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2018 41 nepre
• Degustácia vín už po siedmykrát
• ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
pod vedením novej predsedníčky
• Rozpočet obce na rok 2018 schválený
• Slávnostný zápis do 1. ročníka

Tento rok sa karneval niesol v duchu dopravnej výchovy. Popri
princeznách, strigách a všakovakých hrdinoch sa v sále mihlo
i zopár policajtov, ktorí dohliadali na hladký priebeh. Viac o
obecnom karnevale na 2. strane

Karnevalom to žilo i v materskej škole. O rôznorodých aktivitách
našej škôlky sa dočítate na stranách 14. – 15.

Deň sesterstva sme tento rok oslávili netradične, spolu s rodičmi. Oslava sa niesla v duchu tradičného táborového dňa, ktorým sme
všetkým priblížili aktivity skautského života. Viac v článku Mateja „Bujaka“ Čuláka na 7. strane.
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Červená, oranžová, zelená... MÔŽEŠ
alebo O DOPRAVNOM KARNEVALE
Ako už býva zvykom v čase fašiangov sa nezabávajú len tí veľkí, ale aj tí malí. A ako každý rok, tak aj tento, sme sa stretli
26. januára v kultúrnom dome, aby sme sa spoločne zabavili na karnevale, ktorého témou boli dopravné prostriedky.
Pani učiteľky z materskej školy v spolupráci s obecným úradom pripravili pre deti
a ich rodičov pestrý program a vyčarovali
skvelú atmosféru. Ako policajti dohliadali
nielen na férové súťaženie, ale aj bezpečnosť
detí a rodičov. Ale poďme pekne poporiadku. Karneval slávnostne otvorili chlapci z
triedy sovičiek, ktorí si pripravili tradičný
palicový fašiangový tanec. Potom sa k nim
do tanca pridali aj dievčatá a už bolo len
počuť nešťastných chlapcov ako spievajú
nemám auto, nemám motorku...Rybičky
predviedli, čo to znamená taliansky muzikál
a včeličky nás vzali pomocou svojho tanca
na palubu lietadla. Po krásnom programe,
ktoré s deťmi pani učiteľky poctivo nacvičovali, sme sa šli všetci pod dozorom policajtov (našich pani učiteliek, pána starostu
a policajtiek z obecného úradu) prezliecť do
svojich masiek a zoradiť sa do vestibulu na

promenádu. Spoločne sme sa prešli karnevalovou bránou – zázračným tunelom, ktorý zmenil všetky deti a niektorých dospelých na ježibaby, kovbojov, motýle, pirátov
a mnohé iné masky. Spoločne sme si zatancovali, pochutnali na cukrovej vate a nezabudli sme ani na súťaže. Čakala nás jazda
na metle, odrážadlách a kolobežkách okolo
dopravných značiek, jazda tanečným autobusom, let na lietadle a asi najzábavnejšia
súťaž, jazda na špeciálnom vozidle – riri car,
na ktoré bolo treba niekedy viac šikovnosti
ako by sa na prvý pohľad zdalo, čo prekvapilo aj nejedného skúseného vlastníka vodičského preukazu. A keď už každý držal v
rukách odmenu a bol príjemne unavený z
tancovačky a súťaží, nasledovala najväčšia
odmena pre všetkých zúčastnených – OBROVSKÁ DOPRAVNÁ TORTA. Prázdne
taniere nám naznačili, že čas letí naozaj

rýchlo, a tak nezostávalo už nič iné, ako len
nasadnúť do posledného dopravného prostriedku – vláčiku domováčiku. Spoločne
sme sa rozlúčili spanilou jazdou škôlkarskými obecnými železnicami a po doznení
posledného tónu pesničky bol najvyšší čas
cestovať do našich domovov a postielok.
Za organizátorov karnevalu musím povedať, že radosť v očiach našich malých masiek nám prezradila, že im sa karneval páčil
rovnako, ako aj nám. A veríme, že sa páčil aj
tým veľkým a dospelým maskám. Na záver
už len chceme poďakovať pani učiteľkám
a pracovníkom obecného úradu za to, čo
všetko si pre nás nachystali. A samozrejme
VŠETKÝM zúčastneným maskám a rodičom, že prišli stráviť spolu s nami nádherný
čas.
Text: Veronika ČULÁKOVÁ
Foto: archív obecného úradu

Fašiangová zabíjačka
Medzi fašiangové zvyky v našej obci patrili aj domáce zabíjačky. Obecný úrad sa
už niekoľko rokov snaží o obnovenie tejto
tradície, medzi obyvateľmi však nenašiel
odozvu. Až v tomto roku sa podarilo do

kultúrneho domu prilákať viac ľudí. Organizátori totiž ponúkali zabíjačkové špeciality zadarmo. Okrem toho bolo k dispozícii
aj pivo a nealkoholické nápoje a ľudia si
mohli zatancovať. O zábavu sa postarala

hudobná skupina MAŤA live & DJ Gabriel.
Okrem výborných domácich klobások a
jaterníc, čiže huriek, ktoré pripravil p. Ladislav Čepilek, si mohli záujemcovia kúpiť
aj čerstvé mäso a mäsové výrobky Miestni
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vinári z Vinohradníckeho spolku ponúkali
domáce vínko a prispeli tak k dobrej nálade, o čom svedčia aj naše fotografie. Tie si
môžete pozrieť aj na webovej stránke obce
vo fotogalérii, kde nájdete aj ďalšie zábery z
obecných, kultúrnych a športových podujatí. Tohtoročná fašiangová zabíjačka skončila úspešne aj vďaka ochote a ústretovosti
pracovníkov a pracovníčok obecného úradu ale aj našich poslancov, ktorí sa pridali k
organizátorom a ochotne a s úsmevom ponúkali nápoje a obsluhovali zabávajúcich sa
hostí.
Text: Jolana ČULÁKOVÁ
Foto: archív obecného úradu

Fašiangujúcich mládencov už nevítajú v každom dome
Kedysi boli fašiangové zvyky očakávanou udalosťou roka. Bola to nielen predzvesť jari ale predovšetkým posledné dni pred pôstnym obdobím
a prípravou na Veľkonočné sviatky. Končili tancovačky, bály, svadby ale aj domáce zabíjačky. Všetky mali jedno spoločné – stretli sa na nich priatelia, známi, rodina, nadväzovali sa nové vzťahy,
utužovali dlhoročné putá. Ľudia sa zabavili, dobre
najedli, vzájomne sa spoznávali a dozvedeli sa aj
novinky z obce. Na tieto podujatia však nechodili
všetci, napríklad starí alebo chorí ľudia alebo tí,
ktorí v rodine smútili za zomrelými či z rôznych
príčin nemali možnosť „vyraziť von, do spoločnosti“. Fašiangujúci mládenci ale prinášali sviežosť a dobrú náladu do každého domu, dvora,
podobne ako na Vianoce koledníci oznamovali
slávnostnú zvesť. A pre domácich bolo nielen
potešením ale aj cťou uvítať ich v dome alebo vo
dvore, vypočuť si ich piesne, uhostiť ich, mládencom pochváliť tanec alebo si s nimi aj zatancovať.
Bohatší im ako výslužku dali kus slaniny, klobásky, vajíčka, ponúkli pálenkou a tí chudobnejší
možno počastovali milým slovom a úsmevom.
Tak to bolo kedysi. Už niekoľko rokov tento
zvyk v našej obci opäť ožíva a mládenci v poslednú fašiangovú sobotu vyrážajú do ulíc, aby
zatancovali svoj typický kruhový palicový tanec a
zaspievali: „Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto
nemá kožúška, zima mu bude...“ Oblečené majú
biele tradičné ľanové košele a klobúky, sprevádza
ich harmonikár a snažia sa prejsť všetkými ulicami. Nie je to vôbec jednoduché, pretože dedine sa
poriadne rozrástla a tak majú čo robiť, aby všetko
do večera stihli. Keby to robili tak, ako kedysi, trvalo by im to aj dva-tri dni. Dnes však spoločenský život funguje inak a tak nie je dôvod vchádzať
do každého domu a dvora. Stále však platí, že tak
ako oni sa snažia priniesť kúsok radosti všetkým
ľuďom, tak aj ľudia ich môžu podporiť a povzbudiť. Stačí trochu spozornieť, keď v obecnom rozhlase ráno zaznie fašiangová pieseň, vystihnúť ten
správny okamih a vyjsť pred dom alebo aspoň odhrnúť záclonu. Súčasťou zvykov je totiž aj búcha-

nie palicami na brány. Odborníci na etnografiu
sa zhodujú, že je to nielen oznamovanie príchodu fašiangujúcich mládencov ale predovšetkým
oznamovanie príchodu jari a vyháňanie zimy.
Voľakedy tieto a podobné zvyky vznikli, aby ľudí
spájali, keďže bolo menej príležitostí, ako získať
informácie o svojom najbližšom okolí. Zároveň
udržiavali sociálne kontakty a vzájomné väzby. Ako sa však ukazuje, aj dnes chýbajú osobné
stretnutia. Práve fašiangovanie je možnosťou, ako

zažiť niečo autentické, s „hmatateľným pocitom“,
ktorý sa nevyrovná fotografiám alebo videu na
internete. Skladám klobúk nielen pred našimi
mládencami, ktorí sa „navliekli“ do košieľ, naučili
pesničky, prešli celú dedinu a väčšina z nich večer dokázala stáť na nohách , ale aj pred ľuďmi,
ktorí vyšli na ulicu a užili si fašiangovú sobotu so
všetkým, čo k nej patrí. Verím, že o rok ich bude
ešte viac.
Text a foto: Jolana ČULÁKOVÁ
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Opäť sa súťažilo za zelenými stolmi

Po roku, dňa 29. decembra 2017, sme sa opäť
stretli na Vianočnom turnaji neregistrovaných
hráčov v stolnom tenise, aby sme znovu prežili
deň plný športových zážitkov za zelenými stolmi. Bol to už 14. ročník tohoto pravidelného
podujatia organizovaného športovým klubom
stolného tenisu. Turnaj otvoril starosta obce
Výčapy – Opatovce Ing. Jozef Holúbek. V úvode sme si všetci minútou ticha uctili pamiatku
nášho dlhoročného predsedu klubu Ing. Ladislava Hupku, ktorý nás minulý rok navždy
opustil. Turnaja sa zúčastnilo 45 hráčov, ktorí
boli rozdelený do šiestich kategórii. Po vylosovaní zápasov sa začalo hrať. Mali sme možnosť
vidieť mnoho napínavých zápasov, pri ktorých
sa nám zastavoval dych. Medzi súťažiacimi bola
cítiť rivalita a odhodlanosť vyhrať. Nechýbali

ani fanúšikovia, ktorí povzbudzovali svojich
obľúbencov. Prví traja hráči v každej kategórii
získali diplom a medailu. Veríme, že si každý
odniesol veľa zážitkov a užil príjemnú športovú atmosféru. Dúfame, že v budúcom ročníku
nás súťažiaci potešia ešte väčšou účasťou. Ďakujeme všetkým členom klubu, ktorí sa podieľali na príprave Vianočného turnaja. Špeciálne
poďakovanie patrí Štefanovi Fazekašovi, ktorý
pre nás pripravil chutné občerstvenie a tiež obci
Výčapy – Opatovce za poskytnutie sály kultúrneho domu a podporu počas celého roku.
Výsledky jednotlivých kategórii:
Dievčatá: 1. Tatiana Kucková, 2. Adriana Angermayerová, 3. Sofia Žigová
Ženy: 1. Diana Čulákova, 2. Táňa Hazuchová,
3. Ľubica Kunová

Chlapci 8-13 rokov: 1. Tomáš Čulák, 2. Filip
Kučerka, 3. Berec Michal
Chlapci 13-20 rokov: 1. Martin Čulák, 2. Ondrej Čulák, 3. Jakub Čulák
Muži 20-45 rokov: 1. Vladimír Gablovič, 2.
Tomáš Dávid, 3. Štefan Kozlík
Muži nad 45 rokov: 1. Alexej Oravec, 2. Dušan
Čulák, 3. Marián Kuna
Špeciálnu cenu pre najlepšieho fanúšika získal
Jaroslav Majer, ktorý svojim neustálym povzbudzovaním vytváral pravú športovú atmosféru a
nezabudnuteľnými hláškami vyčaril úsmev na
tvári nejedného z nás.
Text: Adriana ANGERMAYEROVÁ,
Martin ČULÁK ml., Mário KUNA
Foto: archív ŠKST

16. školský ples
Tradícia školských plesov vo Výčapoch – Opatovciach pokračuje. Vynikajúca zábava, veselé
piesne, rezké tance a krásne plesové róby naplnili 22. januára 2018 sálu Kultúrneho domu vo
Výčapoch – Opatovciach, ktorá dýchala sviatočnou atmosférou. Sme veľmi radi, že o toto podujatie je stále veľký záujem a že vzájomná spolupráca medzi základnou školou, rodičmi a obcou
sa môže rozvíjať aj touto formou. Školské plesy sú
pre našu školu veľmi prospešné. V priebehu predchádzajúcich rokov bol z finančných prostriedkov
získaných z plesov zakúpený školský nábytok do
14 tried, boli zakúpené didaktické pomôcky, bola
zriadená prírodovedná učebňa a minulý školský
rok bola zakúpená interaktívna tabuľa. Patrí za
to veľká vďaka všetkým organizačným tímom
školských plesov, ktoré sa v minulosti konali ako
plesy reprezentačné. Ples aj tento rok tradične organizovali Rodičovská rada a Školská rada pri ZŠ
Výčapy – Opatovce, za čo im patrí veľká vďaka.
Ďakujem pani predsedníčkam Magdaléne Krajčovičovej a PaedDr. Gabriele Lieskovcovej za or-

ganizáciu plesu, za ich vynaložený čas a energiu,
ďakujem všetkým sponzorom za krásne ceny do
tomboly, členkám TK Sambáčik a žiakovi Milanovi Kunovi za super tanečné vystúpenia, ďakujem
reštaurácii Amigo za kvalitný catering a ďakujem
všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali
na organizácii a realizácii školského plesu. Ples je
nielen významnou spoločenskou udalosťou obce,

ale aj veľkou podporou našej základnej školy. V
mene našich žiakov a učiteľov ďakujem aj našim
cteným sponzorom a všetkým tým, ktorí svojou
účasťou na plese podporili našu základnú školu.
Už teraz vás pozývame na 17. školský ples, na ktorý sa už dnes veľmi tešíme.
Text: Mária CIVÁŇOVÁ, riaditeľka základnej školy
Foto: archív základnej školy

UDIALO SA

Záhradkársky ples
Dňa 10. februára sme sa zobudili do poslednej
fašiangovej soboty. Počas príjemného, zimného dopoludnia, okrášleného tradičným spevom
a tancom našich mládencov – „fašangošov“ v
kultúrnom dome gradovala príprava Záhradkárskeho plesu. Večer o 19. hodine začal tohoročný
ples, ktorý sa aj tento rok niesol v znamení dobrej
nálady, v kruhu priateľov a známych, pri tónoch

výbornej kapely, s pohárom dobrého vína a chutným jedlom.
Túto kultúrno-spoločenskú udalosť organizuje
Zväz záhradkárov už neuveriteľných 33 rokov,
čím sa toto podujatie zaradilo k najstaršej spoločenskej akcii v našej obci. Nás organizátorov
veľmi teší, že je záhradkársky ples medzi našimi
obyvateľmi veľmi obľúbený, každoročne netrpez-
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livo očakávaný a zatiaľ vždy pozitívne hodnotený.
Práve tento aspekt nás zaväzuje, aby sme k jeho
príprave pristupovali s plnou vážnosťou a zodpovednosťou. Elánu máme zatiaľ dosť.
Sme veľmi radi, že sa nám tento rok podarilo
nadviazať na minuloročný dobročinný počin
plesu a my sme mohli podarovať pekný finančný dar tentokrát dôchodcovským organizáciám našej obce. Podarilo sa nám to vďaka našim
milým hosťom a štedrým sponzorom, ktorí
nám venovali do tomboly krásne a hodnotné
dary. Vyjadrujeme vám srdečné ďakujem.
Veľké poďakovanie nás organizátorov samozrejme patrí aj našim stálym partnerom, ktorí
sa podieľali na bezproblémovom priebehu plesu: hudobná skupina BARONI z Bánoviec nad
Bebravou, malé tanečníčky Again, reštaurácia
Amigo, Cinema bar, vinárstvo Chlebo z Čajkova, p. Klenková, p.Maňurová, pracovníci OÚ
na čele s pánom starostom. Ešte raz vďaka!
P.S. Budúcoročný ples je naplánovaný na poslednú fašiangovú sobotu a už dnes sa na vás
tešíme.
Text: Ingrid JURKIN
Foto: Karol MOLNÁR

Stretli sme sa po siedmy raz a oplatilo sa!

„Jedna z nevýhod vína je, že núti človeka zamieňať myšlienky za slová“ – znie výrok anglického
spisovateľa Samuela Jonsona. A veru aj počas
prvej marcovej soboty sa tento výrok menil na
skutočnosť. Na stoloch ochutnávačov na úvod čakalo 278 vzoriek moku, pričom najviac 213 bolo
bielych, 57 červených a 8 ružových vín. Biele, červené a ružové vína postupne plnili čaše degustátorov, ktorých sa toho roku v sále kultúrneho domu
zišlo naozaj neúrekom. Stretli sa tu ľudia nielen z
obce, ale aj zo širokého okolia. Pozorovateľ mohol vidieť, ako sa snúbi mladosť s múdrosťou, ako
bok po boku „koštujú“ otec so synom a vnukom,
ktorých dopĺňali nežnejšie polovičky. Spoločne
toto heterogénne spojenie ľudí postupne menilo myšlienky na slová a atmosféra v „kulturáku“

bola povznášajúca. Najskôr sa už tradične ľudia
dopytovali po ocenených vínach, teda s titulom
ŠAMPIÓN. V kategórii bielych vín tento titul
získal RIZLING RÝNSKY, NZ, r. 2017 od tunajšieho Ladislava Čepíleka, ktorý sa hrdil aj cenou
starostu obce za víno SAUVIGNON, NZ, r. 2016.
Druhým šampiónom, ale v kategórii červených
vín sa stalo víno CABERNET SAUVIGNION, r.
2015 od vystavovateľa z Drážoviec. Cenu starostu
obce v kategórii červené víno získalo SVÄTOVAVRINECKÉ, r. 2017 od Michala Magátha z Ľudovítovej. V kategórii ružových vín bolo cenou starostu ocenené ROSÉ – CABERNET SAVIGNON,
NZ, r. 2017 od vystavovateľa z Golianova.
My, ktorí sme sa k ochutnávajúcemu davu pridali neskôr, sme mohli ochutnávať už len zo zlom-

ku vín ocenených zlatou medailou. Ale nikomu z
nás oneskorencov to nevadilo, veď pravdu vieme
nájsť aj vo víne s menej žiarivými kovmi 
Atmosféru počas večera už tradične spríjemňovali PODZOBORSKÍ HELIGONKÁRI, ktorí
spolu s prítomnými nôtili nielen piesne o víne.
Usporiadatelia sa postarali aj o prázdne bruchá
návštevníkov, ktorým ponúkali výborné klobásky, jaternice – teda „hurky“ a mäkučké pečené
mäsko, výborné ako vždy.
Ďakujeme miestnemu Vinohradníckemu spolku a jeho pomocníkom za ich úsilie, že sme sa aj
tento rok mohli pri dobrom vínku stretnúť s priateľmi a stráviť v dobrej spoločnosti jeden večer.
Tešíme sa o rok !!
Text: Jana KUNOVÁ
Foto: archív Vinohradníckeho spolku
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Výročná členská schôdza ZO JDS
vo Výčapoch – Opatovciach
V skorých ranných hodinách 13. februára
2018 sa členky Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Výčapoch –
Opatovciach ponáhľali do kuchyne kultúrneho domu, aby pripravili dobroty na
výročnú členskú schôdzu, ktorá mala začiatok o 14,00 hod. Z poverenia ZO JDS vo
Výčapoch – Opatovciach otvoril rokovanie
výročnej členskej schôdze p. Milan Lacena,
ktorý privítal vzácnych hostí:
• p. Katarínu Klasovú, podpredsedníčku
OO JDS,
• Ing. Jozefa Holúbeka, starostu obce
Výčapy – Opatovce,

• p. Dezidera Bilíka, predsedu dozorného
výboru COOP Jednota.
Správu o činnosti ZO JDS za uplynulé obdobie r. 2015 – r. 2017 v širokom rozsahu
predniesla Mgr. Emília Čerešňová. Správu
o hospodárení ZO JDS za rok 2017 predniesla hospodárka p. Veronika Kunová
a zároveň predložila aj návrh rozpočtu
na rok 2018. Správu revíznej komisie ZO
predniesla Eva Molnárová, správu mandátovej komisie predniesla Estera Dlábiková.
Dôležitým bodom schôdze bola voľba výboru ZO JDS na funkčné obdobie 2018 –
2021.

Členovia výboru boli navrhnutí a odsúhlasení: Mgr. Emília Čerešňová, Veronika
Kunová, Margita Lacenová, Ing. Žigmund
Bede, Eva Molnárová, Valéria Jesenská, Oľga
Satková, Anna Hupková.
Za predsedníčku ZO JDS bola navrhnutá
a odsúhlasená Viola Bedeová, ktorá zároveň
predniesla návrh plánu pre ZO JDS na rok
2018.
Náhradníci výboru ZO: Alena Belová,
Alžbeta Holková, Terézia Kunová.
Členovia revíznej komisie: Mária Čuláková,
Mária Machová, Milan Lacena.
Ako delegátka na Okresný snem v Nitre bola
navrhnutá a odsúhlasená Viola Bedeová.
V diskusii vystúpila podpredsedníčka OO
JDS p. Mária Klasová, ktorá nás oboznámila s novinkami JDS. Srdečne poďakovala predsedníčke Mgr. Emílie Čerešňovej za
úspešne vedenie a reprezentáciu ZO JDS
Výčapy – Opatovce. Zároveň zablahoželala
novej predsedníčke veľa úspechov. K blahoželaniu sa pripojil aj starosta obce Ing. Jozef Holúbek. Do diskusie sa prihlásila aj
MUDr. Ingrid Jurkin, ktorá nás milo prekvapila finančným darom v hodnote 150 €,
ktoré nám venoval Záhradkársky spolok
Výčapy – Opatovce.
V kultúrnej časti nám zaspievali malí škôlkari z Materskej školy Výčapy – Opatovce
milým tančekom Fašiangy, Turice… Nenechali sa zahanbiť ani naši členova ZO, ktorí
tiež pokračovali týmto fašiangovým tancom
za doprovodu Podzoborských heligonkárov.
Humornými piesňami nás pobavili aj speváčky zo skupiny Nádej.
Pri dobrej pečenej klobáske, kapustných
koláčoch, šiškách, pohárikom vína a dobrej
muzike, najmä dobrej nálade, sme sa rozišli
vo večerných hodinách do svojich domovov.
Na záver poďakovanie patrí aj našim sponzorom, ktorí nás podporili vecnými darmi
do tomboly.
Text: Viola BEDEOVÁ
Foto: archív ZO JDS

Vianočný koncert
V našich rodinách ešte doznievali príjemné
chvíle najkrajších sviatkov roka. V tomto čase
sa dňa 13. januára konal v kostole Božieho
milosrdenstva Vianočný koncert. Vystúpila
rodinná kapela Gažiovci, ktorú tvoria traja
bratia so sestrou a s hosťom. Alena Mihálová
/perkusie, spev/, Tomáš Frajka /kontrabas/,

Pavol Gaži /akordeón, spev/, Lukáš Gaži /gitara, klarinet, spev/, Peter Gaži /husle, spev/.
Koncert začal koledami a vianočnými piesňami v netradičnej úprave. Ďalej zazneli Hallelujah, Nesiem vám novinu, aj Svet lásku má.
Presvedčili sme sa, že majú aj nasledovníkov.
Ich deti nám zaspievali piesne s úprimnou

detskou radosťou. Všetci spoločne sme si
zaspievali pieseň Daj Boh šťastia tejto zemi.
Ich otec predniesol vianočný vinš. Na záver
v šere chrámu zaznela Tichá noc. Vianočná
atmosféra, pokoj a pohoda nech je v našich
srdciach po celý rok.
Text: Gabriela JÁNOŠKOVÁ
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Táborový deň po výčapsky
V jedno príjemné sobotňajšie popoludnie sme my, skauti z 26. zboru sv. Cyrila a
Metoda, zorganizovali v kultúrnom dome
akciu určenú pre skautky a skautov z nášho
zboru, ich rodičov a verejnosť. Účasť nás
milo prekvapila a dokonca nás poctili svojou návštevou aj skauti z Bošian. Skrz túto
akciu sme sa snažili hravou formou priblížiť rodičom a verejnosti, ako vyzerá jeden deň na letnom skautskom tábore. Od
budíčka, cez táborový nástup, obed až po
večerný improvizovaný táborák si rodičia
a verejnosť všetko zažili na vlastnej koži.
Vďaka usilovnej práci veľkej časti nášho
zboru sa nám sálu kultúrneho domu podarilo na pár hodín premeniť na veľkú skautskú klubovňu plnú hier a dobrej nálady. Na
každom stĺpe visela nástenka každej družiny, okolo pódia bolo zase možné zhliadnuť
množstvo fotiek, rodostrom našich družín
a kroniky zachytávajúce bohatú históriu
nášho zboru, ktorý tento rok oslávil 27.
rok od svojho založenia. Okrem zábavy sa
bolo možné aj občerstviť na množstve rôznorodých sladkých aj slaných pochúťok za
ktoré všetkým, ktorý ich s láskou nachystali, ďakujeme.
S akciou bola spojená aj zbierka na stanové
vybavenie či už formou dobrovoľného príspevku, zakúpením fotiek alebo výrobkov
našich skautov a skautiek. A prečo potrebujeme pomoc? Jednou z nenahraditeľných
súčastí nášho programu je každoročný letný skautský tábor, ktorý spája všetky dôležité prvky nášho fungovania. Žiaľ, minulý
rok náš tábor postihla veterná smršť, ktorá
zničila väčšinu táborového vybavenia. Našťastie, všetky škody boli len materiálne, a
to hlavne vďaka zodpovednému organizačnému tímu, pomoci Obce Dubové a záchranných zložiek, sa to obišlo bez vážnych
zranení. Tento rok spájame sily a snažíme
sa získať finančnú alebo materiálnu pomoc
od ľudí, ktorým na výchove detí a mládeže
záleží. S pomocou získaných prostriedkov
budeme schopní zabezpečiť potrebné táborové vybavenie nevyhnutné na fungovanie
nášho vlastného letného skautského tábora,
ako sú tee-pee stany, postele, poľná kuchyňa, kuchynské vybavenie a ďalšie. Chceme,
aby sme aj toto leto mohli našim deťom pripraviť dva týždne dobrodružstva v prírode a
tak okrem tejto akcie pripravujeme aj ďalšie
projekty a podujatia, prostredníctvom ktorých sa budeme snažiť získať finančné prostriedky a podporu verejnosti. Veríme, že sa
nám to spoločne podarí.
Text: Matej “Bujak” ČULÁK
Fotky: archív zboru
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Oznamy priamo k vám do mobilu
Obec spúšťa novú službu informovania prostredníctvom SMS správ. Stačí sa len zaregistrovať a vyplniť súhlas
so spracovaním osobných údajov. Služba je pre príjemcov správ bezplatná.
Poskytnúť informácie občanom, ktorí sú celý
deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia
informácie z miestneho rozhlasu v čase ich
vysielania ako i priblížiť sa častiam obce, kde
nie je nainštalovaný miestny rozhlas umožní
hlásnik VM Florián, ktorý bol obcou zakúpený a momentálne je v skúšobnej prevádzke.
„V snahe čo najefektívnejšie informovať občanov o dianí v obci, zakúpením tohto zariadenia, chceme vylepšiť informovanosť občanov obce a poskytnúť im aktuálne informácie
a to nielen miestnym rozhlasom“, povedal k
tejto novinke starosta obce Jozef Holúbek.
Podľa jeho slov obyvatelia obce tak okrem
bežného spôsobu „hlásenia v miestnom rozhlase“ sa budú môcť k obsahu oznamov dostať aj prostredníctvom SMS správ.
„I napriek skutočnosti, že dlhé desaťročia
sme boli zvyknutí na prijímanie informácií
miestnym rozhlasom, som presvedčený, že
tento druh novinky sa uchytí. Jeho prínos
vidím hlavne vo včasnej informovanosti
obyvateľov obce o prípadných výpadkoch
elektrickej energie, prerušení dodávky vody,
oznamov lekárov ako i správ dôležitého významu. Môžete byť pritom kdekoľvek mimo
obce, prípadne na dovolenke“, dodal starosta.

Ďalšou výhodou tohto zariadenia je, že hlásenia sú dostupné na webovej stránke obce a takisto ponúka možnosť nahrať oznam, uložiť a
spustiť kedykoľvek, a to aj v čase mimo pracovnej doby zamestnancov obecného úradu
prípadne aj počas víkendov a sviatkov.

Záujemcovia o zasielanie hlásení resp. oznamov prostredníctvom SMS správ sa môžu
na odoberanie správ prihlásiť na obecnom
úrade, kde vyplnia Súhlas so pracovaním
osobných údajov a budú im podané bližšie
informácie.

Zo zasadnutí zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce
Zverejnenie obsahu prerokovaných materiálov na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva vo Výčapoch – Opatovciach konaných v
mesiacoch december 2017, január a február
2018. Poslanci obecného zastupiteľstva:
A/ prerokovali a schválili
• Všeobecne záväzné nariadenie Obce Výčapy – Opatovce č. 1/2017 o miestnych daniach na území Obce Výčapy – Opatovce,
ktorým bola zavedená daň z ubytovania v
prípade poskytovania ubytovania za odplatu
• Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Výčapy – Opatovce č. 5/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území
Obce Výčapy – Opatovce
• Opakované uzatvorenie Zmluvy o nájme
bytu medzi Obcou Výčapy – Opatovce ako
prenajímateľom na strane jednej a Ing. Petrom Machom, bytom Výčapy – Opatovce
ako nájomcom bytu
• Inventarizačnú komisiu na vykonanie inventarizácie za rok 2017

• Vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 5 000,- EUR z rozpočtu Obce Výčapy –
Opatovce na rok 2017 na vykonanie úhrady
za vypracovanie projektovej dokumentácie
na stavebné povolenie v rozsahu realizačného stupňa projektu „Cyklistická cestička
Nitra – Výčapy – Opatovce“
• Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Výčapy – Opatovce č. 1/2016
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v
materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni Výčapy – Opatovce
• Všeobecne záväzné nariadenie Obce Výčapy – Opatovce č.1/2018 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na
území Obce Výčapy – Opatovce
• Poskytnutie dotácií z rozpočtu Obec Výčapy – Opatovce na rok 2018 spoločenským
organizáciám a združeniam v obci pôsobia-

cim v zmysle predloženého návrhu
• Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia detského ihriska v Obci Výčapy –
Opatovce“ realizovaného v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v programe Podpora rozvoja športu na rok
2018
• Predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rok 2018 z projektu SFZ
„Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“, cieľom ktorého je vybudovanie automatického zavlažovacieho
systému hracej plochy futbalového ihriska
v obci
• Zakúpenie služobného motorového vozidla
pre účely Obce Výčapy – Opatovce
• Rozpočet Základnej školy Výčapy – Opatovce 185 na rok 2018
• Rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole Výčapy – Opatovce 185 na rok
2018
• Rozpočet Materskej školy Výčapy – Opatovce 478 na rok 2018
• Rozpočet Obce Výčapy – Opatovce na rok
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• Poskytnutie finančného príspevku pri príležitosti osláv 75. výročia Základnej školy
Výčapy – Opatovce vo výške 1 000,- EUR
na vydanie publikácie o škole a zakúpenie
upomienkových predmetov pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom
pôsobiacim na základnej škole
• Termín zápisu detí do materskej školy pre
školský rok 2018/2019 od 7. mája 2018 do
11. mája 2018 v budove materskej školy v
čase od 10.30 hod. do 16.00 hod.
• Za člena redakčnej rady obecných novín
Život obce Lauru Piterkovú
B/ prerokovali a neschválili
• Zapojenie sa do výzvy vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR ako riadiacim orgánom pre Operačný program
Kvalita životného prostredia, kód výzvy
OPKZP-PO1-SC111-2017-33, zameranej

na triedený zber komunálnych odpadov,
mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov
C/ vzali na vedomie
• Obsah Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi
Združením obcí „Podzoborská hrádza“ so
sídlom Rastislavova 266, 951 41 Lužianky ako objednávateľom na strane jednej
a STAVPROS PLUS s.r.o. Nitra, Farská
46 ako zhotoviteľom diela. Predmetom
zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v rozsahu
realizačného stupňa stavby „Cyklistická
cestička Nitra – Výčapy – Opatovce“,
• Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce za
rok 2017,
• Informáciu starostu obce k obsahu podaní Miroslava Hanusa, bytom Jelšovce ako i
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obsahu odpovede obce,
• Informáciu starostu obce o obsahu jednania so správcom farnosti Výčapy – Opatovce k možnosti nadobudnutia vlastníckeho vzťahu Obcou Výčapy – Opatovce k
nehnuteľnosti parc.č. 10 nachádzajúcej sa
v k.ú. Výčapy – Opatovce, na ktorej je zriadené pohrebisko Výčapy,
• Stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Výčapy – Opatovce k návrhu rozpočtu
obce na rok 2018 a viacročnému rozpočtu
na roky 2019 a 2020
• Stanovisko Komisie finančnej a správy
obecného majetku k návrhu programového rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na
roky 2018-2020
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke obce
www.vycapy-opatovce.sk ako i sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Jozef HOLÚBEK, starosta obce

Rozpočet Obce Výčapy – Opatovce na rok 2018
Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach na svojom 34. zasadnutí konanom
dňa 26. februára 2018 schválilo rozpočet
obce na rok 2018. Rozpočet obce na rok 2018
je navrhnutý ako vyrovnaný.
Rozpočtované príjmy
Rozpočtované príjmy obce na rok 2018 sú
vo výške 1 520 682,– EUR. V porovnaní
s rokom 2017 je predpokladaný celkový príjem vyšší o 104 363,– EUR. Toto navýšenie
v prevažnej miere ovplyvňuje lepší výnos
z výberu daní z príjmov FO tzv. podielové

dane. Oproti minulému roku sa predpokladá
nárast o 61 678,– EUR. Podstatnú časť príjmov obce a to vo výške 696 942,– EUR tvoria
podielové dane, ktoré sú poukázané obci zo
štátneho rozpočtu na základe predpokladaného výnosu dane z príjmov fyzických
osôb. Ďalším významným zdrojom príjmov
obce sú normatívy pre základnú školu ako
i granty a transfery zo štátneho rozpočtu na
prenesený výkon štátnej správy (evidencia
obyvateľov, matrika, životné prostredie) a tieto sú rozpočtované vo výške 474 706,– EUR.
Vlastné príjmy obce pozostávajúce z výberu

miestnej dane a poplatkov, príjmov z prenájmu budov a pozemkov, bytov ako i prenájmu
kultúrneho domu sú rozpočtované vo výške
167 752,– EUR a ostatné nedaňové príjmy vo
výške 91 210,– EUR.
Rozpočtované výdavky
Výdavky v rámci výdavkovej časti rozpočtu sú členené na jednotlivé kapitoly. Keďže
podrobný rozpis výdavkov by bol rozsiahly,
v tabuľke je uvedený sumár výdavkov podľa
jednotlivých programov ako i stručné zhrnutie ich použitia.

Program
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola
Audítorské a právne služby, členstvo v organizáciách a združeniach, reprezentačné
Program č.2 Bezpečnosť
Požiarna ochrana, verejné osvetlenie, realizácie nových stavieb (priechody pre chodcov)

Suma v EUR
9 300,29 054,-

Program č. 3 Školstvo
Normatívy základná škola, Dotácia obce pre MŠ, Školský klub detí, Školská jedáleň, Rekonštrukcia sociálnych zariadení
a údržba budovy MŠ

716 463,-

Program č. 4 Komunikácie a verejné priestranstvá
Rekonštrukcia chodníkov, údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, rekonštrukcia detského ihriska

196 850,-

Program č. 5 Životné prostredie
Likvidácia odpadov
Program č. 6 Sociálne služby
Opatrovateľská služba
Program č. 7 Kultúra, šport a iné spoločenské služby
Dotácie organizáciám a združeniam, Športové a kultúrne podujatia, Knižnica, Interiérové vybavenia a kuchynské potreby KD, energie KD, revízie, poplatky SOZA, nákup kníh, obecné noviny, hlásnik VM Florian,
Program č. 8 Správa obce
Mzdy a odvody starosta obce, hlavný kontrolór obce, zamestnanci obce, poslanci OZ, energie obecný úrad, vodné a
stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, pohonné hmoty, poistenia majetku obce, bežná údržba

43 000,5 200,-

111 197,292 863,-

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
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Program č. 9 Rozvoj bývania
Splácanie istiny a úrokov ŠFRB, vodné a stočné

32 500,-

Program č. 10 Zdravotníctvo
Splácanie istiny a úveru zdravotné stredisko, energie, údržba

17 506,-

Rozpočtované kapitálové výdavky v celkovej
výške 248 700,- EUR budú použité na realizáciu
nasledovných investičných zámerov:
• Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty I/64
(úsek medzi oboma cintorínmi) o celkovej
dĺžke 457,60 m – 170 000,- EUR
• Realizácia nasvietenia dvoch priechodov pre
chodcov (pri vstupe do obce od Nitry a pri
obchode Minipotraviny Dlábik) – 22 800,EUR. Obec na realizáciu tohto projektu získala od MV SR dotáciu vo výške 20 000,-EUR
• Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v budove materskej školy – 16 400,- EUR
• Údržba v budove materskej školy – osadenie
SDK podhľadu – 7 200,- EUR
• Rekonštrukcia detského ihriska v areály materskej školy – 14 200,- EUR

• Modernizácia učební v základnej škole (spolufinancovanie projektu obcou) – 5 000,EUR
• Vybudovanie automatického závlahového
systému na futbalovom ihrisku – 14 600,EUR. Obec na realizáciu projektu získala dotáciu od SFZ vo výške 10 000,- EUR.
Z uvedených údajov je zrejmé, že 51,5 % rozpočtu obce bude použitých na financovanie
školstva (základná škola a materská škola). V
danom prípade sa jedná o normatívy zo ŠR vo
výške 447 653,- EUR a dotácie od obce vo výške
223 970,- EUR. Uvedené finančné prostriedky
budú viac menej použité na mzdové a režijné náklady chodu oboch školských zariadení.
Okrem uvedených finančných prostriedkov z
rozpočtu obce na rok 2018 bolo vyčlenených aj

37 700,- EUR na plánované investičné akcie v
materskej škole.
Na realizáciu investičných akcií v obci a to v
rámci jednotlivých programov je vyčlenených
248 700,- EUR čo je v percentuálnom vyjadrení
17,4 % finančných prostriedkov rozpočtu obce.
Na správu obce budú použité finančné prostriedky vo výške 292 800,- EUR, čo je 19,25 %
sumy celkového rozpočtu obce. Miestnym organizáciám a združeniam bude na ich činnosť a
aktivity poskytnutá od obce dotácia vo výške 27
050,- EUR a skautom i na zakúpenie 5 ks Teepee
stanov suma vo výške 5 000,-EUR.
Schválený Programový rozpočet Obce Výčapy
– Opatovce na roky 2018 – 2020 je dostupný na
webovej stránke obce www.vycapy-opatovce.sk.
Ing. Jozef HOLÚBEK, starosta obce

Spoločenská rubrika

od 6. decembra 2017 – 15. marca 2018
Vitajte na svete
Michaela Gálová, Hana Kmeťová, Hana Machová, Elisa Idesová, Michal Gono

Veľa lásky a porozumenia
Michal Gono a Mária Vargová

Zoznam jubilantov
1. januára 2018 – 31. marca 2018

Zdenko Martonka
Margita Boháčiková
Margita Vircová
Mgr. Mária Franková
Margita Dékaňová
Jozef Martonka
Júlia Desetová
Ivan Kuna
Filoména Ďuríková
Pavel Dřizhal
Ing. Žigmund Bede

Ladislav Macho
Anna Belová
Vincent Valentíny
Klára Lisyová
Tibor Macho
Karol Szpára
Margita Magáthová
Ladislav Ördög
Veronika Mikušová
Irma Bellérová

V súvislosti s novým zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, ktorý vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR),
redakčná rada obecných novín pristupuje k tomu, že od roku 2018 nebudeme
uverejňovať vek jubilantov iba ich menný zoznam

Nové knihy v obecnej knižnici
Počas mesiaca marec bolo zakúpených 19 nových kníh v hodnote 196,65 €. Tešíme sa na
vašu návštevu každú stredu v čase od 13,00
– 17,00 hod.
Literatúra pre dospelých:
Dan Brown: Pôvod
Mária Hamzová: Podvedená láska
Marta Fartelová: Odíď z mojich snov
Camilla Läckberg: Bosorka

Katarína Pivarčiová: Láska zvoní vždy dvakrát
Cilla a Rolf Bôrjlindovci: Stále vládne mráz
Alan Parks: Krvavý január
Petra Hederová: Milovanie s vanilkou
Martina Solčanská: Hazard
Mirka Manáková: Araba nemiluj
Eva Urbaníková: V lete Ti poviem, ako sa
mám
Peter Swanson: Na zabitie

Heine Bakkeid: Zajtra mi budeš chýbať
Michael Connelly: Nočná zmena
Literatúra pre deti:
Terry Pratchett: Striga na vysávači
Michal Čierny: Záhada modranského pokladu
Jozef Marec: Poďme sa báť
Ulf Blanck: Traja pátrači Kids: Noc medzi
vlkmi
Jeff Kinney: Denník odvážneho bojka 11
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Keď škola ešte vonia fašiangami
Veľkonočné sviatky už klopú na vyzdobené dvere a predsviatočné prípravy zaiste vrcholia. Ak už máte za
sebou stres, ako skĺbiť upratovací rituál očisty domácnosti s pečením a prípravou všakovakých mastných
dobrôt, pozývame vás na prehliadku nemenej všakovakých fašiangových aktivít. Nech ich rozmanitosť
nezostane iba v nostalgických spomienkach ukrytých za školskými dverami.

Fašiangy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá
kožúška, zima mu bude...Touto piesňou sa
žiaci našej školy rozlúčili s obdobím radosti, tanca a veselosti. V jednotlivých triedach
predviedli deťom pásmo plné piesní a rečňovaniek, a tak rozveselili celú školu. Žiaci
sa pobavili na maskách koňa, strigy či starej
baby a radi sa s nimi odfotografovali. Chlapci zatancovali fašiangový tanec a pozvali do
tanca svojich kamarátov, kamarátky a nezabudli ani na pani učiteľky, ktoré si pre nich
pripravili sladkosti. Potom navštívili pána
starostu, ktorý ich takisto štedro pohostil a v
obci zabavili rodičov a starších okoloidúcich.
Tí ich taktiež odmenili výslužkou, čo sa im
veľmi rátalo.
Text: Katarína KONDELOVÁ,
Mária BILLIKOVÁ

Škola plná farieb a tanca
Príchod polročných prázdnin sme oslávili veľkolepo. Ako inak. Keď školu ovládne
karneval, aj učenie musí ísť načas bokom.
Neohrozený hrdina, zlovestný pirát či všemocný záchranca – škála nápaditosti bola
skutočne pestrá.
Kreativita a prepracovanosť masiek je rokmi vyššia, nuž sa táto spontánna zábava
teší obľube nielen u detí. A hoci učiteľský
zbor v maskách pirátov nevyzeral priveľmi
zlodušsky, popravde na lákavý rytmus hitoviek ani štýlový kostým a prehnaný výraz netreba, pokojne postačí len prirodzená detská duša a skvelá nálada. A ostatné
už ide samo.
Text: Patrícia HALÁSZOVÁ

Noc s rozprávkami
Noc s rozprávkami sa v našej škole niesla
v duchu rozprávkových bytostí, hrdinov, kúziel a fantázie. 74 odvážnych dobrovoľníkov
vyzbrojených spacími vakmi a baterkami,
dobrou náladou, odvahou i šikovnosťou sa
vydalo za dobrodružstvom. Zdolávali nástrahy i úlohy, ktoré si pre nich pripravili
najstarší žiaci na I. stupni, štvrtáci. Skôr, ako
táto „paráda“ začala, si 3. oddelenie ŠKD pripravilo pre ostatných spestrenie večerného
programu dramatizáciou rozprávky Červená

Čiapočka. Humorné poňatie rozprávky a záverečný tanec na ľudovú nôtu vyčarili úsmev
na tvári nielen deťom, ale i pani učiteľkám
a pani riaditeľke. Deti v divadelnej hre prezentovali svoj talent a nadanie a obecenstvo
ich obdarilo veľkým aplauzom. Po programe
sa mohla začať tá pravá zábava. Deti sa rozdelili do 5 skupín a výprava za rozprávkami
sa mohla začať. Súťažné stanovištia sa rozprestierali po celej škole. Na nich museli spĺňať
zadané úlohy. Za ich splnenie im štvrtáci

udelili body. Na každom stanovišti získala
každá skupina indíciu a týchto 5 indícií vytvorilo názov rozprávky. To bola posledná
úloha, ktorá čakala na súťažiacich. Odovzdanie diplomu za aktivitu so sladkou odmenou
pre deti bolo poslednou bodkou za krásnym
večerom. Unavené a plné zážitkov sa vrátili
do svojich tried, kde ich už čakala „postieľka“
so želaním krásnych snov.
Text: Zuzana KUNOVÁ
Foto: archív základnej školy
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Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik Základnej školy vo
Výčapoch – Opatovciach sa uskutočnil od
19. februára do 23. februára 2018. Na výcvik nastúpilo spolu 21 žiakov – 20 žiakov
zo siedmeho ročníka a jeden žiak zo šiesteho
ročníka. Výcvik prebiehal v lyžiarskom stredisku Ski Makov, žiaci boli ubytovaní v penzióne Poľana v Makove. Lyžiarske stredisko
Ski Makov bolo 3 km od penziónu, žiaci sa
presúvali kyvadlovou dopravou. Výcvik sme
zabezpečili pomocou inštruktorov lyžovania
miestnej lyžiarskej školy. Výcvik prebiehal v
dopoludňajších a popoludňajších hodinách.
Žiaci boli prerozdelení do 2 družstiev. Žiaci,
ktorí už mali skúsenosti s lyžovaním, vytvorili 1. družstvo a zdokonaľovali sa vo svojich
zručnostiach. Lyžovali na miestnych modrých a červených zjazdovkách a využívali zakúpené skipasy. Úplní začiatočníci postupne
vytvorili ďalšie družstvo a ich výcvik prebiehal v lyžiarskom zariadení lyžiarskej školy na
miernom kopci, vhodnom pre začiatočníkov.
V priebehu nasledujúcich dní sa aj ich výcvik
presunul na modrú zjazdovku s využitím 300
m vleku. Títo žiaci zvládli základy lyžovania,
naučili sa bezpečne zastaviť, zdvíhať sa po

páde, postupne prešli na jazdu v pluhu a k
prívratným oblúkom. Zvládli jazdu na vleku a na záver výcviku boli dostatočne pripravení prejsť na bežné modré zjazdovky.
Väčšina žiakov zvládla v záverečný deň bez-

pečne zlyžovať z najvyššieho bodu strediska
Čerenky v nadmorskej výške 1000 m po červenej zjazdovke.
Text: Jozef JANČI
Foto: archív základnej školy

Hviezdoslavov Kubín – špeciálne triedy
Dňa 14. marca 2018 sa uskutočnilo medzitriedne kolo špeciálnych tried našej základnej školy v prednese poézie a po prvýkrát
i v prednese prózy: Hviezdoslavov Kubín.

Mladší žiaci si pripravili vtipné básne o
zvieratkách, ktoré odprezentovali najlepšie
ako vedeli. Nechýbala snaha o zvýraznenie
priamej reči, intonácia, pauza – tak ako

sme sa to priebežne učili pri memorovaní
básničiek a ich nahrávaní na diktafón. Žiaci
zo špeciálnej triedy B sa naučili nielen poéziu, ale tiež prózu, ktorú dokázali podať
primerane svojim schopnostiam. Zapojili
do umeleckého prednesu mimiku, gestikuláciu i rekvizitu. Porota ocenila všetkých
recitátorov diplomami a pani riaditeľka deti
odmenila pochvalou i drobnými darčekmi.
Umiestnenie žiakov:
1.kategória – poézia
1. miesto – Soňa Lakatošová – 5. ročník
ŠPT A
2. miesto – Lucia Chudá – 2. ročník ŠPT A
2. miesto – Michaela Molnárová – 3. ročník
ŠPT A
3. miesto – Patrícia Juhasová – 7. ročník
ŠPT B
2. kategória – próza
1. miesto – Matúš Chudý – 9. ročník ŠPT B
2. miesto – Samuel Bojkovský – 7. ročník
ŠPT B
2. miesto – Daniel I. Ďuran – 7. ročník ŠPT B
Všetkým deťom blahoželáme a tešíme sa na
stretnutie v budúcom školskom roku.:-)
Text a foto: Eva VESELIČOVÁ
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Základná škola, Výčapy – Opatovce 185
srdečne pozýva budúcich žiakov 1. ročníka a ich rodičov na slávnostný zápis do 1. ročníka
pre školský rok 2018/2019, ktorý sa bude konať
5. apríla 2018
od 13.30 do 18.00 hod. v budove základnej školy.
Našim žiakom ponúkame:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

školu, ktorá vyučuje moderne a inovatívne,
školu, ktorá nezabúda na prírodu a zdravý životný štýl,
školu, ktorá nezabúda na naše ľudové tradície a zvyky,
rozšírené vyučovanie cudzích jazykov – anglického od 1. ročníka, nemeckého od 7. ročníka,
rozšírené vyučovanie informatiky 2. – 9. ročník,
rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov,
vyučovanie v odborných učebniach s interaktívnymi tabuľami – jazyková učebňa, počítačové
učebne, tabletová učebňa, prírodovedná učebňa, dielne, kuchynka,
možnosť navštevovať školský klub detí pred vyučovaním i popoludní,
rozvíjanie talentu a kreativity žiakov v rôznych záujmových útvaroch,
pravidelný servis školského špeciálneho pedagóga,
pedagogického asistenta pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
zaujímavé mimoškolské aktivíty, v rámci ktorých sa žiaci stretávajú aj so známymi osobnosťami
slovenskej kultúry,
imatrikuláciu prvákov a kultúrne vystúpenia k Vianociam a ku Dňu matiek,
školu v prírode, plavecký, korčuliarsky a lyžiarsky výcvik,
možnosť zapájať sa do rôznych súťaží a olympiád,
exkurzie a školské výlety po Slovensku aj do zahraničia.

Zároveň oznamujeme, že prijímame žiakov aj do iných ročníkov bežných tried, aj do špeciálnej triedy.
Bližšie sa o nás dozviete na našej webovej stránke www.zsvycapyopatovce.edupage.org.
Milí rodičia, na zápis si prineste občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a vyplnený dotazník, ktorý bude
k dispozícii v MŠ Výčapy – Opatovce alebo ktorý si môžete nájsť na webovej stránke našej školy. Ak
chcete požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky, prineste na zápis odporúčanie z pedagogickopsychologickej poradne, odporúčanie detského lekára a Vašu žiadosť adresovanú riaditeľstvu školy
o povolenie odkladu. Riaditeľstvo ZŠ Výčapy – Opatovce ďakuje všetkým rodičom za prejavenú dôveru
a teší sa na svojich nových žiakov.
Mgr. Mária Civáňová, riad. ZŠ
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Aktivity materskej školy
Ako a čím plníme víziu materskej školy?
Okrem používania aktivizujúcich metód vo
výchovno-vzdelávacom procese aj spoluprácou s inými organizáciami a inštitúciami.
Dňa 16. januára 2018 sme v našej materskej
škole privítali sokoliara Danka Dušana. Z
jeho rozprávania sa deti dozvedeli o spôsobe
života rôznych druhov sov, sokolov, jastraba
či krkavca. Najväčší odvážlivci mali možnosť
vyskúšať si týchto dravcov aj chytiť a poťažkať si ich váhu.
Vo februári sa vo vyzdobenej školskej jedálni
konal fašiangový karneval. Deti sa za pomoci učiteliek premenili na zvieratká: včeličky,
rybičky a sovičky. Každá trieda sa predstavila
nacvičeným programom. Všetci si pochutnali na miešanom ovocí, fánkach, džúsoch.
Po doplnení energie sa rozbehla tanečná
zábava. Palicový tanec, tak typický pre náš
región, zatancovali chlapci a dievčatá zo sovičkovej triedy v kultúrnom dome dvakrát.
Raz ním zahájili Dopravný karneval a druhý
krát palicový tanec predviedli členom Jednoty dôchodcov. Iste sa im kultúrny program
veľmi páčil, lebo deti odmenili potleskom,
čokoládou a domácimi šiškami. Tradície a
obyčaje nám prišli predstaviť tety zo speváckej skupiny Nádej. Deti s otvorenými ústami pozerali na starodávne nástroje určené
na spracovanie konope, na nádherné kroje.
Najprv sa nesmelo zapájali do spievania ľudových piesní ale tancovať už išli s úsmevom
a nadšením. Tetušky speváčky veľmi pekne
ďakujeme!
Aby sme lepšie pochopili podtému Vesmír,
zavolali sme si na besedu lektorku Žigmondíkovú z Mobilného planetária. Jej pútavý
výklad o slnečnej sústave, kozmonautoch a
pozorovanie hviezd vo „vesmírnej rakete“
zaujalo aj kamarátov z Materskej školy Jelšovce.

Krúžková činnosť v materskej škole

V tomto školskom roku sa deti z triedy Sovičky zapájajú do dvoch krúžkov. Prvý,
Predplavecká príprava, sa realizoval v dňoch
16. – 20. októbra 2017 v Krytej plavárni v Topoľčanoch. Deti si v bazéne s pomocou tréneriek športového klubu PIRANA osvojovali
základné plavecké zručnosti: dýchanie, splývanie, ponáranie či orientáciu pod vodou.
Všetci účastníci dostali Mokré vysvedčenia
v troch kategóriách hodnotenia. Športový
klub zabezpečil aj dopravu. S bezpečným presúvaním z materskej školy do plavárne a späť,
sušením, obliekaním a občerstvením pomá-

hali učiteľkám niektorí rodičia malých plavcov. Druhý krúžok, ktorý organizujeme od
10. októbra 2017 do 31. mája 2018 je krúžok
Skoré začiatky. Oboznamovanie s anglickým
jazykom vykonáva lektorka z Jazykovej školy
PRO AMERICANA, spol. s r. o. raz do týždňa. Pre veľký záujem o túto aktivitu sú deti
rozdelené do dvoch skupín. Tematický plán
programu „Skoré začiatky“ je prispôsobený
deťom od 4 do 7 rokov:
1. Pozdravy (dobré ráno, dovidenia…)
2. Farby
3. Čísla do desať

4. Príkazy (sadnúť, bežať, vstať, počítať, spievať…)
5. Mená zvieratiek
6. Mená hračiek a názvy vecí blízkych deťom
7. Prívlastky predmetov a osôb (veľký, malý,
dlhý…)
8. Odpovede na jednoduché otázky, ako
napr.: „Ako sa voláš, koľko máš rokov, kde
bývaš?“
9. Anglické vyčítanky, básničky, kruhové
hry, súťaživé hry, piesne a veselé riekanky.
Aby bolo učenie ľahké a zábavné deťom pomáhajú rôzne hry, práca na interaktívnej tabuli, pracovné zošity.
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Sme cvičná materská škola
V septembri nás oslovila Súkromná stredná
odborná škola pedagogická Topoľčany, aby
sme sa v školskom roku 2017/2018 stali cvičnou materskou školou pre študentky ich školy. Praktikantky Sandra Kunová, Alexandra
Miklová, Kristína Adamkovičová, Martina
Gubáňová najprv pozorovali pri výchovno-vzdelávacej činnosti cvičné učiteľky Eriku
Machovú a Katarínu Bukovcovú a vypracovávali si náčuvy. Od pol roka si už samostatne pripravujú a realizujú výstupy vo všetkých
organizačných formách , z každej vzdelávacej oblasti. Po ukončení výstupov prebieha
rozbor výchovno-vzdelávacieho procesu s
cvičnou učiteľkou. Pravidelne prebieha konzultácia cvičných učiteliek s učiteľkou praxe
zameraná na zlepšenie pedagogickej praxe
ich študentiek. Dúfame, že im čas strávený v
našej materskej škole pomôže k úspešnému
dokončeniu štúdia a dosiahnutiu kompetencií učiteľky predprimárneho vzdelávania.

Zápis do materskej školy
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma
spravidla dieťa od troch do šiestich rokov
veku, dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a
ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, dieťa, ktorému
bolo dodatočne odložené plnenie povinnej
školskej dochádzky, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
ktorú spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a
dorast doplnené o údaj o povinnom očkovaní
dieťaťa, predloží riaditeľke.
Prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili
piaty rok veku, deti s odloženou povinnou
školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Všetky podrobnosti zápisu detí do materskej školy budú zverejnené na úradnej tabuli
obce, na webovej stránke obce a materskej
školy, na informačnej nástenke v materskej
škole. Riaditeľka materskej školy prijíma deti
na predprimárne vzdelávanie na základe vydania rozhodnutia. Pri vydávaní rozhodnutí
zohľadňuje splnenie podmienok prijímania
dieťaťa, kapacitu materskej školy a platnú
legislatívu, ktorá bližšie určuje počet detí v
jednotlivých triedach materskej školy. Je v
kompetencii riaditeľky zaradiť deti do tried
a vytvoriť triedy podľa kapacitných a priestorových možností, aké materská škola má. Do

materskej školy nie je možné prijať deti nad
počet stanovený školským zákonom.
Zápis detí do Materskej školy Výčapy – Opatovce pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 07. mája do 11. mája 2018 v

budove materskej školy v čase od 10.30 do
16.00 hod. Tešíme sa na všetkých, ktorí majú
záujem o Materskú školu Výčapy – Opatovce.
Text: Mária BEŇOVÁ,
riaditeľka materskej školy

OZNÁMENIE
o zápise do materskej školy
pre školský rok 2018/2019
Riaditeľka Materskej školy Výčapy – Opatovce
v zmysle § 59 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky
MŠ SR č. 308/2009 Z. z. oznamuje:
Zápis detí do materskej školy
pre školský rok 2018/2019 sa bude konať
od 7. mája 2018 do 11. mája 2018
v čase od 10,30 do 16,00 hod.
v budove materskej školy
Tešíme sa na všetkých budúcich škôlkarov!
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INZERCIA

STAVANIE MÁJA

vás pozýva na regionálnu postupovú súťaž a prehliadku
folklórnych skupín pod názvom Nositelia tradícií 2018,
ktorá sa uskutoční v sobotu 14. apríla 2018 o 14. hodine
v Kultúrnom dome Výčapy – Opatovce.
Počas súťažného programu sa predstavia folklórne skupiny z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce so svojimi
programovými číslami. Po programe bude prebiehať rozborový seminár s vedúcimi folklórnych skupín, kde im
členovia odbornej poroty Mgr. art. Agáta Krausová, Prof.
Bernard Garaj a Mgr. art. Slavomír Ondejka poskytnú
odborné rady a počas seminára bude voľná zábava folklórnych skupín. Na záver prebehne vyhlásenie výsledkov
súťaže a odovzdanie ocenení.

pondelok 30. apríla 2018 o 18,00 hod.
areál kultúrneho domu

BEH ULICAMI OBCE
nedeľa 6. mája 2018 o 16,00 hod.
pred kultúrnym domom

OSLAVA DŇA DETÍ
A RODINNÝ FUTBAL
sobota 2. júna 2018
futbalové ihrisko

Viac informácii na: www.vycapy-opatovce.sk
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