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• Vinohradníci oslávili sviatok Sv. Urbana
• Tanečná skupina AGAIN sa zúčastnila
celoslovenskej súťaže
• Základná škola Výčapy – Opatovce oslávila
75. výročie založenia

é
ajn
d
e
r
42 nep

Krásne leto
želá redakcia
želá redakcia

Už po siedmykrát sa uskutočnili športové hry seniorov. O tejto,
ale i iných akciách organizovaných ZO JDS Výčapy – Opatovce
sa dočítate na stranách 6. a 7.

Ani sme sa nenazdali a školský rok 2017/2018 je už minulosťou.
O bohatom programe materskej školy, ktorý pripravila pre svojich žiakov sa dočítate na stranách 9 – 11.

Skupina Kollárovci je známa vari na celom Slovensku. Preto sme nesmierne radi, že sme ich mohli privítať i v našej krásnej dedinke.
Viac o tomto nezabudnuteľnom koncerte si prečítate v článku Laury Piterkovej na 2. strane.
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Deň, ktorý sa zapísal do našich uší
Asi si teraz pomyslíte, čo je to za divný nadpis? V nasledujúcich riadkoch sa vám ho pokúsim priblížiť.
Na ich piesne tancujeme na každej svadbe,
oslave alebo na dvore, keď sa ozvú ich hlasy v dedinskom rozhlase, či dokonca môžu
sprevádzať aj bežné činnosti, ako je napríklad
vysávanie a podobné domáce práce. Áno,
ľudia majú ich tvorbu naozaj radi. Možno
to je práve tým, že dokázali zmodernizovať
a priblížiť folklór aj súčasným generáciám a
čo je hlavné, nemajú strach experimentovať
s hudbou. Pravdupovediac, keby ste mi pred
rokom povedali, že pôjdem na ich koncert,
asi by som sa z chuti zasmiala a len mávla rukou nad vašim tvrdením. Hádate správne, reč
je o Kollárovcoch. Ja osobne som nikdy k ich
hudbe nejako extra neinklinovala. Našťastie
som sa však na ich koncert dostala a to úplne
zmenilo môj názor. Pretože títo ľudia vedia
naozaj spraviť šou aj so slovenskými ľudovkami. Slovenská hudobná skupina Kollárovci,

zmenila jedno upršané májové popoludnie
v našej obci na skvelú zábavu, na ktorej sa
stretli pravdepodobne všetky generácie, ktoré
nájdete v našej dedine. Dovolím si tvrdiť, že
to len svedčí o popularite ich tvorby. Dokonca ich poznajú aj naši Rakúsky susedia, nakoľko som aj na vlastné oči mohla vidieť, ako
sa dokážu zabávať na ich piesne na svadbách.
Začiatky ich pôsobenia sa datujú do roku
1997 a svojim goralským pôvodom si získali
nejedného fanúšika.
Ale späť domov. Na balkóne kultúrneho
domu sa vo veľkom tancovalo, vo vzduchu
bolo okrem tepla cítiť aj perfektnú atmosféru,
ktorú bolo možné krájať. Pokiaľ sem niekto
prišiel, aby si to odsedel, tak veľmi rýchlo
zmenil názor. Táto neuveriteľná atmosféra a
skvelá nálada strhla úplne každého od najmladšieho diváka po najstaršieho. Aký by to

však bol koncert, keby sa s nami nepodelili
o pár zábavných zážitkov a vtipov zo svojho
pôsobenia na hudobnej scéne? A tak sa ku
každej piesni viazal nejaký pútavý príbeh.
Jednoducho v toto popoludnie si každý prišiel na svoje. Ak ste z akýchkoľvek príčin
neprišli, môžete ľutovať, pretože vidieť Kollárovcov naživo je ešte väčšia zábava, ako len
tancovať na ich piesne na svadbách a oslavách
alebo ich len tak počúvať.
Toto nezabudnuteľné popoludnie zakončili
autogramiádou, sprevádzanou bleskami fotoaparátov a aspoň krátkymi rozhovormi s
členmi kapely.
A čo dodať nakoniec? Asi len toľko, že sa
teším na ďalšie takéto nezabudnuteľné podujatia v našej obci.
Text: Laura PITERKOVÁ
Foto: archív obecného úradu

Stavali sme máj
Stalo sa už peknou tradíciou v našej obci,
že v predvečer 1. mája sa zídu spoluobčania,
priatelia a známi, deti a mládež pri stavaní
mája. Stavanie mája treba brať symbolicky,

nakoľko prichádzajúcich už pred kultúrnym
domom čakal postavený vysoký, ozdobený
zelený strom – máj. Určite máme v dedine
šikovných mládencov, ale v dnešnej dobe

je pomoc techniky a bezpečnosť žiadúca a
vhodná. V kultúrnom dome privítal všetkých
prítomných starosta obce Jozef Holúbek. V
príhovore spomenul tradíciu stavania májov ako symbol prebúdzajúcej sa prírody na
jar, ako symbol víťazstva života nad smrťou.
Skupina Again nás potešila svojim tanečným
vystúpením.
Pochutnali sme si na dobrom občerstvení,
pečenej klobáse, k tomu pivo a kofola. Niektorí sa presunuli do sály kultúrneho domu
a potešili sa hudbou a piesňami Podzoborských heligonkárov. Niektorí zostali v družnej debate vonku na dvore, pod hviezdnou
oblohou, dlho do noci.
Okrem tohto obecného mája menší vyzdobený máj pri bráne materskej školy denne
vítal škôlkarov.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: archív obecného úradu
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Deň matiek
Deti materskej školy a žiaci základnej školy oslávili aj tento rok so svojimi mamičkami a starými mamami Deň matiek, a to 20.
mája 2018 v Kultúrnom dome vo Výčapoch
– Opatovciach. Slávnostnú akadémiu otvoril
tradične dvoma vystúpeniami tanečný klub
Sambáčik. Potom nasledovalo veselé, milé
vystúpenie detí z materskej škôlky. Každé
oddelenie hrdo predviedlo svoju šikovnosť
básňami, piesňami a tancami.
Žiaci 1. stupňa si pre svoje mamičky a staré
mamy pripravili hudobno-dramatické vystúpenie, v ktorom stará mama spomínala na
svoje mladé časy. Slovom, tancom i spevom
vyjadrili, že vedia, kto je pre nich najdôležitejšou osobou na svete. Prváci mali už druhýkrát so svojím ľudovým vystúpením veľký

úspech, ale aj tance druhákov a tretiakov boli
čarovné, zábavné, ba až dojímavé. Štvrtáci
zahrali mamičkám rozprávku O Šípkovej Ruženke ako profesionálni herci. Žiaci druhého stupňa predviedli tiež svoje schopnosti
v piesňach a tancoch. Ľudovými piesňami a
ľudovým tancom ukázali, že sa im naše tradície páčia a že sa v ľudových krojoch naozaj
cítia dobre. Záverečná pieseň Hallelujah so
slovenským vyznaním lásky k mamičkám v
interpretácii Kristínky Angermayerovej spôsobila, že nejednej mamke sa skotúľala slza
po líci, hoci na perách hral ten neopakovateľný úsmev mamy a z očí sršala hrdosť na svoje
dieťa. Všetkým žiakom, ktorí účinkovali v
tomto slávnostnom programe pre mamičky,
ďakujem za krásne a hodnotné vystúpenia.

Prejavili v nich svoju snahu a šikovnosť. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľkám, ktoré pripravili so svojimi žiakmi kultúrny program.
Ďakujem všetkým pani učiteľkám 1. stupňa,
pani vychovávateľkám, pani učiteľkám PaedDr. Márii Billikovej a Mgr. Kataríne Kondelovej, ktoré pripravujú žiakov 2. stupňa. Vďaka
patrí aj moderátorom programu Lukášovi a
Nikolke, ktorí predviedli tiež pekný výkon.
Ďakujem aj Mgr. Michalovi Práznovskému,
ktorý zabezpečuje každoročne ozvučenie vystúpení žiakov v kultúrnom dome. Deti si v
škole pripravili pre mamičky aj malé darčeky,
ale rozžiarené oči detí boli pre každú mamičku určite tým najvzácnejším darčekom.
Text: Mária CIVÁŇOVÁ
Foto: archív základnej školy

Vinohradníci oslávili sviatok Sv. Urbana
Vinohrady nad našou obcou sa stávajú nielen miestom práce, starostlivosti o vinohrad
a úrodu, ale aj priestorom pre stretnutia, oddych a zamyslenie. Takým dňom bol aj sviatok Sv. Urbana. Už od skorého popoludnia
sem prichádzali ľudia z našej obce, priatelia
a známi, aby sa zúčastnili sv. omše a požehnania úrody. V tomto roku obrad uskutočnil
dekan – farár vdp. Peter Brenkus. Do zakvitnutých polí a dozrievajúcich lánov obilia sa
niesli nielen modlitby a spev veriacich ale aj
tóny elektrického klavíra Tatiany Kollárovej.
Pre mnohých je tento deň zároveň aj malá
„púť“, keďže na kopec, vzdialený takmer
dva kilometre, prídu pešo a môžu si tak viac
vychutnať duchovnú atmosféru celého dňa.
Po bohoslužbe, ktorá sa každoročne koná
pred bránami vinohradov, sa všetci stretli
pri hajlochoch a posedeli takmer až do večera. Vinohradníci, rodinní príslušníci ale aj
niektorí hostia spoločne pripravili parádne
pohostenie. Nechýbal guláš, koláče, pagáče a pravdaže pohár dobrého vínka. Ako sa
ukazuje, naši vinohradníci sa v posledných
rokoch stávajú významnou súčasťou spoločenského a kultúrneho života v našej obci a

sú ochotní investovať čas, energiu a námahu
do podujatí, ako je sviatok sv. Urbana alebo
Výstava vín. Potvrdzujú, že rozdávať dobrú
náladu a pozitívne myšlienky prináša osoh
pre obe strany. Verejnosti a „nevinohradníkom“ úžitok z pekného dňa, stretnutie so
starými ale aj novými známymi, potešenie
z pohľadu na vinnú révu, ktorá nezamrzla a

utešene rastie a krásne výhľady do okolia. No
a vinohradníkom to prináša nielen radosť z
rozdávania sa ale v tomto roku aj z pekných
hroznových strapcov v ich vinici a keď Pán
Boh dá, dočkajú sa hojnej úrody. My sa na ňu
tešíme spoločne s nimi.
Text a foto: Jolana ČULÁKOVÁ
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Farmárčili sme aj v nedeľu
Farmárčenie už dnes deti nepoznajú. Hrabanie sena, či kydanie hnoja už ani na dedine nie
je bežnou činnosťou. A práve touto tematikou
sa niesol tohoročný deň detí na našom ihrisku.
Deti aj ich rodičov už pri zaregistrovaní zaujímalo, čo ich čaká.
My sme začali od hrabania sena. Hrable boli
dostatočne veľké, čo ešte sťažilo prácu našej
malej farmárke. Ju to ale neodradilo a bojovala
statočne až všetko seno pohrabala, za čo ju odmenili razítkom na hraciu kartičku. Pokračovali sme navliekaním vankúšov. To bolo celkom
rýchle, keďže doma pri tejto činnosti pomáha,
pečiatku sme mali vo „vrecku“. Zatĺkanie klincov vo mne evokovalo strach o prsty našej nabudenej farmárky. Nakoniec sme to ale zvládli
bez ujmy a zatĺkli sme až 2 klince a samozrejme
sme si vybojovali ďalší obrázok na kartičku. Pokračovali sme slalomom, pri ktorom farmárka
musela niesť drevo na kúrenie. Aj keď cestou
niektoré polienka vytratila, obrázok na kartičku
nám predsa len pribudol. Pri piatej disciplíne
sme sa načakali , ale stálo to za to. Deti mali
možnosť vyskúšať si nosenie vody na pleciach,
čo veru pre mnohých nebolo jednoduché. Ani
naša bojovníčka neprešla danú trasu bez stratenia vedra, ešteže už prázdneho. Po zapotení
sa pribudla piata pečiatka. Šiesta bola získaná
veľmi jednoducho. Hladoška zjedla lekvárový
chlieb a bolo! A samozrejme bola prvá z dvojice, veď už mala nejaký výkon za sebou, tak
trebalo načerpať sily. Posledná úloha farmárku
trochu potrápila, ale ako inak, zabojovala. Na
veľkej lopate niesla loptičku a zvládala slalom
cez prekážky. Neposlušná loptička síce nechcela zostať na lopate a bolo ju potrebné stále na
ňu ukladať, ale nakoniec sme predsa len prešli

cieľovou páskou a zaslúžené posledné razítko
bolo na kartičke. Úlohy boli splnené, tak sme
sa vybrali vyskákať sa na dva parádne hrady pre
väčšie deti. Pre malých drobcov bol pripravený malý hrad, čo konečne umožnilo skákanie
aj malým deťom bez toho, aby utrpeli ujmu.
Spotená, ale spokojná farmárka už netrpezlivo
čakala na vyhodnotenie. Konečne vyhlásili, že
si môžu farmári s vyplnenými kartičkami prísť
po odmeny. Samozrejme sme nelenili a postavili sa do radu. Na deti čakalo mnoho možností,
ako napr. spoločenské hry, bublifuky, švihadlá,
odrazky na bicykel, trúba na bicykel a pod. My
sme si vybrali pexeso.
Pre spokojnosť našej farmárky bolo potrebné
ešte zakúpiť si cukrovú vatu a doplniť tak minutú energiu. Deň sme zakončili poslednou dávkou energie, na ktorú každý zúčastnený dostal

kupón, teda dvomi kopčekmi zmrzliny od uja
Blažeja.
Pre deti, ktoré si priniesli paličky čakali na
ihrisku ohniská na opekanie špekačiek, ktoré
si mohli spolu s chlebíkom a horčicou deti vyzdvihnúť od organizátorov. My sme už mali dostatok energie a tak špekáčiky dostali košom .
Počas cesty domov, ktorú sme absolvovali
výnimočne pešo, naša farmárka skonštatovala,
že bolo super !! A čo viac si organizátori môžu
priať? Aby tí, pre ktorých bola akcia smerovaná
boli spokojní. A to sa im podarilo.
Ďakujeme pánovi starostovi, pracovníkom
obecného úradu a miestnym skautom za príjemne strávené nedeľné popoludnie a tešíme sa
o rok!
Text: Jana KUNOVÁ
Foto: archív obecného úradu

Rodinný futbal s najpočetnejšou účasťou
Podľa mnohých účastníkov sa v tomto roku
odohral najlepší rodinný turnaj zo všetkých doterajších ročníkov. Svedčí o tom najmä najväčšia účasť tímov, ktorých sa nazbieralo až desať.
Účastníkov čakala riadna porcia futbalu. Dve nabité skupiny ponúkli na jednej strane vynikajúci
futbal s elektrizujúcou atmosférou a na strane
druhej perfektnú spoločnú zábavu detí a rodičov.
V skupine A od začiatku dominovali Katalánci, ktorí na začiatku pošteklili štipľavými strelami Fikselovcov a jednoznačne ukázali, že tento
ročník bude v ich réžii. Ku skvelým výkonom ich
však musela prebrať facka od mladých pušiek FC
Kuna, ktorí naopak od víťazstva nad neskorším
majstrom akoby strácali sily. Fikselovci vyrukovali na FC Kuna kvalitným silovým heavymetal

futbalom a šikovní chlapci z FC Kuna dirigovaní
nekompromisným trénerom Zdenkom Kunom
(čítaj Kloppom) aj napriek peknej hre museli
skloniť hlavy. Ľudovítovský výber v podaní Fut18
nabitý kvalitnými futbalistami zvádzal urputné
súboje, ale ako by im v dôležitých chvíľach chýbala zohratosť a asi aj šťastie. Khunovci a Košíkovci
s nádejami Výčapskej prípravky a asi najlepšou
futbalistkou na turnaji statočne odolávali, ale nedokázali uchmatnúť svojim súperom ani bodík.
V skupine B to bola pohodička. Deti aj rodičia
sa zabávali futbalom a treba priznať, že to bola
aj divácky príťažlivejšia skupina, keďže tu hral
rekordný počet žien a dievčat. A veru vôbec sa
v konkurencii nestratili. Tatkovia bojovali a prihrávali maminám a dcéram na góly a tie utešene

pribúdali. Presné zásahy nakoniec zaknihovali
nasledovné strelkyne: Lujza Balková, Hana Kolejáková, Dorotka Horáková, Lucia Horáková, Dominika Čuláková, Lucia a Sofia Žigové.
Smrteľná taktika Interkútu z dielne ostrieľaného futbalového harcovníka Romana Žiga, najprv súpera očariť a potom futbalovo zničiť, bola
neuveriteľne účinná a odolali jej len Čulákovci,
ktorí ako jediní dokázali víťaza skupiny B zdolať.
Chlapci z Dlhej sa tento rok len zahrievali a svoju
silu ukážu až v nasledujúcich rokoch, keď mierne
dorastú, no už teraz vystrkovali rožky malý Jakub
Sahulčík a Arthur Balko. Horákovci a AC Nitra
reprezentovali absolútne prototypy a vzory tímov
pre rodinný futbal. V oboch tímoch vynikali
ženy. U Horákovcov energická a nezastaviteľná
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Lucia Horáková a v AC Nitra ohurovala svojimi
zákrokmi najlepšia brankárka turnaja a o nič menej energickejšia Anna Mikušová.
V playoff sa ukázala väčšia futbalová kvalita na
strane skupiny A. Jedine Interkút umne zdokonalil svoju taktiku a súperov na začiatku okrem oča-

renia aj uspal a potom z rýchlych kontier udrel.
Až z toho vzniklo finále Katalánci – Interkút, kde
taktika zlyhala. Ako sa vraví, aj majster tesár sa
utne, a tento raz zaťal Roman Žigo malou domov
z autu prekvapenému brankárovi Marekovi Kolejákovi vlastný gól. Katalánci boli nekompromisní
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a pridali ďalšie dva kúsky a Interkútu nepomohol ani žolík Tomáš Čulák, lebo v bráne čaroval
Majo Varga starší a za to čo predviedol, by sa
nemusel hanbiť ani ako brankár NHL. Katalánci
neostali nič dlžní názvu svojho tímu a typicky
dlhým držaním lopty a kolmými prihrávkami za
obranu ako to vidíme v lige majstrov, doviedli
svoju púť až k titulu. Súboj o tretie miesto lepšie
zvládli Fikselovci a konečne po dlhých rokoch
získali svoju prvú ale zaslúženú trofej.
Čo viac dodať? Len to že tento ročník mal
zopár naj: najviac účastníkov, najviac tímov,
najviac hrajúcich žien a dievčat, najlepší futbal,
najlepšiu atmosféru, najlepšie počasie a verím,
že aj najlepšie spomienky na super zábavu pri
futbale.
Najlepší ročník rodinného futbalu máme
úspešne za sebou a svedčí o tom aj pochvala pre
našu dedinku a organizátorov dňa detí od zúčastnených nie Výčapanov (čítaj Nitránčanov)
za to, že u nás zažili doteraz najlepší deň detí v
živote. Ďakujeme a vidíme sa o rok
Text: Martin ČULÁK
Foto: archív obecného úradu

VÝSLEDKY TURNAJA
A skupina:
Katalánci – FC Kuna 0:1
Katalánci – Fikselovci 3:0
Katalánci – Khunovci & Košikovci 3:0
Katalánci – F ut18 3:0
FC Kuna – Fikselovci 0:2
FC Kuna – Khunovci & Košikovci 4:0
FC Kuna – Fut18 2:2
Fikselovci – Khunovci & Košikovci 2:1
Fikselovci – Fut18 1:1
Khunovci & Košikovci – Fut18 0:4
Tabuľka A skupina:
1. Katalánci 9 bodov
2. Fikselovci 7 bodov
3. FC Kuna 7 bodov
4. Fut18 5 bodov

5. Khunovci–Košíkovci 0 bodov
B skupina
Chlapci z Dlhej – AC Nitra 2:0
Chlapci z Dlhej – Horákovci 2:2
Chlapci z Dlhej – Čulákovci 0:2
Chlapci z Dlhej – Interkút 2:4
AC Nitra – Horákovci 2:2
AC Nitra – Čulákovci 1:1
AC Nitra – Interkút 0:3
Horákovci – Čulákovci 1:1
Horákovci – Interkút 2:3
Čulákovci – Interkút 3:1
Tabuľka B skupina:
1. Interkút 9 bodov
2. Čulákovci 8 bodov
3. Chlapci z Dlhej 4 bodov

4. Horákovci 3 bodov
5. AC Nitra 2 bodov
PLAY OFF ŠTVRŤFINALE:
1A Katalánci – 4B Horákovci 3:2
3A Čulákovci – 2B FC Kuna 4:0
2A Fikselovci – 3B Chlapci z Dlhej 2:1
4A Fut18 – 1B Interkut 1:4
SEMIFINALE:
Katalánci – FC Kuna 4:0
Fikselovci – Interkut 2:1
O 3. MIESTO:
Fikselovci – FC Kuna 2:1
FINALE:
Interkút - Katalánci 0:3
INDIVIDUÁLNE OCENIENIA:
Najlepší hráč: Simon Pinkava (FC Kuna)

Najlepší strelec: Alex Varga (Katalánci)
Najlepší brankár: Anna Mikušová
(AC Nitra)
KONEČNÉ PORADIE:
1. Katalánci
2. Interkút
3. Fikselovci
4. FC Kuna
5. Čulákovci
6. Chlpaci z Dlhej
7. Fut18
8. Horákovci
9. Khunovci–Košíkovci
10. AC Nitra

Prišiel na zápas piatej ligy ako divák,
ale odohral celých 90 minút. Ako 54-ročný
Výčapy – Opatovce mali v nedeľu v piatoligovom zápase asi najstarší útok široko-ďaleko.
Dvaja hráči mali spolu 96 rokov! Pavol Kollár
z Výčap – Opatoviec nám ponúkol svoj krátky
monológ po záverečnom víkende futbalových
súťaží.
Moja šťastno-nešťastná futbalová nedeľa
V nedeľu som ako tréner dorastu FC Výčapy
– Opatovce odviedol v Krušovciach posledný zápas. Aj keď sme vyhrali 4:1, záver bol smutný. Po
siedmich rokoch som ako tréner skončil, lebo je
nedostatok dorastencov... Rokujeme so Zbehami
o spojení, avšak už bezo mňa. Z Krušoviec som
„utekal” pozrieť sa do Zbehov, kde hralo naše

A-mužstvo a na moje veľké prekvapenie som po
príchode zistil, že som v základnej zostave ako
jedenásty hráč. Nebolo by to nejako zvláštne, ale
ja budem mať v októbri 54 rokov, a to bol zápas
piatej ligy! Vydržal som a odohral som celý zápas. Tašku s výstrojom ako pre brankára, tak aj
pre hráča, nosím vždy so sebou. Viackrát som
bol náhradník na lavičke a párkrát som už aj
striedal na niekoľko minút.
Veľmi som sa z toho tešil, lebo futbal ma baví.
Toto je môj nešťastný a zároveň šťastný futbalový príbeh. V nedeľu mali Výčapy – Opatovce asi
najstarší útok na svete – Martonka a Kollár, spolu
96 rokov.
Zdroj: MY Nitrianske noviny
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Milé mamy, mamičky, matky, staré mamy, tety atď...
Takýmto oslovením, Deň matiek, ktorý pripadá
každým rokom na druhú májovú nedeľu, sme si
pripomenuli i keď oneskorene, členky ZO JDS až
27.mája 2018 o 15,30 hod. v kultúrnom dome,
ale o to sviatočnejšie. Každý vieme, že matka je
človek, ktorý nás nosil pod srdcom, človek, ktorý
nám dal milú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa až po celý svoj život. Na tomto sviatočnom posedení, za spoluúčasti obecného úradu na
čele so starostom Ing. Jozefom Holúbekom, sme
si z jeho úst vypočuli milý príhovor, ktorý vyzdvi-

hol postavenie a dôležitosť matky. Kultúrna časť
programu začala krásnymi piesňami, ktoré sme
si vypočuli od speváckej skupiny Nádej, v každom verši piesne bolo ľúbozvučné slovo matka,
mať, mamička... Básňou Matka sa nám predstavila pani Chumová. Spoločenským tancom, v
krásnom oblečení so svojou partnerkou, sa nám
predstavil Milanko Kuna. Rozprávku od Pavla
Dobšinského „Psota“ sa nám predstavilo Zariadenie sociálneho zariadenia BENEFIT z Ľudovítovej. Kultúrna časť sviatočného posedenia bola

spestrená rytmickými tancami tanečnej skupiny
AGAIN. O dobrú nálada sa postarali Podzoborskí heligonkári. Sviatočné posedenie Deň matiek
sa niesol v duchu „Kuchyňa starej materi“.
Členky ZO JDS pripravili kútik ukážky zo špajzy
zaváraniny, lekvár, kvasené uhorky, sušené ovocie, jablká slivky, šípky, prírodné suroviny, hríby,
fazuľa, orechy... Krásne vyzdobené okná kvitnúcimi muškátmi, a po bokoch domu kvitnúce oleandre, ktoré boli v tom čase pestované v každom
dome.
Pohostenie pri posedení bolo bohaté na nátierky,
vajíčková a šunková, ktoré sa podávali so sendvičom. Napečené boli klasické koláče tvarohové a
lekvárové. Sviatočné posedenie bolo priateľské,
pretože väčšina našich členiek sa stretáva iba pri
takýchto akciách. Mamičkám, starým mamám,
bol na znak vďaky odovzdaný kvietok z rúk mladej generácie.
Srdečná vďaka patrí všetkým účinkujúcim, ktorí prispeli svojím vystúpením na našu sviatočnú
oslavu. Vďaka patrí aj Vám milé členky, ktoré ste
sa zúčastnili tohto podujatia, ktoré sme pripravili
pre Vás.
Text: Viola BEDEOVÁ, predseda ZO JDS

Výlet do Banskej Štiavnice
Na konci školského roka školáci chodia na školský
výlet. ZO JDS Výčapy – Opatovce taktiež zorganizovala výlet pre dôchodcov dňa 13. júna 2018
na stredné Slovensko, konkrétne do historického
banského mesta Banskej Štiavnice. Ráno o 7. hod.
sme vyštartovali v luxusnom autobuse od kultúrneho domu, pri bývalom JRD nastúpila ostatná
časť výletníkov. Ranný nástup bol v pohode, pretože nás vyprevádzali teplé lúče ranného slniečka.
Za doprovodu sprievodcu JUDr. Ondreja Ňorbu
sme sa vydali na náš výlet. Počas celej cesty nám
pán sprievodca rozprával históriu nášho krásneho
Slovenska. Po príchode do Banskej Štiavnice ako
prvé sme navštívili Nový zámok – stavba bola postavená v 16. storočí ako opevnená pozorovateľňa
v systéme protitureckej obrany stredoslovenských
banských miest. V Novom zámku je dnes sídlo expozície Slovenského banského múzea Protiturecké
boje na Slovensku. Pokračovali sme návštevou v
GLANZENBERGU a prehliadkou historického mesta so sprievodkyňou, ktorá nám priblížila
históriu mesta a poukazovala vzácne pamiatky
mesta ako napr. Námestie svätej trojice, Kostol
Nanebovzatia Panny Márie, Dolná ružová ulica.
Navštívili sme i Evanjelický kostol, ktorý pochádza z 18. storočia. Tento chrám nemá vežu, iba
mohutnú kupolu so zlatým veľkým krížom, ktorý
je možné vidieť zo všetkých strán mesta. Obedňajšia prestávka nám poslúžila na oddych, osvieženie a najmä na chutný, teplý obed. O 13. hod.
sme pokračovali prehliadkou KAMMERHOFU

– tento vznikol pospájaním viacerých meštianskych domov z najstaršieho obdobia mesta. Od
druhej polovice 16. storočia v KAMMERHOFE
sídlil komorsko – grófsky úrad, ktorý spravoval
bane, lesy, odborné školstvo, hute a mincovne na
území stredného Slovenska. Dnes tu sídli Slovenské banské múzeum jeho expozícia Baníctvo na
Slovensku. Naša cesta ďalej viedla do ANTOLA
- kde sa nachádza jeden z pomerne dobre zachovaných kaštieľov. V 16. storočí obec patrila panstvu Sitna, ktoré vlastnili Pálffyovci. V roku 1829
získal sitnianske panstvo Ferdinand Juraj August

Coburg, manžel jedinej dedičky koháryovských
majetkov Márie Antónie Gabriely. Coburgovci sa
v Antole zdržiavali s prestávkami až do roku 1944,
keď odtiaľ odchádza posledný Coburg bulharský
cár Ferdinand. Z obdobia stavby kaštieľa sú krásne
nástenné maľby nad schodiskom a v kaplnke. V
kaštieli sa zachovalo pomerne veľa pôvodne zariadených i neskoršie doplnených miestností, ktoré sú
vlastne nábytkovým múzeom a zbierkami rôznych
umeleckých predmetov, obrazov, rytín, akých je na
Slovensku veľmi málo. Poslednou zástavkou nášho
výletu bola KALVÁRIA – je to unikátna pamiatka,
barokový sakrálny komplex kaplniek a kostolov
postavený na kuželovitom kopci, ktorý nám poskytol jedinečný výhľad na mesto a okolie. Tento
objekt je značne poškodený, ale pred pár rokmi sa
začala jeho obnova. Kalvária je dominantou Banskej Štiavnice pozostáva z 3 kostolov, 19 kaplniek
a súsošia Panny Márie. Tí, ktorí sme absolvovali
výstup na kalváriu, aj keď s bolesťou, najmä nôh,
boli sme naplnení silou a duchom, spokojnosťou
najmä na duši. Koniec nášho výletu bol dokončený cestou domov. Počasie nám prialo, slniečko nás
sprevádzalo celý deň. Vo večerných hodinách sme
sa unavení, ale naplnení krásnymi zážitkami vrátili domov. Ďakujem všetkým účastníkom, ktorí sa
zúčastnili výletu, vďaka patrí sprievodcovi JUDr.
Ondrejovi Ňorbovi, veľká vďaka pánovi šoférovi,
ktorý nás v zdraví priviezol domov. Teším sa na
ďalšie stretnutia.
Text: Viola BEDEOVÁ
Foto: Mária MACHOVÁ
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Športové dni dôchodcov

Ani dôchodcovia nezabúdajú na heslo „Športom
si upevňuješ zdravie“ aj keď to na nás už možno
až tak neplatí, predsa organizujeme a zúčastňujeme sa športových aktivít. Krajské športové dni
boli organizované 11. júna 2018 v Ivanke pri Nitre.
ZO JDS Výčapy – Opatovce vyslala 7 športovcov,

dôchodcov, ktorí reprezentovali svoju organizáciu.
Výsledky, ktoré sme dosiahli pri počte 186 účastníkov boli uspokojivé. V behu na 60 m obsadila
2. miesto a vo vrhu 3 kg guľou 3. miesto Viola Bedeová. V streľbe zo vzduchovky 3. miesto Estera
Dlábiková. Heslo športového dňa bolo „Víťazi sú

všetci zúčastnení“.
Dňa 20. júna 2018 sme v ZO JDS Výčapy – Opatovce organizovali 7. ročník športového podujatia
seniorov. Miestom podujatia bol areál kultúrneho domu, v príjemnom prostredí, obklopenom
množstvom stromov, ktoré nám robili príjemný
chládok, pretože slniečko pálilo až k 30 stupňom.
Zúčastnilo sa cca do 40 dôchodcov a súťažilo sa v 5
disciplínach muži – ruské kolky, hod na plechovky,
hod granátom na cieľ, hod basketbalovou loptou,
penaltové kopy. U žien boli disciplíny – hod na plechovky, hod granátom na cieľ, hod basketbalovou
loptou, hod čižmou, beh s vajíčkami na lyžičkách.
Všetci súťažiaci sa snažili o čo najlepšie výkony, ale
medaile z rúk starostu obce Ing. Jozefa Holúbka,
diplomy z rúk predsedníčky Violy Bedovej, dostali
tí najlepší. Pri dobrej muzike Podzoborských heligonkárov a teplých párkoch sme si ešte chvíľku
posedeli a porozprávali.
Ďakujem všetkým členom, ktorí sa zapájajú do aktivít, ktoré organizuje ZO.
Text: Viola BEDEOVÁ
Foto: archív obecného úradu

NOSITELIA TRADÍCIÍ – regionálna postupová súťaž
a prehliadka folklórnych skupín okresov Nitra a Zlaté Moravce
V sobotu 14. apríla 2018 sme mali možnosť vo
Výčapoch – Opatovciach zažiť príjemné folklórne
popoludnie s Nositeľmi tradícií. Organizátorom
regionálnej postupovej súťaže a prehliadky bolo
Krajské osvetové stredisko v spolupráci s obcou
Výčapy – Opatovce a Katedrou etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre.
Počas programu sa predstavili so svojimi programovými číslami:

• folklórna skupina Skerešovanka z Obýc – Vitie
pierok,
• folklórna skupina Jaročan z Jarku – Svadba –
čepení nevesty,
• folklórna skupina Čeľaďania z Čeľadíc – Máj,
máj zelený,
• folklórna skupina Podhoranka z Podhorian –
Varenie lekváru,
• folklórna skupina Drieňovanka z Obýc – Drevorubači,

• folklórna skupina Močenčanka z Močenku –
Priadky.
Skupiny spracovali vo svojich číslach rôzne príležitosti rodinného i kalendárneho cyklu. Jednotlivé
vystúpenia hodnotila odborná porota v zložení
Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., Prof. PaedDr.
Bernard Garaj, CSc. a Mgr.art. Slavomír Ondejka. Po programe bol pre vedúcich skupín a členov rozborový seminár, kde im odborná porota
poskytla prípadné rady a návrhy na vylepšenia
programových čísel.
Na záver počas vyhlásenia výsledkov súťaže a
odovzdania cien sme sa dozvedeli, že zlaté pásmo
a priamy postup do krajského kola súťaže získala
FSk Jaročan z Jarku s programovým číslom Svadba
– čepení nevesty. V zlatom pásme a s návrhom na
postup do krajského kola súťaže sa umiestnila
FSk Čeľaďania z Čeľadíc s programom Máj, máj
zelený. Do strieborného pásma boli zaradené folklórne skupiny Skerešovanka z Obýc, Podhoranka
z Podhorian, Drieňovanka z Obýc a Močenčanka
z Močenku.
Dnes už vieme, že folklórna skupina Jaročan z
Jarku v krajskom kole súťaže získala zlaté pásmo
a postúpila do celoštátneho kola súťaže v Zuberci.
Všetkým zúčastneným, oceneným blahoželáme a
prajeme veľa síl a tvorivosti do ďalšej práce.
Text: Linda ŠTULAJTEROVÁ,
Krajské osvetové stredisko
Foto: archív Krajského
osvetového strediska v Nitre

UDIALO SA

8

TS AGAIN v celoslovenskom kole na 3. mieste
Je málo ženských športov, v ktorých sa spája krása ženy s elegantným pohybom, precíznosťou a jednotou. Mažoretky sú pre naše
dievčatá poslaním, ktorým dokážu odovzdávať divákom pozitívnu energiu a vyčariť im
úsmev na tvári. Viaceré dievčatá sa zaoberajú týmto športom už od detstva a nachádzajú v ňom radosť z pohybu, priateľstva a
dobrého kolektívu. So začiatkom školského
roka začala aj naša tanečná púť sprevádzaná
množstvom modrín, nezdarov pri trénovaní
nových prvkov a množstvom popadaných
paličiek. Napriek všetkému sme sa nevzdávali a tešili sa z chvíľ, pri ktorých nám žiaril
úsmev na tvári.
Tanečná skupina AGAIN, s počtom 30 dievčat, v tomto roku tancovala a vystupovala aj
s podporou obce Výčapy – Opatovce. Naše
elegantné slečny v krásnom oblečení, sú
ozdobou každého spoločenského a kultúrneho podujatia. Ich ruky už dokážu s paličkami
hotové kúzla. Dokázali to predviesť v regionálnom, krajskom a úspešne aj v celoštátnom kole tanečnej súťaže neprofesionálnych
tanečníkov v modernom a módnom tanci
„Tanečný kolotoč 2018“, kde získali skvelé
umiestnenia: 1x 1. miesto, 2x 2. miesto, 3x 3.
miesto. V celoslovenskom kole „Deň tanca
2018“, ktoré sa konalo v Žiari nad Hronom
nás reprezentovali: Diana Kunová, Michaela
Kučerková, Viktória Kunová, Nikola Chrzaszcová, Ema Čepileková, Tália Fábryová,
Tatiana Kucková sa TS Again umiestnila
na krásnom 3. mieste. Dievčatá úspešne re-

prezentovali a zviditeľnili tanečnú skupinu
AGAIN a svoju obec Výčapy – Opatovce. Srdečne gratulujeme.
Nie sú to len úspechy nás – mažoretiek. Sú
to úspechy celej našej tanečnej, mažoretkovej
rodiny, ktorej hlavnou súčasťou sú vedúce a
trénerky – MVDr. Slavomíra Kunová, Mária
Kunová, Mgr. Silvia Kunová, PhD., Mgr. Katarína Molnárová a Lucia Barátová. Sú tými,
ktoré držia TS Again pokope, starajú sa o
organizačné veci, nákup tanečných dresov,
obuvi, doplnkov, či si ničia svoje hlasivky nekonečným počítaním.

Ďakujeme rodičom detí z TS Again, priateľom, pánu starostovi Ing. Jozefovi Holúbekovi, obecnému zastupiteľstvu a sponzorom za dobrú spoluprácu, za slová, ktoré nás
vždy dokážu povzbudiť a nasmerovať tým
správnym smerom pri tanečných aktivitách
našich detí a junioriek. Ďakujeme všetkým
rodinným príslušníkom, priateľom športu,
našim fanúšikom za podporu pri súťažiach a
všetkým, ktorí tiež venovali svoj čas a svoju
energiu tohtoročnej sezóne.
Text a foto: Silvia KUNOVÁ

V obci pribudlo nové Kvetinárstvo Ľudmila
Súčasťou služieb a prevádzok v budove oproti Materskej škole je i kvetinárstvo.
Ako nám povedala jeho majiteľka Ľudmila
Kollárová z Vrábeľ, kvety a floristika sú nielen jej živobytím ale aj koníčkom. „Som vyštudovaná elektrotechnička, ale stále ma to
ťahalo ku kvetinám. Urobila som si odborné
kurzy a zúčasnila niekoľkých súťaží. Najviac
si cením 3. miesto vo viazaní vianočných
dekorácií a aranžmánov na medzinárodnej
súťaži v Brne. Pred dvadsiatimi rokmi som
otvorila predajňu vo Vrábľoch a všetky kytice, ktoré si zákazníci objednajú, osobne pripravujem a viažem. Vo vašej obci som našla
vhodné priestory a zákazníci majú tak okrem
rezaných kvetov na výber aj črepníkové kvitnúce a stálozelené rastliny a doplnkový sortiment ako je zemina a výživa na kvety.“ V
predajni nájdete aj umelé kvety, darčekové
predmety, sklo, porcelán, sviečky, lampáše,
kahance, ozdobné črepníky a vintage doplnky do bytu a záhrady. Živé kvety však nie

sú v ponuke každý deň a kyticu je potrebné
objednať. „Záujem o kytice a živé kvety je
hlavne v piatok a sobotu, ale objednávky prijímame a vybavujeme počas celého týždňa.
Robila som napríklad aj veľké kytice z desiatok červených ruží,“ dopĺňa Ľudmila Kollárová. „Kvety môžete poslať aj ako darček, keďže prevádzkujeme donáškovú službu kytíc a
kvetov na celom území Slovenska a ponúkame aj kompletné pohrebné služby. Spolupracujeme s nitrianskym pohrebníctvom Astra.
Zákaníci si môžu objednať kvety a služby na
mojom tel. čísle 0903 591 538 alebo priamo
na non-stop linkách pohrebníctva 0911 130
468, 0904 625 536. V prípade potreby môžu
volať aj predavačke Magdaléne Kunovej, tel.
0919 312 372.“ No a ďalším hobby majiteľky
je aj príprava a realizácia kompletnej svadobnej výzdoby, dekorácií a kytíc.
Text a foto: Jolana ČULÁKOVÁ
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Plastic people
Tak sa kedysi volala legendárna česká kapela,
ktorú komunisti zakázali. V preklade to znamená
„plastoví ľudia“. Dnes by sme tak mohli označiť
súčasnú generáciu. V rámci prípravy na birmovku sa mladí ľudia podujali očistiť časť obce
od plastového odpadu. Za jedno dopoludnie ho

bolo za celú vlečku. Zmyslom tejto brigády bolo
sprostredkovať mladým ľuďom skúsenosť nezištnej služby. Každý z nás môže urobiť svet trochu
krajším a lepším miestom pre život. Vďaka patrí
mládeži i dospelým, ktorí sa tohto podujatia aktívne zúčastnili. Uskutočnilo sa vďaka spolupráci

farského a obecného úradu. Dúfame, že ovplyvní
aspoň niekoho z tých, ktorí znečisťujú prírodu
namiesto toho, aby plastový odpad dali k dispozícii na opätovné spracovanie.
Text: Peter BRENKUS

SMS hlásnik sa teší obľube
V minulom čísle obecných
novín sme Vás informovali
o novom spôsobe informovania o aktuálnom dianí v
obci prostredníctvom SMS
hlásnika. Sme veľmi radi, že
tento informačný kanál sa mnohým z vás zapáčil a počet registrovaných sa nám každodenne
navyšuje. Pripomíname, že zaregistrovať sa môžete na obecnom úrade počas stránkových dní.
Registračný formulár je uverejnený i na webovej
stránke obce www.vycapy-opatovce.sk. Vyplnený dotazník nám môžete zaslať poštou alebo
naskenovaný emailom na lujza.balkova@vycapy-opatovce.sk
Ďalšou z možností informovania je mobilná
aplikácia, cez ktorú máte informácie o aktivitách, podujatiach v obci vždy po ruke. Dôležité
oznamy a upozornenia môžete vedieť ihneď po
zverejnení. Nastavená notifikácia vás upozorní
na aktuálne informácie bez nutnosti ísť na webovú stránku obce. Úradné hodiny obecného
úradu a kontaktné informácie si môžete cez
mobilnú aplikáciu uložiť pre prezeranie v oﬄine

režime. Budú tak pre vás k dispozícii aj keď nebudete mať internetové pripojenie.
Prostredníctvom tejto aplikácie budete vždy informovaní o dianí v regióne a to o kultúrnych a
športových podujatiach, o ponuke práce, inzercii, pohotovostných číslach, o aktuálnom spravodajstve zo Slovenska i zo sveta.
Mobilná aplikácia Virtualne je dostupná pre
operačné systémy iOS a Android. Pre správne
fungovanie si aplikácia vyžaduje prístup k niektorým funkciám v mobilnom telefóne, najmä
k informáciám o internetovom pripojení, lokalizačným službám a podobne. Niektoré z funkcií
sú nevyhnutné, iné môžete v prvotnom sprievodcovi nastavením vypnúť. Mobilná aplikácia
Virtualne nezhromažďuje žiadne osobné údaje
o používateľovi. Pre skvalitnenie dostupných
informácií zhromažďujeme iba neadresné štatistické dáta, napríklad ktoré kategórie používatelia preferujú, alebo ktorý operačný systém
mobilného zariadenia je najviac používaný. Tieto štatistické dáta spravujeme iba v rámci redakcie Virtualne.sk a nie sú poskytované žiadnym
iným subjektom.

Ako správne triediť odpad?
V poslednom období sa vyskytlo viac prípadov zle vytriedeného odpadu. Upozorňujeme
občanom, ktorí odpad vyseparujú nesprávne,
že im smetné nádoby nebudú vyvezené.
I z tohto dôvodu Vám ponúkame návod ako
správne separovať.
Papier – modrá nádoba
ÁNO – papier, čisté obaly, krabice, kartóny,
lepenka, noviny, časopisy, knihy, kancelársky
papier, zošity, reklamné letáky, obálky, papierové vrecká. Upozornenie: Pred triedením je
potrebné odstrániť tvrdú väzbu z kníh, plastové a kovové časti zo zakladačov a obalov,
plastové obaly používané pri balení napr. časopisov, letákov). Nie je potrebné odstraňovať
kovové sponky z papiera (časopisov, zošitov)
NIE – mokrý, mastný alebo znečistený
papier, tvrdé väzby kníh, zakladače, znečistené servítky, vrecká znečistené potravinami, použité papierové vreckovky, hy-

gienické utierky, kopírovací papier, alobal,
použité plienky, umelohmotné obaly, viacvrstvové obaly, voskový a térový papier, rolky
od toaletného papiera a papierové obaly od
vajec, polstrované obálky
Plast – žltá nádoba
ÁNO – PET fľaše z minerálnych vôd a nealkoholických nápojov, aviváží, tekutých pracích
prostriedkov, čistiacich prostriedkov, šampónov a inej bytovej a telovej kozmetiky, plastové
tašky, fólie, čisté plastové obaly napr. z destilovanej vody, kvapaliny do ostrekovačov. Upozornenie: do žltých nádob môžete vkladať
aj stlačené hliníkové obaly od nápojov a viacvrstvové obaly – tetrapaky (napr. od mlieka a
džúsov). Dbajte, aby ste obaly pred vhodením
do nádoby stlačili. Obaly od mliečnych výrobkov podľa možností vypláchnite primeraným
množstvom vody.
NIE – znečistené plasty, obaly zo stravy, obe-

dové krabičky, plastové nádoby a obaly od
chemikálií, olejov (aj jedlých) a ropných látok,
jogurtové viečka, obaly od nebezpečných látok, linoleum, guma, molitan, obaly od mäsa,
sieťky od ovocia, blistre od žuvačiek či liekov,
stavebný materiál z plastu
Bio odpad
ÁNO – záhradné bioodpady: tráva, lístie,
kvety (orezané bez stužiek a drôtov), vypletá
burina, drobné vetvičky z orezávania krovín
a stromov, stromová kôra, hobliny, piliny a
popol (nie chemicky upravené drevo), štiepka, odpady z čistenia ovocia a zeleniny, ktoré
neprešli tepelnou úpravou, prezreté ovocie a
zelenina
NIE – mäso, mliečne výrobky a iné odpady
živočíšneho pôvodu, tekuté odpady z tepelnej
úpravy potravín (polievky, omáčky), oleje, potraviny v obaloch, komunálny odpad, nebezpečné odpady
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Prázdniny sú za dverami
Tak ako rozprávka má svoj začiatok a koniec, aj školský rok 2017/2018 sa pomaly
ale iste končí. Včeličky, rybičky, sovičky
spolu navštevovali materskú školu desať mesiacov. Za ten čas zažili veľa zábavy, najmä na mimoškolských aktivitách,
trošku slzičiek, najmä v septembri včeličky
a niektoré rybičky. Sovičky sa sústredili na
prípravu a zvládnutie zápisu do základnej
školy. Devätnásť sovičiek – predškolákov v
septembri bude kráčať s taškou do školy a k
nám, do materskej školy prídu noví škôlkari. Aby prechod z rodinného prostredia do
materskej školy bol čo najmenej stresujúci
pre deti aj rodičov, ponúkam niekoľko užitočných rád:
Trénujte odlúčenie: Príležitostné odlúčenie mu umožní získať istotu, že mu matka
neutečie, ale že sa v dohodnutú dobu vráti.
Pre matku môže byť tiež ťažké odlúčiť sa
od dieťaťa a nechať ho v starostlivosti „cudzích“ osôb. Dlhé lúčenie rodiča s dieťaťom
je pre obidvoch bolestné a nepomáha. Dlhé
lúčenie dieťa zneisťuje, pretože zvláštne
správanie sa rodiča podnecuje a potvrdzuje
jeho strach.
Umožnite dieťaťu stretávanie sa s vrstovníkmi: Už pred vstupom do MŠ môžete de-

ťom sprostredkovať kontakt s vrstovníkmi
(napr. na detskom ihrisku), aby sa naučili s
nimi vychádzať. Rozprávajte deťom o materskej škole. Usilujte sa však byť reálny,
čiže žiadne „fantázie“ o tom, aké krásne
hračky a skvelí kamaráti ich tam čakajú. Pri
dnešnom zariadení detských izieb sa môže
stať, že sa vášmu dieťaťu v MŠ na prvý pohľad žiadna z hračiek nezapáči, a to znamená sklamanie. V inom prípade sa môže
stať, že s hračkou, ktorá sa vášmu dieťaťu
páči, sa bude hrať iné – smelšie dieťa. Je
vhodné vyjsť si na vychádzku k areálu MŠ.
Nezáväzne, len tak cez plot, hádajte spolu
s vašim dieťaťom, čo môže byť vo vnútri
(reálne).
Berte ohľad na telesnú záťaž: Začiatok v
materskej škole je pre deti telesne náročný.
Deti rýchlo vyčerpajú svoje sily, pretože
deň v MŠ je pre ne únavný. Bezprostredne
po návšteve materskej školy dieťa potrebuje čas na odpočinok. Väčšie aktivity, napr.
veľký nákup, prechádzku, návštevu ihriska
a pod., by ste mali odložiť. U detí menej
telesne zdatných musíme odhadnúť dĺžku
pobytu v MŠ, aby sme nezväčšovali ich zaťaženie.
Materská škola pomáha dopĺňať rodinnú

výchovu. Deti sa učia presadzovať svoje
priania a záujmy prijateľným spôsobom.
Učia sa byť samostatné a rastie ich sebadôvera, sebavedomie. Učia sa zachovávať
pravidlá skupinového spolužitia. Niekedy
je miestom, kde deti prežívajú väčšinu dňa.
Učiteľky sa budú usilovať pomôcť Vášmu
dieťaťu prekonať všetky ťažkosti súvisiace so
vstupom do materskej školy, najdôležitejší je
však postoj rodičov k MŠ a to, ako dieťa bolo
doma na vstup do MŠ pripravené.
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým zamestnancom materskej školy za ich
iniciatívu, ochotu a angažovanosť počas
školského roka, rodičom za finančnú podporu v rámci sponzorstva a poukázaní 2
% z dane, šiestim statočným oteckom za
pomoc pri revitalizácii školského dvora.
Zriaďovateľovi (obci Výčapy – Opatovce),
Základnej škole Výčapy – Opatovce, ZO
JDS Výčapy – Opatovce, speváckej skupine
Nádej za možnosť spoluorganizovať podujatia pre deti a obyvateľov obce.
V mene kolektívu materskej školy si dovolím zaželať leto plné pohody, zážitkov a
oddychu.
Text: Mária BEŇOVÁ,
riaditeľka materskej školy

Posledné chvíle predškolákov v materskej škole
Stalo sa už tradíciou, že predškoláci sa lúčia
s materskou školou výletom do ZOO. Tento
krát to však neboli Bojnice, ale Malkia Park
v Orechovej Potôni. Ani táto ZOO nás nesklamala. Hoci bola menšia, zvieratiek bolo
aj tu neúrekom. No najväčším zážitkom pre
deti bolo kŕmenie vodného vtáctva a kopytníkov ako napr. zebry, somáre, kone, lamy či
kozy. Všetci sa tešili, že mohli byť v takom
blízkom kontakte so zvieraťom, čo nakoniec
skončilo nielen kŕmením ale aj hladkaním a
veru ťažkým lúčením sa s nimi.
Výletom do ZOO sa lúčenie predškolákov
nekončilo, naopak ešte sa len začalo. Posledný týždeň školského roka v dopoludňajších
hodinách sa predškoláci rozlúčili so svojimi
mladšími spolužiakmi veľkolepou rozlúčkou v školskej jedálni, kde im predviedli
nacvičený program, poďakovali sa všetkým
tetám učiteľkám, tetám kuchárkam a tetám
upratovačkám a pohostili ich chutnou tortou. Od pani riaditeľky si prevzali diplom
za vzornú dochádzku do materskej školy,
rozprávkovú knižku na prvé školské čítanie
a fotky.
V popoludňajších hodinách sa rozlúčili aj

rodičia, ktorí pripravili pre svojich budúcich prváčikov a panie učiteľky pohostenie
v kultúrnom dome. Po oficiálnej časti, ktorým bolo vystúpenie detí, prísaha predškolákov a odovzdávanie osvedčení o ukončení
predprimárneho vzdelávania sa mohla začať
voľná zábava.

Čo dodať na záver? Všetkým rodičom ďakujeme za dobrú a príjemnú spoluprácu a všetkým predškolákom prajeme, aby prekážky
zdolávali veľmi ľahko a v ich mysliach zostali
len tie najkrajšie a najradostnejšie zážitky.
Text: Erika MACHOVÁ
Foto: archív materskej školy
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Život v materskej škole
Aké dobré je byť škôlkarom. Predstavte si,
ráno vojdete do materskej školy a už máte o
zábavu postarané. A hlavne, keď si pre nás
naše pani učiteľky pripravia vždy niečo zaujímavé. Čo všetko sme od dopravného karnevalu spoločne prežili sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.
Vo februári do materskej školy zavítala spevácka skupina Nádej. Tety speváčky a ujovia
speváci nám porozprávali príbeh o čarovnom
ľanovom semienku. Svojimi piesňami a rozprávaním nám ukázali, ako sa voľakedy žilo,
pracovalo či zabávalo. Vo februári k nám
na návštevu prišli aj tety z VESMÍRNEHO
PLANETÁRIA. Všetci škôlkari sa premenili
na astronautov a vo veľkej rakete – v podobe
veľkej gule sme sa spolu vybrali do vesmíru.
So zatajeným dychom sme čakali, čo sa v nej
bude diať. Predstavenie, v ktorom sa objavilo
množstvo hviezd, mesiac, slnko, planéty, nám
pomohlo dotvoriť predstavy o vesmíre. Príbehom o Mesiačiku, ktorý hľadal Slnko, sme
mohli vidieť rôzne súhvezdia, našu galaxiu, či
planétu Zem.
Marec bol mesiacom kníh aj u našich škôlkarov. Spolu sme sa aj napriek dažďovým kvapkám vybrali pre zmenu na návštevu my. A
to rovno do našej obecnej knižnice, kde sme
sa dozvedeli, ako to v takej knižnici vlastne
funguje a popozerali sme si veľa zaujímavých
kníh. A keďže ako správne deti máme radi
rozprávky, pre naše najstaršie sovičky si pani
učiteľky v marci nachystali výnimočnú noc,
Pyžamovú noc s rozprávkami. Deti prišli v
svojich najlepších pyžamách plné očakávaní,
čo sa bude v škôlke diať. Najskôr sa deti zmenili na princov a princezné tak, že si vyrobili
koruny, ďalšou úlohou bolo uhádnuť hádan-

ku a to názov rozprávky. Po uhádnutí hádanky sa mohli vydať na pátraciu akciu do tmavých chodieb materskej školy, len s pomocou
bateriek a hľadať obrázok k danej uhádnutej
rozprávke. Po uhádnutí všetkých hádaniek
a nájdení všetkých obrázkov sa mohla začať
očakávaná diskotéka. Ešte rozprávka na dobrú noc s pukancami, umyť zuby a šup do postieľok.
Ako sme už spomínali, naši predškoláci sú už
deti veľké, skoro budúci prváci, a tak sa šli pozrieť na návštevu do základnej školy. Aby sa
dozvedeli, ako to v takej škole chodí. Žiaci ZŠ
si pripravili pekné vystúpenia, pani učiteľky
boli tiež milé a našim sovičkám sa v tej škole
aj začalo páčiť a niektorí sa už teraz tešia na
september, kedy tam začnú chodiť už aj oni
(ale ako priznali za našou škôlkou im predsa
len bude smutno).
A ani sme sa nenazdali a prišla veľká noc.
Spolu s rodičmi sme si v jedno popoludnie
spríjemnili chvíle tvorivými dielňami, čím sa
naše chodby naplnili jarnými ozdobami od
výmyslu sveta. Zrazu na nás tu vykúkal zajac,
tam zase rozvoniavali farebné kvety. Nečudo,
že sme už všetci tešili na Veľkú noc.
Apríl nebol o nič menej zaujímavý. Najskôr
sme sa vybrali na farmu do Ľudovítovej. Dlhšia prechádzka veru stála za to a na farme
nás okrem veľkých zvierat čakali aj mláďatká,
ktoré sme si mohli pohladkať. Veru nejeden
z nás by si také jahniatko či zajačika vzal domov. Apríl sa tiež niesol v duchu dopravných
aktivít. Pani učiteľka Katka D. si pre všetkých
odvážnych vodičov pripravila malý dopravný
kvíz, ktorý preveril nielen vedomosti, ale aj
zručnosti a šikovnosť našich škôlkarov. Posledný aprílový deň naši chlapci nezabudli čo

sa patrí a našim dievčatám ozdobili a postavili krásny máj. Dievčence ich za to odmenili
tancom a piesňami.
V máji sme sa spoločne vybrali na výlet do
nášho okresného mesta. Mohli sme vidieť dominantu mesta – Nitriansky hrad, futbalový,
či zimný štadión. V mestskom parku si pozreli zvieratká, vyskúšali rôzne preliezky a sovičky aj bludisko. V máji si tiež prišlo zmerať
sily v športových disciplínach 5 materských
škôlok zo susedných obcí. Každú škôlku reprezentovali dve deti. Na tému rozprávky
“Janko Hraško” si p. učiteľka Katarína B. pripravila rôzne športové disciplíny, ktoré deti
hravo zvládli a boli odmenené diplomom,
medailou a balíčkom plným prekvapení.
A tu sa už v kalendári zjavil pre deti snáď najkrajší dátum – 1.jún a s ním aj sviatok všetkých detí. A že v škôlke vieme ako má taká
oslava (alebo lepšie povedané párty) vyzerať,
zažili sme toho naozaj kopec. Najskôr sme si
zasúťažili na školskom dvore, dostali sme medailu, darček a ovocnú maškrtu. Po obede k
nám prišlo Divadielko Svetielko s nádhernou
rozprávkou o princeznách a drakoch a po
spánku sme sa vyšantili na koncerte kamaráta Viktora. V júni sme spoločne oslávili sviatok našich oteckov cestou okolo sveta – jazdili sme na koni, skákali sme ako klokany či
pomáhali prenášať v Číne ryžu a samozrejme
nechýbali ani darčeky a odmeny.
A čo nás čaká v júli? Už sa iba rozbehneme
na prázdniny v ústrety dobrodružstvám, aby
sme mali o čom v septembri klebetiť s našimi
pani učiteľkami a kamarátmi. Veru toto zažiť
môže iba škôlkar. Naozaj byť škôlkarom je
super.
Za všetkých škôlkarov Veronika ČULÁKOVÁ
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Nie je škola ako škola alebo novinky spod
školskej pokrievky
Základná škola pre všetkých svojich priaznivcov opäť pripravila chuťovky nielen zo školských lavíc.
Z bohatého menu pozostávajúceho zo školských akcií sme vybrali tie najdramatickejšie, pri ktorých tiekli slzy dojatia
či kvapky krvi. Veď posúďte sami!

75. výročie našej základnej školy

Oslavovať 75. výročie školy znamená obzrieť sa
späť, prelistovať kroniky a rozmýšľať o ľuďoch,
ktorí svojou prácou prispievali deň po dni k jej
rastu. 20. apríla si naša základná škola pripomenula, že uplynulo už 75 rokov od začiatku vyučovania v jej staršej časti a 35 rokov od začiatku
vyučovania v jej novšej časti. Podľa dostupných
prameňov práve školský rok 1942/1943 bol prvý,
kedy sa v budove našej základnej školy začalo vyučovať. Pedagógovia základnej školy pripravili pri
tejto príležitosti prehliadku školy pre pozvaných
hostí, slávnostnú akadémiu v kultúrnom dome a
spoločné posedenie zamestnancov školy a hostí v
reštaurácii Amigo. Bola vydaná limitovaná edícia krátkej publikácie o živote školy v minulosti
a v súčasnosti. Škola nie je len vzdelávanie, dobrá
škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré
medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim
právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností. O vytvorenie takejto školy vo Výčapoch
– Opatovciach sa snažilo niekoľko generácií pedagógov a som presvedčená, že sa im to vo veľkej
miere podarilo.
Chcem vyjadriť veľké poďakovanie všetkým
bývalým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí sa zaslúžili o jej rozkvet.
Pedagógov so zanieteným srdcom pre svojich
žiakov sa v našej škole vystriedalo veľmi veľa.
Ocenení za dlhoročnú pedagogickú činnosť boli
tí, pre ktorých práca v našej základnej škole tvorila podstatnú časť ich profesionálneho života
a teraz už zaslúžene oddychujú v kruhu svojich
najbližších. Priamo na slávnostnej akadémii za
prítomnosti starostu obce Ing. Jozefa Holúbka a
vedúceho Oddelenia odborných a metodických
činností Odboru školstva Okresného úradu v
Nitre Mgr. Mariána Moravčíka boli ocenené
plaketami a spomienkovými darčekmi od školy

a zriaďovateľa: bývalá pani riaditeľka školy Eva
Homolová, bývalé pani zástupkyne riaditeľa školy
Jaromíra Kročková, Janka Cigáňová a Otília Kunová a pani učiteľky Eleonóra Fábryová, Šarlota
Kunová, Elena Paulenová a Marta Daňová. Dodatočne boli ocenenia odovzdané pánovi učiteľovi
Jánovi Kuššovi a pani učiteľke Veronike Víziovej.
Pri tejto vzácnej príležitosti chcem poďakovať
za spoluprácu a podporu nášmu zriaďovateľovi,
Obci Výčapy – Opatovce, školskej rade, rodičovskej rade a našim vzácnym sponzorom. Poďakovanie patrí aj všetkým súčasným pedagogickým
a nepedagogickým pracovníkom základnej školy,
ich zodpovedná a obetavá práca posúva úroveň
vzdelania a výchovy v našej škole stále dopredu.
Takisto ďakujem našim žiakom, ktorí vystúpili na
slávnostnej akadémii, a ďakujem aj tým, ktorí reprezentovali a reprezentujú našu školu v rôznych

súťažiach a olympiádach a šíria tak dobré meno
školy a obce.
V súčasnosti je naším strategickým zámerom
vytvoriť modernú školu s návratom k prírode a
tradíciám. Žiakom ponúkame školu, ktorá vyučuje inovatívne, školu, ktorá nezabúda na prírodu
a zdravý životný štýl, školu, ktorá nezabúda na
naše ľudové tradície a zvyky. Našim žiakom poskytujeme kvalitné vzdelávanie, o čom svedčia aj
nadpriemerné výsledky žiakov v celoslovenských
testovaniach. Súčasná doba je dobou projektov,
ktoré poskytujú aj našej škole množstvo príležitostí a my sa ich snažíme využiť v prospech žiakov.
Úprimne si želám, aby naša základná škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia aj naďalej, aby mala otvorené srdce a hladiace
ruky ako v dobrej rodine. Úprimne si želám, aby
sme s hľadaním pravdy, dobra a krásy pracovito
a nenásilne kráčali k životnej múdrosti, radosti a
šťastiu, lebo len tak sa škola môže stať chrámom
vzdelanosti a výchovy.
Na záver chcem zaželať našej škole k 75. výročiu
ešte mnoho úspešných rokov, v ktorých nielen
počítače, ale aj knihy budú mať miesto v detských
izbách. Želám našej škole vzdelaných a spokojných žiakov, veľa učiteľov, ktorí v práci rozdávajú
deťom nielen svoj um, ale aj svoje srdce. Želám
našej škole, aby mala svoju dušu a aby vzdelanie,
ktoré poskytuje, otváralo žiakom brány k lepšiemu životu.
Text: Mária CIVÁŇOVÁ
Foto: archív základnej školy
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Červená čiapočka zapísala 30 prvákov
Určite každý z nás pozná príbeh o strastiplnej
ceste za chorou babičkou. Nebojácne dievčatko
v červenej čiapočke sa stalo ústrednou postavou
slávnostnej predprváckej evidencie, na ktorú samozrejme dohliadalo prísne oko zlomyseľného
vlka. Malí predškoláci, spočiatku vystrašení samotnou situáciou viac než záškodníckou šelmou,
prišli s odhodlaním zvládnuť prvú veľkú skúšku
v ich živote. S napínavým príbehom získavali aj
drobci na odvahe a ľady sa zakrátko prelomili.
Predviedli svoje všestranné vedomosti, popasovali sa s číslami, určovali odtiene farebného
spektra, či potrápili svoje mozgové bunky v
cvičeniach na predstavivosť a jemnú motoriku.
V prípade potreby padlo vhod poradenstvo a
konzultácie školského špeciálneho pedagóga, čo

To, že voda je základ života vedia už aj malé
deti. Nie pre každého je pitná voda samozrejmosť. Je dôležité, aby si to uvedomili už deti
a naučili sa vodou šetriť. Preto sa pre našich
žiakov konal eko-výchovný koncert s výstižným názvom Eco H2O Tour. Hlavní vystupujúci boli známe osobnosti. Spevák s očarujúcim úsmevom Thomas Puskailer a kolegu mu
robil tanečník a moderátor Ondrej Antálek.
Žiaci sa v tomto skvelom koncerte dozvedeli
mnoho zaujímavostí. Čo sa deje, po otočení
vodovodným kohútikom, kolobeh vody v prírode ale napríklad aj to, že na výrobu jedného
trička sa spotrebuje 2900 litrov vody. V dokrútkach odzneli názory a odkazy osobností
Emmy Drobnej, Adama Ďuricu a Adely Vinczeovej. Súťažilo sa vo veľkom a naši žiaci si
odniesli mnoho pekných cien s logom tohto
projektu. Okrem toho počas koncertu zazneli
chytľavé pesničky, samozrejme zamerané na
šetrenie vodou. No a aký by to bol koncert bez

je nutné do septembra vylepšiť. Musíme skonštatovať, že budúci školáci svojimi schopnosťami
spĺňajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Ďakujeme materskej škole za pripravenosť a rodi-

ECO H2O TOUR

autogramiády? Ani my sme nešli domov na
prázdno. Okrem úžasného zážitku sme si odniesli karty, ktoré nám Thomas a Ondrej vlastnoručne podpísali. Na záver sa každá trieda s
nimi odfotografovala.
Koncert sa veľmi páčil malým, veľkým žia-

čom za dôveru. S odletom lastovičiek sa tešíme
na vzájomnú spoluprácu.
Text: Patrícia HALÁSZOVÁ
Foto: archív základnej školy

kom a aj učiteľom. Pevne veríme, že každý si z
neho niečo odniesol. Dúfame, že s Thomasom
a Ondrejom sme sa nevideli naposledy a radi
ich u nás znova privítame s podobným projektom.
Text: Gabriela LIESKOVCOVÁ
Foto: archív základnej školy

Návšteva Petra Varinského v našej škole
V piatok 8. júna 2018 sme privítali v našej základnej škole ďalšiu známu osobnosť. Tentokrát
nám venoval chvíľku zo svojho vzácneho času
nitriansky rodák, športový komentátor a redaktor
TV Markíza, štvornásobný držiteľ ocenenia OTO,
pán Peter Varinský. Ako je u nás zvykom, škola
žila jeho návštevou už niekoľko dní vopred. Deti
sa zapojili do výtvarnej súťaže o najvernejší portrét, pani učiteľky vyzdobili telocvičňu, pomohli
žiakom s prípravou zvedavých otázok, dievčatá
si pripravili krásne hudobné vystúpenie, pán zástupca pripravil ceny pre úspešné žiacke kolektívy
a najšportovcov školy, ktoré mal Peter Varinský
žiakom odovzdať. Akciu moderovala pani učiteľka
Mgr. Vlasta Vlčková, ktorá nášho hosťa privítala
a predstavila. Hneď v úvode bol náš hosť veľmi
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milo prekvapený pekným spevácko – tanečným
vystúpením našich dievčat T. Kunovej, K. Angermayerovej, K. Kunovej, A. Angermayerovej a
D. Tóthovej, ktoré s nimi pripravila pani učiteľka
PaedDr. M. Billiková. V ďalšom priebehu pán Peter Varinský pútavo priblížil našim žiakom svoje
začiatky a aj súčasnú prácu v TV Markíza. Zdôraznil deťom, aké dôležité je v živote ísť za svojím
cieľom, tvrdo na sebe pracovať a neustále sa zdokonaľovať. Tiež spolu s deťmi analyzoval prácu
moderátora a celého televízneho štábu pri vzniku
reportáže. Deti po celý čas nášho hosťa aktívne
počúvali a spolupracovali s ním. Okrem nových
poznatkov z oblasti mediálnej výchovy si užili aj
veľa zábavy, najmä pri zdolávaní rôznych jazykola-
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mov. Potom žiaci moderátora zasypali zvedavými
otázkami, na ktoré rád a veľmi ochotne odpovedal.
Pred samotným záverom a autogramiádou pán zástupca Mgr. J. Janči požiadal pána Varinského, aby
dekoroval víťazné žiacke kolektívy z Olympijského
dňa, ktorý sme zrealizovali v našej škole 1. júna v
rámci osláv Medzinárodného dňa detí. Tak prišlo
na rad odovzdávanie cien najaktívnejším žiackym
kolektívom – 1. B, 5. A a 8. triedy. Za najlepších
športovcov školy v školskom roku 2017/2018 boli
vyhlásení žiaci 9. ročníka Lukáš Barbírik a Nikola
Chrzaszczová. Naprázdno neobišiel ani víťaz výtvarnej súťaže Jakub Barta zo 6. triedy. Žiaci odchádzali z besedy spokojní a plní nových zážitkov.
Mali možnosť osobne spoznať mediálne známeho

človeka, ktorý im veľmi ochotne a aktívnym spôsobom sprostredkoval svoje pracovné skúsenosti a
zážitky. Za vydarený priebeh tejto úspešnej akcie
chcem poďakovať všetkým učiteľom a žiakom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej zdarný priebeh a pánovi Igorovi Ďuranovi, ktorý nám
návštevu pána Varinského sprostredkoval.
V mene všetkých našich žiakov ďakujem pánovi
Petrovi Varinskému za čas, ktorý nám venoval, za
skúsenosti a zážitky, o ktoré sa s nami podelil, a za
nezabudnuteľnú a príjemnú atmosféru, ktorú vďaka svojmu nemiznúcemu úsmevu na tvári počas
celej akcie v našej škole vytvoril.
Text: Zuzana KIJÁCOVÁ
Foto: archív základnej školy

Škola v prírode Tesáre
Žiaci 1. stupňa základnej školy vo Výčapoch –
Opatovciach každoročne absolvujú školu v prírode a tak tomu bolo aj tento školský rok. V dňoch
11. až 15. júna 2018 sa naši žiaci zúčastnili vytúženej školy v prírode, ktorá sa konala v Rekreačnom

zariadení Tesáre v krásnom areáli obklopenom
lesmi a prírodou, s mnohými ihriskami a dokonca
aj bazénom s tobogánom.
Po ubytovaní nám boli predstavení animátori,
ktorí nás rozdelili do súťažných tímov a každé

poobedie pre nás pripravovali zaujímavé akcie.
Každý deň sme sa zahrali na objaviteľov a chodili
po stopách pamiatok Ameriky, Afriky, Austrálie,
Európy či Ázie a plnili rôzne úlohy a aktivity kde
sme si overili nielen svoje športové zdatnosti, ale
aj vedomosti o rôznych svetových pamiatkach a
dozvedeli sa aj veľa nového. Absolvovali sme aj
turistickú vychádzku do mini zoo v Bojnej. Na
večerných programoch sme sa dobre vytancovali
a naučili sa nové tance. A aby ste si nemysleli, že
sme sa len zabávali, táto škola v prírode bola zameraná na spoznávanie krajín a pamiatok zapísaných
v svetovom dedičstve UNESCO.
Všetko sa však raz musí skončiť. Bolo nám naozaj
dobre, svedčia o tom aj slzy, ktoré padali pri rozlúčke. Zážitky však zostanú v každom z nás a už
teraz sa tešíme na ďalšiu školu v prírode!
Text: Zuzana MIKUŠOVÁ
Foto: archív základnej školy

Najväčšie úspechy ZŠ v súťažiach v školskom roku 2017/2018
V našej základnej škole máme veľa šikovných žiakov, ktorí radi svoje vedomosti, zručnosti a talent
prezentujú v najrôznejších súťažiach. V školskom
roku 2017/2018 sa našim žiakom darilo opäť veľmi úspešne v okresných kolách predmetových
olympiád, v umeleckých aj športových súťažiach.
V predmetových olympiádach a vedomostných
súťažiach k najväčším úspechom v tomto školskom roku patria: 1. miesto v okresnom kole teoreticko – praktickej časti biologickej olympiády,
1. miesto družstva žiakov II. stupňa v okresnom
kole biblickej olympiády, 3. miesto v okresnom
kole a úspešná reprezentácia v krajskom kole
chemickej olympiády. Z ďalších výsledkov treba
spomenúť úspešné umiestnenia žiakov v okresnom kole dejepisnej olympiády, biologickej olympiády, matematickej olympiády a Pytagoriády. V
celoslovenských vedomostných súťažiach, každoročne organizovanými neziskovou organizáciou
Talentída, status úspešných riešiteľov v matematickej súťaži Klokan získalo spolu 16 žiakov a na

titul Všetkovedka dosiahli 4 žiaci. Denne sa naši
pedagógovia snažia rozvíjať talent a nadanie našich žiakov v najrôznejších umeleckých oblastiach
– literárnej, výtvarnej, dramatickej, hudobnej.
Odmenou za ich trpezlivú prácu je množstvo
úspechov, ktorými nám všetkým deti vždy urobia
veľkú radosť. V tomto školskom roku tomu nebolo inak.
Deťom sa darilo v okresných a obvodných súťažiach v dramatickom odbore, v prednese poézie,
prózy, povestí nielen v materinskom, ale aj v cudzom jazyku. Získali 1. miesto v súťaži Rozprávkové vretienko, 2. miesto v Hviezdoslavovom
Kubíne, 3. miesto a zvláštnu cenu poroty v Šalianskom Maťkovi, 2. miesto v Story – prednes prózy v anglickom jazyku. V speváckej súťaži Talent
regiónu dokázali naše dievčatá, že talent naozaj
majú a dvomi 1. miestami, 2. a 3.miestom sme
patrili v tejto obvodnej súťaži k najúspešnejším.
V literárnych súťažiach sa podarilo dvom žiačkam
získať ocenenie za svoju vlastnú tvorbu v okresnej

súťaži Svet patrí mladým. Na poli literárnom sa
darilo v tomto školskom roku nielen žiakom, ale
aj našej pani riaditeľke. O tom, že je dušou poetickou, presvedčila porotu v celoslovenskej súťaži
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, kde v kategórii pedagógov získala svojou vlastnou tvorbou v poézii
krásne 2. miesto.
Výtvarné súťaže sú priestorom, kde sa darí presadiť aj žiakom našich špeciálnych tried. V tomto roku sa podarilo žiakom špeciálnej triedy A
umiestniť svojou prácou na 3. mieste v celoslovenskej súťaži Ornamentálna mapa, získali 2. a
3. miesto v súťaži Biblia očami detí, 2. miesto v
súťaži Výtvarné talenty a výhru v súťaži Paletko v
časopise Vrabček. Žiaci špeciálnej triedy B získali
pekné 2. miesto v tvorivých dielňach Tvoriť môže
každý, organizovaných Nitrianskou galériou, a 1.
miesto v súťaži Biblia očami detí. Ostatné deti tiež
svojím talentom nezaostali a ich práce boli ocenené v súťažiach Vesmír očami detí, Biblia očami
detí a Svet fantázie.
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V tanečných súťažiach dosiahli naše dievčatá pekné úspechy pod hlavičkou TK Sambáčik. V súťaži
Vo víre tanca získali mladšie dievčatá 1. miesto
a staršie dievčatá 2. miesto, v Tanečnom kolotoči mladšie dievčatá 2. miesto a staršie dievčatá 3.
miesto.
Na našu radosť dosahujú naši žiaci pekné výsledky aj v športových súťažiach. V tomto školskom roku sa podarilo získať družstvu žiačok 2.
miesto na majstrovstvách okresu v stolnom tenise, 2. miesto družstvu mladších žiačok na majstrovstvách okresu v gymnastickom štvorboji, 4.
miesto mladším žiakom na majstrovstvách okresu v malom futbale, 3. miesto družstvu žiakov 8.

ročníka v športovo – vedomostnej súťaži Sedem
kľúčov od pokladu a 4. miesto družstvu žiakov 2.
stupňa v športovo – vedomostnej súťaži Na bicykli bezpečne. Napriek nie práve priaznivým podmienkam pre telesnú a športovú výchovu v našej
škole sa naši žiaci nestratili ani na majstrovstvách
okresu v atletike, kde sa síce neumiestnili na popredných miestach, no svojimi výkonmi nezostali
ani v poli porazených. Naši žiaci a žiačky získali
4. miesto v skoku do výšky, 5. miesto v skoku do
diaľky, 7. miesto v behu na 60m a 7. miesto v hode
kriketovou loptičkou.
Naši žiaci svojimi výbornými výsledkami pozitívne zviditeľňujú seba, našu školu, svoju obec. Ich
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vynikajúce výsledky sú pre nás odmenou, motiváciou a hnacím motorom do ďalšej práce. Chcela by som poďakovať všetkým pedagógom, ktorí
svojou trpezlivou a obetavou prácou dávajú veľkému množstvu žiakov šancu zažiť pocit úspechu a
radosti. Poďakovanie patrí aj žiakom, ktorí radi a
hrdo našu školu reprezentujú, a ich rodičom, ktorí
ich v tom podporujú.
Prajem všetkým žiakom aj učiteľom pekné prázdniny, najmä veľa slnka a oddychu. Už teraz sa tešíme na úspechy, ktorými sa isto budeme môcť
pochváliť v budúcom školskom roku.
Text: Zuzana KIJÁCOVÁ

Umiestnenie žiakov IX. ročníka
V školskom roku 2017/2018 bolo v našej základnej
škole 15 žiakov 9. ročníka. Všetci žiaci boli prijatí
na stredné školy v 1. kole prijímacieho konania.
Prijatí na odbor s maturitou: 11 žiakov, 73,33% .
Prijatí na odbor bez maturity: 4 žiaci, 26,67%.
• Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra – 1 žiak
• Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Piaristická 6, Nitra – 1 žiak
• Športové gymnázium – Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra – 1 žiak

• Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
farmaceutický laborant – 2 žiaci
• SOŠ gastronómie a CR, Levická 40, Nitra
kuchár – 1 žiak
• SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra
kontrolór potravín – 1 žiak
• Súkromná SOŠ polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra
mechanik nastavovač – 1 žiak
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 3 žiaci

elektromechanik – silnoprúdová technika –
1 žiak
• Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
kaderník – 1 žiak
kozmetička a vizážistka – 1 žiak
• Odborné učilište pri SŠ, M. Urbana 160/45, Námestovo
spracúvanie dreva – stolárska výroba – 1 žiak
Všetkým žiakom prajeme veľa študijných úspechov.
Text: Katarína KONDELOVÁ
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