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• Kniha Zvony Podzoboria
• Obcou znelo slávnostné halali
• Obecné noviny už 10 rokov nachádzate
vo svojich schránkach
• Sme hrdí na úspechy našich žiakov
• Harmonogram vývozu odpadu v roku 2018

V októbri sa uskutočnil už 4. ročník Heligonárov na Podzoborí.
Viac o tento krásnom podujatí sa dočítate na 4. strane.

Mikuláš i tento rok prišiel na svojich supersaniach. Či prišiel i
čert sa dočítate na 2. strane.

Hodová veselica sa niesla v ľudovom duchu. Kto prišiel, neoľutoval. Prečítajte si článok Jolany Čulákovej na 2. strane.
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Podarená trojka alebo o tom, čo sa len tak hockde nevidí
Tma za oknami, zvláštna atmosféra očakávania prelínajúca sa s vôňou sviatočného punču a hlavne neskutočné more detí v
rozličných vekových a veľkostných variáciách, to všetko pohromade naznačovalo vydarenú akciu. Všetci čakali vzácneho hosťa.
Mikuláš má výčapský drobizg zrejme v obľube,
keď naň nezabudol ani tento rok, alebo žeby naši
najmenší tak veľmi poslúchali, že sa im nedalo
odolať? Ktovie, pátrať po tom radšej nebudeme,
skôr spomenieme, ako aj Mikuláš kráča s dobou. Totiž jeho supersane nepotrebujú na sklz
sneh, jazdia na benzín, osobný šofér čert musí
poslúchať a pomocník anjel uzatvára podarenú

trojku. Má to ten Mikuláš pod kontrolou, hneď
je poznať, kto je vo vozidle šéf, nuž nečudo, vraj
i „muži zákona“ majú na ceste pred ním rešpekt.
Veď s Mikulášom musí byť každý kamarát a o
jeho bohatú nádielku sa dobrými skutkami usilovať. Deti z materskej a základnej školy tak urobili
a svojím programom ukázali, aké sú šikovné a
poslušné. Dokázali, že za nimi vzácny hosť ne-

meral cestu zbytočne. Cez dve stovky balíčkov
skončili v detských dlaniach, foto na pamiatku
a Mikuláš sa musel rozlúčiť. Dobrých detí je totiž na svete neúrekom, musel sa ponáhľať. Záver
patril priaznivcom pyrotechniky a čertovi, keďže
má k iskrám bližšie. No tak dovidenia o rok, podarená trojka!
Text: Patrícia Halászová
Foto: archív obecného úradu

Hodová veselica vo folklórnom šate
Po rokoch sme sa v kultúrnom dome opäť zabávali na hodovej veselici. Tradícia diskoték alebo zábav ZRPŠ sa
obnovila v podobe ľudovej  „tancovačky“ vo folklórnom štýle.
Organizátorom hodovej veselice bola obec a
už vopred vyzývali záujemcov o lístky, aby svoje
oblečenie prispôsobili tejto téme a prišli v neformálnom s prvkami ľudovej tematiky. Zámer sa im
vydaril, pretože väčšina hostí prišla vo folklórne
„šmrncnutom“ odeve. Ženy mali drobné prvky
na blúzkach a sukniach, nechýbali vyšívané stuhy
okolo pása alebo farebné stužky a venčeky vo vla-

soch, muži sa blysli vyšívanými motívmi na motýlikoch a na pánskych trakoch. Organizátori tých,
ktorí prišli v oblečení s folklórnym prvkom, odmenili drobným darčekom, domácimi handmade výrobkami ako sú mydielka, džemy alebo minifľaštičkou alkoholu. Niektoré dvojice však neváhali a
obliekli si kroj. A tak sme tu mohli vidieť napríklad
aj originálny pôvodný odev zo severu Slovenska.

Výčapský kroj však tiež nezostal v hanbe, obliekol
si ho náš starosta Jozef Holúbek so svojou manželkou. Či za tento počin dostali aj primeranú odmenu napríklad v podobe 10 kg pracieho prášku,
lekváru alebo fľaše alkoholu, sme sa však nedozvedeli. Prekvapila nás naša mládež a mladí nielenže
vytiahli pekné kúsky z truhlíc svojich starých mám
alebo ochotných susediek, ale tancovali na ľudovú
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nôtu akoby to boli najnovšie diskotékové hity. Nečudo, veď hrali dve kapely – heligonkárky sestry
Bacmaňákové so skupinou Zbojná a ESSO BAND.
Večeru zabezpečila miestna reštaurácia a pizzeria
Amigo a nechýbala ani tombola s exkluzívnou cenou, ktorú sa do poslednej chvíle podarilo organizátorom utajiť. Hoci prvou cenou bol víkendový
pobyt v Rajeckých Tepliciach, na záver losovania
prišiel vrchol večera a jedna z dám si odniesla top
ekologickú sušičku bielizne v podobe šnúry na
bielizeň s pripnutými štipcami. Výťažok z tomboly
poputuje pre skautov, ktorí plánujú na budúci rok
zabezpečiť nové vybavenie na letný skautský tábor.
Za všetkých účastníkov hodovej veselice ďakujem organizátorom za výborný nápad, realizáciu a
už sa tešíme na podobné podujatie na budúci rok
J.
Text: Jolana Čuláková
Foto: Lukáš Baťo

Kniha Zvony Podozoboria
Hoci každý deň počúvame zvuk zvonov z nášho farského Kostola Božieho milosrdenstva, väčšina z nás nikdy nebola v kostolnej
veži a nepoznáme podobu zvonov, ktoré sú úzko späté s naším životom. Pohľad na ne nám teraz ponúkajú autori knihy Zvony
Podzoboria Imrich Točka a Alexander Fehér. Počas dvojročné výskumu spoločne prešli trinásť obcí, ktoré patria do regiónu Podzoboria, aby zmapovali a zapísali historické fakty o zvonoch v kostolných vežiach, zvoniciach ale aj školských zvonoch.
Knihy Zvony Podzoboria je fotograficky
bohatá publikácia, ktorej texty sú v slovenskom aj maďarskom
jazyku. Nájsť tu môžeme viac ako šesťdesiat zvonov, ktoré sa
nachádzajú v obciach
Pohranice, Dolné Obdokovce, Hosťová, Kolíňany, Žirany, Jelenec, Ladice, Podhorany (časť
Mechenice), Bádice, Jelšovce, Výčapy – Opatovce,
Štitáre a Nitrianske Hrnčiarovce. Našej obci venovali celkovo osem strán, na ktorých nechýbajú
súčasné fotografie ale aj historické fotky z vysviacky zvonov z roku 1929. Práve tento dátum je zaujímavý, keďže vo všetkých doteraz dostupných
materiáloch o histórii obce sa píše, že zvony sú
z roku 1925. Autori však podrobným skúmaním
nápisu na zvonoch zistili, že boli privezené zo
zvonolejárskej dielne z Brna v roku 1929. Majú aj
svoje názvy: Veľký zvon, Sv. Štefan a Sv. Imrich.
V knihe sú aj doteraz nepublikované fotografie a
zaujímavosti. Dozvedáme sa napríklad o ďalších
dvoch zvonoch, ktoré sú vo zvonici v Opatovciach
a na ktorých sa už niekoľko rokov nezvoní alebo
o malom a nenápadnom sakristiovom zvončeku
vo farskom kostole, ktorého kovanie má umelecké
spracovanie Okrem pohľadu na obecné kostoly a
ich zvony v trinástich obciach nášho regiónu sa
čitateľ dozvie aj o histórii zvonolejárstva na Slovensku, o rekvirácii zvonov za čias Turkov a počas
vojen, kedy bola väčšina zvonov rozbitá, roztave-

ná a použitá napríklad aj na výrobu zbraní. Ako
uviedol jeden z autorov knihy Imrich Točka počas
uvedenia knihy v Kultúrnom dome v Kolíňanoch,
zvony sú nám bližie než si uvedomujeme. „Zvony
nás sprevádzajú nielen po celý život ale aj pri našej
smrti, ohlasujú nebezpečenstvo alebo naopak radostné udalosti. Napríklad kedysi sa rozozvučali
pri narodení následníka trónu, pri korunováciách

alebo napríklad aj na začiatku vyučovacej hodiny
v škole. A sú aj pripomienkou doby a ľudí, ktorí
ich dali vyrobiť, aj preto si zaslúžia našu pozornosť,“ dodáva autor, ktorý sa dlhé roky venuje
kampanológii – špeciálnemu vednému odboru o
zvonoch. Knihu však nenájdete v kníhkupectvách.
K dispozícii je na obecnom úrade, kde si ju môžete
objednať.
Text a foto: Jolana Čuláková

Knihu v Kolíňanoch uviedol do života náš rodák, biskupský vikár pre maďarských veriacich a dekan farnosti
v Nových Zámkoch Mons. Zoltán Ďurčo a posypal ju zemou z trinástich obcí Podzoboria. Autori knihy Imrich
Točka (druhý zľava) a Alexander Fehér (tretí zľava).
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Štvrtý ročník za nami, chceme aj ďalšie...
„Nie sme my tak starí, ešte v kalendári dosť dní čaká na nás...“ (Kmotrovská polka)

Čas tak rýchlo letí, že si ani neuvedomujeme, že
už sú to štyri roky, čo sme po prvýkrát hostili vo
Výčapoch – Opatovciach stretnutie heligonkárov
na Podzoborí.
Štvrtý ročník sa uskutočnil v prvú októbrovú
sobotu, slniečko skôr zapadlo a bolo relatívne
chladno. To však neodradilo priaznivcov a sympatizantov ľudovej tradície, hry na heligónku. Opäť
sa tu zišli tí najlepší z najlepších heligonkárov z
celého Slovenska. Melódie zneli celé poobedie do
neskorých večerných hodín. Svoje umenie predviedli heligonkári od najmladšieho 6-ročného
Mateja Kysela po najstaršieho 82-ročného Róberta
Mokráša, ktorí svoje prsty cvičia na gombíčkoch
heligónky. O dobrej nálade na tejto kultúrnej
„akadémii“ hovorili mnohí účastníci i návštevníci
po ukončení akcie, neskôr na sociálnych sieťach,
ale aj pri neskorších osobných stretnutiach. Slová
uznania, že „Výčapská heligónka je zážitok, radi

sa tam vrátime“, sú výzvou pre organizátorov, aby
svoje sily a schopnosti zúročili pre lepšiu pohodu
domácich občanov, účinkujúcich a vôbec pre tých,
ktorí si radi vypočujú krásny zvuk heligónky a prekrásne texty ľudových piesní, korunované melódiami našich predkov. Sprievodným programom
bola bohatá tombola s hodnotnými cenami, ktoré
poskytli podnikatelia z našej obce, ale i účinkujúci
hostia a organizátori.
Treba povedať aj zopár kritických slov do
vlastných radov. Nepodarilo sa nám udržať pôvodný termín konania a s tým spojené ďalšie
sprievodné aktivity pred kultúrnym domom a v
jeho okolí. Pripomienky mali najmä fajnšmekri
burčiaku a dobrého gulášu. Uznávame, a zároveň aj ďakujeme za kritické poznámky, z ktorých
pre nás plynie úloha, zlepšiť pohodu účastníkov
a návštevníkov budúceho podujatia, postarať
sa o občerstvenie a spestrenie akcie sprievod-

ným programom v okolí kultúrneho domu.
Na záver mi dovoľte vážení spoluobčania s
úprimnou srdečnosťou poďakovať sa všetkým
sponzorom, osobitne starostovi obce Ing. Jozefovi Holúbekovi a tímu pracovníkov obecného
úradu, ktorí nám boli nápomocní, susednej obci
Ľudovítová, Nitrianskemu samosprávnemu kraju,
Inštitútu výchovy a vzdelávania BOZP Bratislava,
Poisťovni Generali, Jarkovi a Róbertovi Čulákovcom, Jurkovi Vöröšovi a ďalším zanietencom tohto
šlágru. Bez ich pomoci by sa nemohlo toto podujatie uskutočniť. Celkom na záver chcem poďakovať
kolegyni a kolegom z našej skupiny, oni najlepšie
docenia toto poďakovanie za prácu, ktorú vykonali. Požehnané vianočné sviatky vám želám vážení priatelia, veľa zdravia do ďalších dní v roku
2018.
Text: Ján Rapan,
vedúci skupiny Podzoborskí heligonkári
Foto: archív Podzoborských heligonkárov

Predvianočné stretnutie seniorov
December je mesiac, v ktorom majú ľudia k
sebe bližšie a drobnými radosťami sa navzájom
obohacujú. Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska uskutočnil 10. decembra pre svojich členov
predvianočné stretnutie. Vyzdobená sála KD ich
vítala slávnostne prestretými stolmi. Výstava betlehemov a blikajúce svetlá pripomínali blížiace sa
Vianoce. Prv než sa usadili, Mikuláš im odovzdal
darčeky. Privítala ich predsedníčka ZO JDS pani
Emília Čerešňová.
December je aj prvý zimný mesiac. Žiaci základnej školy v scénke O rukavičke, ktorú nacvičila pani učiteľka Patrícia Halászová, porozprávali,

akú nezvyčajnú skrýšu si našli zvieratká v zime.
Klientky Sociálneho zariadenia Benefit z Ľudovítovej pomáhali hľadať strechu nad hlavou pre
Svätú rodinu. Pri nácviku ich usmerňovala pani
Esterka Dlábiková. Vo vianočných piesňach členky speváckej skupiny Nádej a Podzoborskí heligonkári vyjadrili radosť nad blížiacimi sviatkami
narodenia Ježiška. K vianočnej atmosfére prispeli
aj členovia speváckej skupiny Nefelejcs koledami v
maďarskom jazyku. Celým týmto pestrým programom účinkujúcich sprevádzala pani Esterka Kollárová.
Nezabudli sme ani na členov, ktorí sa v tom-

to roku dožili okrúhleho jubilea. Úprimné slová
pána starostu Holúbeka a báseň, ktorú predniesla
pani Dlábiková, sme si všetci vypočuli s dojatím
a mnohým dali podnet na zamyslenie. Spomienkový darček bude jubilantom pripomínať príjemné chvíle, ktoré prežili medzi svojimi priateľmi a
známymi.
Keďže už bolo neskoré popoludnie, prítomným
dobre padlo občerstvenie – chutná kapustnica.
Spokojní, v družnej debate, sa v skupinách rozchádzali do svojich domovov.
Text: Otília Kunová
Foto: archív obecného úradu
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Nefelejcs pred Vianocami

V nedeľu popoludní, dňa 3. decembra 2017
usporiadalo Krajské osvetové stredisko Nitra
10. ročník prehliadky speváckych súborov.
Podujatie pod názvom Otvorme srdcia sa ko-

nalo v kostole v Čechynciach. V rámci spomienkového roku Zoltána Kodálya v programe vystúpilo sedem speváckych zborov zo
Slovenska aj z Maďarska.

V kultúrnom dome nás už čakal vyzdobený vianočný stromček a na adventom venci
sa zapálila prvá sviečka. Deti zaspievali piesne a ukázali úprimnú radosť z blížiacich sa
sviatkov. A potom folklórna skupina Nefelejcs prestrela slávnostný štedrovečerný stôl.
Nechýbali zvyky a symboly Vianoc, vyzdobený stromček a Betlehem, reťaz okolo stola,
aby bola rodina súdržná, seno pre Jezuliatko,
mince na roh stola pre hojnosť a bohatstvo,
jabĺčka pre zdravie, med a oblátky pre sladký
život, orechy hodené do štyroch kútov izby a
ligotavý plameň sviečky. Po vinšovaní zazneli
vianočné piesne, ktoré niesli posolstvo pokoja a mieru do celého sveta.
Domáci nám prichystali pohostenie, chutnú kapustnicu, koláče a pagáče, sladké oblátky, varené víno. Na záver sme si aj zaspievali.
Bol to príjemný začiatok adventu a radostné
očakávanie najkrajších sviatkov roka, Vianoc.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: Krajské osvetové stredisko Nitra

Pri poľovačke pomáhali aj psy
V sobotu 4. novembra sa našou obcou nieslo slávnostné halali. Miestne poľovnícke
združenie usporiadalo prvýkrát poplatkovú poľovačku na bažanty.

Poľovačka sa uskutočnila v časti revíru
Dolný chotár – topoľová alej. Poľovalo sa
v troch kolách, v ktorých úspešní strelci
ulovili 164 bažantov.
Ku krásnemu výsledku svojou zručnosťou dopomohlo trinásť poľovne upotrebiteľných psov, v zastúpení plemien
maďarská vyžla, nemecký krátkosrstý
stavač a poľovačky sa zúčastnili aj dva

veľmi elegantné a zriedkavé gordon setre.
Úctu ulovenej zveri sme preukázali slávnostným výradom ohraničeným čečinou
a vatrami. Posledné slovo patrilo poľovníckemu trubačovi, ktorý zvukom lesnice
ukončil túto poľovačku.
Text a foto: Poľovnícke združenie
Výčapy – Opatovce

Život obce už 10 rokov

Je to neuveriteľné, ale už 10 rokov uplynulo od
nultého čísla obecných novín Život obce. Zmyslom tohto štvrťročníka je informovať našich občanov (nielen tých) o dianí v našej obci. Priestor
poskytujú spoločenským, mládežníckym a športovým organizáciám pôsobiacim vo Výčapoch
– Opatovciach, aby informovali o svojej činnosti
a úspechoch. Pedagógovia materskej školy a základnej školy sú tiež stálymi prispievateľmi, ktorí
obohacujú toto periodikum vo významnej miere.
V neposlednom rade noviny informujú o zámeroch rozvoja a zveľaďovania obce, zlepšovania životných podmienok našich občanov a o činnosti
obecného úradu. Keďže noviny vychádzajú štvrťročne nemôžu poskytovať najčerstvejšie informá-

cie, ale predovšetkým prehľad udalostí za uplynulý
štvrťrok, doplňujúcim informačným kanálom je
webová stránka obce www.vycapy-opatovce.sk.
Tá v septembri tohto roku tiež oslávila 10. výročie
svojho fungovania.
Počas vydávania obecných novín sa členovia redakčnej rady menili a dopĺňali. Niektorí prispievajú od prvého čísla a sú stálicami v redakčnej rade
až do dnes. Sú to: Mgr. Patrícia Halászová, Ing.
Gabriela Jánošková, Mgr. Jana Kunová. Iní svoju
spoluprácu ukončili a stali sa externými spolupracovníkmi ako: Mgr. Mária Civáňová a Mgr. Eva
Veseličová. Poslednou, ktorá nastúpila na rozbehnutý vlak je profesionálna novinárka Mgr. Jolana
Čuláková, ktorá obohacuje snahy o vydávanie

kvalitných novín. Do „novinárskeho“ tímu počas
týchto desiatich rokov ešte patrili: Štefánia Fraňová, Stanislav Balko, Natália Kunová a Gabriela Búšová. Všetkým týmto ľuďom za ich obetavú prácu
srdečne ďakujeme. Veľká vďaka patrí i všetkým
„amatérskym novinárom“ a príležitostným pisateľom za ich príspevky do obecných novín.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým
našim priaznivcom. Sme radi, že obecné noviny
Život obce čítajú aj naši rodáci a často prekročia aj
hranice našej krajiny. Dúfame, že nám zachováte
priazeň a naše noviny budete čítať so záujmom aj v
ďalších rokoch. Obecným novinám prajeme mnoho pokračovaní a veľa spokojných čitateľov.
Text: lb
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Tréner s veľkým T
Manžel, otec veľkej rodiny, poslanec obecného zastupiteľstva, predseda Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry,
mládeže a športu, futbalový tréner... Martin Čulák.

Ako tieto všetky svoje aktivity dokážeš
skĺbiť tak, aby si to všetko stihol?
Moju aktivitu ako poslanca beriem ako
službu pre ľudí, pre deti, takže to nevnímam
ako záťaž. Skôr sa snažím čo najlepšie robiť
to, čo je potrebné a mať radosť z toho, že robíme druhým radosť. Navyše s takou partiou
aká sa prevažne stretáva na akciách obecného úradu, je radosť robiť. Skôr by si v tomto smere zaslúžili obdiv všetci tí ostatní, čo
chodia a organizujú akcie obecného úradu
za svoju obetavú prácu. Čo sa týka futbalu,
to je v podstate moje hobby a venujem sa zároveň aj svojim deťom.
Čo na to hovorí tvoja manželka?
Keďže je to náročné hlavne na čas, tak nadšená moc nie je, ale myslím, že to ešte chvíľu
vydrží.
Pred nedávnom som zachytila informáciu, že si získal nejaké ocenenie za svoju
trénerskú činnosť. Povedz nám o tom niečo.
V závere každého roka sa v rámci Oblastného futbalového zväzu Nitra uskutočňuje
akcia jedenástka roka, kde sa oceňujú aj tréneri z okresu v jednotlivých kategóriách. Keďže sme tento rok povyhrávali s deťmi nejaké tie turnaje, tak ma ocenili ako najlepšieho

trénera prípraviek (U11) za rok 2017. Toto
ocenenie patrí hlavne mojim malým – veľkým bojovníkom, ktorí v tomto roku odohrali fantastické turnaje a neskutočnú sezónu. Je to aj ocenenie dlhodobej práce, ktorú
u nás robíme a bez štyroch pánov trénerov,
ktorí mi osem rokov pomáhali, by sme to
určite nedosiahli. Takže v prvom rade Pali
Kollár a za ním v tesnom závese Miro Štefčík, Silo Molnár a Laco Žigo, ďakujem. Plus
veľké množstvo rodičov, bez ktorých pomoci by sme nedokázali dosahovať úspechy.
Takže môžeme povedať, že rok 2017 bol
jeden z najlepších, čo sa týka tvojej trénerskej praxe?
Určite najlepší. S U11 sme vyhrali veľmi
silný halový turnaj Obfz a na záverečnom
turnaji v júni sme skončili tretí. Na tomto
úspechu ma silný podpis Miro Štefčík, ktorý
mi pomáha s našimi najmenšími futbalistami. S U13 sme taktiež vyhrali halový turnaj
Obfz, ktorý bol ešte silnejší ako ten prípravkársky. Finále ako z ligy majstrov proti akadémii Horných Salíb bolo ako na hojdačke a
nakoniec sme vyhrali na penalty. Počas zimy
sme sa zúčastnili aj ligy mladších žiakov v
Preseľanoch (4 turnaje,) ktorú sme taktiež
vyhrali. S U15 sme vyhrali ligu a na závereč-

nom turnaji sme skončili dosť smolne druhý.
Takýto úspešný rok si naozaj nepamätám,
ale bol to zároveň aj dosť náročný rok. Priznám sa, že už ma napadla aj taká myšlienka, že v najlepšom treba skončiť.
Čo vás a žiacke tímy čaká najbližšie obdobie? Aké máte plány?
Obhájiť to, čo bolo získané v tomto roku
bude veľmi náročné. Samozrejme sa o to
pokúsime a s chlapcami sa budeme poctivo pripravovať na tréningoch. No keďže vo
všetkých kategóriách momentálne prechádzame generačnou obmenou, nechceme
mať prehnané ciele. Hlavne aby mali deti
radosť zo samotného hrania futbalu a keď
sa podarí budeme mať radosť aj z úspechov,
lebo ak úspech nepríde, nič strašné sa nestane. Program by mal byť asi takýto: s U10 aj
s U13 sa zúčastníme halovej ligy v Preseľanoch. S U11, U13 a U15 sa po novom roku
zúčastníme halových turnajov Obfz. V januári by som chcel zorganizovať náš turnaj
U15 v hale v Preseľanoch. Keďže máme veľmi šikovných našich najmenších prípravkárov, chcel by som aby aj oni absolvovali zopár turnajov. Uvidíme ako to budeme stíhať.
Po zime začne príprava na jarnú časť sezóny.
Ešte nám prezraď, ktorý je tvoj obľúbený
slovenský resp. svetový futbalista.
Slovenský Pekarík a svetový Messi.
Máš nejakú činnosť, pri ktorej dokážeš relaxovať, napríklad varenie?
Práveže nejakú konkrétnu nemám, ale
chcel by som do budúcna na takýchto činnostiach silno zapracovať. Dávam si to ako
adventné predsavzatie J.
Čo vlastne robíš vo svojom civilnom zamestnaní?
Programátor webových aplikácií.
Ďakujem za rozhovor...

ČAS VIANOC

Betlehemské svetlo
Nesieme vám svetlo z Betlehema, aby každé
dieťa, muž či žena, mali jeho žiaru na srdci i v
duši, aby všetci žili tak, ako sa sluší, aby aj myšlienka každá bola čistá, keď budeme vítať nášho
Pána, Krista.
Ako každý rok, tak aj tento spolu s týmito slovami prinesú skauti Betlehemské svetlo do domácností našej obce. Každoročne toto svetielko
odpáli z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme
Dieťa svetla. Tohtoročné Dieťa svetla pochádza
z rakúskej dediny Hochburg-Ach, v ktorej sa
narodil aj autor koledy Tichá noc. Dvanásťročný
mladý dobrovoľný hasič Tobias Flachner odpáli
24. novembra v Jaskyni Narodenia Betlehemské

svetlo mieru. Odpaľovanie Betlehemského svetla
je už 30-ročnou tradíciou, vďaka ktorej sa v celej
Európe šíri posolstvo mieru. Tobias Flachner navštevuje 2. ročník rakúskej strednej školy, ktorú
navštevujú deti od desiatich rokov. Jeho rodičia
prevádzkujú hospodárstvo so zameraním na
chov dobytka. „Dôležitá je pre mňa súdržnosť a
ochota pomôcť, kde je to potrebné“, zdôvodňuje
Tobias, prečo sa rozhodol pridať k dobrovoľným
hasičom. Do našej obce zavíta toto svetielko 24.
decembra na rannej svätej omši, kde ho prinesú a
odpália naši skauti. Následne ho potom roznesú
do vašich domácností. Keďže však je v čase roznášania svetla aj svätá omša o 11.00, skauti vás
prosia, aby si tí, u ktorých v tom čase nebude nikto doma, odpálili svetielko v kostole, u susedov
poprípade zastavili hociktorú skupinku skautov,
ktorí vám ho radi odpália osobne.
Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché
prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri
plameň Betlehemského svetla. A to vám všetkým
praje 26. zbor sv. Cyrila a Metoda, aby aj v našich
rodinách zavládol pokoj a mier.
Text a foto: Veronika Čuláková

Jasličková
pobožnosť 2017
Jeho pokoj je silnejší, ako hluk tohto sveta.
Jeho láska je väčšia ako mohutné hory. A predsa
sa ponížil a zostúpil k nám, aby sme Ho mohli
vidieť a uverili.
Srdečne vás pozývame na Jasličkovú pobožnosť 2017, ktorá bude tento rok sprevádzaná
životom blahoslaveného Titusa Zemana. Človeka, ktorý bol darom pre svet a pre Slovensko.
Príďte aj tento rok podporiť spevokoly Luce a
Majáčik a zároveň ostatných účinkujúcich.
Vžite sa spolu s nami do pravého zmyslu Vianoc...
Text a foto: Lura Piterková

Na ceste k životu kráčame s Dobrou novinou
Cesta k životu 23. ročníka Dobrej
noviny nás privedie až na hornatý
sever Etiópie k mladej matke Ababe a dcérke Weini, ktorým projekt
rehoľných sestier pomohol zachrániť zdravie
a život. Strastiplný príbeh zasadený do kamenistého horského kraja s pastiermi, nebezpečnou cestou a narodením dieťaťa vnímavému
čitateľovi pripomenie vianočné tajomstvo
spred dvetisíc rokov.
Ťažiskový projekt vedú sestry z kongregácie
Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v
Alitene. Projekt sa venuje predpôrodnej aj po-

pôrodnej starostlivosti a pomáha riešiť časté
problémy detí ako sú podvýživa, ochorenia a
úrazy.
Na ceste k životu kráčajú aj naši koledníci cez
solidaritu s ľuďmi okolo nás i ďaleko za hranicami. Kráčajú cestou, aj keď s koledou a dobrou
zvesťou ohlasujú narodenie Pána. Ideme po nej
aj my, keď sa dokážeme zrieknuť niečoho v prospech druhého, koho ani nepoznáme.
Ďakujem všetkým, ktorí nám každoročne
otvárate svoje srdcia i dvere a verím, že tomu
bude tak na Sviatok sv. Štefana i tento rok.
Text: Patrícia Halászová
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Čas ticha,
čas očakávania...

Stojíme na začiatku jedného z najkrajších
období v roku. Začali sme advent. Adventná
doba nemá byť len časom nákupnej horúčky, zhonu a vonkajších príprav na blížiace
sa sviatky. Má predovšetkým svoj duchovný
obsah. V podstate je to na každom z nás, čím
si ten obsah vyplníme. S adventom spájame
aktivity, zvyky a tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie.
A tradíciou môžeme nazvať aj výrobu adventných vencov v pastoračnom centre. Každý kto mal záujem, si mohol veniec zakúpiť
a tým aj prispieť na dobrú vec a to je na tom
to najkrajšie. A to vás doma ešte aj poteší a
skrášli domov voňavý venček. Možností si
ho zaobstarať je v dnešnej dobe veľa, ale tu
ide práve o ten konečný cieľ. Aj v tomto roku
bude výťažok z predaja vo výške 630,- € venovaný na zreštaurovanie centrálneho kríža
na výčapskom cintoríne. Mrzí ma však, že
mladšej generácii neleží tak na srdci naše
kultúrne dedičstvo, ktoré nám tu zostalo po
našich predkoch. Potvrdzuje to aj fakt, že
medzi záujemcami sú každoročne tie isté
rodiny, pre ktoré to už nie je iba tradícia. Pomáhajú svojim príkladom a veríme, že aj do
budúcnosti sa tieto pekné aktivity zachovajú.
Veď koľko času venuje zaobstaraniu materiálu náš pán dekan, no a samotná výroba a výzdoba vencov tiež vyžaduje svoj čas, ale toto
všetko dobrovoľníci s radosťou obetujú. Teší
nás, že k výrobe sa pridávajú aj nové tváre a
pozývame aj ďalších, ktorí majú chuť sa v budúcom roku zapojiť, či už pomôcť s výrobou
alebo zakúpením adventného venca. Zámerom, ktorý by sme chceli podporiť v budúcnosti je aj nový vianočný betlehem v kostole
a v tomto duchu by sme radi pokračovali aj
naďalej, aby „tu aj po nás niečo zostalo“!
Tajomným časom adventu očakávame toho
najvzácnejšieho hosťa Vianoc. Pokúsme sa v
tomto čase pochopiť blížnych, ich problémy,
odpustiť a vžiť sa do ich situácie... Je to pre
každého z nás jedinečná príležitosť, aby sme
očistili svoj život a pripravili svoje srdce.
Prajem všetkým krásne a požehnané Vianoce.
Text a foto: Erika Hrnčárová
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Vážení spoluobčania,
prihováram sa vám v čase, keď nás len pár
dní delí od vianočných sviatkov. Vianoce sú
obdobím, na ktoré už viacerí netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú
pocitmi pohody, harmónie a šťastia. I napriek
tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce
čaro sa nedá asi ničím napodobniť ani nahradiť.
Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú
základné ľudské hodnoty. Sme milší, láskavejší
a nežnejší a to nielen k svojim blízkym, ale i k
svojmu okoliu. No žiaľ, v poslednej dobe pominutím sa týchto sviatočných chvíľ strácajú sa a
upadajú do zabudnutia i tieto hodnoty.
Tieto najkrajšie sviatky roka sú predzvesťou
i blížiaceho sa konca ďalšieho míľnika nášho
života plynúceho nezadržateľne rýchlo. A to
najmä v prípade, ak človek robí zmysluplnú a
zaujímavú prácu so stále novými výzvami, cieľmi a s hmatateľnými výsledkami v jej závere.
Rok, ktorý sa práve končí, bol i v našom spoločenstve bohatý na množstvo životných udalostí, spoločenských podujatí a v neposlednom
rade i pracovných činností, na ktorých každý z
nás rôznou mierou participoval a mal svoj nezastupiteľný podiel.
Obzretím sa za končiacim sa kalendárnym
rokom si dovolím konštatovať, že i v priebehu
tohto roka sme pokračovali v rozvoji a zveľaďovaní obce, ku ktorému sme spolu s poslancami
obecného zastupiteľstva viazaní jednak zákonom ako i sľubom vysloveným pri nástupe do
našich funkcií.
Rekonštrukciou polyfunkčnej budovy, v ktorej sídli prevádzka pošty, predajňa mäsa a veterinárna ambulancia, ako i stavebnými prácami
na budove obecného úradu sa nám podarilo
nielen zlepšiť vzhľad obecných budov, ale rekonštrukciou vykonané opatrenia zamerané na
zníženie energetickej náročnosti obci prinesú
finančné úspory, ktoré budeme môcť následne
použiť na iné plánované aktivity. Renováciou
polyfunkčnej budovy došlo k zavŕšeniu procesu zhodnotenia stavieb vo vlastníctve obce.
Počas letných prázdnin sa nám vďaka poskytnutej dotácii, z rozpočtovej rezervy predsedu
vlády SR v priestoroch materskej školy, podarilo zrealizovať projekt zameraný na rekonštrukciu rozvodov a vykurovacích telies ústredného
kúrenia. Obdobne i ďalšie realizované projekty
zamerané na rozšírenie kamerového systému
obce, revitalizáciu verejného priestranstva pred
pomníkom padlých, úpravu nástupnej plochy a
osadenie prístrešku autobusovej zastávky oproti výčapskemu cintorínu boli realizované za pomoci poskytnutých dotácií Ministerstva vnútra
SR, Environmnetálneho fondu a Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Tak ako v predchádzajúcich rokoch i v tomto roku v rámci plánovanej
opravy prepadov na miestnych komunikáciách
bola na uliciach Skýcovská a Pri trati vykonaná
technológiou infražiarenia ich rekonštrukcia.

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
V tomto kalendárnom roku sme plánovali
realizovať aj prvú časť rekonštrukcie jestvujúceho chodníka pozdĺž cesty I/64 medzi dvomi
cintorínmi. Táto rekonštrukcia bola ako hlavná
investičná akcia prenesená do nastávajúceho
roka. Dôvodom je jednak potreba zabezpečenia rozhodnutia okresného úradu, týkajúceho
sa čiastočnej uzávery ľavého jazdného pruhu
štátnej cesty v smere na Topoľčany počas rekonštrukcie, ako i možnosť využitia čerpania
dotačných finančných prostriedkov na realizáciu v rámci udeleného štatútu Miestnej akčnej
skupiny (MAS) obci ako členskej obci OZ Žibrica. V rámci tohto zámeru bude zrekonštruovaný chodník o celkovej dĺžke 457,60 metrov.
Šírka chodníka v celom úseku bude 2 metre a
takisto v celom úseku bude zrekonštruovaná
prídlažba medzi krajnicou vozovky a chodníkom, kde časť jestvujúcej prídlažby bude
nahradená asfaltovou vrstvou. Navrhovanou
úpravou krajnice vozovky s prepojením na
prídlažbu tak bude dosiahnutá i vyššia bezpečnosť cyklistov v danom úseku štátnej cesty.
Začiatkom roku 2018 bude vykonaná realizácia projektu zameraná na bezpečnostnú úpravu
ostatných dvoch existujúcich priechodov pre
chodcov na ceste I/64 a to na vstupe do obce v
smere od Nitry a priechodu pre chodcov pred
Minipotravinami Dlábik. Táto úprava bude
spočívať z ich nasvietenia asymetrickými LED
svietidlami, ako aj montáže signalizačných zariadení, LED gombíkov v telese vozovky. Na realizáciu tohto nasvietenia bola obci poskytnutá
dotácia Prezídiom Policajného zboru SR.
V časti prízemia jednopodlažného krídla materskej školy v nastávajúcom roku plánujeme v
rámci poslednej etapy vykonať výmenu zariaďovacích predmetov (WC misy, umývadlá a
batérie), rozvodov vody a kanalizácie, obkladu
a dlažby, ako i montáž kazetového podhľadu na
chodbe prízemia materskej školy.
Nakoľko Úrad vlády SR ako vyhlasovateľ
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 v mesiaci august 2017 zrušil
predmetnú výzvu, v dôsledku čoho všetky podané žiadosti, ktoré relevantne splnili všetky
hodnotiace kritéria na poskytnutie dotácie, v
roku 2018 plánujeme zrealizovať z vlastných finančných zdrojov obce v zmysle vypracovanej
projektovej dokumentácie projekt zameraný

na rekonštrukciu detského ihriska v areáli materskej školy. Projekt bude zameraný hlavne na
osadenie nových prvkov detského ihriska, ktoré nahradia nevyhovujúce kovové detské prvky
osadené ešte v roku 1986, kedy bola do užívania daná aj stavba materskej školy.
V štádiu rozpracovania je i viacero iných zámerov obce v nastávajúcich obdobiach.
Jednak je to realizácia projektu zameraná na
modernizáciu odborných učební na ZŠ Výčapy
– Opatovce na základe predloženej žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku v mesiaci jún 2017 cez operačný program
IROP. Projekt je zameraný na zriadenie polytechnickej učebne ako i modernizácie učebne
informatiky.
Prezentovaný zámer výstavby športovej haly
je v štádiu stavebného konania. Nakoľko sa
však jedná o finančne náročný projekt, presahujúci možnosti rozpočtu obce, jeho realizácia
bude musieť byť postavená i na úverovom zaťažení obce.
V štádiu rozpracovanosti je i spoločný projekt obcí Lužianky, Zbehy, Čakajovce, Jelšovce,
Ľudovítová a Výčapy – Opatovce zameraný na
zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) v nadväznosti
na prepojenie s priemyselným parkom Nitra –
Sever.
Vážení spoluobčania,
v závere tohto príspevku ako i končiaceho sa
kalendárneho roka 2017 mi dovoľte, jednak vo
svojom mene, ako i v mene poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu, poďakovať sa vám za pomoc a podporu pri
zveľaďovaní našej obce.
Vychutnajme si blížiace sa vianočné sviatky so všetkým, čo k nim patrí. Tak ako sa na
vianočnom strome rozblikajú sviečky, jeden zo
symbolov Vianoc, nech sa aj v našich srdciach
rozžiari plameň, ktorý zanechá stopu pohody
a radosti i v nastávajúcich dňoch nášho života.
Nech je nám k tomu dopriate zdravie, pokoj
duše, životný optimizmus a nech nás na tejto
našej ďalšej ceste sprevádza láska, z ktorej sa
zrodilo i vianočné posolstvo.
Prajem nám všetkým ešte raz požehnané
sviatky a úspešný rok 2018.
Jozef Holúbek
starosta obce

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
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Upozornenie pre držiteľov a prevádzkovateľov
motorových vozidiel
Stará múdrosť hovorí, že opakovanie je
matka múdrosti. A keďže tu máme opäť
zimné obdobie spojené so snehovými nádielkami, ktoré je potrebné aj z miestnych
komunikácií a chodníkov odpratať, opätovne si vám dovoľujem dať do pozornosti
niektoré ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Výčapy – Opatovce č. 2/2011 o parkovaní a odstavovaní
vozidiel na miestnych komunikáciách a
verejných priestranstvách ako i ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Výčapy – Opatovce č. 7/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
Obce Výčapy – Opatovce.
• Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
v obci je povolené, ak to nevylučujú ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke alebo iné ustanovenia nariadenia obce
• Na verejnej zeleni, chodníkoch a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené je státie a odstavenie všetkých druhov vozidiel zakázané.
• Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo
alebo prípojné vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov, to neplatí, ak ide
o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri

minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí
chodcov.
• Všetci držitelia a prevádzkovatelia
nákladných motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel, mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie
a odstavenie svojich vozidiel na vlastných
alebo na tento účel zriadených alebo prenajatých priestoroch.
• V obytnej zóne obce je zakázané odstavovať a parkovať samostatne stojace
nákladné motorové vozidlá nad 3,5 tony,
prípojné vozidlá, prívesy a návesy za nákladné motorové vozidlá, prípojné vozidlá
za osobné automobily (obytné a nákladné
prívesy) a za jednostopové motorové vozidlá. Zastavenie jazdnej súpravy v obytnej zóne je povolené iba na dobu nevyhnutnú na naloženie a zloženie tovaru.
• Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie
je povinný na vlastné náklady zabezpečiť
odstránenie takéhoto vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30
dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie.
Ak tak neurobí, zabezpečí odstránenie
vozidla správca cesty na náklady držiteľa
vozidla.
• Okrem zákazov podľa platnej právnej
úpravy o technickom stave vozidla je na
miestnych komunikáciách a verejných

priestranstvách zakázané jazdiť nadmerne
znečisteným vozidlom alebo s vozidlom
prepravujúcim náklad, ktorý znečisťuje miestnu komunikáciu; státím vozidiel
znemožňovať čistenie a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, odvoz
komunálneho odpadu, znemožňovať bezpečný vjazd a výjazd na pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb; jazdiť
po verejnej zeleni a chodníkoch, zastaviť a
stáť na nich; vykonávať údržbu a opravu
motorových vozidiel, vrátane výmeny olejov, a doplňovania pohonných hmôt.
• Prevádzkovatelia vozidiel sú povinní
uvoľniť časť komunikácie alebo iné verejné priestranstvo pre potreby čistenia na
základe výzvy ich správcu.
Za účelom zabezpečenia priechodnosti
miestnych komunikácií ako i chodníkov
technikou zabezpečujúcou odhrnutiu
snehu Obec Výčapy – Opatovce ako ich
správca, týmto vyzýva držiteľov a prevádzkovateľov všetkých motorových vozidiel, aby s vozidlami neparkovali na
miestnych komunikáciách, chodníkoch a
verejných priestranstvách a parkovanie si
zabezpečili na svojom pozemku.
Jozef Holúbek
starosta obce

Nové knihy v obecnej knižnici
Literatúra pre dospelých:
Jozef Karika: Čierny rok: Vojna mafie
Karen Dionne: Dcéra močiarneho kráľa
Táňa Vasilková-Keleová: Priateľky
Daniel Cole: Handrová bábika
Nicholas Sparks: Vo dvojici
Mary Torjussen: Bez výstrahy
Michael Hjort a Hans Roselfeldt: Tí, ktorí zlyhali
Jorn Lier Horst: Kľúčový svedok
Katarína Gillerová: Kroky v daždi

Miroslava Varáčková: Drž ma, keď padám
Dominik Dán: Cigaretka na dva ťahy
Juraj Červenák: Dračia cárovná
Andrea Rimová: Sama v búrke
Daniel Silva: Dom špiónov
Literatúra pre deti a mládež:
Natasha Lowe: Odvaha Cat Cambellovej
Peter Opet: Život Adama 2: Rebel to má ťažké
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Zo zasadnutí zastupiteľstva
Obce Výčapy – Opatovce
Nakoľko v predchádzajúcich dvoch vydaných číslach obecných novín v rámci tejto
pravidelnej rubriky neboli z dôvodu nedostatočného priestoru zverejnené informácie zo zasadnutí OZ, v nasledujúcich riadkoch zverejňujeme obsah prerokovaných
materiálov.
V období mesiacov apríl až november
2017 sa konalo celkom 7 zasadnutí obecného zastupiteľstva. V rámci jednotlivých
bodov program zasadnutia poslanci
A/ prerokovali a schválili:
• Predloženie Žiadosti o nenávratné finančné prostriedky za účelom realizácie
projektu „Modernizácia odborných učební
na ZŠ Výčapy – Opatovce“ realizovaného
v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13,
zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci ako i
zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu a poskytnutého NFP
• Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie za účelom realizácie projektu „Výstavba
detského ihriska v Obci Výčapy – Opatovce“, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie ako
i zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutej dotácie
• Uzatvorenie Zmluvy o prenájme verejného priestranstva medzi Obcou Výčapy – O
patovce ako prenajímateľom na strane jednej a Blažej Bekényi, bytom Nitra, za účelom zriadenia stánku predaja zmrzliny
• Uzatvorenie Zmluvy podľa § 18b o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí,
predmetom ktorej je výkon funkcie hlavného kontrolóra Ing. Ladislava Fúsku v
obciach Močenok, Čab, Jelenec, Jelšovce a
Výčapy – Opatovce
• Rozbor hospodárskej činnosti Základnej
školy Výčapy – Opatovce za rok 2016
• Rozbor hospodárskej činnosti MŠ Výčapy – Opatovce za rok 2016
• Záverečný účet Obce Výčapy – Opatovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
a uzatvára ho s výrokom: súhlas s celoročným hospodárením „bez výhrad“
• Použitie prebytku zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm.a/, písm.b/ zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

z.n.p. na tvorbu rezervného fondu
• Vykonanie vkladu vo výške 100 000,EUR z rezervného fondu obce na termínovaný vklad s dobou viazanosti 12 mesiacov
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce na II. polrok 2017
• Správu hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce z vykonanej kontroly verejného obstarávania investičnej akcie
realizovanej v roku 2016 – „Obnova sociálno-hygienického zázemia MŠ“ so zameraním na výber dodávateľa, zmluvnú vzťah,
fakturáciu, financovanie, zverejňovanie
zmluvy a faktúry
• Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu „Bezpečnostná úprava priechodov pre chodcov v Obci
Výčapy-Opatovce“ v rámci Výzvy číslo V.
Prezídia PZ 2017 a spolufinancovanie projektu vo výške 2 796,64 EUR z celkových
výdavkov na projekt
• Vyčlenenie sumy 10 000,-EUR z rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na rok 2017 pre
účely spolufinancovania projektu s názvom
„Výstavba (rekonštrukcia) detského ihriska
v Obci Výčapy – Opatovce“, realizovaného
v rámci výzvy Úradu vlády SR
• Na dofinancovanie investičnej akcie
„Rekonštrukcia chodníka popri ceste I/64-časť I.“ použitie finančných prostriedkov
vo výške 46 000,-EUR z rezervného fondu
obce
• Predloženie Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
• Založenie Združenia obcí Podzoborská
hrádza a účasť obce v združení
• Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Výčapy –
Opatovce 185 v školskom roku 2016/2017
• Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Výčapy –
Opatovce 478 v školskom roku 2016/2017
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce na I. polrok 2018
• Uzatvorenie Zmluvy o vytvorení diela
„Výčapy – Opatovce – monografia obce“
s autormi PhDr. Henrieta Žažová PhD.,
PhDr. Milan Belej CSc., Mgr. Júlia Švecová, Mgr. Mário Bielich PhD., Mgr. Ladislav
Holečka, PhDr. Peter Keresteš PhD., RNDr.
Vladimír Smetana, PhDr. Ladislav Vincze

• Sadzby poplatkov za prenájom priestorov kultúrneho domu a rozhlasového poplatku v zmysle prílohy č.1 s účinnosťou od
1. januára 2018
• Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Obce Výčapy – Opatovce v roku 2018
• Uzatvorenie Darovacej zmluvy medzi
zmluvnými stranami: Veronika Hanusová, trvale bytom Hlavná 645/99, Výčapy
– Opatovce ako darcom a Obcou Výčapy
– Opatovce ako obdarovaným. Predmetom daru je nehnuteľnosť uvedená v čl. I.
darovacej zmluvy za účelom jej pričlenenia k parcele registra „C“ parc.č. 1250/7 o
výmere 662 m², vo výlučnom vlastníctve
obdarovaného, využívanej ako miestna komunikácia – cesta.
• Financovanie zhotovenia, aranžovania
a prenájmu vianočnej výzdoby Betlehema
počas vianočných sviatkov v termíne 50.
týždeň kalendárneho roka 2017 až. 5. týždeň kalendárneho roka 2018 vo výške 800.EUR
B/ prerokovali a neschválili:
• Odpredaj nehnuteľnosti parc.č. 103, 104,
105 k.ú. Výčapy – Opatovce, vedených na
LV č. 1681 vo vlastníctve Obec Výčapy –
Opatovce v podiele 15/90 pre Zuzanu Čergeťovú, Výčapy – Opatovce 451
C/ vzali na vedomie:
• Žiadosť Ing. Ľubomíra Kollára, bytom
Výčapy – Opatovce 877 o odkúpenie časti pozemku parc.č. 399/50 vo vlastníctve
Obce Výčapy – Opatovce
• Predbežné stanovisko Diecéznej hospodárskej komisie k návrhu Obce Výčapy
– Opatovce o získanie vlastníctva k pohrebisku Výčapy, zriadenom na parc.č. 10, k.ú.
Výčapy – Opatovce, zriaďovateľom a vlastníkom ktorého je Rímsko-katolícka cirkev,
Farnosť Výčapy – Opatovce
• Konsolidovanú výročnú správu Obce
Výčapy – Opatovce za rok 2016
• Správu z kontroly účtovania nájomného za kultúrny dom vo Výčapoch – Opatovciach za vybrané mesiace rokov 2016 a
2017
• Informáciu starostu obce k jednaniu so
zástupcami spoločnosti SGC Holding a.s.
Banská Bystrica vo veci možného usporiadania vlastníctva k nehnuteľnostiam formou jednoduchých pozemkových úprav
• Informáciu starostu obce k obsahu zasadnutia členov Komisie ochrany verejné-
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ho poriadku, výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri OZ Výčapy
– Opatovce a Predstavenstva PPD Výčapy
– Opatovce
• Informáciu starostu obce k obsahu pracovného stretnutia so zástupcami Železníc
Slovenskej republiky
• Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky Obce Výčapy – Opatovce
• Správu nezávislého audítora z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky Obce
Výčapy – patovce a obcou zriadených organizácií k 31.12.2016
• Správu hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce z vykonanej kontroly verejného obstarávania a financovania investičnej akcie „Rozšírenie kamerového systému

v Obci Výčapy – Opatovce“
• Správu hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce z kontroly plnenia ukladacích uznesení obecných zastupiteľstiev vo
Výčapoch – Opatovciach konaných v roku
2016
• Uznesenie Predstavenstva PPD Výčapy –
Opatovce zo dňa 14.09.2017
• Informáciu starostu obce o podaných
žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na rok 2018
• Správu z kontroly správnosti platenia
dane za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v podmienkach Obce Výčapy
– Opatovce, opodstatnenosť poskytnutia
úľav, vypracovanú hlavným kontrolórom
obce
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• Žiadosť PPD Výčapy – Opatovce o zníženie dane z pôdy a dane z nehnuteľnosti
D/ uložili
• Komisii finančnej a správy obecného
majetku v súlade s ustanovením čl. 5 a čl.6
VZN Obce Výčapy – Opatovce č. 6/2016 o
podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce vykonať
kontrolu úplnosti jednotlivých žiadostí a v
prípade zistenia neúplnosti vyzvať žiadateľa o doplnenie žiadosti
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke
obce www.vycapy-opatovce.sk ako i sú k
nahliadnutiu na obecnom úrade.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
V sobotu, dňa 4. novembra 2017 v čase od
7.00 h do 22.00 h sa konali voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedu. Voľby predsedu boli prvý raz jednokolové. Zvíťazil v nich ten, kto dosiahol najviac
hlasov.
Vo Výčapoch – Opatovciach bolo do zoznamu zapísaných 1812 osôb. Volieb sa zúčastnilo 562 voličov, čo je 31,01 % účasť. Na
porovnanie v Nitrianskom kraji bola účasť
26,83 % a na Slovensku 29,95 %.
Na post predsedu samosprávneho kraja
kandidovalo osem osôb. Pre voľby predsedu
bolo odovzdaných 558 platných hlasovacích
lístkov. Najviac hlasov získali Milan Beli-

ca /177/, Peter Oremus /157/ a Ján Greššo
/125/. Županom sa stal 66 ročný Milan Belica, ktorý kandidoval s podporou strán Smer
– sociálna demokracia, Slovenská národná
strana, Most – Híd. Získal 34,1 % hlasov. Je
to päťnásobný župan, víťazí vo voľbách od
roku 2001, keď vznikli súčasné vyššie územné celky.
Za poslancov kandidovalo 82 osôb, z toho v
našom obvode sa volilo 13 poslancov. Spolu
bude v krajskom parlamente 54 poslancov, z
toho 17 Smer, SNS, Most-Híd, 15 NEKA, 11
SMK, 10 SaS, OĽaNO, KDH, Šanca, OKS,
Nova, 1 ĽSNS. Peter Oremus dostal najviac
hlasov, rekordných 13941. Počet platných

hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do zastupiteľstva bolo 536. Najviac hlasov
získali Peter Oremus /182/, Miloslav Krajčík
/153/, Ján Greššo /144/.
Volieb sa zúčastnilo sedem prvovoličov. Najmladším bol Šimon Kucka /10/1999/, ďalej
Filip Tóth /8/1999/, Miloš Majer /8/1999/.
Najstarším voličom bol Silvester Čerešník
/1929/, ktorý hlasoval doma do prenosnej
schránky. Do volebnej miestnosti prišli Ladislav Magáth /1930/, Helena Chumová
/1932/, Margita Magáthová /1933/.
Podrobné výsledky volieb sú uverejnené na
internetovej stránke obce.
Text: Gabriela Jánošková

Spoločenská rubrika

Zoznam jubilantov

od 26. septembra 2017 – 5. decembra 2017

od 1. októbra 2017 – 31. decembra 2017

Vitajte na svete
Júlia Kupcová
Samuel Šimánek
Dorota Horvátová
Zara Rubisová
Vladimír Mada
Marek Švihel

Veľa lásky a porozumenia
Juraj Čulák a Veronika Bombošová
Róbert Čulák a Lucia Fraňová

Zostanete v našich spomienkach
Erika Magáthová vo veku 51 rokov
Agneša Behúlová, rod. Machová vo veku 86 rokov
Marián Korkoš vo veku 60 rokov

60 rokov
Mgr. Cecília Machová
Jitka Martonková
Margita Kunová
Anna Ulíková
Mária Dávidová
70 rokov
Helena Machová
Tibor Čulák
Viola Bedeová
Július Németh
Ladislav Valentíny

75 rokov
Gabriel Kuna
Ján Novák
Helena Molnárová
Emília Dékaňová
Ing. Ľudovít Žigo
Monika Csasznyiová
Veronika Andrašková
80 rokov
Imrich Molnár
Katarína Blaženiaková
Valéria Petrželová
85 rokov
Ing. Jozef Čulák
Helena Magáthová
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Naša materská škola je škola plná zážitkov

Školský vzdelávací program Materskej školy
Výčapy – Opatovce sa volá Škola plná zážitkov.
Presne podľa tohto názvu sa riadime pri plánovaní a organizovaní výchovno – vzdelávacích
činností. V septembri sme sa navzájom zoznamovali s kamarátmi a zamestnancami materskej
školy. Preto si deti zavolali na besedu tetu kuchárku Majku, tetu upratovačku Zuzku, tetu vedúcu
školského stravovania Vlastičku, pani riaditeľku
Riu. Tety deťom porozprávali o radostiach a starostiach vo svojich profesiách, dohodli sa ako si
budú navzájom pomáhať. V rámci podtémy Sme
jedna skupina, jedna trieda, si sovičky, rybičky,
včeličky vytvorili Pravidlá triedy. Aby si ich lepšie zapamätali, zavítalo k nám divadlo Slniečko
s rozprávkou Malí huncúti. Deti mali možnosť
zapojiť sa do deja príbehu, hodnotiť správanie
malého huncúta. Hlavnou témou mesiaca október bolo ročné obdobie jeseň. Deti si šatne
vyzdobili ovocím a zeleninou, ktoré narástlo v
záhradách. Sovičky a rybičky sa vybrali na turistickú vychádzku, na ktorej pozorovali meniacu
sa prírodu, nazbierali listy, gaštany a šípky. Nazbierané prírodniny sme využili v tvorivej dielni
Jesenné kráľovstvo. Okrem rodičov, súrodencov
boli hosťami tvorivej dielne starí rodičia škôlkarov. Spoločne vytvorili pavučiny s pavúkmi, tek-

vičky, lampáše, hríbiky a slimákov, pochutili si na
nátierkach zo školskej jedálne, džúsoch, čajíku.
Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP)
vznikla myšlienka usporiadať každoročne 4.
novembra Deň materských škôl na Slovensku.
Tento rok sme sa rozhodli aj my tento pre nás významný deň oslavovať. A keďže celý mesiac november sa niesol v téme zdravého životného štýlu
a ochrany zdravia, oslava bola plná pohybu a trvala celý deň. V dopoludňajších hodinách si deti
zasúťažili v rôznych športových disciplínach, ktoré boli pripravené v jednotlivých triedach a všetci
sa v nich postupne vystriedali. Po zdolaní všetkých disciplín, v spálni na každého čakalo pod
vankúšom prekvapenie v podobe kúska papiera.
Lístok si vyfarbili, nalepili na papier a hádali aký
obraz im vznikol poskladaním všetkých častí.
Kto uhádol bol odmenený sladkosťou a džúsom.
Deň materských škôl na Slovensku pokračoval aj
v popoludňajších hodinách, kedy na deti čakalo
ďalšie prekvapenie v podobe programu plného
zábavy, ktorý si pre ne pripravil pán Belovicz.
Všetci si vyskúšali rôzne žonglérske náčinie, s
ktorým vymýšľali pohybové kreácie.
Ako reagovať pri úraze kamaráta alebo ako
predchádzať poraneniam nám prišla porozprávať

a ukázať záchranárka Natália Kunová. Deti veľmi
pozorne počúvali jej rady, vyskúšali si rôzne modelové situácie, v ktorých zachraňovali kamaráta.
Posledný novembrový týždeň nás pozvala teta
zubárka Knoteková do svojej ordinácie. Vysvetlila nám, prečo je dôležité dodržiavať dentálnu hygienu, ukázala deťom správnu techniku čistenia
zúbkov a odvážnym deťom porátala zúbky.
December bol v znamení očakávania a prekvapení. Najskôr si všetky deti vyrobili čižmičky,
vyzdobili si nimi jedáleň a čakali, či im Mikuláš
prinesie balíček sladkostí aj do materskej školy. A
veru priniesol! A ešte aj vianočný stromček!
Sovičky, rybičky, včeličky nadiktovali Ježiškovi
listy plné prianí, ktoré boli spoločne zaniesť na
poštu. Či sa im ich želania splnili, zistia na Vianoce. Všetko čo by som vám chcela v mene celého
kolektívu zamestnancov materskej školy zaželať
na Vianoce je obsiahnuté v tomto vinši:
Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Lásku šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky.
Text: Mária Beňová, riaditeľka materskej školy
Foto: archív materskej školy
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Prváci predviedli svoje schopnosti a zložili sľub
V mesiaci november býva zvykom na našej
škole, a tento rok už po desiatykrát, slávnostne prijať prvákov do žiackeho cechu. Slávnostná imatrikulácia sa konala 27. novembra
v miestnom kultúrnom dome. Už dobrých
pár dní pred samotnou parádou sa prváci
zodpovedne a svedomite pripravovali, lebo
ich čakalo prvé verejné vystúpenie pred rodičmi a žiakmi školy. Za účasti vedenia školy,
žiakov 2. – 4. ročníka, Špeciálnej triedy A, rodičov, starých rodičov a kamarátov nastúpilo
27 prvákov k slávnostnej imatrikulácii.
Po dôstojnom nástupe piesňou „Keď nám
prišiel šiesty rôčik...“ sa ujali slova deviataci,
Nikolka Chrzaszczová a Adam Bédi, ktorí
uvádzali celú imatrikuláciu. Po predstavení
prvákov nasledoval samotný program, ktorý
bol originálny. Kým sa malí herci pripravili,
čas vyplnili žiaci 3. a 4. ročníka piesňou Farbičky – čarbičky pod vedením pani vychovávateľky Zuzany Kunovej. V scénke Rukavička
podali prváci herecký výkon a prváčka Pau-

línka Kniebüglová ich sprevádzala na syntetizátore za pomoci ďalších členov mini orchestra. V ďalšom príbehu O jednom zajkovi sa
popasovali s číslami a veru aj v počtoch boli
ako doma. A ako by to bolo bez cudzej reči?
Anglickú pieseň a tanček zvládli na jednotku
s hviezdičkou. O tom, že majú radi telesnú výchovu a pohyb presvedčili všetkých skúškou
obratnosti a streľbou na bránku. Za podpory
veselého obecenstva zvládli aj túto skúšku na
výbornú. Prváci dokázali všetkým, že za necelé tri mesiace sa už niečo naučili a sú šikovnými žiakmi ZŠ. Nasledoval slávnostný sľub.
Dúfame, že sľub, ktorý prváci dali, ich bude
motivovať a inšpirovať v každodennej práci
a k spokojnosti nielen ich samotných, ale aj
rodičov a učiteľov. Nasledovalo dekorovanie medailou sovy ako symbolom múdrosti,
obdržali pamätný list ako pamiatku na tento
slávnostný deň a veľký balíček.
Pani riaditeľka Mgr. Mária Civáňová zapriala
prvákom veľa tvorivosti, úspechov a elánu do

každodennej práce. Zároveň sa poďakovala všetkým účinkujúcim, žiakom deviateho,
štvrtého a tretieho ročníka, všetkým pedagógom, pani vychovávateľkám, ktorí sa podieľali na príprave tejto už tradičnej školskej
slávnosti.
Imatrikulácia bola veľkou udalosťou nielen
pre samotných prvákov, ale aj pre rodičov a
ostatných prítomných. Z milej oslavy si odnášali prítomní pocity plné nevšedných dojmov.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí pomohli naplniť imatrikulačný balíček pre
prvákov: Obci Výčapy – Opatovce, Reštaurácii Hoffer p. M. Kollárikovi, Potravinám
Mango p. J. Cigáňovi, Poľnohospodárskemu
družstvu Jelšovce, p. L. Gazdíkovej.
Milí prváci, želáme Vám veľa zdravia, šťastia,
úspechov a úsmevov!
Text: Lýdia Molnárová
Foto: archív základnej školy

Sme hrdí na naše úspechy
V školskom roku 2016/2017 sa naši žiaci
zúčastnili mnohých súťaží a olympiád. A
nielen zúčastnili, ale boli úspešní a aj vyhrávali. Odbor školstva v Nitre za úspechy
v súťažiach priraďuje školám body a vytvorí
rebríček škôl. V poradí 57 základných škôl a
osemročných gymnázií v Nitrianskom okre-

se sme skončili na krásnom 7. mieste. Pred
nami boli iba 4 nitrianske základné školy,
osemročné Gymnázium Nitra, Párovská 1 a
jedna základná škola v Jelenci. Medzi naše
najväčšie úspechy v súťažiach v školskom
roku 2016/2017 patrili:
1. Biblická olympiáda, výtvarná časť Biblia

očami detí – 2. miesto v celoslovenskom
kole získala Patrícia Juhasová zo špeciálnej
triedy A.
2.	Supertrieda – naši štvrtáci postúpili do
celoslovenského kola, kde získali špeciálnu
cenu.
3. Biologická olympiáda – 2. miesto v okres-
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nom kole a 3. miesto v krajskom kole získala
Vladimíra Miškolciová z 9. B.
4. Dejepisná olympiáda – 1. miesto v okresnom kole a 9. miesto v krajskom kole získala
Nikoleta Bedeová z 9. B, 3. miesto v okresnom kole získal Kristián Magát z 9. A.
5. Biblická olympiáda, 1. miesto v dekanátnom kole a 7. miesto v diecéznom kole
získali Lucia Horáková, Alica Jančovičová a

Jesenné kúzlenie
V jedno príjemné jesenné popoludnie sa
na našej škole konali tvorivé dielne. Zorganizovali ich koordinátorky environmentálnej výchovy za pomoci ochotných
pani učiteliek.
Hlavnou témou bola jeseň a jej dary. Pani
učiteľky si pripravili množstvo prírodného
materiálu, z ktorého sa dali vyrobiť naozaj okúzľujúce výrobky, ktoré teraz deťom
skrášľujú poličky v detských izbičkách. To,
že žiaci našej školy sú naozaj šikovní a tvoriví nie je pochýb. Svedčí o tom množstvo
krásnych výrobkov, ktoré si vyrobili za
asistencie pani učiteliek a rodičov. Účasť
bola naozaj hojná. Sme radi, že sa zapojili
všetky vekové skupiny, či už malí prváčikovia alebo už ostrieľaní ôsmaci. Všetkých
spájalo jedno: stráviť v príjemnej a priateľskej atmosfére príjemné popoludnie,
popustiť uzdu fantázii a vyrobiť si niečo
pekné a zaujímavé.
Rada by som sa poďakovala všetkým zúčastneným učiteľom, rodičom, žiakom a
už teraz sa tešíme na ďalšie tvorivé dielne.
Dúfame, že sa k nám pridajú ďalšie šikovné ručičky.
Text: Gabriela Lieskovcová
Foto: archív základnej školy

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Michaela Kučerková z 9. B.
6. Matematická olympiáda, 1. miesto v
okresnom kole získal Jakub Tóth zo 6. triedy,
7. Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike – 1. miesto v skoku do výšky v okresnom
kole a 6. miesto v krajskom kole si vybojoval
Erik Majer z 9. B.
8. Tanečný kolotoč – 2. miesto v krajskom si
vytancovali staršie žiačky TK Sambáčik.

9. Tanečný kolotoč – v krajskom kole sa stali
mladšie žiačky TK Sambáčik absolútnym víťazom súťaže.
10. Rozprávkové vretienko – 1. miesto v
okresnom kole získala Sarah Gregorová z 2.
B, 2. miesto vo svojej kategórii získala Liliana Pauličková z 5. triedy a 3. miesto vo svojej kategórii získali Sabína Kunová a Kristína
Angermayerová zo 4. A.
Ak máte záujem dozvedieť sa o ďalších úspechoch žiakov základnej školy, informácie
nájdete na webovej stránke www.zsvycapyopatovce.edupage.org v záložke Úspechy
našich žiakov. Ďakujem aj touto formou
všetkým žiakom, ktorí reprezentujú našu
základnú školu v olympiádach a súťažiach
a šíria tak dobré meno školy. Veľká vďaka
patrí aj ich pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí ich do súťaží pripravujú. Tieto
úspechy svedčia o tom, že v základnej škole
máme šikovných žiakov a tiež šikovných a
obetavých pedagógov. Sme hrdí na naše dosiahnuté výsledky.
Text: Mária Civáňová,
riaditeľka základnej školy
Foto: archív materskej školy
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V škole opäť tiekla krv
To, že je medzi nami ešte veľa občanov
ochotných pomôcť a darovať vzácnu tekutinu akou je krv, sa opäť potvrdilo 16. novembra. V tento príjemný jesenný deň naša
škola otvorila svoje brány pre rodičov, učiteľov, bývalých žiakov, ale aj ostatných obyvateľov, skrátka pre všetkých, ktorí mohli
svojou „kvapkou krvi“ pomôcť ľuďom,
ktorí to naozaj potrebujú. Dobrovoľného darcovstva krvi sa zúčastnili darcovia,
ktorí majú už nejaké odbery za sebou, ale

niektorí sa odhodlali a prišli darovať krv
po prvý krát vo svojom živote. Musíme
podotknúť, že to zvládli výborne. Lekári z
transfúznej stanice veru nemali čas na oddych. Popri svoje práci ochotne odpovedali
na všetky zvedavé otázky našich žiakov. Je
naozaj pekné, že aj v dnešnej dobe sa medzi
nami nájdu ľudia, ktorí prekonajú strach
z ihly a práve takýmto ušľachtilým spôsobom dokážu pomôcť. Pevne dúfam, že nabudúce budeme môcť privítať medzi nami

aj nových darcov, ktorí ešte stále váhajú.
Základná škola chce aj touto cestou vysloviť veľkú vďaku a obdiv všetkým, ktorí prišli podporiť túto dobrú vec. Stali ste sa tak
vzorom pre mnohé deti. Ale aj pre ostatných občanov. Dúfame, že nám zostanete aj
naďalej verní a v máji, kedy sa opäť takáto
charitatívna akcia uskutoční sa opäť k nám
vrátite.
Text: Gabriela Lieskovcová

Ornamentálna mapa Slovenska
Ľudová ornamentika je permanentne prítomná v každom ľudskom spoločenstve.
Patrí k najstarším a najrozšírenejším umeleckým prejavom. Každý jednotlivec, aj skupina majú radi pekné veci. No i keď krása je
všeobecným ľudským prejavom a zdobenie
univerzálnou ľudskou aktivitou, vždy ich
definovali v danej dobe a konkrétnom prostredí zaužívané estetické normy, umelecké
prejavy, použité materiály a techniky. Rozmanité sú nielen motívy, farby a tvary, ale aj

Deti s maľovaným „Ohniskom“

funkcie, ktoré jednotlivé ornamenty môžu
mať magicko-ochrannú, úžitkovú, obradovú, alebo informujú o statuse toho, kto ich
používal (napríklad podľa výšivky na ľudovom odeve vieme, z ktorej bol jeho nositeľ
dediny, či bol bohatý, či to bola žena, dospelý, baník a pod.). Pôvodná funkcia vecí, na
ktorých sa ľudové ornamenty nachádzajú,
neraz zanikla. Kroj bol nahradený konfekciou, keramika riadom z ušľachtilej ocele,
črpáky pohármi z obchodu. Zabudlo sa na

predmety aj na ornamenty na nich. Mnohé
však nezaniklo úplne a je dodnes prítomné
v podobe dekoratívnych predmetov, používané len príležitostne, alebo vôbec, ale stále
odložené na povalách a v almarách starých
rodičov. Inokedy je ornamentálna výzdoba
súčasťou reprezentatívnych materiálov o
dedine, meste, je prítomná a prezentovaná počas podujatí a udržiavaná v prostredí
kultúrnych inštitúcií (detské a mládežnícke
folklórne skupiny a súbory, spevácke skupiny, ľudové hudby, kluby seniorov, ľudoví
výrobcovia, alebo obyčajní jednotlivci, ktorí ľudovú ornamentiku v lokalite poznajú a
vedia vytvárať.
So žiakmi špeciálnej triedy „A“ sme sa
zapojili do nového umeleckého medzinárodného projektu: „Ornamentálna mapa
Slovenska“. Jednou z pohnútok bola i skutočnosť, že tento projekt je vynikajúcou
príležitosťou budovania vzťahu mladých
ľudí ku kultúre ich predkov. Až vtedy, keď
má človek ku kultúrnemu dedičstvu osobný skúsenostný vzťah, ho môže úprimne
chápať ako hodnotu. Projekt pozostáva z
dvoch častí.
1) hra „Maľované ohnisko“, ktorá je kľúčom
na zoznámenie sa s tematikou ornamentov,
pomôckou na zjednotenie triedy a prípravou na časť druhú,
2) hra „Výprava“, čo je jednoduchý žiacky
etnologický výskum.
Samotné vymaľovávanie „ Ohniska“, bolo
pre žiakov zvládnuteľné a výsledok prekvapujúci. V druhej fáze sme podľa fotografií
kroja z nášho regiónu namaľovali prvky,
ornamenty, ktoré sú špecifické pre naše
okolie. Stanú sa trvalou súčasťou digitálnych máp Slovenska (informáciou o našej
obci), ktorý zvýši poznávaciu aj estetickú
stránku mapy Slovenska ako súčasti mapy
sveta. Projekt je súčasťou pokusu o zápis do
knihy rekordov J.
Text a foto: Eva Veseličová
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