera bol ako vždy ohňostroj,
ktorý rozžiaril oči nielen najmenším
účastníkom.
Text: Jana KUNOVÁ
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Výčapský kroj sa objaví
v kalendári na rok 2019
Krajské osvetové stredisko v Nitre vydá
na rok 2019 kalendár krojov Podzoboria,
ktorého súčasťou bude aj svadobný kroj z
našej obce. Po minuloročnom úspechu, keď
po prvýkrát vydali veľkoformátový závesný
kalendár s krojmi z nášho regiónu, sa opäť
rozhodli pre zdokumentovanie svadobného oblečenia a zvykov. Pracovníčka KOS
Silvia Vargová oslovila obce a ľudí, ktorí sa
folklórom alebo zachovávaním zvykov zaoberajú, spoločne vybrali kroje, ochotných
„modelov a modelky“ z jednotlivých dedín
a tí prišli počas leta na fotenie do priestorov KOS. Tu ich už čakala profesionálna
forografka a vizážistky a začalo sa s obliekaním, úpravami až napokon so samotným
fotením. Z našej obce sem priniesla kroj
pani Júlia Tóthová, ktorá má ešte originálny, pôvodný svadobný výčapský kroj aj
s partou. Obliekla si ho jej vnučka Lucia.
Spolu s ňou však na fotografii budete môcť
vidieť aj ďalšiu vnučku Tamarku, ktorá bola
oblečené v detskom kroji a spolu so sesternicou stvárňujú na fotke nevestu s malou
družičkou. Ako mi povedala Lucia Tóthová,

vydržať v kroji niekoľko hodín bolo náročné. „Neviem si ani predstaviť, ako v tom vydržali ženy v minulosti, pretože kroj mám
oblečený iba hodinu a už mi je horúco a
potím sa. Okrem toho ma na hlave veľmi
tlačí svadobná parta, ktorá je síce krásna,
ale už ledva čakám, kedy mi ju dajú dolu,“
hovorí s úsmevom Lucia. Pani Júlia Tóthová upozorňuje, že pôvodný kroj si vyžaduje
nielen opatrné zaobchádzanie ale aj opatrnosť všade tam, kde s ním prídu. Niektorí
si totiž neuvedomujú vzácnosť historických
kusov alebo naopak až veľmi dobre vedia,
akú majú nevyčísliteľnú hodnotu a už sa jej
prihodilo, že niektoré časti sa nenávratne
stratili. „Som ale rada, že môžem ukázať
kroj verejnosti, že sa naše zvyky a tradície
dostávajú hlavne medzi mladých, aby vedeli, ako žili ich rodičia a prarodičia.
Svadobný kroj v našej dedine napríklad
mali oblečený dievčatá aj na birmovku spolu s partou a dedil sa z generácie na generáciu. Tento mala oblečený aj moja birmovná
dcéra v sedemdesiatych rokoch, a bolo to
veľmi pekné.“

Pani Júlia Tóthová opatrne pripravuje skladanú sukňu, ktorú si oblečie jej vnučka Lucia na fotenie v priestoroch Krajského osvetového
strediska v Nitre.

Dnes je veľkým trendom nosiť folklórne prvky na oblečení a mnohé spevácke a
tanečné súbory majú rôzne kroje, často s
pomiešanými prvkami a na to si treba dať
podľa Silvie Vargovej veľký pozor: „Aj pri
tomto fotení sme mali problém, že niektoré ženy a dievčatá mali namaľované nechty
alebo zlaté náušnice. Aj preto sa snažíme
vrátiť k pôvodným krojom a komunikujeme so staršou generáciou, ktorá si pamätá
zvyky aj detaily.
Každá dedina má svoj osobitý kroj a aj
také drobnosti ako uviazanie mašle alebo
šatky je svojské a originálne. A na to by
mali myslieť všetci, ktorí si oblečú alebo
vystavujú kroj napríklad v historickej izbe
a tvrdia, že je pôvodný z ich obce,“ dodáva
Silvia Vargová.
Na fotografiách sa objavia aj kroje z Jelšoviec, Bádic, Mecheníc a ďalších obcí z
Podzoborského regiónu. Kalendár s fotografiami svadobných krojov si môžete zakúpiť v KOS v Nitre a bude k dispozícii aj na
obecnom úrade.
Text a foto: Jolana ČULÁKOVÁ

Sesternice Lucia a Tamarka Tóthové sa síce usmievajú, ale v krojoch sa v letných horúčavách potili a ledva čakali, kedy ich dajú
dolu.

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
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Z Výčap až k brehom Atlantiku
V nedeľu večer, 8. júla 2018, s požehnaním dekana Petra Brenkusa, nastúpilo do autobusu 55 pútnikov. Bolo pred nami asi
3500 km naprieč Európou, až k brehom Atlantického oceánu. Našim cieľom boli najväčšie pútnické miesta kresťanov.

Prvý deň
Cez Rakúsko sme pricestovali do hornatého kraja
Lombardska na severe Apeninského polostrova.
Miláno je druhé najväčšie mesto a hlavné ekonomické centrum Talianska. Malebnými uličkami
sme sa dostali k budove preslávenej opery Teatro
alla Scala, ktorá bola založená a otvorená v roku
1778 z vôle vládkyne Márie Terézie. Budova zvonka nie je vábivá, ale vo vnútri je vykladaná zlatom a
zamatom. Oproti je pomník Leonarda da Vinciho,
významného talianskeho renesančného architekta,
hudobníka, vynálezcu, staviteľa, sochára a maliara. Milánsky dóm je po Seville druhou najväčšou
gotickou katedrálou na svete. Výstavba trvala od
14. do 16. storočia. Fasáda je pokrytá mramorovými doskami, ozdobená 135 vežičkami, farebnými
vitrážnymi oknami. Zmestí sa doňho 22 000 ľudí.
Po prísnej bezpečnostnej prehliadke sme vstúpili
do majestátneho dómu. V priestore za hlavným
oltárom sme sa zúčastnili na talianskej sv. omši.
Navštívili sme hrobku sv. Karola Boromejského,
ktorý v 16. storočí obnovil Tridentský koncil, zakladal semináre, zostavoval nový katechizmus.
Galéria Viktora Emanuela II. je majestátna luxusná
pasáž, v tvare latinského kríža, dokončená v roku
1877, nazvaná po kráľovi, zjednotiteľovi Talianska.
Presklená kupola vo výške 40 m, mozaiková mramorová podlaha, na prízemí luxusné obchody najslávnejších značiek a kaviarne, na poschodí byty.
Veď Miláno je kozmopolitné mesto, mesto módy.
Diaľnicou A 10 sme sa presúvali popri pobreží
smerom k Francúzsku. Videli sme Janovský prístav,
pohoria boli prešpikované mnohými tunelmi. Míňali sme olivové sady, vinohrady, polia skleníkov so
zeleninou, videli sme malebné dedinky s roztrúsenými domčekmi na kopcoch. V podvečer sme sa
ubytovali v Cannes. Pôvodne rybársky prístav sa
zmenil na moderné kúpele s luxusnými hotelmi lemujúcimi promenádu La Croisette. Po krátkej prechádzke sme prišli v Festivalovému palácu, kde sa
od roku 1946 koná Medzinárodný filmový festival.
Ako filmové hviezdy sme sa odfotili na červenom
koberci, cez palmový park sme prišli k prístavu,
kde kotvili nádherné jachty. Niektorí sa okúpali v
Stredozemnom mori.

Druhý deň
Deň sme začali sv. omšou v malom kostole Krista Kráľa. Dnešným cieľom bol jeden z mini štátov
Európy, Monacké kniežatstvo. Je to mestský štát a
druhá najmenšia krajina po Vatikáne. Nachádza sa
na Francúzskej riviére. Krajina je bankovým rajom
a cestovný ruch je založený na slávnom kasíne v
Monte Carlo. Svoj domov tu majú mnohé svetové
celebrity. V prístave kotvili nablýskané jachty, po
uliciach sa premávali miliónové autá. V týchto úzkych uliciach sa konajú automobilové preteky F1.
Monako je dedičnou konštitučnou monarchiou,
hlavou štátu je knieža Albert II. Prechádzali sme
popri Oceánografickom múzeu. Práve na poludnie, za hlaholu zvonov, sme vstúpili do Monackej
katedrály, Katedrály Nepoškvrnenej Matky Božej.
Stojí na mieste kaplnky z roku 1252, stavali ju v rokoch 1875 až 1903. Je tu pochovaných veľa vládcov
a ľudí z rodu Grimaldiovcov. Monaco Ville je štvrť
plná historických pamiatok. Kniežací palác bol v
17. storočí prebudovaný z nedobytnej pevnosti z
roku 1191. Zrazu sa na námestí objavilo auto, vojaci mu zasalutovali a vtedy sme si všimli, že za volantom sedel sám knieža.
Popoludní sme odišli do Monte Carla. Je to najznámejšia a najbohatšia časť Monaka, s množstvom
kasín, bohatých ľudí a prepychu. Cez park a čulý
stavebný ruch na okolí sme sa dostali až k slávnemu kasínu. Nakoľko krajina bola v minulosti v
hospodárskom deficite, knieža Karol III. založil v

roku 1860 kúpele s kasínom na zaistenie prosperity
a zrušil platenie daní. Mnohí sme vošli dnu, prezreli si miesto hazardu a možno niekto tam aj prehral
nejaké Euro. Po návrate sme sa ešte okúpali v mori.
Večer bol pre priaznivcov futbalu plný napätia, veď
sledovať na námestí semifinálový zápas bol veľkým
zážitkom. Francúzsko zdolalo Belgicko 1:0 a postúpilo do finále majstrovstiev sveta vo futbale. Veľká
radosť, eufória a oslavy zachvátili nielen skalných
fanúšikov.
Tretí deň
Po raňajkách sme cestovali ďalej. Dopoludnia sme
sa zastavili v historickom meste Arles na rieke
Rhône. V 3. storočí sa stalo sídlom biskupa. V 19.
storočí tu žili slávni maliari, pôsobil tu aj Vincent
van Gogh, ktorý tu v roku 1888 namaľoval 300
obrazov. Prechádzali sme okolo rímskeho amfiteátra z roku 90, s kapacitou 20 000 divákov, kde
sa aj v dnešných časoch hrajú divadelné hry a konajú festivaly. Úzkymi, malebnými uličkami, ktoré
lemujú obchodíky so suvenírmi, sme sa dostali až
na Námestie republiky s obeliskom, k Bazilike sv.
Trofima v románskom štýle z 12. storočia. Portál
je bohato zdobený plastikami Ježiša Krista, evanjelistov a Posledného súdu. V Arles začína časť cesty
do Compostely.
Na poludnie sme odchádzali do Lúrd, cestou sme
si pozreli film o zjavení. Lurdy je mesto na juhu
Francúzska, v podhorí Pyrenejí. Bernadetta Soubirousová sa narodila v roku 1844 v chudobnej rodi-
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ne mlynára. Dňa 11. 2. 1858 pri zbieraní konárov
na kúrenie uvidela v jaskyni Missabielle nádhernú
pani. Spoločne sa pomodlili ruženec. Chýr o 18
zjaveniach, naposledy 16. 7. 1858, sa šíril veľmi
rýchlo. Na mieste zjavenia vytryskol prameň vody,
postavili tu kaplnku. Po niekoľkých zákazoch, neskorších zázračných uzdraveniach, vypočúvaní
Bernadetty, biskup dňa 18. 1. 1862 dekrétom potvrdil, že zjavenia sú pravé. Panna Mária vyzvala
svet k pokániu a modlitbe za hriešnikov. Bernadetta vstúpila v roku 1866 do rehole neverských
sestier. V ťažkej chorobe prežila dvanásť rokov.
Zomrela v roku 1879. Za svätú ju vyhlásili 8. 12.
1933, na sviatok Nepoškvrneného počatia. Neskôr
exhumované a v mestečku Nevers vystavené telo
Bernadetty zostalo neporušené. Po ubytovaní v hoteli sme peši prešli do ústredného chrámu, kde sme
o 19.00 h mali sv. omšu.
Štvrtý deň
V tento deň sme si prehliadli Lurdy. Veľké
priestranstvo určené pre pútnikov, Esplanadum,
tvorí komplex chrámov. Neogotická Bazilika Nepoškvrneného počatia má 12 oltárov a 19 vitráží.
Zvonkohra hrá každú hodinu refrén piesne Ave
Maria. Bazilika stojí priamo nad Kryptou. Krypta
je prvý kostol postavený na mieste zjavenia vyhĺbením do Massabielskej skaly. Skalu takmer nevidno, nakoľko je pokrytá mramorovými tabuľkami
vďaky. Bazilika Ružencovej Panny Márie stojí v
popredí, rampami a schodiskom je pripojená ku
Krypte a hornej bazilike. Kupola stojí na štyroch
pilieroch, okolo lode je 15 kaplniek s tajomstvami
ruženca. Tu na kraji začína krížová cesta. Po pravej strane rieky Gave je jaskyňa so sochou Panny
Márie, pred ňou sú horiace sviece. Pozdĺž skaly sú
pramene lurdskej vody s fontánami a kúpeľmi. Na
druhom brehu sa nachádza Kostol sv. Bernadetty z
roku 1986. Stojí na mieste posledného zjavenia. Má
tvar amfiteátra a kapacitu 5 000 ľudí. Bazilika Pia X.
neruší zelenú plochu Esplanada, nakoľko je vykopaná v podzemí. Rebrové oblúky majú tvar prevrátenej lode. Má kapacitu takmer 40 000 pútnikov. Je
osvetlená tromi vitrážami o zjaveniach, ozdobená
zastaveniami krížovej cesty a tajomstvami ruženca.
Pre chorých sú v okolí k dispozícii centrá pre ubytovanie. O hendikepovaných a vozíčkarov sa starajú desiatky rehoľníčok, zdravotníkov a dobrovoľníkov. Bolo dojímavé vidieť toľko choroby, utrpenia
a bolesti, ale aj láskavosti, pokory v srdci a nádeje
na uzdravenie.
Na poludnie sme v Krypte slávili sv. omšu. Popoludní sa časť pútnikov vybrala úzkymi uličkami
do múzea sv. Bernadetty. Nachádza sa v priestoroch mlynu Boly, v dome kde sa narodila. Sú tu
vystavené fotografie a osobné veci. Navštívili sme
aj Le Cachot, miestnosť v bývalom väzení, kde rodina prežila časť života. Pozreli sme si farský kostol Božského Srdca Ježišovho, kde bola pokrstená.
Niektorí pútnici sa boli okúpať v lurdskej vode. Za
asistencie ponorením svojho tela a duše v hlbokej
modlitbe vyšli z vody suchí. V parku sme sa pomodlili krížovú cestu. O 17.00 h sme sa zúčastnili

na eucharistickej procesii. Od adoračnej kaplnky
išli na začiatku procesie vozíčkari s doprovodom,
potom sa pripojili skupiny pútnikov z rôznych
krajín sveta. V Bazilike Pia X. bola eucharistická
pobožnosť a požehnanie. Po večeri sme odišli na
Mariánsku, tzv. sviečkovú procesiu, ktorá sa začala
o 21.00 h pri jaskyni. Sprievod sa presúval so zapálenými sviečkami a spievaním Ave Maria. Počas
procesie sa modlil ruženec, modlitba Zdravas zaznievala vo viacerých svetových jazykoch a teraz
znela aj v slovenčine. Na záver sa spievala Salve
Regina a biskupi a kňazi udelili pútnikom požehnanie. Podaním rúk sme sa v pokoji rozišli, niektorí ešte rozjímať do jaskyne, niektorí si nabrať vodu
z prameňa a potom sa už uložiť na spánok. Bol to
veľmi silný a dojímavý zážitok, keď sme včera večer
sledovali procesiu z výšky chrámového schodiska,
keď bola Esplanada osvietená stovkami mihotajúcich sa plameňov sviečok. A dnes večer byť priamo
účastníkom tejto procesie.
Celý komplex Esplanada je prístupný pútnikom
nepretržite počas celého roka. Každý deň sa konajú
sväté omše, procesie, modlitby. Od roku 1874 sa začína tradícia francúzskych národných pútí, od roku
1948 sú medzinárodným pútnickým miestom.
Ročne sem prichádza asi 5 miliónov pútnikov, aby
sa modlili a umyli vo vode z prameňa veriac, že od
Boha dosiahnu uzdravenie tela i duše. Lekársky
bolo uznaných asi 2 000 uzdravení.
Piaty deň
V skorých ranných hodinách sme cestovali do Španielska, ktoré je konštitučnou monarchiou. Oviedo, ležiace na severe, je hlavným mestom Astúrie.
Bolo založené v roku 761. Kráľ Alfonso II. Astúrsky
sem presťahoval hlavné mesto. Dňa 4. 9. 829 sa kráľ
stal prvým pútnikom do Santiago de Compostela.
Tu začína prvá pútnická trasa Camino Primitivo
/cca 350 km/. Malebnými uličkami sme sa dostali ku Katedrále sv. Salvadora. Neskorogotická
stavba bola postavená v rokoch 1388 až 1528, má
monumentálny zlatý oltár. Srdcom katedrály je
Camara Santa, kaplnka v podzemí, kde sú uložené najcennejšie symboly kresťanského Španielska.
Uchováva sa tu šatka z Ovieda, do ktorej bola údajne zavinutá Kristova hlava po jeho smrti na kríži.
Pod katedrálou sú hrobky, v diecéznom múzeu
sú vystavené exponáty s cirkevnou tematikou. V
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kaplnke sv. Barbory sme mali o 16.00 h sv. omšu.
Cestovali sme do Compostely a zároveň pozerali
film Púť. Neskoro večer sme sa ubytovali v pútnických bungalovoch.
Šiesty deň
Skoro ráno sme sa úzkymi uličkami, za hlaholu
zvonov, dostali na námestie pred katedrálou v Santiago de Compostela v Galícii. Svätostánok je spojený s rokom 814, keď bol objavený stratený hrob
sv. Jakuba. Jakub patril medzi Kristových najdôvernejších učeníkov, bol povolávaný k významným
udalostiam. Bol prvý biskup Jeruzalema. Španielsko sa stalo domovom jeho ostatkov. Nad hrobom
apoštola postavili v rokoch 1075-1150 trojloďovú
baziliku, vysvätili ju v roku 1211. Priečelie je barokové, významný je portál zlatníkov a portál
Slávy. Obrovskú kadidelnicu rozhúpava 8 mužov.
Ostatky sv. Jakuba boli uložené do strieborného
sarkofágu v krypte. Relikviárové poprsie, ktoré
obsahuje lebku, môžu pútnici objať okolo ramien.
Cesta svätého Jakuba je názov púte vedúcej ku katedrále. Symbolom sa stala mušľa hrebenatka veľká. Pozdĺž cesty boli zriaďované kostoly a kláštory s
relikviami. Na púť chodia ľudia, aby obnovili vzťah
s Bohom, aby našli samých seba. Pútnici majú pas,
do ktorého zbierajú pečiatky z navštívených miest.
Na konci púte dostanú dekrét o absolvovaní Camina. Na námestí sme stretli unavených, ale napriek
tomu šťastných peších pútnikov. Ich radosť a dojatie vtláčali slzy aj do našich očí.
Okolo poludnia sme pricestovali do Portugalskej
republiky. Navštívili sme dedinu Balazar. V roku
1904 sa tu narodila Alexandrina Maria da Costa.
Ako 14-ročnú ju napadli traja muži. Uchrániac
svoju čistotu, vyskočila z okna a zostala pripútaná
na lôžko. Asi 13 rokov žila len z eucharistie, zomrela v roku 1955. Mystička bola v roku 2004 blahorečená. Je pochovaná vo farskom kostole, kde sme
o 14.00 h mali sv. omšu. Navštívili sme jej rodný
dom, v ktorom je zriadené múzeum. Cestovali sme
do Fatimy a pozreli sme si film. Podvečer nás pri
vstupe do mesta vítal monument troch pastierikov,
ktorým sa zjavila Panna Mária. Večer po ubytovaní
sme sa poprechádzali po Sanktuáriu.
Siedmy deň
V nedeľu o 7.00 h sme boli na sv. omši v jednej z
kaplniek pod Bazilikou sv. Trojice. Je to moderná
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novostavba na druhom konci námestia. Prechádzali sme cez olivový sad, v ktorom boli zastavenia
krížovej cesty postavené z darov maďarských katolíkov, ktorí ušli na Západ. Dostali sme sa do dediny
Aljustrel. Navštívili sme múzeum v rodnom dome
Lucie a rodný dom Františka a Jacinty. Portugalsko
je producentom kvalitného vína, čo sme si mohli
overiť na degustácii a aj nakúpiť pár fliaš. Po nedeľnom obede v reštaurácii sme navštívili predajňu s
výrobňou devocionálií. V širokej ponuke si každý
vybral niečo zaujímavé.
Popoludní sme si prehliadli Sanktuárium. Kolonáda má 200 stĺpov. Bazilika Panny Márie Ružencovej je postavená na mieste zjavenia. Lúcia už v
roku 1915 videla anjela, ktorý sa zjavil trikrát. Deti
Francisco /9/ a Jacinta /7/ Marto a Lúcia dos Santos
/10/ v Cova da Iria 13. 5. 1917 pásli ovce. Mysleli
si, že prichádza búrka, keď sa im pri dube zjavila
Panna Mária. Komunikovala a odovzdávala im
svoje posolstvá do 13. 10. V ten deň pršalo a bol
vietor. Stal sa zázrak, keď až 70 000 ľudí videlo tzv.
10 minútový tanec slnka. V posolstvách bola výzva
k dennej modlitbe ruženca a prinášaniu zmiernej
obety za obrátenie hriešnikov. Cirkev uznala pravosť zjavení v roku 1930. Postupne sa okolie duba
premenilo na veľké námestie, kde sa zmestí 200 000
ľudí. Neobarokový chrám bol postavený v rokoch
1928 – 1953. Nad vchodom stojí 4,73 m vysoká
socha Panny Márie. Kostolnú vežu vysokú 65 m
zakončuje bronzová koruna a kríž. Zvonkohru
tvorí 62 zvonov. Vo vnútri je 15 oltárov zasvätených tajomstvám ruženca. Vitráže znázorňujú
mariánske zjavenia. Vo vnútri sa nachádzajú hroby
troch vizionárov. Čoskoro po zjaveniach zomreli
Francisco /1919/ a Jacinta /1920/. Lúcia vstúpila do
kláštora a zomrela v roku 2005. V blízkosti duba
bola postavená Kaplnka zjavení. Za sklom je socha
Panny Márie. V korune sa nachádza projektil, kto-

rý zasiahol pápeža Jána Pavla II. pri atentáte 13. 5.
1981. Denne sa tu slúžia omše v rôznych jazykoch.
Každý večer o 21.30 h sa tu modlí ruženec s horiacimi sviečkami v rukách. Nasleduje procesia po
námestí za spevu Ave Maria. V ten večer sme sa
modlitieb zúčastnili aj my. Z jednej strany námestia ku Kaplnke vedie kamenný chodník. Po ňom
sa kľačiac presúvajú veriaci so svojimi prosbami.
Ôsmy deň
Ráno o 7.00 h sme sa zúčastnili sv. omše v Bazilike
Panny Márie. Po raňajkách sme cestovali do hlavného mesta, Lisabonu, ktoré je hospodárskym,
kultúrnym centrom a významným prístavom, zaujímavé sú historické električky. Portugalsko bolo
v 15. storočí koloniálnou mocnosťou. Dostali sme
sa pred najstaršiu Katedrálu Panny Márie – katedrálu Se s dvomi vežami. Navštívili sme kostol
postavený na mieste rodného domu sv. Antona
Paduánskeho /1195 – 1231/, učiteľa cirkvi. V podzemí sa ešte nachádzajú zvyšky pôvodného domu.
Ochutnali sme aj chlieb sv. Antona. Dominantou
mesta je monumentálna socha Krista, pri oceáne
50 m vysoký Pamätník objaviteľov s významnými
osobnosťami, Belémska veža slúžila ako pevnosť
i maják, prešli sme okolo kláštora a chrámu sv.
Hieronýma postaveného v manuelovskom slohu.

Popoludní sme odišli do rybárskej dediny Nazaré.
Dnes je to prímorské letovisko. Poprechádzali sme
sa po piesočnatej pláži, vnímali mohutnú silu Atlantického oceánu, tí odvážnejší skočili do jeho
studených, spenených vĺn. V okolí sme obdivovali
úrodnú krajinu, olivové sady, vinohrady, korkové
stromy, tradičné kroje, keramické výrobky, množstvo predmetov z korku /kabelky, pohľadnice,
úžitkové predmety/. Posledný večer sme sa ešte
zúčastnili na sviečkovej procesii.
V utorok ráno o 5.00 h sme mali sv. omšu v Kaplnke zjavení. Po raňajkách sme cestovali na letisko
v Lisabone. Po viac ako troch hodinách letu sme
pristáli v Budapešti. Večer sme sa šťastlivo vrátili
domov.
Počas dní púte to nebolo len spoznávanie pamiatok a návšteva najvýznamnejších miest zjavení, ale
aj každodenné omše, modlitby ruženca, rozjímanie, prosby a poďakovania. Ďakujeme pánu Bohu,
že nás v zdraví viedol cez celú Európu. Ďakujeme
dekanovi Brenkusovi, že nás znova prekvapil takouto úžasnou cestou a duchovne nás sprevádzal.
Ešte dlho budeme čerpať silu z týchto svätých
miest.
Text: Gabriela JÁNOŠKOVÁ
Foto: Lucia HORÁKOVÁ

Pokorný svätec vyzerajúci kajúcnikov idúcich dole dedinou

Svätý Ján Nepomucký, kňaz, mučeník, patrón českej zeme, obľúbený svätec na Slovensku i v strednej Európe sa po niekoľkých rokoch
vrátil na svoje pôvodné miesto pri kostole, aby sa z podstavca znížil a opäť držal ochrannú ruku nad výčapskými spovedníkmi i kajúcnikmi.
Kamenná socha svätca zobrazeného v kanonic- lanosti. Pôvodná farebná verzia je dnes nahradená nostárov. Voľbou nového kladrubského opáta,
kom rúchu s kruhovou svätožiarou v ruke drží natur prevedením s pozláteným lemom na albe a ktorého proti kráľovej vôli potvrdil arcibiskupský
kríž a knihu ako symboly kresťanskej viery a vzde- kanonickom plášti. Päť hviezd okolo hlavy symbo- vikár Nepomucký, sa tieto spory tak vyhrotili, že
lizuje hviezdy, ktoré podľa legendy ukazovali, kde niektoré historické pramene ich uvádzajú ako prívo vode leží Jánovo telo. Sochu do tejto podoby činu kňazovej smrti. Iné zas hovoria, že ako právzreštaurovali bratia Jamrichovci.
nik a spovedník nechcel kráľovi vyzradiť spovedné
Ján Nepomucký sa stal vzorom mlčanlivosti a tajomstvo jeho manželky Žofie Bavorskej. Nedobrého používania jazyka, obľubu si získal jeho možno jednoznačne ukázať, čo bolo pre tragický
patronát nad cťou, dobrou povesťou, dobrým skon svätca hlavným dôvodom, mnohé však namenom a reputáciou. Pre svoj mokrý hrob je pat- svedčuje tomu, že práve zachovanie spovedného
rónom nad vodou a jej ničivými následkami, nad tajomstva doviedlo kráľa k takej nepríčetnej nenámostmi i nad ľuďmi od vody.
visti, že mučením utýrané svätcovo telo rozkázal
Príbeh obľúbeného svätca ako generálneho vikára hodiť z terajšieho Karlovho mosta do Vltavy.
pražského arcibiskupa za čias neschopného kráľa Príbeh sv. Jána Nepomuckého ukazuje zaujímavé
Václava IV. bol vskutku dramatický. Podstatou paralely a obecné problémy ľudského života pretrneho bol cirkevný rozkol a z toho vzniknuté ne- vávajúce až do dnešných dní. Vnímajme ho teda
priateľstvo medzi kráľom a arcibiskupom. Kráľovi ako staviteľa mostov medzi ľuďmi, človeka dialóveľmi záležalo na tom, aby mohol ovplyvňovať gu, strážcu vernosti a tajomstva.
dosadzovanie biskupov a ďalších cirkevných hodText: Patrícia HALÁSZOVÁ
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Titul MAJSTERKY SLOVENSKA získala Výčapčanka
Športovkyne s mentálnym postihnutím si 8. septembra 2018 v Nitre zmerali sily počas 6. ročníka Majstrovstiev Slovenska Špeciálnych
olympiád v modernej gymnastike. Súťaž mala vďaka účasti gymnastiek z Talianska, USA a Veľkej Británie medzinárodný charakter.
Majstrovstvá zorganizovali Špeciálne olympiády Slovensko v spolupráci s občianskym združením Arabeska a s podporou mesta Nitra a
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Špeciálne olympiády Slovensko majú za sebou
ďalšiu vydarenú súťaž, majstrovstvá Slovenska
v modernej gymnastike si športovkyne s mentálnym postihnutím užívali naplno. „Súťažili
vo viacerých vekových kategóriách a čo sa týka
disciplín, mali sme zostavy so švihadlom, obručou, kuželami, stuhou, ale aj viacboj. Dievčatá sa
na svoje vystúpenia dôsledne pripravovali, čo sa
prejavilo na ich výborných výkonoch,” zhodnotila Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych
olympiád Slovensko.
Medzi súťažiacimi vynikli Gizela Billíková (35),
ktorá sa stala Majsterkou Slovenska a Dominika
Radojevská (21), ktoré budú Slovensko reprezentovať aj na Svetovej letnej špeciálnej olympiáde v
Abu Dhabí. Gizela bodovala najmä v zostavách
so stuhou a kuželami a vo viacboji, Dominika sa
v rámci svojej úrovne tešila z víťazstva v zostavách so stuhou, obručou, švihadlom a takisto vo
viacboji. Vo vystúpeniach unifikovaných dvojíc,
športovkýň s a bez mentálneho postihnutia, sa
darilo Paulíne Rieglovej (10) a Marine Dkhoka
(10), ktoré sa predstavili v zostavách so švihad-

lom a s loptou. Všetky spomínané gymnastky sú
z občianskeho združenia Arabeska v Nitre. Nemenej sa darilo aj gymnastkám Romane Trizňovej (29) a Laure Vankovej (13), ktoré veľmi úspešne združenie Arabeska reprezentovali.
„Na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád sme mali tú česť privítať technickú delegátku
modernej gymnastiky Special Olympics International – Cindy Bickman, vďaka ktorej bola pred
mnohými rokmi moderná gymnastika zaradená
medzi súťažné športy Špeciálnych olympiád. Pani
Cindy Bickman sa Majstrovstiev zúčastnila spoločne so svojou úžasnou zveren Lani DeMello.
Sme veľmi vďační, že sme v Nitre mohli privítať
osobnosť svetového formátu ako je pani Bickman“, zhodnotila Emília Billíková, prezidentka
združenia Arabeska.
Pani Bickman sa na záver súťaže ujala vedenia
Workshopu pre začínajúcich trénerov a športovcov, kde sa s potencionálnymi športovcami a ich
trénermi podelila o dlhoročné cenné skúsenosti z
oblasti či už športovej alebo modernej gymnastiky.
Neoddeliteľnou súčasťou Majstrovstiev bol rozhodcovský zbor, početný zástup dobrovoľníkov
z radov rodičov, rodinných príslušníkov alebo
priateľov združenia Arabeska. Obrovské ďakujem
patrí úžasnému publiku a všetkým, ktorí prispeli
k dôstojnému priebehu súťaže.
„Sme veľmi radi, že sme v rámci rozhodcovského
zboru mohli zo Slovenska privítať rozhodkyne
z Liptovského Mikuláša, menovite Tatianu Suchomlinovú a Irenu Gejdošovú a z Nitry Lenku
Kotekovú.“ Mária Billíková, hlavná rozhodkyňa
Medzinárodní hostia boli atmosférou Majstrovstiev očarení a dúfajú, že sa v blízkej budúcnosti
zúčastnia podobného podujatia na Slovensku.
,,Som očarená atmosférou podujatia a pripravenosťou slovenských gymnastiek Špeciálnych

olympiád. Je to pre mňa nesmierne inšpirujúca
skúsenosť, ktorú sa pokúsim pretaviť do našich
národných majstrovstiev v Nórsku. Ďakujem za
pozvanie na túto fantastickú súťaž,“ zhodnotila
Brenda Garbin, medzinárodná rozhodkyňa Special Olympics z Nórska.
Majstrovstvá Slovenska špeciálnych olympiád
v modernej gymnastike prišli osobne podporiť
primátor mesta Nitra a poslanci mestského zastupiteľstva. Vzácnym hosťom bola pani europoslankyňa Janka Žitňanská, ktorá dlhoročne
podporuje a zastáva práva nielen športovcov,
ale aj celej komunity ľudí s ťažkým zdravotným
postihnutím, či už na doma alebo na pôde Európskeho parlamentu. Za podporu podujatia
ďakujeme Mestu Nitra, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Allianz Slovenskej poisťovni,
Nadácií Allianz, LYRA Chocolate s.r.o. a za vecné
ceny ďakujeme Obecnému Úradu vo Výčapoch –
Opatovciach.
OZ Arabeska je občianske združenie, ktoré pôsobí už 18 rokov,
so zameraním na šport a tanec
mentálne postihnutých. Zakladateľkou je Emília Billíková,
ktorej vízia je prostredníctvom
športu umožniť športovcom s mentálnym postihnutím zmysluplne tráviť voľný čas, integrovať
sa do spoločnosti a žiť plnohodnotný život. Medzi zverencov združenia patria niekoľkonásobní
medailisti zo Svetových letných hier Špeciálnych
Olympiád z Dublinu (2003), Šanghaju (2007),
Atén (2011) a Los Angeles (2015), ako aj niekoľkonásobné majsterky Slovenska v modernej
gymnastike.
O organizácii Special Olympics
International
Špeciálne olympiády sú inkluzívnou organizáciou využívajúcou
šport a vzdelávanie, prostredníctvom ktorých sa každý deň
na celom svete snaží posilniť postavenie ľudí s
mentálnymi postihnutím. Celosvetová organizácia vznikla v roku 1968 a tento rok oslávi už 50.
výročie založenia. Na Slovensku oslavujú Špeciálne olympiády tento rok 25. výročie založenia.
Na celom svete v 170 krajinách športuje viac ako
5 miliónov osôb s mentálnym postihnutím. S
podporou viac ako 1 milióna trénerov, učiteľov
a dobrovoľníkov sa pripravuje viac ako 108 000
súťaží ročne v 32 druhoch olympijských športov.
Text: Mária BILLÍKOVÁ
Foto: Archív OZ Arabeska
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Krátko o realizovaných a pripravovaných projektoch

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v
materskej škole a osadenie nového kazetového podhľadu
Stalo sa už akousi tradíciou, že po odchode
detí materskej školy na prázdniny ako i následnom ukončení prevádzky, tieto priestory zaberajú remeselníci. Inak tomu nebolo
ani tieto prázdniny. V období mesiacov júl
až august boli v priestoroch materskej školy zrealizované stavebné práce, zamerané
na rekonštrukciu sociálneho zariadenia
nachádzajúceho sa na prízemí severného
krídla budovy škôlky. V rámci tejto, pracovne nazvanej tretej etapy rekonštrukcie
sociálnych zariadení, bola ukončená ich
celková rekonštrukcia v celom objekte budovy materskej školy. Predmetom vykonaných rekonštrukčných prác bola jednak
výmena jestvujúcich rozvodov a kanalizácie, výmena toaletných mís a deliacich
stienok, výmena umývadiel, realizácia nových obkladov, dlažieb a podhľadov ako i

doplnenie lokálnej prípravy teplej vody. V
nadväznosti na plánovaný zámer vykonania nadstavby materskej školy v tejto časti
budovy bola vykonaná i predpríprava rozvodov vody a kúrenia. Vo vzťahu v minulom roku vyhotovených nových rozvodoch
vody a ústredného kúrenia bolo vykonané
i osadenie nových svietidiel a kazetového
stropu na prízemí budovy.
Celkové náklady vo výške 23 202,19 EUR
boli zhotoviteľovi diela uhradené z rozpočtu obce.
Dodávka a montáž detského ihriska
V dôsledku nevyhovujúceho stavu prvkov
detského ihriska, ktoré boli inštalované ešte
v 90. rokoch minulého storočia v rámci výstavby materskej školy, ako i z dôvodu splnenia požadovaných bezpečnostno-technických noriem, ktoré sú kladené na detské
ihriská, bola počas prázdnin vykonaná i
celková rekonštrukcia detského ihriska na-

chádzajúceho sa v areáli materskej školy. Po
odstránení starých, kovových prvkov ihriska, spodnej časti stavby a nemalého množstva prerastenej koreňovej sústavy stromov
vysadených v tesnej blízkosti detského ihriska bol zrealizovaný nový podklad spodnej stavby detského ihriska s následným
osadením nových, certifikovaných prvkov ako i informačnej tabule. Nové prvky
detského ihriska boli volené tak, aby tieto
poskytovali priestor nielen pre hru ale i
rozvoj pohybových aktivít. Dominantným
prvkom detského ihriska s cestovateľskou
tematikou je herná zostava loď spolu s vláčikom, ku ktorým prvkom sú priradené
pružinové a kyvadlové hojdačky i farebný
domček s kresliacou tabuľou.
Náklady súvisiace so zakúpením a osadením prvkov detského ihriska vo výške 9
967,20 EUR boli uhradené z rozpočtu obce.
Automatický zavlažovací systém hracej
plochy futbalového ihriska

V mesiaci júl bola na miestnom futbalovom ihrisku vykonaná i realizácia projektu
zameraného na vybudovanie automatického zavlažovacieho systému hracej plochy
futbalového ihriska. V zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie bola na hracej ploche vykonaná inštalácia 24 postrekovačov, ktoré sú rozmiestnené na dostrek a
tvoria štvorcový spon. Automatické ovládanie je riadené modulárnou ovládacou
jednotkou a skupinou elektroventilov v
šachtách umiestnených po okrajoch hracej plochy. Blokovanie závlahy počas prirodzených zrážok je riešené prostredníctvom zrážkového čidla. Výhodou takéhoto
systému zavlažovania je jednak pravidelná
automatická závlaha hracej plochy, ktorá
zabezpečuje rýchlu regeneráciu trávnika
a väčšiu trvácnosť. V porovnaní s doteraz
aplikovaným systémom zavlažovania je výhodou i nižšia spotreba vody.
Celkové náklady na realizáciu tohto pro-
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jektu činili sumu 14 471,02 EUR, pričom
suma 10 000,- EUR je hradená z poskytnutej dotácie Slovenským futbalovým zväzom
a rozdiel z rozpočtu obce.
Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty
I/64

Azda najočakávanejšou a v tomto roku aj finančne najnáročnejšou investičnou akciou
bola realizácia projektu s názvom „Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty I/64“. Určite netreba pripomínať v akom stave sa nachádzal chodník po ľavej strane cesty I/64
v smere na Topoľčany medzi miestnymi
cintorínmi. Som nesmierne rád, že po viac
ako troch rokoch prác, jednak projekčných
ako i vybavovania stavebného povolenia,
vykonania procesu verejného obstarávania
a následne vybavovania povolenia na čiastočnú uzáveru v danom úseku štátnej cesty,
sa v mesiaci máj začalo so stavebnými prácami. Zámerom realizácie tohto projektu
nebolo len vybúranie jestvujúceho betónového chodníka a jeho nahradenie dláždeným chodníkom. Zámerom bola aj realizácia priľahlých vjazdov zo štátnej cesty k
vstupným bránam rodinných domov tak,
aby vozidlá mohli prechádzať plynule, bez
ďalších potrebných úprav vstupov. Ďalším
významným zámerom realizácie tejto rekonštrukcie bolo odstránenie jestvujúceho
dláždeného rigolu, ktorý v danom úseku
nahradila spevnená krajnica medzi jestvujúcou komunikáciou a rekonštruovaným
chodníkom. Takto vybudovaný priestor
medzi spevnenou krajnicou a chodníkom
dáva tak možnosť bezpečného pohybu cyklistov v tomto úseku štátnej cesty.
Nakoľko na realizáciu obdobných aktivít
z fondov EU nie je možné čerpať finančné
prostriedky, a po opätovnom prehodnotení programu LEADER, v rámci ktorého
programu sa každej obci v nastávajúcom
období „ujde“ po 24 000,- EUR, bol projekt

realizovaný z vlastných zdrojov obce a to v
celkovej výške 150 984,49 EUR.
Modernizácia odborných učební Základnej škole Výčapy – Opatovce
Obec Výčapy – Opatovce bola úspešná i s
ďalšou žiadosťou o poskytnutie finančného
príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ, a
to konkrétne s projektom zameraným na
zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania
ZŠ Výčapy – Opatovce. Dotácia bola obci
schválená v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 74
935,13 EUR pri celkovej výške oprávnených výdavkov na úrovni 78 879,08 EUR.
Zvyšná suma vo výške 3 943,95 EUR bude
dofinancovaná obcou z vlastných zdrojov v
rámci 5%-ného spolufinancovania projektu. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie
kvality infraštruktúry vzdelávania na základnej škole prostredníctvom modernizácie polytechnickej učebne formou zakúpenia kompletného vybavenia a didaktických
pomôcok ako i vykonaním potrebných stavebných úprav. Projekt je takisto zameraný
i na zmodernizovanie počítačovej učebne
zakúpením novej výpočtovej techniky.
V súčasnom období v prípade tohto projektu prebieha proces verejného obstarávania
a následná realizácia projektu sa uskutoční
do konca tohto kalendárneho roka. Realizáciou tohto projektu tak dôjde k skvalitneniu vyučovacieho procesu odborných
predmetov, pričom budú efektívne skĺbené
tradičné formy vzdelávania s tvorivo-praktickými činnosťami a žiakom bude umožnený lepší prístup k informáciám potrebným pre ich štúdium. Toto všetko prispeje
k získaniu takých spôsobilostí a zručnosti
žiakov, ktoré umožnia ich ďalšie uplatnenie
v ich ďalšom odbornom vzdelávaní.
Projekt CIZS
V nadväznosti na vyhlásenú výzvu Ministerstva zdravotníctva SR na predkladanie
projektových zámerov za účelom integrácie
primárnej zdravotnej starostlivosti formou
budovania centier integrovanej zdravotnej
starostlivosti bol v mesiaci júl 2018 predložený Formulár projektového zámeru s
názvom projektu Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti Výčapy – Opatovce, predmetom ktorého projektu je vytvorenie Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti v obci Výčapy – Opatovce.
Zámer vychádza zo strategických plánov
obce v oblasti zdravotníckej infraštruktúry. Realizáciou projektu sa vytvorí kontaktné miesto pre poskytovanie primárnej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v
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rámci vytvorenej spádovej oblasti. Vďaka
modernizácii zdravotníckej infraštruktúry
sa zlepší manažment pacienta (servis poskytovaných služieb pre pacientov). Hlavné
aktivity zámeru spočívajú zo stavebných
úprav a rekonštrukcie vnútorných a vonkajších priestorov ambulancií ako i prístavby objektu s cieľom vybudovania nových
ambulancií odborných lekárov a priestorov pre prevádzkovanie denného stacionára. Sprostredkovateľský orgán pre IROP
Ministerstvo zdravotníctva SR na základe
predloženého projektového zámeru vydal
Obci Výčapy – Opatovce pozitívnu hodnotiacu správu s konštatovaním, že projektový
zámer na základe predložených informácií
a dokumentov splnil podmienky určené vo
výzve na predkladanie projektových zámerov. To značí, že obec v ďalšom kole bude
oprávnená predložiť Žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetného projektu.
Cyklistická cestička Nitra – Výčapy –
Opatovce
Ďalším z pripravovaných projektov k realizácii je i projekt s názvom Cyklistická
cestička Nitra – Výčapy – Opatovce. Realizácia predmetného projektu je plánovaná
členskými obcami Združenia obcí „Podzoborská hrádza“, ktorého účastníkmi sú obce
Lužianky, Čakajovce, Zbehy, Jelšovce, Ľudovítová a Výčapy – Opatovce na základe
uzatvorenej zmluvy o spolupráci v oblasti
zvýšenia atraktivity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) ako i
zníženia negatívnych dopadov cestnej dopravy na území členských obcí združenia v
nadväznosti na prepojenie s priemyselným
parkom Nitra – Sever. Vo vzťahu k plánovanému zámeru bola medzi Slovenským
vodohospodárskym podnikom š.p. a Združením obcí uzavretá Nájomná zmluva,
na základe ktorej SVP š.p. prenecháva do
užívania majetok vo vlastníctve Slovenskej
republiky v správe SVP š.p. špecifikovaný v
zmluve na ľavostrannej ochrannej hrádze
rieky Nitra v dĺžke 13 500 metrov o šírke
3 metre pre účely vybudovania cyklotrasy a to v zmysle vypracovanej projektovej
dokumentácie pre realizáciu diela, na ktoré
bolo vydané aj stavebné povolenie. Okrem
vybudovania cyklotrasy vedúcej katastrami
členských obcí združenia projekt zahŕňa
aj vybudovanie dvoch priechodzích lávok
v katastri obce Lužianky a Čakajovce ako
i vybudovanie odpočívadiel v obciach Jelšovce a Výčapy – Opatovce. Rozpočtované
náklady na realizáciu projektu sú vo výške
zhruba 3,2 milióna EUR.
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V mene svojom ako i v mene Obce Výčapy – Opatovce touto cestou úprimne
ďakujem spoločnosti INPRO spol. s r.
o., konkrétne p. Kataríne Seneckej za
bezplatné dodanie a dovoz piesku do
priestorov novovybudovaného detské
ihrisko v objekte materskej školy.
Takisto moje poďakovanie patrí aj p.
Estere Dlábikovej za odpredaj pozemku
pre účely zradenia nového pohrebiska,
a vedeniu Poľnohospodárskeho podielnického družstva Výčapy – Opatovce za
nápomoc pri realizácii tohto zámeru.

Vizualizácia nového pohrebiska

chod

Poďakovanie

city materskej školy o minimálne 10 miest
s udržateľnosťou tohto počtu minimálne
5 rokov. K podaniu projektového zámeru
bola spracovaná štúdia s rozpočtom, ktorý
sa pohybuje vo výške 232 000,-EUR.
Okrem uvedených zámerov a projektov sa
v „zásobníku“ nachádzajú i projekty zamerané na realizáciu rekonštrukcie miestnych komunikácií na ulici Okružná s rozpočtovaným nákladmi 190 075,76 EUR a
ulici Krátka s rozpočtovanými nákladmi
149 460,11 EUR.
Jozef HOLÚBEK, starosta obce

detí. Predloženie predmetného zámeru na
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho orgánu pre
IROP vychádza z potreby zvýšenia kapacity materskej školy, nakoľko v predchádzajúcich troch rokoch bolo riaditeľkou
materskej školy vydaných celkom 45 rozhodnutí o neprijatí dieťaťa. Jednou zo základných podmienok zapojenia sa do výzvy
je práve preukázaný počet neprijatých detí
do materskej školy za uplynulé tri roky,
ako i záväzok žiadateľa, že realizáciou projektového zámeru dôjde k navýšeniu kapa-

čka

Nadstavba Materskej školy Výčapy –
Opatovce
Ďalším zámerom, ktorému je v tomto mesiaci venovaná pozornosť, je i predloženie
projektového zámeru na realizáciu projektu s názvom Nadstavba Materskej školy Výčapy – Opatovce. Ako už samotný
názov projektu hovorí, projekt vychádza
zo zámeru realizácie nadstavby k prízemnej časti severného krídla stavby budovy
materskej školy a jeho cieľom je zvýšenie
kapacít infraštruktúry materskej školy a
vytvorenie nového oddelenia s počtom 20

lavi
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Ešte raz veľké ďakujem.
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Jozef HOLÚBEK, starosta obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby starostu obce vo Výčapoch – Opatovciach
Obec Výčapy – Opatovce uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu

obce:
1. Marián Buday, Ing., 52 r., servisný technik, Spolu-občianska demokracia a Progresívne Slovensko
2. Jozef Holúbek, Ing., 51 r., starosta obce,
nezávislý kandidát

Voľby
do orgánov samosprávy obcí
sa budú konať
v sobotu 10. novembra 2018
v čase od 7.00 – 22.00 hod.
v sále kultúrneho domu,
Opatovská 204/1,
Výčapy – Opatovce.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Výčapoch – Opatovciach
Obec Výčapy – Opatovce uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov
Volebný obvod č. 1:
1. Marián Buday, Ing., 52 r., servisný tech-

nik, SPOLU-občianska demokracia a Progresívne Slovensko
2. Jaroslav Čulák, 41 r., podnikateľ,
SMER-sociálna demokracia
3. Daša Fábryová, Mgr., 45 r., samostatný
referent, Slovenská národná strana
4. Slavomír Fiksel, 61 r., živnostník, Slovenská národná strana
5. Eleonóra Fraňová, 48 r., ekonómka, Slovenská národná strana

6. Pavol Kollár, Ing., 53 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
7. Tomáš Kucka, Ing., 34 r., konštruktér,
SMER-sociálna demokracia
8. Zdenka Miškolciová, 59 r., odborný referent špecialista, Slovenská národná strana
9. Marián Piterka, Ing., 46 r., stavebný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Erika Šebová, 55 r., administratívna
pracovníčka, SMER-sociálna demokracia

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
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Zmeny a novinky v materskej škole
v školskom roku 2018/2019
Aby sa deti v materskej škole cítili dobre,
zmeny a novinky sme začali plánovať už
v predchádzajúcom školskom roku. Od
druhého júlového týždňa sa začala rekonštrukcia tretej kúpeľne. Vymenili sa staré obklady, dlažba, toalety, batérie, detské
umývadlá. Namontovali sa nové skrinky na
uteráčiky, hrebene a poháre. Ďalej revitalizácia pokračovala znížením stropov v kúpeľni,
dvoch šatniach a na chodbe. V týchto miestnostiach máme krásne kazetové stropy s novým osvetlením. Ďakujeme zriaďovateľovi,
Obci Výčapy – Opatovce, za tak náročné vynovenie ďalších priestorov materskej školy z
vlastných zdrojov. Na zmenách sa podieľali
aj naši rodinní príslušníci. Vyhrnuli si rukávy a drevený obklad na chodbe a v hlavnom vstupe bol preč. Aj za výmenu dlažby
v hlavnom vstupe a výmenu nefunkčných
svietidiel na funkčné vďačíme manželom.
Ešteže Vás máme! Po rekonštrukcii už spomínaných priestorov maliari upravili steny
a vymaľovali ich na bielo. Zútulniť priestor
sa podujala naša výtvarne podkutá kolegyňa, ktorá vstupnú halu skrášlila maľbou
vystihujúcou názvy troch tried: Rybičky,
Včeličky, Sovičky. Aj na chodbe sa začína črtať krásny obraz s rozprávkovým motívom.
Ďalšou novinkou je zostrojenie „zážitkovej
steny“ na chodbe. Je vytvorená z poličiek a
rámikov, do ktorých budeme vkladať fotky
s opisom najväčších zážitkov detí v tomto
školskom roku. Stenu nám pomohol zo-

strojiť Ladislav Bomboš. Vďaka kuchárkam,
upratovačke, školníčke, učiteľkám sú triedy
a ostatné priestory v materskej škole čisté a
vyzdobené.
Aj na školskom dvore sa vďaka zriaďovateľom vypracovanému projektu realizovali
zmeny. Všetky kovové nevhodné preliezky, hojdačka a šmýkalka boli vymenené za
nové, certifikované. Teraz deti „cestujú“
vláčikom, „plavia“ sa na obrovskej lodi,
„jazdia“ na koníkovi a motorke. Pomocou
sponzorského daru od Kataríny Seneckej,
INPRO s.r.o., zriaďovateľ vymenil dopadovú plochu pod pohybové prvky, ktorú nám
pomohli skauti: Martin Bárta, Adam Bédi,
Matúš Gála, Marek a Lukáš Čulákoví, Veronika Čuláková, Juraj Tóth, starí rodičia a ro-

dičia: Helena Molnárová, František Štefanka, Lujza Balková, Daniela Hupková, Žaneta
Molnárová, Róbert Čulák, Pavol Tóth a celá
rodina Bieliková v rámci brigády upraviť.
Všetkým veľmi pekne ďakujeme za ochotu
a vynaložené úsilie.
V školskom roku 2018/2019 je prihlásených
67 detí. Mladšie deti sú rybičky, staršie deti
sú zaradené do triedy Včeličiek a Sovičiek.
Materská škola je miestom, ktoré ponúka
deťom priestor na zlepšenie si komunikácie
so svojimi rovesníkmi, učia sa akceptovať
určité pravidlá, rešpektovať ostatných dospelých, požičiavať si navzájom predmety a
pomôcky. Je miestom, ktoré ich učí trpezlivosti a má ich v prvom rade pripraviť na
samotnú školu.
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Aj u nás funguje režim rovnako ako v škole.
Deti majú naplánované aktivity, krúžky, čas
na hru, čas na oddych. Ten dokáže niekedy
narobiť veľké problémy. Nie každé dieťa sa
do materskej školy teší, dôležitú úlohu tu
zohráva aj rodič.
Niekedy adaptácia môže trvať niekoľko týždňov, v tých náročnejších prípadoch dokonca mesiacov. Zvlášť vtedy, ak bolo dieťa dlho
len v spoločnosti matky a ostatných rovesníkov nemalo možnosť stretávať pravidelne a
vo väčších skupinkách. Odborníci odporúčajú niekoľko tipov pre rodičov na uľahčenie
adaptácie a pobytu detí v materskej škole:
• Nezostávajte v triede, nezdržiavajte sa
dlho v šatni. Rýchla rozlúčka, objatie a
bozk. To stačí. O ostatné sa už postará učiteľka v materskej škôlke.
• Plač je častým spoločníkom pri nástupe

do škôlky. Nenechajte sa ním odradiť. Učiteľky v materskej škole sú na to pripravené
a presne vedia, ako s deťmi zaobchádzať a
ako s nimi komunikovať. Nechajte to na ne.
• Ak máte otázky, ktoré zaberajú viac ako
pár minút, dohodnite si čas na konzultácie.
Ráno na to aj tak väčšinou nie je čas, pedagóg má plné ruky práce so všetkými deťmi.
• Ak vám to čas dovolí, zapájajte sa čo najviac do dobrovoľných aktivít na úrovni rodiča. Spoznáte ostatných rodičov a budete
mať možnosť vidieť vaše dieťa, ako naozaj
funguje v prostredí s ostatnými rovesníkmi.
• Neignorujte podujatia, zúčastňujte sa ich
a buďte pri tom, keď vaše dieťa má vystúpenie. Váš škôlkar to ocení a zároveň bude
vedieť, ako vám na ňom záleží.
• Učte deti zodpovednosti už v škôlke –
dieťa by malo poznať svoje veci, označte

ich tak, aby ich dokázalo rozoznať. Malo
by si ich vedieť odložiť na svoje miesto a
podobne. Tým, že ho budete viesť k takýmto návykom doma, tak pravdepodobne sa
bude tak správať aj v škôlke. Odložiť si svoje pyžamo, papuče alebo zubnú kefku, uterák. Dieťa sa tým učí zodpovednosti.
Materská škola a rodina sú dve inštitúcie,
ktoré predstavujú najdôležitejší článok vo
vývoji a rozvoji osobnosti dieťaťa. Každá
má svoje funkcie ale obidve spája spoločný
cieľ v podobe hľadania optimálnych podmienok pre výchovu dieťaťa, ktoré vedú k
jeho celostnému rozvoju. Želám nám, aby
sa nám podarilo tento cieľ naplniť.
Text: Mária BEŇOVÁ
Foto: archív materskej školy

Otvorenie školského
roka 2018/2019 v základnej škole
Čas letných prázdnin sa definitívne skončil. Sme oddýchnutí, plní krásnych zážitkov a nových skúseností. Po čase horúcich
prázdnin sme sa znovu stretli v našej škole – učitelia, žiaci, rodičia. Začal sa nový
školský rok a ja verím, že bude naplnením našich predsavzatí a plánov. Škola je
miestom, kde učitelia a žiaci tvoria jeden
celok, kde vzdelanie, pochopenie a vzájomná tolerancia sú základom spolužitia.
Povolanie učiteľa je naozaj poslaním, ako
sa často o ňom hovorí. Aj preto úprimne
želám svojim kolegyniam a kolegom, aby
sa im v náročnej učiteľskej práci aj v tom-

to školskom roku darilo. Prajem im veľa
úspechov, ale aj veľa trpezlivosti, pracovného elánu, kreatívnych nápadov, veľa
krásnych chvíľ pri práci so svojimi žiakmi.
Samozrejme, nemôžem zabudnúť na našich prváčikov, ktorí prišli do školy po
prvýkrát. Milí prváci, prajem vám, aby
vaše dni v škole boli plné nových vedomostí, veselých zážitkov a usilovných včeličiek. Verím, že si nájdete v škole nových
kamarátov a získate trvalé vedomosti, ktoré budete môcť úspešne zúročiť v ďalších
ročníkoch.
Každý školský rok je špeciálny aj pre de-

viatakov. Milí naši deviataci, pevne verím,
že si všetci uvedomujete, že váš úspech
máte najmä vo svojich rukách, že iba svojou usilovnosťou a zodpovedným prístupom k školským povinnostiam môžete
prísť k vytúženému cieľu – dostať sa na
strednú školu, o ktorej snívate. Rady svojich učiteľov neberte na ľahkú váhu, sú to
ľudia, ktorým na vás veľmi záleží. Držím
vám palce, prajem veľa chuti do učenia a
veľa úspechov pri Testovaní 9 a na prijímacích skúškach na stredné školy.
Milí žiaci, opäť na vás čakajú nové a zaujímavé vedomosti, mnohé krúžky, nové i
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tradičné súťaže a pestré akcie školy. Vaši
učitelia vás budú sprevádzať školským rokom s láskou, ale aj prísnym okom. Spoločne sa budeme snažiť vytvoriť školu modernú s návratom k prírode, ku knihe a k
tradíciám.
A čo na začiatku nového školského roka
popriať nám všetkým? Vám, milí moji kolegovia, chcem ešte povedať, že deti síce
zatvárajú oči pred radami, ale otvárajú
ich pred skutočnými nefalšovanými život-

nými vzormi. Učme ich teda obetavosti,
pracovitosti, láske, poctivosti a tolerancii.
Učme ich trpezlivo kráčať za vzdelaním
krok za krokom. Naučme ich vážiť si dobro, úprimnosť, obetavosť, spravodlivosť a
lásku, ktoré dávajú životu pravý zmysel.
Ukážme svojim žiakom, že si každú ich
snahu naozaj ceníme. Pomôžeme im tým
získať odvahu, aby si s problémami vždy
poradili. A vy, milí naši žiaci, verte nám,
učiteľom, že svoju prácu robíme radi a s
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láskou a že každé vaše uznanlivé a chápavé
gesto je pre nás najväčším ocenením našej práce. Nech porozumenie, tolerancia a
pochopenie sú našimi najmocnejšími spojencami na spoločnej ceste za vzdelaním.
K tomu nám všetkým v novom školskom
roku prajem len to najlepšie.
Text: Mária CIVÁŇOVÁ,
riaditeľka základnej školy
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