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• Únos v skautskom tábore alebo ako sme to
všetko prežili
• Začiatok školského roku v našej škôlke a základnej škole
• Bolo potrebné realizovať zateplenie budovy
obecného úradu, nedali sa peniaze použiť na
niečo iné?

Tohtoročné leto ukončili dve podujatia, ktoré sa uskutočnili
koncom augusta. Už tradične sme prázdniny ukončili oslavami
SNP teda kladením venca pri pomníku padlých hrdinov, lampiónovým sprievodom a následným zapálením vatry zvrchovanosti spojeným s opekačkou.
Spevácka skupina Nádej dala bodku za letom prehliadkou speváckych a folklórnych skupín pod názvom „Blúdila pesnička...“.
Programom sprevádzali dvojica „babka Gitka“ (Margita Lacenová) a „Pesnička“ (Patrícia Halászová).
Viac o týchto podujatiach na 3. a 4. strane.

Bezpochyby jednou z najvýznamnejších kultúrnych akcií tohto roku bol koncert najúspešnejšej slovenskej vokálnej skupiny
FRAGILE, ktorý sa uskutočnil v piatok 29. septembra. Viac na 2. strane.
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Keď je v krehkosti sila, pôjde zaručene
o zimomriavky
Možno sklameme krehkejšie stvorenia, ak hneď v úvode pripomenieme, že nasledujúce riadky nebudú vo svojej
podstate o nich, ale aj napriek tomu čítať ďalej sa rozhodne oplatí nielen nežnému pohlaviu. Tak o čom to teda budú?

Predsa o hudbe, ako o čomsi, čo je pre mnohých ľudí liekom úplne na všetko. O nositeľke
myšlienky, ktorá má potenciál nabudiť melodicky senzitívnych až do okamihu, keď hovoríme o
zvláštne príjemnom zimomriavkovom vzťahu.
Kto si našiel čas a koniec septembra venoval koncertu skupiny Fragile, nemusel o tejto estetickej
zimnici len čítať. A že zástup sympatizantov bol
úctyhodný a pripomínal skôr nákupnú horúčku
„Čierneho piatku“ snáď netreba ani pripomínať.
A cappella formácia Fragile nepotrebuje hudobné nástroje, na interpretáciu hitov jej stačia
vlastné hlasy, pretože všetky hudobné nástroje
má ukryté v hrdle. Termín a cappella (tal. „ako v
kaplnke“) svojim pôvodom siaha až do stredoveku, kedy sa interpretácia náboženských piesní v
kaplnkách smela realizovať bez použitia hudobných nástrojov. Sme radi, že hudba za tie roky zaznamenala obrodu, ale z a cappella formácií ide
taká sila, že pretrvali až dodnes. Sú fenoménom,
ktorý posunul spev na celkom inú úroveň.
Fragile si svojím rôznorodým repertoárom získala srdcia výčapských mladých aj tých skôrnarodených hneď v úvode. Cez domáce i zahraničné
rock, pop, jazzové hity až po skladby velikánov
klasickej hudby. Terajších teenagerov vie prekvapiť cover verziami súčasných hitov populárnej
hudby, na našich mladých im postačila novinka od Eda Sheerana a „chytili sa“ aj tí, s vyšším
počtom krížikov na chrbte. Ten zázrak okamihu,
v ktorom sa sedem spevákov naraz nadýchlo a
spustilo spolu niečo, čo svojou harmóniou lahodilo uchu a a rozmaznávalo vnímavého ducha

spôsobilo v poslucháčovi nákazlivú radosť z podmanivej hudby a hlasového súznenia. A k tomu
pridaná hodnota uvoľnenej atmosféry s odľahčeným humorom lídra kapely nielen o obecnom
názve a kultúrne strávený večer má jednoducho
palec hore. Čo dodať? Vraj zimomriavky predlžujú život. Neskúmajme, či je tomu skutočne tak,
radšej dovidenia pri ďalšom podobnom zimimriavkovom nadšení.
Text: Patrícia Halászová
Foto: archív obecného úradu
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„Únos v skautskom tábore alebo ako
sme to všetko prežili“
Radcovia spolu so svojimi družinami z 26.
zboru sv. Cyrila a Metoda sa 30. júla 2017 vydali na skautský tábor do blízkosti dedinky
Dubové, neďaleko pohoria Malá Fatra na celých 13 dní. Po príchode sme zistili že v okolí
prebehla séria zmiznutí niekoľkých osôb a na
scéne sa objavil starý skaut Burišňa, ktorý cez
vodcu Mateja družinám vysvetlil, že podobné
zmiznutia kedysi vyšetroval, ale nepodarilo sa
mu dopadnúť páchateľov a teraz je na nich aby
pokračovali v jeho práci. Avšak byť vyšetrovateľom nie je také jednoduché ako sa presvedčili družiny na vlastnej koži. Ukázalo sa že Burišňa si ich chce najskôr preveriť či sú schopný
pokračovať v jeho prípade. Preto hneď v nedeľu každá družina dostala svoju úlohu, ktorú musela v prvý deň aj splniť, aby sme mali
aspoň nejakú šancu na prežitie a dopadnutie
páchateľov. Od vykopania latrín cez stavanie
odpadkových košov až po nosenie vody, každému sa niečo ušlo.
V pondelok už však dostali družiny za úlohu
vytvoriť si vlastné detektívne tímy, uniformy a
prezentovať ich pred ostatnými. Následne ich
čakalo prevetrania mozgových závitov vo vedomostnej hre, ktorá potrápila aj najstarších.
Utorok sa niesol v duchu šifier. Družiny dostali bohatý výklad o rôznych druhov šifier,
ich použitia a dešifrovania. Potom ich čakala
skúška ohňom v podobe šifry, ktorú museli
rozlúsknuť aby sa dostali k mape. Burišňa im
totižto pomáhal s dolapením páchateľov, ale

museli ich byť hodný. Preto im ukryl spisy
unesených osôb na neznámom mieste, na ktoré ich doviedla získaná mapa. Neskoro večer
čakala všetkých nočná hra kde sa popreháňali
po lúke a snažili sa utiecť prenasledovateľom.
V stredu dostali všetci základy opracovania
dreva a hor sa na výrobu táborového totemu,
kde každá družina musela prispieť svojím vytvoreným kúskom. Keďže sa teploty veľmi zvyšovali rozhodli sme sa vo štvrtok schladiť na
kúpalisku v Turčianskych Tepliciach. Viacerí
využili túto príležitosť a urobili si bobríka plávania alebo čvachtania. Všetci ale mali hnedočervený odtieň, keď sme ho opúšťali ako také
zemiačiky z pece. V piatok sa všetci chladili v
lese kde museli odlievať stopy, ktoré tam zanechal pravdepodobný podozrivý a následne ísť
po prekážkovej dráhe k miestu predpokladaného únosu kde museli zaistiť dôkazy. V sobotu družiny dali hlavy dokopy a pokúšali sa
prísť na meno podozrivého, následne hrali bojovú hru Šišku, ktorou sa snažili mať podozrivého neustále pod dohľadom fingovaním úrazov. Počas hry ale prišlo k ďalšiemu zmiznutiu,
čo znamenalo že podozrivý nie je sám. Večer
sme mali na tábore svätú omšu za čo patrí naše
poďakovanie dekanovi Petrovi Brenkusovi. V
nedeľu svoje ratolesti prišli navštíviť rodičia
na čo sa samozrejme všetci tešili. Množstvo
špinavých vecí, plesnivých ponožiek a počet
končatín a iné, boli častým predmetom kontroly rodičov. Po príjemne strávenom dni ku

spokojnosti ako detí (i starší boli radi že vidia
mamičku čo si budeme hovoriť) tak i rodičov
nasledoval pondelok. Družiny sa učili orientáciu, určovanie svetových strán a prácu s buzolou na čo väčšina reagovala spôsobom: “Je
to hrozná nuda a zaspávam pri tom, ale je to
dôležité a potrebné vedieť.. *zív*,*zív*”. Poobede sa trochu rozhýbali pri ceste do dediny,
kde museli povyzvedávať rôzne informácie od
ľudí a tabúľ. V utorok tábor čakal celodenný
výlet do neďalekej chatovej oblasti kde družiny museli hľadať ďalšie dôkazy ukazujúce na
páchateľov. V stredu doobeda sa družiny podľa už získaných dôkazov snažili vytvoriť 3D
zobrazenie páchateľov. Poobede mali družiny
voľno. Vo štvrtok si pre celý tábor pripravila
hru družina Hviezdičiek. Museli zvládnuť rôzne úlohy a ponáhľať sa k potoku kde na nich
čakali roveri s plnými ešusmi vody a tým sa
zahájila celotáborová oblievačka počas ktorej
sa ušlo ešte aj najmladšiemu členovi spolu
s našou vodkyňou. Po usušení a zotmení sa
starší skauti vrhli do lesa na hru vymyslenú
družinou Tigre.
Bohužiaľ počas tejto hry prišiel silný vietor a
vedenie bolo nútené zahájiť evakuáciu skautského tábora. Vďaka duchaprítomnosti starších sa nikomu nič vážne nestalo. Celý tábor si
však zaslúži pochvalu za skvelé zvládnutie tejto situácie a jedno veľké Braveo pre všetkých.
Text: Matej Čulák
Foto: archív zboru
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S letom sme sa rozlúčili ohňostrojom
Tak ako býva dobrým zvykom v našej
obci, aj záver tohtoročných prázdnin patril
tradičným oslavám SNP. Oslavy sme zahájili
kladením venca pri pomníku padlých, kde
starosta obce Jozef Holúbek svojim príhovorom priblížil všetkým prítomným historickú podstatu tejto udalosti, ktorá zanechala
významnú stopu v dejinách Slovenska.
Najmenší účastníci sa tešili z lampiónov a
v sprievode sa presunuli na ihrisko. Tu medzitým šikovní pracovníci obecného úradu
nachystali ohniská pre deti na opekanie
špekáčikov a samozrejme na vatru, ktorá
neodmysliteľne patrí k tomuto dňu. Po slávnostnom zapálení vatry zvrchovanosti bolo
zahájené očakávané opekanie, z ktorého
majú deti vždy veľkú radosť. S prichádzajúcim zotmením začali ihrisko osvetľovať
farebné lampióny a peknou bodkou večera
bol ohňostroj, čo väčších potešil, mnohých
menších rozplakal, ale každopádne umocnil
slávnostnú atmosféru osláv SNP.
Text: Lucia Augustíneková
Foto: archív obecného úradu

Spevácke turné našich senioriek
„Slovenská pieseň je vzácny dar, ktorý
nám Pán Boh do srdca dal...“ bolo mottom speváckej skupiny Nádej, ktorým začala svoje putovanie za pesničkou v rámci
kultúrneho leta. Naša prvá cesta viedla do
Slovenského domu v Banhide – Tatatbáni,
kde na galaprograme maďarsko-sloven-

ského turičného festivalu vystúpili folklórne súbory z Podzoboria. Zaznelo veľa
krásnych slovenských i maďarských piesní. To je dôkaz, že pieseň nepozná hranice,
spája ľudí, ktorí ju nosia v srdci a šíria ju
s láskou.
Na posedení pri ľudovej piesní v Ze-

mianskych Sadoch sme si zanôtili trávnice
a vypočuli veselé, žartovné i ľúbostné piesne v podaní speváckych súborov z nitrianskeho a trnavského okresu.
Kultúrne leto sme ukončili posledný
augustový víkend vystúpením s pásmom
„Hrabačky“ na 1. ročníku „Dňa folklóru“
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vo Vrábľoch. Bola to veľkolepá prezentácia seniorských súborov nitrianskeho
kraja. Niesol sa v duchu zachovania tradícií našich predkov, prezentáciou krajov,
piesní, pohybu, tanca i hovoreného slova.
Bodku za letom, poďakovanie za úrodu,
sme dali doma, vo Výčapoch – Opatovciach v nedeľu 27. augusta prehliadkou
speváckych a folklórnych skupín pod
názvom „Blúdila pesnička...“. Tu sa stretli interpreti z blízkeho i vzdialeného regiónu, ktorí s úctou, hrdosťou i pokorou
priniesli to najkrajšie a najvzácnejšie zo
svojho kraja – ľudové piesne, krásne kroje a dobrú náladu. Hostí i divákov vítali
rezké piesne v podaní Podzoborských heligonkárov a členovia mužskej speváckej
skupiny zase chlebom a soľou i kalíškom
„domáceho“. Pozvanie prijali Ireckí seniori z Jarku, SS Rocháň zo Sľažian, SS Černíčanka z Černíka, FS Ujlačanka z Veľkého
Zálužia, SS Pustakerečanka z Piestnych
Sadov, Podzoborskí heligonkári a SS Nádej z Výčap – Opatoviec.
Programom náš veľmi vtipne a milo
sprevádzala dvojica „babka Gitka“ (Margita Lacenová) a „Pesnička“ (Patrícia Halászová).
Na záver si všetky skupiny spoločne zaspievali rovnomennú pieseň Blúdila pesnička. Po nej pokračovala neformálna zábava pri pekných melódiách ďalej.
Sprievodným podujatím bola výstava
historických fotografií, ktorú pripravila p.
Lujza Balková, vo vstupnej hale kultúrneho domu. Inštalácia i obsah tejto výstavy
zaujala všetkých prítomných. Potešila i
výstava ovocia a zeleniny od spolku vinohradníkov a ručné práce p. Ľudmily Fest.
Veľké poďakovanie patrí p. Helene Kováčovej za vyhotovenie ústrednej výzdoby,
ktorá očarila všetkých a prispela k príjemnej atmosfére nedeľného popoludnia. Nie
v poslednej miere ďakujeme starostovi
obce Jozefovi Holúbekovi, ktorý je morálnou zábezpekou našich aktivít, Nitrianskemu samosprávnemu kraja za finančnú
podporu podujatia, všetkým členom výboru ZO JDS a členkám SS Nádej i tým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na príprave a úspešnom priebehu kultúrneho podujatia. Všetkým patrí srdečná
vďaka.
Je naším prianím, aby bolo čo najviac
takýchto krásnych sviatočných popoludní, láskyplných stretnutí s priateľmi, naplnených pozitívnou energiou, ktorá nás
dobíja do ďalších všedných dní.
Text: Emília Čerešňová
Foto: archív obecného úradu
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Poznáme víťaza súťaže o najkrajšiu záhradu

u
V aprílovom čísle obecných novín sme vyhlásili súťaž o najkrajšiu záhradu v našej obci.
Sme radi, že v prvom ročníku tejto súťaže sa
našlo osem „záhradných architektov“, ktorí
i takýmto spôsobom prezentovali svoje záhradné výtvory a kreácie. Veríme, že v budúcom roku sa vás prihlási viac.
Z prvého titulu „NAJKRAJŠIA ZÁHRADA“ sa môže tešiť p. Andrea Rybnikárová, o
ktorej víťazstve rozhodli návštevníci obecnej
stránky.
Už teraz sa tešíme na druhý ročník.
Text: lb
Foto: archív súťažiacich

w
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1 – Andrea Rybnikárová
2 – Annamária Sahulčíková
3 – Ľuba Kunová
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Za krásami našej vlasti...
Seniori Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Výčapoch – Opatovciach sa aj v tomto roku vybrali spoznávať
ďalšie kúty nášho krásneho Slovenska.
Navštívili sme hrad Červený kameň, ktorý
už v 13. storočí slúžil ako súčasť pohraničnej
sústavy hradov s rozsiahlymi skladovacími
priestormi v suteréne. Honosným renesančným zámkom sa stal až príchodom majiteľa
Mikuláša Pálfiho, ktorý dobudoval dve poschodové obytné krídla a zariadil ich vyspelým interiérom. Pálfiovci boli vlastníkmi
až do druhej svetovej vojny. Dnes slúži ako
múzeum nábytku. V areáli hradu sa konajú
hudobné festivaly, komorné koncerty, nočné
prehliadky s dobrodružnými príbehmi, remeselnícke trhy tradičných i moderných remesiel. V hradnej kaplnke sa aj v súčasnosti konajú svadobné obrady. Neďaleko sa nachádza
aj krasová jaskyňa Driny a zámok Smolenice.
Krásnym výhľadom na okolie sme sa so zámkom rozlúčili a vybrali sme sa načerpať vedomosti a obdivovať krásy mesta Trnava. Toto
mesto patrí medzi naše najstaršie. Vzniklo na
križovatke obchodných ciest pri riečke Trnáv-

ka ako kupecká osada. Výsady kráľovského
mesta jej v roku 1238 udelil uhorský kráľ Belo.
Jej význam vzrástol, keď sa do Trnavy presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo. Trnava
sa stala kultúrnym a náboženským centrom
krajiny. V roku 1635 Peter Pázmaň založil Trnavskú univerzitu s filozofickou a teologickou
fakultou. Neskôr bola otvorená aj lekárska a
právnická fakulta.
V meste pôsobilo aj veľa významných dejateľov.
V roku 1792 Anton Bernolák založil stánok
Slovenského učeného tovarišstva. Pôsobil tu
Spolok Sv. Vojtecha. V tomto meste sa narodil
a pôsobil skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg Mikuláš Schneider – Trnavský. Je zhotoviteľom Jednotného katolíckeho spevníka, v
ktorom má 226 autorských piesní. Za svoje
počiny získal veľa ocenení a vyznamenaní.
Na území mesta Trnava je vybudovaných 10
kostolov a 2 židovské synagógy, vďaka ktorým
dostala prívlastok Malý Rím.
Medzi najvýznamnejšie patrí Katedrála sv.
Jána Krstiteľa. Interiér ohúri návštevníkov
mohutnosťou a pestrosťou unikátnych ma-

lieb. Oltár je jedným z najväčších oltárov v
Európe.
Národnou kultúrnou pamiatkou sa stala
bazilika sv. Mikuláša, patróna obchodníkov.
Je to románsky farský kostol, ku ktorému sa
vzťahujú aj najstaršie písomné správy. V bočnej barokovej kaplnke sa nachádza obraz Panny Márie. Legendy hovoria v jej zázračných
schopnostiach. Preto sa stala mariánskym
pútnickým miestom. V ťažko skúšaných časoch (turecké nájazdy) alebo epidémiách
(cholera v roku 1831) obraz ronil slzy. Pobyt
v kaplnke napĺňa človeka pokojom a bázňou.
Aj my sme po spoločnej modlitbe a mariánskej piesni istotne v duchu vyslali Matke Božej svoje prosby a poďakovania za ochranu a
pomoc.
Týmto duchovným zážitkom sme naše putovanie skončili. Bohatší o nové vedomosti i
skúsenosti.
Fyzicky unavení, ale duchovne naplnení
sme už spriadali plány na budúce putovanie
za krásami našej vlasti. Kam povedú našej
cesty nabudúce?
Text: Emília Čerešňová

Nové knihy v obecnej knižnici
Počas uplynulých mesiacov pribudli v obecnej knižnici nové knihy v celkovej hodnote 482,92 Eur.
Obecnú knižnicu môžete navštíviť každú stredu v čase od 13,00 – 17,00 hod.
Literatúra pre dospelých:
Dominik Dán: Korene zla
Lars Kepler: Lovec Králikov
Juraj Červenák: Vlk a dýka
Jo Nesbo: Smäd
Jay Asher: Mŕtve dievča neklame
Jiří S. Kupka: Krvavé jahody
Paula Hawkins: Do vody
Monika Wurm: Rockový sen
Michael Connelly: Krutá rozlúčka
Jorn Lier Horst: Súmrak
Adriana Macháčová: A teraz ma pobozkaj
Gard Sveen: Rozbúrená krv
Michael Hjorth, Hans Rosenfeldt: Nemý svedok
Cassandra Clare: Polnočná dáma
M. J. Arlidge: Pekne spinkaj bábika
Luca D Andrea: Podstata zla
George R.R.Martin: Rytier siedmych kráľovstiev
Danielle Steel: Modrooký chlapec
Juraj Červenák: Oceľové žezlo
Jana Benková: Musíme zostať spolu
Andrea Rimová: Amnestia na zradu
Katarína Gillerová: Cudzie spálne
Linda Benkovičová: Mala som vašich mužov
Kristína Pavelková: Mám tridsať čo teraz
Linda Green: Nezatváraj oči

Andrea Novosedlíková: Prenasledovaná
Gabrielle Bernátová: Dedička
Monika Wurm: Rockové tango
Abi Elphinstone: Zlodej snov
Katarína Gillerová: Zvláštny príbeh
Jorge Brekke: Uspávanka
Brad Parks: Mlč ako hrob
Emily D. Beňová: Dotyk túžby
Ingar Johnsrud: Kalypso
Lucia Sasková: Zlatokopka 3
Kelly Rimmer: Keď som ťa stratila
Bernard Minier: Skurvený príbeh
David Lagercrantz: Muž, ktorý hľadal svoj tieň
Angela Marsons: Zmiznuté dievčatá
Literatúra pre deti a mládež:
Natasha Lowe: Úžasná mágia slečny Mabel
Natasha Lowe: Sila Poppy Pendlovej
Úžasná mágia slečny Mabel
Thomas C. Brezina: Dom pekelných salamandier
Tom Schamp: Môj bláznivý obrázkový svet
Thomas C. Brezina: Volanie zlatej sovy – Tigrí tím
Jeff Kenney: Denník odvážneho bojka 10
Kenneth Bogh Andersen: Diablov učeň
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Putovanie po Slovensku

V piatok ráno, 1. septembra, nastúpilo 61 pútnikov, deti, mládež, dospelí aj starší, do autobusu.
S požehnaním od pána dekana Petra Brenkusa
sme sa vydali na Spiš. Cestou sa menil ráz krajiny,
na lúkach sa pásli ovce a kravy, v diaľke sa týčili
končiare Nízkych a Vysokých Tatier. Dopoludnia
sme pricestovali do oblasti Pieninského národného parku.
Národná kultúrna pamiatka Červený kláštor
pri obci Červený Kláštor bol obývaný mníchmi
rádu kartuziánskeho a kamaldulského. Kartuziáni
založili druhý Lechnický kláštor pri obci Lechnica v roku 1320. Od 17. storočia sa spomína pod
názvom Červený kláštor podľa červenej krytiny.
Kartuziáni /zakladateľ rehole bol v roku 1084 sv.
Bruno/ patrili k najprísnejším reholiam s asketickým spôsobom života. Venovali sa hlavne odpisovaniu kníh a získavali postupne od uhorských a
poľských panovníkov rôzne výsady, právo rybolovu na Dunajci, právo mlyna, varenia piva a súdnej
právomoci. V prvej polovici 16. storočia začali
kláštory upadať, boli vyplienené. Rozhodnutím
kráľa Ferdinanda I. bol v roku 1563 zrušený.
V rokoch 1711 až 1782 bol kamaldulským
kláštorom /zakladateľ rehole bol v roku 1012 sv.
Romuald/. Kamalduli ho získali darom od nitrianskeho biskupa Ladislava Matiašovského, barokovo ho prestavali. Žili pustovníckym spôsobom života, venovali sa hospodáreniu, včelárstvu,
liečiteľstvu, zberu liečivých rastlín. Mnísi nosili
biely habit, striedmo sa stravovali, dodržiavali
zásadu mlčanlivosti. Obývali samostatné domčeky, pri ktorých boli záhradky. V roku 1754 bola
založená lekáreň, správcom bol v rokoch 1756 až
1775 fráter Cyprián. Vynikal v oblasti medicíny,
farmácie, alchýmie, botaniky. Preslávil ho herbár,
v ktorom je 283 vylisovaných rastlín opísaných v

štyroch jazykoch. Podľa legendy si Cyprián zhotovil krídla, pomocou ktorých lietal. Mních Romuald Hadbavný vytvoril latinsko-slovenský slovník.
V rámci reforiem bol kláštor v roku 1782 ako
neužitočný rozhodnutím cisára Jozefa II. zrušený.
Hlavnými stavbami sú gotický kostol sv. Antona
Pustovníka s kaplnkami, kláštorná budova s refektárom, hodinová veža so slnečnými hodinami,
hospodárske budovy, opevnenie.
Po chutnom obede nás už čakali krojovaní goralskí pltníci. Nastúpili sme do drevených pltí a
začali sme splavovať hraničnú rieku Dunajec. Za
príjemného, slnečného počasia sme prechádzali
cez romantickú tiesňavu Prielom Dunajca, meandre rieky, videli vápencové skalné bralá, flóru
a faunu národného parku. Trasu v dĺžke 9 km s
výškovým rozdielom 40 m, sme splavili asi za 1,5
hodiny. Vystúpili sme v Lesnici a išli k autobusu.
Tu sme zistili, že štyri ženy chýbajú. Možno sa im
zapáčila príroda, možno splav Dunajca alebo pútavé rozprávanie pltníkov. Jednoducho, pobrali sa
späť po ceste lemujúcej Dunajec, po Soľnej ceste.
Po tejto ceste už v 2. storočí pred našim letopočtom premávali grécki a rímski kupci k Baltickému
moru za jantárom. Neskôr sa prepravovalo drevo,
železo, liečivé korienky, syr, medovina. Za každý
splav pribudla jedna mušlička na pltnícky klobúk.
Takmer po dvoch hodinách ich našiel pán dekan.
Priviezli sa na koči ťahanom koňom.
Večer sme pricestovali do Spišskej Kapituly,
mestskej časti Spišského Podhradia. Je cirkevným mestečkom ležiacim na kopci okolo kostola,
obohnanom hradbami, s dvomi bránami. Od roku
1776 bola sídlom spišského biskupstva. Dominantnou stavbou je neskororománska katedrála
sv. Martina z rokov 1245 – 1273 s dvoma vežami.
Má mimoriadne cenný interiér, osem gotických

oltárov, sochy, náhrobné tabule, náhrobky, kalichy,
zvony. Fresky z roku 1317 znázorňujú korunováciu kráľa Karola Róberta. Je tu aj najstaršia známa
románska plastika na Slovensku – Leo albus, z 13.
storočia. V tomto klenote sme slávili svätú omšu.
Na záver sme si uctili relikviu sv. Martina, veď práve trvá jubilejný rok sv. Martina /11. 11. 2016 – 11.
11. 2017/. Po večeri sme sa ubytovali v kňazskom
seminári biskupa Jána Vojtaššáka. Niektorí sa vybrali do nočných ulíc. Videli sme biskupský palác,
domy kanonikov, hodinovú vežu. Cez bránu sme
sa presunuli do Spišského Podhradia. Na námestí
sme si pozreli predajné stánky, vypočuli koncert
kapely, niektorí si aj zatancovali. Fascinujúci bol
pohľad na osvetlenú zrúcaninu Spišského hradu,
ktorá zaberá vrchol travertínového brala. Architektonicky sa vyvíjal od 12. do 18. storočia. Rozlohou viac ako 4 ha patrí k najväčším hradným
komplexom na Slovensku. Od roku 1993 je ako
súčasť pamiatkového súboru Levoča, Spišský hrad
a pamiatky okolia /Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, kostol v Žehre/ zapísaný na Zozname Svetového dedičstva UNESCO.
V sobotu po raňajkách sme sa presunuli do Levoče. Vybrali sme sa na púť na Mariánsku horu,
niektorí časť cesty prešli peši. Vstúpili sme do
baziliky Navštívenia Panny Márie. Patrí medzi
najstaršie pútnické miesta, púť sa koná prvú júlovú nedeľu. V roku 1247 tu bola postavená prvá
kaplnka. Na gotický kostol bola prestavaná v roku
1470 a bola inštalovaná gotická socha Panny
Márie z 15. storočia. Prvá veľká púť bola 2. júla
1671. Dnešnú podobu získal kostol pri prestavbe
v rokoch 1906 – 1914. Vysvätený bol biskupom
Vojtaššákom 2. júla 1922. Pápež Ján Pavol II. povýšil kostol 26. januára 1984 na menšiu baziliku /
Bazilika minor/. Za jeho prítomnosti sa tu 3. júla
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1995 konala zatiaľ najväčšia púť s viac ako 650
000 ľuďmi. Bazilika bola naplnená pútnikmi
nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia. V prvú
sobotu v mesiaci sa konajú tzv. Fatimské soboty. V tomto roku si pripomíname 100. výročie
zjavenia Panny Márie vo Fatime. Pobožnosti sa
začali o 9.30 h. Najskôr to bol ruženec prepletený so spevmi a modlitbami a spievané litánie k
Panne Márii. Nasledovala svätá omša, ktorú celebrovali viacerí kňazi, medzi nimi aj pán dekan.
Na záver bolo slávnostné požehnanie s oltárnou sviatosťou. Bol to silný duchovný zážitok.
V modlitbách sme mysleli aj na blízkych, ktorí

zostali doma a nemohli sa tejto púte zúčastniť.
Popoludní sme pricestovali do Levoče, ktorá
je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Vďaka
množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí
medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku.
Vývoj mesta vyvrcholil na prelome 15. a 16. storočia. Prezreli sme si najvýznamnejšiu pamiatku,
Chrám svätého Jakuba, ktorý patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku /druhý najvyšší
po košickom dóme/. Je trojloďový s mohutnou
svätyňou. Sklenutý je gotickými krížovými chodbami. Nachádzajú sa tu diela stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče a barokového zlatníka
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Jána Szilassyho /monštrancie a kalichy, zdobené
emailom, vykladané drahokamami/. Rezbár Pavol sa priženil do rodiny levočského staviteľa a
richtára. Najobdivovanejší je hlavný oltár z lipového dreva z roku 1508, dokončený v roku 1517.
Je najvyšším dreveným gotickým krídlovým oltárom na svete 18,62 m, široký je 6,21 m. Nachádza sa tu 18 gotických a renesančných krídlových
oltárov. Majster Pavol vytvoril aj ďalšie sochárske
diela a plastiky. V chráme je renesančný organ,
kazateľnica, krstiteľnica, meštianske epitafy, drevené lavice mešťanov, nástenné maľby. Pápež
František povýšil dňa 28. septembra 2015 Chrám
sv. Jakuba na Baziliku minor.
Chrám sa nachádza na obrovskom stredovekom Námestí Majstra Pavla, ktoré je obklopené renesančnými domami. Známa je radnica,
Thurzov dom, kostoly, klasicistický župný dom,
najkrajší v bývalom Uhorsku, klietka hanby. Historické centrum obklopuje mohutný hradbový
systém dlhý 2,5 km. Po individuálnej prehliadke
mesta a nákupe suvenírov sme o 15.00 h nastúpili
do autobusu. S modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva sme sa vydali na cestu domov. Ešte
prestávka na salaši Dechtáre pri Liptovskej Mare
a nákup kvalitných výrobkov z ovčieho syra. Vo
večerných hodinách sme šťastlivo pricestovali
domov.
Ďakujeme pánu Bohu, že sme v zdraví a šťastí
absolvovali túto cestu. Veľké poďakovanie patrí
pánovi dekanovi Brenkusovi, že zorganizoval
túto pútnickú cestu a duchovne sprevádzal na
nej. Mohli sme sa presvedčiť, že po Izraeli, Taliansku, Poľsku, Maďarsku, Čechách sa krásne a
zaujímavé miesta nachádzajú aj na Slovensku.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: Natália Bedeová

Miništranti
športovali
Miništranti našej farnosti Matúš Gála,
Marek Ďurčo, Juraj Ďurčo, Jakub Čulák,
Marek Čulák, Lukáš Čulák, Martin Čulák,
Ondrej Čulák, sa zúčastnili diecézneho
stretnutia miništrantov v Bánovciach nad
Bebravou, kde sa zišlo viac ako 100 miništrantov z diecézy. Naši miništranti nás
reprezentovali v športoch a získali zaujímavé umiestnenia za čo im chceme touto
cestou zagratulovať a poďakovať.
Vo futbale v kategórii starší miništranti
sme získali 2. miesto po vyrovnanom zápase vo finále.
V stolnom tenise v kategórii starší miništranti získal 1. miesto Jakub Čulák.
V stolnom tenise v kategórii mladší miništranti získal 1. miesto Ondrej Čulák a 3.
miesto Marek Čulák. Text: Juraj Čulák
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Vítame Vás v školskom roku 2017/2018
v novom šate
Ešte sa ani nestihla poriadne zatvoriť
brána materskej školy za školským rokom
2016/2017, už sme začali pripravovať miestnosti na rekonštrukciu. Podarilo sa nám
to za pár hodín aj vďaka pomoci rodičom
L. Kollárovi, R. Čulákovi, D. Šandorovi,
zamestnancom obecného úradu, a našim

rodinným príslušníkom. Rekonštrukcia
kúrenia sa začala 3. júla 2017 vďaka starostovi obce Ing. Jozefovi Holúbkovi. Po
kúrenároch prišli maliari, ktorí vymaľovali
všetky priestory v kuchyni, tri triedy, dve
spálne, jednu šatňu. Po maliaroch nastúpili podlahári a položili plávajúcu podlahu v

jednej triede a spálni. Po podlahároch montéri pohybových prvkov a v jednej časti školského dvora osadili kolotoč a lezeckú obojstrannú stenu. Po montéroch sa pustili do
práce upratovačky, kuchárky, učiteľky a celú
budovu a školský dvor pripravili pre deti,
ktoré od 4. septembra navštevujú materskú
školu. Vynovené prostredie materskej školy
poskytuje deťom dostatok podnetov a možností na hrové a edukačné aktivity, v ktorom
sa budú cítiť bezpečne, prostredie v ktorom
budú získavať nové zručnosti, vedomosti,
skúsenosti a stretávať nových kamarátov.
V školskom roku 2017/2018 je zapísaných
66 detí. Sú rozdelené podľa veku do triedy
Včeličiek, triedy Rybičiek a triedy Sovičiek.
Najťažšie sa ráno lúčia malé Včeličky. Ťažkosti pri začleňovaní dieťaťa do kolektívu sú
individuálne, vychádzajú z temperamentu
dieťaťa a jeho osobnosti, z výchovného štýlu
v rodine a z citovej väzby na rodiča. Úzkosť
z odlúčenia je bolestivá pre každého. Rodičia by sa mali rozlúčiť so svojim dieťaťom
medzi dverami triedy namiesto jeho dlhého
držania. Prvé dni v materskej škole sú zvyčajne oveľa ťažšie pre rodičov ako ich deti.
Nezávislosť detí je dôležitá pre vedenie detí
ku ich vlastnej sebaúcte (povzbudzujúcimi
slovami typu „som presvedčená, že toto dokážeš urobiť sám/sama a budeš úspešný/á.“).
Sú aj deti, ktoré nepotrebujú žiadny obzvlášť
nástupný proces. Iným deťom môže pomôcť
odmeňovanie samolepkami, ak nebudú
ráno pri odlúčení plakať, alebo iné pozitívne
motivácie. Dôležitá je jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany obidvoch inštitúcií: rodiny aj materskej školy.
Pre deti, ich rodičov, starých rodičov a verejnosť si materská škola v tomto školskom
roku naplánovala rôzne zaujímavé akcie,
ktoré budú zverejnené na webovej stránke
materskej školy alebo oznamovacej tabuli v
budove materskej školy. Svojimi aktivitami
a pedagogickým prístupom chceme naplniť
víziu našej materskej školy, ktorú zhrnieme
do troch bodov:
1. Chceme byť rešpektovanou vzdelávacou
inštitúciou so zmysluplným školským vzdelávacím programom, ktorý zefektívni edukáciu podporovanú zážitkami.
2. Chceme sa vyprofilovať na školu rodinného typu.
3. V spolupráci s rodinou chceme vytvárať
klímu a prostredie na prežívanie radostného a spokojného detstva a položiť základ pre
ďalšie roky života dieťaťa.
Text: Mária Beňová
Foto: archív materskej školy
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Základná škola otvorila svoje brány
September je jedinečný tým, že na drôtoch
elektrického vedenia možno vidieť lastovičky,
ktoré symbolizujú nehu a starostlivosť. September je jedinečný tým, že školy otvárajú svoje brány a ponúkajú vzdelanie, ale aj nehu a starostlivosť, ba dokonca radosť a zábavu. Po teplých
letných dňoch sa žiaci vrátili do škôl, aby spolu
so svojimi učiteľmi začali nový školský rok. Oddýchnutí žiaci, plní pekných zážitkov a pevne
verím, že aj s pohodou v srdci, sa vrátili do školy,
aby sa s učiteľmi vydali na ďalšiu cestu za poznaním. Na tejto ceste isto-iste nebude chýbať aj
múdrosť srdca a neha ľudského slova. Vzdelanie
je veľký dar a bohatstvo. Dnes naša škola okrem
základného vzdelania ponúka oveľa viac. Je to
rozšírená výučba cudzích jazykov, informatiky,
prírodovedných predmetov v odborných učebniach, výučba ostatných predmetov v triedach s

interaktívnymi tabuľami, tabletovej učebni, a to
modernými vyučovacími metódami. V testovaní deviatakov – 2017 naši žiaci dosiahli výborné
výsledky: zo slovenského jazyka sme dosiahli
priemer 69, 9%, čo je 8,7% nad celoslovenským
priemerom, z matematiky sme dosiahli priemer
60, 3%, čo je 3,9% nad celoslovenským priemerom. Aj tento školský rok základná škola ponúka
veľa krúžkov, šport, tanec, ochranu životného
prostredia, ľudové tradície, divadlo, výchovné
koncerty, kultúrne vystúpenia, stretnutia s významnými osobnosťami, športové výcviky a exkurzie. Budeme organizovať súťaže a olympiády,
kde žiaci uplatnia svoj talent a schopnosti. Naša
základná škola sa aj tento školský zapojí do viacerých projektov, odkiaľ čerpá nielen metodický
materiál, ale aj mnohé aktivity pre žiakov, vzdelávanie pre učiteľov a didaktické pomôcky. Školský
rok v základnej škole je
vždy výnimočný pre
prvákov a pre deviatakov. Prvákov čaká
odhaľovanie tajomstiev šlabikára, naučia
sa písať prvé písmenká
a budú sa snažiť nájsť
spoločnú reč s pani
matematikou. Verím,
že si do školských lavíc
budú každý deň sadať
radi, s túžbou niečo
nové sa naučiť a zvedavosť ich bude stále
poháňať za vzdelaním.
Prajem našim prváčikom veľa úspechov a
radosti v škole, dúfam,
že sa kniha stane ich

Spoločenská rubrika
od 21. júna 2017 – 25. septembra 2017
Vitajte na svete
David Kucka, Šimon Csányi, Ondrej Bede, Ivana Šebová, Matúš Tóth,
Viktória Moravčíková, Oliver Horváth, Alex Hrnčár, Veronika Adamcová
Matúš Pavlovič

Veľa lásky a porozumenia

Miloš Štefanka a Zuzana Janesová, Peter Kmeťo a Tatiana Tóthová
Martin Lyžičiar a Bc. Diana Kollárová, Peter Gál a Katarína Čuláková,
Ing. Jozef Arpáš a Ing. Martina Tóthová,
Mgr. Michal Práznovský a Ing. Agáta Candráková PhD.
Peter Mucha a MVDr. Slavomíra Kunová

Zostanete v našich spomienkach
Imrich Tóth vo veku 69 rokov, Michal Kosztolányi vo veku 81 rokov,
Václav Ďurčo vo veku 60 rokov, Ľudovít Mikuš vo veku 87 rokov,
Ing. Ladislav Hupka vo veku 62 rokov, Mária Kunová rod. Martonková
vo veku 94 rokov, Ing. Vladimír Zvalo vo veku 62 rokov

dobrou kamarátkou. Deviatakom želám, aby
úspešne obstáli v skúškach, ktoré ich v priebehu
školského roka čakajú. Pochopiteľne, nebudú na
túto prácu sami. Som presvedčená, že učitelia im
ukážu tú správnu cestu a podajú pomocnú ruku.
Držím im palce a verím, že na konci školského
roka budú na seba a na svoje dosiahnuté výsledky
hrdí. V našej škole sa venujeme veľkú pozornosť
aj žiakom so zdravotným znevýhodnením. Všetci dobre vieme, že vychovávať a vzdelávať deti je
dôležitá a zodpovedná úloha, no zároveň nesie v
sebe črty krásy a príťažlivosti. Učitelia zapaľujú v
našich žiakoch pochodeň múdrosti, nehľadiac na
čas, zdravie a ohodnotenie svojej náročnej a zodpovednej práce. Škola a žiaci v nej tvoria zložitý
organizmus, v každej lavici sedí iný žiak, ktorého
osobnosť je potrebné poznať, rešpektovať a rozvíjať. Želám všetkým našim pedagógom do nového
školského roka veľa pozitívnej energie, množstvo
pedagogického taktu, pevné zdravie a kreatívne nápady pri napĺňaní našich cieľov. Nech sa
v plnej miere naplní na pôde našej školy odkaz
Jána Amosa Komenského: „Škola nesmie byť iba
miestom, bludiskom, ale hrou, hostinou a rajom“.
Práca učiteľov by bola veľmi ťažká bez podpory
a pomoci rodičov. Každé dieťa má svoje potreby,
rôzne školské povinnosti, preto je nevyhnutné,
aby mu rodičia vytvorili podmienky na prípravu
do školy a zabezpečili jeho pravidelnú dochádzku do nej. Určite tým podporia výsledky svojich
ratolestí v škole. Všetkým našim pedagogickým a
nepedagogickým zamestnancom, všetkým našim
žiakom pri príležitosti začiatku školského roka
2017/2018 ešte raz aj touto formou želám dobré
zdravie, pohodu, veľa úspechov, tvorivých síl a
vzájomnej spolupráce.
Text: Mária Civáňová
Foto: archív základnej školy

Zoznam jubilantov
od 1. 7. 2017 – 30. 9. 2017

60 rokov Ing. Ivan Králik, Viliam Gabovič, Martin Čupka
70 rokov Irena Mitková, Eva Stuchlíková
75 rokov Hedviga Budayová, Viera Čelináková, Ján Raček
80 rokov Mária Kováčová, Jozef Billik, Emil Belica, Vojtech Valentíny
85 rokov Žofia Molnárová, Helena Chumová, Jozef Vajnorák
90 rokov Etela Eššeová

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
a platné občianske preukazy
V tomto roku sa v obci realizoval uličný systém a prideľovali sa orientačné
čísla k rodinným domom. V súvislosti s tým, je potrebná výmena občianskych preukazov. Platným občianskym preukazom budete svoju totožnosť
preukazovať okrskovej volebnej komisii v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017 v sále
kultúrneho domu. Voličovi, ktorý nebude mať platný OP s novou adresou,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. Text: Jarmila Bernátová
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Bolo potrebné realizovať zateplenie budovy obecného
úradu,  nedali sa peniaze použiť na niečo iné?
S takouto otázkou, ako i jej podobnými som sa
stretol v súvislosti s realizáciou projektu, ktorého cieľom bolo zníženie energetickej náročnosti
budovy obecného úradu. Nižšie uvedené riadky
sú odpoveďou nielen na túto, ale aj na iné vaše
pripomienky. I napriek skutočnosti, že o projektovom zámere realizovania tohto projektu bola
podaná informácia v obecných novinách, vydaných v mesiaci december 2016, si dovolím v tomto
článku vysvetliť dôvod realizácie projektu. Takisto
v nasledujúcich riadkoch si dovolím aj iným spôsobom ako doposiaľ, reagovať na podnety a pripomienky našich občanov. Som rád, že niektorí z vás
majú záujem o dianie v našej obci a svoje názory
zverejňujú formou diskusie resp. príspevkov na
sociálnych sieťach, ktorých priznám sa nie som zástancom. Nie žeby som bol „staromódny“ alebo v
prípade anonymných pisateľov by som chcel odhaliť ich identitu. Skôr som zástancom osobného jednania, pri ktorom sa dá viesť diskusia vecnejšie ako
napr. zaslanou SMS správou prípadne emailom.
Vrátim sa však k projektu publikovanému pod
názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu Výčapy – Opatovce. Projekt je zameraný na dosiahnutie úspor energie a využívania
obnoviteľných zdrojov energie v rámci opatrení
prijatých EU, ktoré majú prispieť k prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo. Realizácia projektu
bola uskutočnená v mesiacoch júl až august 2017
na základe schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) v
rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia. Práce spočívajúce zo zateplenia obvodového plášťa budovy minerálnou vlnou hr. 180
mm, zateplenia stropnej konštrukcie minerálnou
vlnou hr. 300 mm, výmeny okenných výplní (dvojizolačné sklo za nové trojizolačné), výmeny vchodových dverí s plastovým rámom za nové dvere
s hliníkovým rámom, výmena kotlov s vyregulovaním kúrenia, výmena svietidiel, ako i inštalácia
rekuperačných jednotiek boli vykonané firmou
TECHNOSTAV Nitra spol. s r.o. ktorá ako zhotoviteľ diela vzišla z procesu verejného obstarávania.
Celkové náklady na zhotovenie diela sú vo výške
136 424, 96 EUR. Z uvedenej celkovej sumy diela
obec projekt spolufinancuje z rozpočtu obce čiastkou 7 197,25 EUR. Predmetné opatrenia zamerané
na úsporu energií boli vykonané na základe vypracovaného energetického auditu. Auditom predpokladané úspory energií sú 62,7 %. Celková výška
ročných nákladov za spotrebu energií (elektrina a
plyn) tejto budovy je necelých 10 200 EUR. Z týchto ukazovateľov nie je problém vykonať si prepočet úspor ako i návratnosť obcou vynaložených finančných príspevkov. Finančné prostriedky, ktoré
sa ušetria na energiách sa tak budú môcť v ďalšom
období využiť na inú činnosť chodu obce, prípadne iných projektov. V neposlednom rade predmet-

ná investícia navýšila hodnoty jednak predmetnej
stavby a v neposlednom rade i majetku obce. K
príspevkom tých, ktorí sa domnievali, že budova
obecného úradu už zateplená bola a zatepľuje sa
duplicitne, opakovane uvádzam, že budova v rámci rekonštrukcie vykonanej v rokoch 2007 až 2009
zateplená nebola. Ak by tomu tak bolo, určite by
sme nespĺňali požiadavky na poskytnutie NFP.
Ďalšom časťou jedného z obdržaných príspevkov bola otázka, či si viem predstaviť čo všetko by
sa dalo v obci za tie peniaze urobiť.
Požiadaviek, ktoré sú kladené vami, občanmi
obce, ako i zástupcami školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na vedenie obce je
množstvo a sú rozmanité. Sú to napríklad požiadavka na zriadenie odborných učební v základnej
škole, vybudovanie telocvične, kapacitného rozšírenia priestorov výdajne stravy v základnej škole,
rekonštrukcia priestorov kuchyne v materskej škole, či požiadavka občanov na rekonštrukcie miestnych komunikácií, riešenia bytovej politiky, no a v
poslednom čase i požiadavka na zvýšenie kapacity
materskej školy.
Je potrebné však aj vedieť, že nie všetky tieto vyššie uvedené požiadavky v rámci čerpania fondov
EU sa dajú z týchto realizovať. Priznám sa, že som
ostal zarazený jedným z názorov „veď v médiách
sa stále hovorí, že „eurofondových peňazí“ je veľa
a stačí napísať len žiadosť a poslať ju na „správne
miesto“. V praxi to určite tak nefunguje. Požiadať
o poskytnutie NFP možno len na realizáciu projektov v rámci niektorej z vyhlásených výziev na
predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP. Verte či
nie, zo strany obce je vyvíjané maximálne úsilie zapájania sa do vyhlásených výziev a získania finančných prostriedkov z fondov EU a vždy sa prihliada
na požadované potreby obce a jej obyvateľov.
V súvislosti s vyššie uvedenými požiadavkami bola v tomto roku napríklad v rámci výzvy
IROP-PO2-SC222-2016-13 podaná Žiadosť o
poskytnutie NFP na realizáciu projektu s názvom

„Modernizácia odborných učební na ZŠ Výčapy
– Opatovce“. Za účelom vykonania rekonštrukcie
detského ihriska v priestoroch areálu materskej
školy bol obdobne vypracovaný projektový zámer,
ako i bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie.
Žiaľ táto výzva bola v uplynulých dňoch zrušená.
Takisto bola podaná i žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu telocvične. V nadväznosti na
zaznamenaný zvýšený záujem o umiestnenie detí
do materskej školy bolo v uplynulom roku na zasadnutí OZ prejednané i podanie projektového
zámeru o poskytnutie NFP na kapacitné rozšírenie MŠ. Z dôvodu nenaplnenia jednej z hlavných
podmienok výzvy pre podanie projektového zámeru, spočívajúcej v preukázaní požadovaného
počtu neuspokojených žiadateľov o umiestnenie
dieťaťa v MŠ za obdobie posledných 5 rokov, ako
i zabezpečenie následnej udržateľnosti navýšenia
počtu detí minimálne o 10 miest po dobu 5 rokov,
projektový zámer nebol vypracovaný.
V neposlednom rade si dovolím spomenúť i
problematiku financovania projektov. To, že príslušné ministerstvo vydá rozhodnutie o schválení
poskytnutia finančných prostriedkov na realizáciu
projektu neznamená, že následne sú tieto prostriedky poslané aj na účet obce. V praxi to funguje
spravidla tak, že obec zhotoviteľovi diela zaplatí
po zrealizovaní diela „zo svojich“ a po vykonaní
úhrady v rámci predloženia žiadosti o platbu požiada o refundáciu týchto nákladov. Tento proces
však trvá pomerne dlhú dobu, takže bez vytvorenej rezervy by obec nebola úspešná ani pri čerpaní
fondov EU.
I v prípade realizácie požadovaných zámerov je
potrebné zohľadňovať finančné možnosti obce.
Tak ako pri chode našich domácností, tak i pri
prefinancovaní projektov platí, že dovoliť si môžeme len toľko, koľko obrazne povedané nám dovolí
peňaženka alebo stav nášho účtu.
Jozef Holúbek
starosta obce
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Stretnutie s Mikulášom
5. december 2017

Kultúrny dom Výčapy – Opatovce
Viac informácii: www.vycapy-opatovce.sk
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