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• Waleed z Iraku si otvára kaderníctvo
• OZ Arabeska + TK Sambáčik = Alica
v krajine tanca
• Úspechy našich školákov v školskom roku
2016/2017

Deň otcov sa tento rok niesol v duchu „ARMY ŠTÝLU“. Na 14.
strane sa dozviete, čo zaujímavé prežili deti na záver školské roku
v materskej škole.

Leto plné krásnych zážitkov

želá redakcia

Po siedmich rokoch sa socha Panny Márie Nepoškvrnenej vrátila
späť do Opatoviec. Viac sa dočítate na 8. strane.

Začiatkom mája k nám zavítal Miro Jaroš. Radosť z jeho koncertu mali nepochybne deti i dospelí. Viac na 2. strane.
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Chutili mu makové koláče
MIRO JAROŠ. My starší si hneď predstavíme jedného zo súťažiacich v prvej slovenskej superstar. No naše deti a vnúčence si
hneď začnú spievať jeho hity pre neposlušné deti. Niektorí ho označujú ako „nového detského kráľa“, a po jeho májovom
koncerte, musím uznať, že si tento titul právom zaslúži. Deti, ale i mnohých dospelých si získal svojou charizmou a srdečnosťou.
Zorganizovať koncert Mira Jaroša mi napadlo na jeho novembrovom koncerte v
Nitre, kde som stretla mnohých občanov
Výčap – Opatoviec spolu s ratolesťami. V
januári, po návrate z materskej dovolenky,
som sa odvážila kontaktovať manažéra Mira
Jaroša a pozvať ich do našej dedinky. Na
moje veľké prekvapenie komunikácia s ním
bola veľmi rýchla a v priebehu týždňa sme
mali zabezpečený termín, 6. mája 2017.
V deň koncertu to pred kultúrnym domom bzučalo ako v úli. Od štvrtej hodiny

sa začali deti spolu s rodičmi stavať do radu,
ktorý končil až na parkovisku. Ešteže sa dalo
občerstviť zmrzlinou uja Blažeja, ktorý práve v ten deň otvoril svoju vynovenú zmrzlináreň.
Koncert začal presne o piatej a trval hodinu, počas ktorej si deti mohli zaspievať
a do sýtosti sa vytancovať. Zazneli všetky
najväčšie hity ako Veselé zúbky, Na ceste,
Šteniatko, Do školy sa teším, Poď cvičiť, Do
rozprávky a mnoho ďalších.
Po koncerte nasledovala autogramiáda a

fotenie. Kto mal záujem o kúpu CD, knižky
alebo podpiskartu a mal dostatok trpezlivosti, odišiel zaručene spokojný. Miro podpisoval ako žeravý celú hodinu a záujemcov
o spoločnú fotografiu bolo tiež neúrekom.
A aký bol Miro Jaroš naozaj? Skutočne srdečný, po celý čas oplýval dobrou náladou a
širokým úsmevom. Z občerstvenia si najviac
pochvaľoval makové koláče, za ktoré ďakujeme p. Betke Holkovej.
Text: lb
Foto: archív obecného úradu

Oslava ako sa patrí
Deti, malé aj veľké sa na začiatku júna tešia
na oslavy dňa, ktorý patrí iba im. A jedna z
mnohých oslava čakala aj naše deti v prvú
júnovú sobotu na miestnom ihrisku.
Oslavovať sa začalo o 16-tej hodine, kedy
sa deti začali zbiehať pri registračnom stolíku. Po zaregistrovaní sa mohli všetky deti
s chuťou pustiť do pripravených súťaží. Na
deti čakali zaujímavé disciplíny, kde museli
prejaviť svoju zručnosť, rýchlosť a šikovnosť.
Všetky deti sa snažili zo všetkých síl a preto
po zdolaní všetkých úloh netrpezlivo čakali
na vyhodnotenie a odmenenie ich snaženia.
Čakanie im spríjemňovalo skákanie na nafukovacom hrad, voľné hry na ihrisku, alebo návšteva zmrzliny pri kultúrnom dome,
na ktorú všetky zaregistrované deti dostali
poukážku. Po odovzdaní odmien deti ešte
čakalo opekanie špekáčikov a tak sa poma-
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ly zbiehali pri vatrách a opekali za výdatnej
pomoci rodičov.
Bola to parádna detská oslava, plná hier,
zábavy a slnka, obohatená o sladkosti, ktoré
na žiadnej oslave nemôžu chýbať J.
V mene detí ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obecného
úradu a predovšetkým skautom 26. zboru
Sv. Cyrila a Metoda za prípravu a realizáciu nezabudnuteľného dňa pre deti. Tešíme sa o rok.
Text: Jana Kunová
Foto: archív obecného úradu

Slnečný rodinný turnaj

Deň detí tradične začínal futbalovým turnajom rodín. Deti a mládež s rodičmi, príbuznými a kamarátmi sa zišli na slnkom zaliatom ihrisku. A zostava jednotlivých partií
to bola veru kvalitná. Tradičné tímy vytvorili
Nergešovci, Kunovci a Čulákovci. Dopĺňali
ich nováčikovia Bytovka s.r.o. (Staššovci a Šóšovci), Mladí Katalánci (Vargovci) a Ľudovítovčania s jasným cieľom uchmatnúť starým
harcovníkom tejto súťaže nejaké to ocenenie.
Manažérsky výkon roka hodný reputácie Joseho Murina podal Zdeno Kuna za poskladanie tímu snov, z ktorého už na prvý pohľad
išiel futbalový strach.
Plná tribúna divákov túžobne očakávala
hvizd prvých dvoch zápasov. V prvom na
seba narazili finalisti z minulého roku Kunovci a Čulákovci. Ostro sledovaný zápas
naštartovali silným presingom mladé pušky
Kunovcov. Keďže niektorí Čulákovci šúchali
nohy po zemi a nechcelo sa im behať, čochvíľa bolo 2:0 a dá sa povedať, že aj vymaľované.
Kunovci zacítili víťazstvo nad odvekým rivalom, šancu na úspech aj využili a turnajom
preplávali ako Čierna Perla Atlantickým oceánom.
Kombinačne naladení Katalánci si taktiež

brúsili kopačky na celkové víťazstvo. Zo začiatku to tak aj vyzeralo, ale v rozhodujúcom
zápase zaváhali práve s Kunovcami a s Čulákovcami ratovali remízu, preto sa umiestnili
na druhom mieste. Milým prekvapením boli
chlapci z Ľudovítovej. Mančaft okolo Martina Uhrína vyzeral statočne, a tak aj bojoval
až do konca turnaja. Prehra s Čulákovcami v
druhom zápase im až do záveru turnaja síce
zobrala vietor z plachiet, no v poslednom zápase sa stretli s Kunovacmi a bojovným výkonom si uchmatli víťazstvo, čo ich katapultovalo na tretiu priečku. V poslednom zápase
sa taktiež o medaily bojujúci Čulákovci stretli
s Nergešovcami. Partia okolo pani učiteľky
vystužila svoje rady legionármi, a pre toto
sa Čulákovská mlaď s trénerom trápila. Ich
výkon by sa dal Borbeliovsky zhodnotiť ako
ofenzívne aj defenzívne hendikepovaný, keďže koherentná esencia ich hry po derivácii
dosahovala záporné hodnoty. Nechytateľný
vinkeľ Roba Čuláka v závere vyriekol strohé
remízové requiem bez medaily pre oba tímy.
Bytovka s.r.o. nevyhrala ani jeden zápas, ale aj
napriek tomu mali vo svojom tíme najlepšieho hráča turnaja Mareka Šóša, ktorý svojou
bojovnosťou zaujal organizačný výbor.

V porovnaní s minulým rokom bolo síce o
jedno družstvo menej, ale hráčov bolo viac a
tak turnaj prebiehal v priateľskej atmosfére a
prevládala hlavne zábava a radosť z futbalu.
Jasné a hlavne jednoduché pravidlá dopomohli k tomu, že hráči sa sústredili na futbal
a rozhodcovia nemali žiadnu robotu okrem
zapisovania gólov.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme
sa o rok, dúfajme, v ešte väčšom počte.
Konečné poradie tímov:
1. miesto: Kunovci
2. miesto: Mladí Katalánci
3. miesto: FC Spartak Ľudovítová
4. miesto: Čulákovci
5. miesto: Nergešovci
6. miesto: Bytovka s.r.o.
Výhercovia individuálnych cien:
Najlepší brankár: Pavol Kollár
Najlepší hráč turnaja: Marek Šóš
Najlepší strelec: Simon Pinkava
Najlepšia hráčka: Martina Nergešová
Najlepší hráč nad 40 r.: Zdenko Kuna
Najlepší hráč do 10 r.: Janko Varga
Najlepší hráč do 15 r.: Martin Uhrín
Text: Martin Čulák
Foto: archív obecného úradu
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Stavanie mája
Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?
Pálenky červenej do krbky zelenej.
Máj, máj, máj, zelený,
Pod oblôčkom sadený.
Pred mnohými rokmi si mládenci a dievky
pri stavaní mája spievali takúto pieseň. Dnes

sa už mnoho zmenilo. Vzhľadom na bezpečnosť a uľahčenie práce sa vyzdobený máj postavil už v piatok cez deň pomocou techniky.
Bolo nepríjemné, upršané počasie, takže pomocníci to nemali ľahké.
V sobotu podvečer sa do sály kultúrneho

domu schádzali deti, mládež aj starší ľudia.
Pri vchode už stál vysoký, vyzdobený máj.
V programe vystúpila skupina Again, ktorá zatancovala súťažný tanec. Starosta Jozef
Holúbek privítal prítomných, pripomenul
históriu stavania májov a poprial všetkým
príjemnú zábavu. Poľovníci uvarili dva kotle
chutného gulášu, čapovalo sa pivo aj kofola.
Deti šantili, dospelí sa zabávali s priateľmi a
známymi.
Kedysi mládenci stavali dievčatám máje
ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé. Ozdobený máj
bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy
s jarou, smrti so životom, symbolom na jar
sa prebúdzajúcej prírody. Je chvályhodné,
že okrem obecného mája sa v dedine týčil
minimálne jeden máj pred domom dievky.
Tradíciu si niektorí ctia do dnešných dní.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: archív obecného úradu

Beh ulicami obce

Dňa 8. mája 2017 sa uskutočnil X. ročník
Behu ulicami obce Výčapy – Opatovce, ktorý
zorganizovali Klub mladých športových nádejí a Obec Výčapy – Opatovce. Tento ročník
sprevádzalo motto: „Rodičia buďte vzorom
pre vaše deti a deti motivujte svojich rodičov“. Za pekného počasia a pomerne slušnej
účasti detí z materskej školy, žiakov základnej
školy, rodičov a širokej verejnosti sa súťažilo
o diplomy, medaily a pekné vecné ceny. Každý účastník behu dostal vitamínovú sladkosť,
občerstvenie zabezpečila obec.
Po desiatich rokoch sa už dá aj bilancovať.
Konštatujeme, že najpočetnejšie behy s obsadením všetkých kategórií boli v úplných začiatkoch. Príčiny klesajúceho záujmu o takéto aktivity vidíme v nedostatočnej propagácii
a motivácii detí v materskej školy resp. žiakov
základnej školy a tradičnej rodinnej výchovy.
Beh, ako jednu z foriem testovania by mohli
do svojho tréningového procesu zapojiť aj
futbaloví tréneri. V neposlednom rade nám
chýba spolupráca Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, mládeže a športu a jej podpora
a záujem o športové aktivity aj mimo futbalu.
Na druhú desiatku tradície behu obcou by
sme radi pozvali čo najviac detí, žiakov, študentov, rodičov, ale aj širokú verejnosť. Príďte
a urobte niečo pre svoje zdravie, veď predsa
ZDRAVIE JE NAJVÄČŠIE BOHATSTVO.
Na XI. ročník behu ulicami obce ste už teraz
všetci srdečne pozvaní.
Text: Mária Franková
Foto: archív obecného úradu
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Podľa Viktora Huga náručia mám sú vyrobené z nehy a deti v nich pokojne zaspávajú.
Za všetku matkinu nehu, lásku, starostlivosť
a obetavosť ďakujeme svojim mamám najmä
druhú májovú nedeľu, kedy všetky mamky
majú sviatok a ich deti chcú svoju lásku k nim
vykričať do celého sveta. Žiaci našej základnej
školy oslávili so svojimi mamičkami a starými
mamami Deň matiek v nedeľu 14. mája 2017
v KD vo Výčapoch – Opatovciach. Slávnostnú
akadémiu otvoril svojím profesionálnym vystúpením tanečný klub Sambáčik. Potom nasledovali veselé tanečné vystúpenia detí z materskej škôlky spájané milými scénkami. Žiaci
1. stupňa si pre svoje mamičky a staré mamy
pripravili tanečné, hudobné a dramatické
vystúpenia, ktoré mali veľký úspech. Scénkou Soľ nad zlato naši tretiaci ukázali svoje
herecké talenty, štvrtáci zasa predstavili svoje vystúpenie, ktorým sa aj tento školský rok

Deň matiek

zapojili do celoslovenskej súťaže Supertrieda.
Naši žiaci slovom, tancom i spevom vyjadrili,
že vedia, kto je pre nich najdôležitejšou osobou na svete. Starší žiaci predviedli tiež svoje
schopnosti v piesňach, scénkach, a najmä v
tancoch – moderných, spoločenských i ľudových. Priniesli aj kúsok Človečiny (scénka
RND v podaní žiakov 9. ročníka), ktorej nikdy nie je dosť. V každom vystúpení žiakov
našej základnej školy cítiť úctu k našim ľudovým tradíciám a lásku k folklóru. Deviataci to
dokonca tento školský rok dokázali aj svojím
tablom, čím svoje pani učiteľky milo prekvapili. Všetkým žiakom, ktorí účinkovali v slávnostnom programe pre mamičky, ďakujem za
krásne a hodnotné vystúpenia. Prejavili v nich
svoju veľkú snahu a šikovnosť. Vďaka však
patrí aj pani učiteľkám. Ďakujem aj touto formou všetkým pani učiteľkám 1. stupňa, pani
vychovávateľkám, pani učiteľkám - PaedDr.
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Márii Billikovej, Mgr. Kataríne Kondelovej,
ktoré pripravili vystúpenia starších žiakov, a
to v oblasti umeleckého slova, ľudových piesní
a ľudových tancov. Ďakujem aj Mgr. Martine
Nergešovej a Mirke Školovej, ktoré nacvičili
tanečné vystúpenia, a Mgr. Vlaste Vlčkovej,
ktorá pripravila vystúpenie žiaka špeciálnej
triedy. Srdečne ďakujem pánovi Pavlovi Svoradovi a pánovi Ladislavovi Žigovi z obce,
ktorí nám ochotne pomohli a heligónkami
sprevádzali naše žiačky – speváčky pri ľudových piesňach. Ďakujem aj Mgr. Michalovi
Práznovskému, ktorý zabezpečuje každoročne technickú stránku tejto akcie. Naše deti
prejavili svojim mamičkám veľkú lásku a úctu,
ich rozžiarené oči a milý úsmev na tvári bol
pre každú mamičku určite tým najcennejším
darčekom. Ukázali svoju šikovnosť a talent,
ktoré sú rozvíjané pani učiteľkami naozaj plnou mierou.
Text: Mária Civáňová

Vinohrady, vinohrady, tajomné sú vaše rady
Už tradične, aj tento rok usporiadal spolok
vinohradníkov milú slávnosť. V sobotu popoludní, 27. mája, pri soche svätého Urbana vo
vinohradoch, slúžil otec Ľuboš svätú omšu.
Zúčastnili sa jej nielen majitelia vinohradov,
ale aj mnohí obyvatelia obce, deti, mládež aj
starší. Viacerí z nich, ako správni pútnici, išli
do vinohradov peši. Veď počasie bolo príjemné, slnko žiarilo na modrej oblohe, vánok sa
pohrával s lístím stromov a spev vtákov bol
neutíchajúci. Po omši otec Ľuboš požehnal
vinohrady a lány polí s modlitbou za bohatú úrodu. Potom už nasledovala neformálna
časť osláv. Prešli sme sa po vinohradoch, videli sme vzorne obrobenú pôdu, ošetrenú révu,
Jún je už tradične mesiacom poľovníctva a
ochrany prírody. Je to obdobie, v ktorom si
viac ako inokedy uvedomujeme nevyhnutnosť a potrebu ochrany prírody, životného
prostredia všetkého živého i neživého v nej
najmä preto, že práve v tomto období, v období kladenia mláďat, je príroda najkrehkejšia a najzraniteľnejšia. Činnosť aj počas akcií
akými sú Deň Zeme, Apríl – mesiac lesov či
Deň vody, smeruje najmä k verejnosti, aby sa
táto svojimi aktivitami, rešpektujúc zákonitosti prírody, podieľala na zachovaní a udržaní tejto jedinečnej a neopakovateľnej hodnoty pre ďalšie generácie aspoň v stave, ako ju
poznáme zo súčasnosti. Pri tejto príležitosti
organizoval Poľovnícky zväz Juniáles, ktorý
sa uskutočnil v miestnom kultúrnom dome.
Po úvodnom príhovore predsedu zväzu zatancovali naše mažoretky a nasledovala voľná
zábava spríjemnená poľovníckymi piesňami
živej hudby a s chutnou večerou z diviaka,

ale aj novo vysadené sadenice. Vinohradníci
zveľaďujú aj svoje domčeky, stavajú sa aj nové.
Cesta nás zaviedla k prestretým stolom, na
ktorých rozvoniaval chutný guláš. Slané pagáčiky, sladké koláčiky, perníky a iné dobroty
prichystali nielen vinohradníci ale prispeli aj
niektorí pútnici. Na záver ochutnávka vína,
veď každý sa chcel pochváliť tým svojim najlepším. A že sú to kvalitné vína, o tom svedčia
aj umiestnenia na rôznych súťažiach. Okrem
celoročnej tvrdej práce vo vinohrade príjemné sú takéto stretnutia a rozhovory s priateľmi a známymi, ktoré trvali až do neskorého
večera. Svätý Urban alebo Urban I. bol 17.
pápežom v období pontifikátu 222 – 230. Ur-

Poľovníci trochu inak
pred polnocou bola losovaná tombola. K stolom s chutným guľášom prišli aj harmonikári a gitarista z kapely a spev hostí sa ozýval
celou sálou. Všetkým, ktorí sa podieľali na

ban bol Riman, syn Ponciána, ale o jeho živote sa veľa nevie. Katolícka tradícia uvádza, že
priviedol veľa pohanov do kresťanskej cirkvi,
že umrel mučeníckou smrťou. Sviatok má 25.
mája. Svätý Urban je znázornený so strapcom hrozna, vinnou révou alebo súdkom
vína. Vinohradníci si uctievali tohto patróna,
snažili sa získať jeho podporu a modlitbami
si vyprosiť u neho priazeň a predovšetkým
ochranu úrody vo viniciach. Mnohé obce mu
postavili pekné kaplnky, ku ktorým sa chodievali modlievať procesie v deň jeho sviatku.
Buď pozdravená, svätá zeme hlina, za zázrak viničný, za poéziu vína.
Text: Gabriela Jánošková
zabezpečení celej akcie srdečne ďakujeme.
Text: Eleonóra Fraňová
finančná hospodárka PZ Výčapy – Opatovce
Foto: archív skupiny AGAIN
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Ďakujem Ti mama

Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je
príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali. Zároveň je to dôvod,
aby sme svojej mame vyjadrili city, aby sme ju objali, pripravili jej radosť.
To boli úvodné slová a myšlienky, ktoré odzneli
na sviatočnom posedení z príležitosti osláv dňa
matiek, ktoré usporiadala Základná organizácia
Jednoty dôchodcov Slovenska vo Výčapoch –
Opatovciach v nedeľu 21. mája 2017. Dôležitosť a
neochvejná láska k deťom, v tomto prípade k synovi vojakovi, vyznela z básne. „Matka“, ktorú zarecitovala pani Chumová. Pri jej emočnom prejave
si každý uvedomil, že právom získala ocenenie aj
pri jej prednese na krajskej prehliadke seniorov v
Nitre v oblasti poézie a prózy. Aj pán starosta Ing.
Holúbek vo svojom príhovore ocenil úlohu matky,
jej nezastupiteľnosť v rodine a v spoločnosti. Pri
tejto príležitosti im zaželal veľa síl, energie, lásky
a pochopenia. Aj kultúrna časť sa niesla v duchu
vďaky k vynaloženému úsiliu matiek pre dobro
rodiny a v prospech svojich blízkych. To priamo vyznelo z recitovaných básni pani Kollárovej
a Dlábikovej, ako aj z krásnych piesni v podaní

našej uznávanej speváckej skupiny Nádej. Boli
piesne, ktoré prítomných chytali za srdce. Speváčky – matky vyznali v nich svoje city k ostatným
matkám nezabudnuteľným spôsobom. Krásnym
umeleckým dojmom na prítomných zapôsobila
tanečná skupina detí Again pod vedením pani
Mariky a Slávky Kunovej. Spestrením programu
bolo vystúpenie pani Lacenovej v roli babky, v ktorom svojim vlastným humorom rozobrala tému
lásky a jej rôzne podoby. Do programu zapadla aj
už naša známa a trvalá účastníčka našich úspešných podujatí pani Kvetka Krompanská z predneseným poetických dielkom.
A znova prišla na javisko prvá časť tanečnej skupiny Again s choreografiou El Corazon, účastníka
krajského kola a ziskom druhého miesta. Po nich
nasledovala druhá časť s choreografiou swing, kde
jej účinkujúce tiež v krajskom kole získali druhé
miesto. Svoje vystúpenie ukončili tancom a hrami

mladšie účastníčky pod názvom Cirkus. Bol to
nádherný a neopísateľný zážitok sledovať pohyb
a súhrn týchto detí, za čo boli odmenené nielen
malou sladkosťou, ale aj dlhotrvajúcim potleskom
prítomných. K úspešnému a krásnemu priebehu
tohto podujatia prispeli aj naše členky, pani Kucková, Kováčová, Molnárová, Machová a tiež pán
Michalík, prezentáciou svojich osobných záľub vo
forme ich výstavky. Vďaka patrí aj naším členkám
za vytvorenie izby starej matere, kde sa nachádzali
exponáty aj niekoľko desaťročí staré. Taktiež patri
vďaka obecnému úradu a osobne nášmu starostovi
za ozvučenie sály a kvety, ktoré mladé tanečníčky
odovzdali prítomným ženám.
Na záver za doprovodu obľúbených šlágrov bolo
podávané občerstvenie vo forme obložených chlebíčkov, zákuskov a kávy. Všetci sme sa v podvečer
rozchádzali s pocitom krásneho zážitku z tohto
podujatia.
Text: Milan Lacena

Ani roky im neubrali na kvalite

Že nám pribudli roky je logické, to sa nedá
zastaviť. Avšak aj pri tých niekoľkých krížikoch
nezostávame nečinní. Reč je o účinkovaní členov
Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska vo Výčapoch – Opatovciach v športovej
časti ich bohatého programu aktivít.
Na 24. mája JDS – Okresná organizácia v Nitre
pozývala jednotlivé základné organizácie na
„Okresné športové hry seniorov Nitrianskeho
okresu“, ktoré sa uskutočnili v Ivánke pri Nitre,
kde nás reprezentovalo päť členov. Môžem povedať, že naši zástupcovia bojovali čestne a statočne. Najvšestrannejšou a najlepšou pretekárkou zo
176 súťažiacich bola naša Viola Bedeová, ktorá
získala v disciplíne beh na 60 m a hod válkom
zlaté medaily a v hode guľou bronzovú medailu. K úspešnému reprezentovaniu našej ZO sa
pripojil Justín Gráfel so striebornou medailou v
disciplíne hod guľou, ako aj Ladislav Žigo, ktorý
v penaltovom rozstrele a vo vrhu guľou vybojoval
bronzové medaily. Žigmund Bede a Milan Lacena sa umiestnili na bodovaných miestach. Za
úspešnú reprezentáciu obdržala naša organizácia
ďakovný list. Športové výsledky p. Bedeovej boli
podnetom pre jej nomináciu na „Medzinárodnú
športovú olympiádu seniorov a krajských športových hier“, ktoré sa uskutočnili 9. júna v Nitre.
Ani tu sa nestratila a v disciplínach plávanie na 50
m a beh na 50 m bola zakaždým druhá a získala
diplomy a medaily. Aj touto cestou ďakujem našim súťažiacim a blahoželám im k ich výkonom a
ohodnoteniu. Následným už tradičným podujatím bol 6. ročník športového popoludnia seniorov, ktoré organizovala naša ZO JDS dňa 21. júna.
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V areáli kultúrneho domu boli pripravené športoviská pre desať disciplín. Realizáciu celej akcie
zabezpečovali členky speváckej skupiny Nádej,
Podzoborskí heligonkári a speváci Mužskej speváckej skupiny. Bolo to vydarené podujatie, aj keď

nás sprevádzali vysoké teploty. Za dôsledného
dodržiavania pitného režimu sme to zvládli všetci bez ujmy na zdraví. Ako už tradične, súťažilo
sa urputne, avšak férovo s úctou k súperovi. A čo
sa týka výsledkov – víťazi boli všetci, ktorí prišli.
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Prví traja v poradí získali v každej disciplíne medaily a diplomy. V jednotlivých disciplínach bolo
nasledovné hodnotenie:
ŽENY:
Hod basketbalovou loptou: Margita Lacenová,
Anna Hupková, Gabriela Fikselová
Hod granátom na cieľ: Mária Čuláková, Miroslava Beňová, Eva Molnárová
Hod na plechovky: Mária Machová, Alžbeta
Holková, Oľga Satková
Beh s vajíčkom na lyžičkách: Viola Bedeová,
Gabriela Fikselová, Alžbeta Holková
Hod čižmou na diaľku: Viola Bedeová, Margita
Lacenová, Estera Dlábiková
MUŽI:
Penaltové kopy: Peter Macho, Justín Gráfel, Ladislav Žigo
Hod basketbalovou loptou: Ladislav Žigo, Imrich Barča, Žigmund Bede
Hod granátom na cieľ: Imrich Barča, Justín
Gráfel, Milan Lacena
Hod na plechovky: Peter Macho, Ladislav Valentíny, Imrich Barča
Ruské kolky: Ján Rapan, Ladislav Valentíny,
Justín Gráfel
Ocenenie odovzdali starosta obce Ing. Holúbek a zástupca starostu Ing. Kollár. Po občerstvení vo forme zmrzliny, párkov, kávy a
chutných pagáčov a koláčov nás zabávali naši
Podzoborskí heligonkári, ktorí rozospievali
všetkých prítomných.
Ďakujem všetkým, ktorí toto podujatie pripravili, všetkým účastníkom, obecnému úradu na
čele s pánom starostom za prejavenú podporu a
teším sa s vami na ďalšie podobné akcie.
Text: Milan Lacena
Foto: archív obecného úradu

Legenda výčapského futbalu oslávila jubileum
Juraj „Čára“ Martonka. „Postavička“ nášho
futbalu, bez ktorej by sme si futbal vo Výčapoch
– Opatovciach ani nevedeli predstaviť. Hrávať
začal už ako malý chlapec, veď na ihrisko to z
domu nemal ďaleko. Hrával za žiakov, v doraste
a pokračoval až do áčka, v ktorom hrá dodnes
a nielen to. Stal sa i hrajúcim trénerom. Okrem
polročného hosťovania v roku 2002 bol vždy verný rodnej obci. I napriek tomu, že sa mu počas
futbalovej kariéry zranenia vyhýbali, jedno utŕžil
v máji počas zápasu proti Chrenovej. Veríme, že
rekonvalescencia bude rýchla a Juraj sa rýchlo
vráti na futbalový trávnik v plnej sile.
V apríli oslávil Juraj Martonka okrúhlu 40-tku a
sme radi, že kopačky neplánuje zavesiť na klinec.
Do ďalších rokov mu želáme veľa zdravia, šťastia,
úspechov v súkromnom, profesnom ale i futbalovom živote. 		
Text: lb
Foto: MY Nitrianske noviny – Ladislav Odráška
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Panna Mária sa po rokoch vrátila do našej obce

Už od nepamäti na čísle domu 292 v Opatovciach
mala svoj príbytok kaplnka so sochou Panny Márie Nepoškvrnenej. Ani z rozprávania najstarších
obyvateľov sme sa nedozvedeli o jej samotnom
pôvode. Pred 2. svetovou vojnou bol vlastníkom
pozemku, na ktorom sa nachádzala jej socha, žid
Ádler. Bez porušenia prežila druhú svetovú vojnu
i komunistický režim, počas ktorého sa ocitla na
miestnom smetisku. Dlhé roky majiteľom pozem-

ku a domu so súpisným číslom 292 bola rodina
Hupková, ktorá sa o sochu Panny Márie vzorne
starala. Mnohé generácie si ju uctievali ako Matku a orodovníčku, prichádzali k nej deti, mladí i
starší... Až v roku 2010 nová majiteľka domu, ktorá
si neželala, aby kaplnka so sochou Nepoškvrnenej
Panny prebývala na jej pozemku, ju dala odstrániť.
Socha Panny Márie Nepoškvrnenej z našej obce
zmizla. Prešlo 7 rokov a naša Nebeská Matka si

znovu našla cestu, aby sa mohla vrátiť domov, do
Výčap – Opatoviec. Počas jej neprítomnosti našla domov na farskom úrade u vdp. Jozefa Kunu,
nášho rodáka, ktorý ju dal zrekonštruovať, potom
ako sme ju začali vyhľadávať. Od septembra minulého roku až do postavenia nového príbytku pre
Nepoškvrnenú bola Panna Mária na č. d. 712, kde
ju viacerí ctitelia navštívili a modlili sa pri nej.
Týždeň pred 100. výročím Fatimských zjavení,
dňa 7. mája 2017 popoludní o 14.15 hodine sme
sa v hojnom počte zišli pri novej kaplnke, pri našej
Nebeskej Matke, v parku v Opatovciach, kde našla
svoj staro-nový domov. Modlitbou posvätného ruženca sme privítali našu Nebeskú Matku a v tichu
sme jej predniesli svoje modlitby. O 15. hodine za
prítomnosti kňazov, vdp. Jozefa Kunu, správcu našej farnosti vdp. dekana Petra Brenkusa, vdp. Ľubomíra Makovického, v sprievode miništrantov a
približne 200 veriacich a ctiteľov Panny Márie bola
socha našej Nepoškvrnenej Panny Márie slávnostne vysvätená. V krátkom príhovore prítomných
oslovil, dôstojný pán Jozef Kuna, ktorý s veľkou
úctou a láskou hovoril o Nebeskej Matke, s ktorou
bol od detstva úzko spätý, lebo ako uviedol: „pri
nej som vyrastal“. Iste mi všetci, ktorí ste sa zúčastnili tejto slávnosti, dáte za pravdu, že sme prežili
spolu nezabudnuteľné chvíle pri našej Nebeskej
Matke, ktorá sa k nám po rokoch znovu vrátila.
Poďakovanie patrí všetkým Bohu známym, architektovi Ing. Piterkovi, Emilovi Belicovi, nášmu
rodákovi, ktorého firma vyrobila presklenenú vitrínu, kde je umiestnená Panna Mária a daroval ju
obci. Ďalej veriacim Výčap – Opatoviec, ktorí svojimi milodarmi prispeli k dofinancovaniu kaplnky a okolia. Osobitná vďaka patrí pani Mitkovej
a pani Beňovej, že sa s láskou a ochotou starajú o
čistotu okolia a kvetinovú výsadbu.
Panna Mária, ďakujeme že si znovu medzi nami.
Pod Tvoju ochranu zverujeme celú našu obec a
všetky budúce generácie.
Text: Barbora Arpášová st.
Foto: Barbora Arpášová ml.
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Waleed z Iraku si otvára v našej obci kaderníctvo
Keď sa v roku 2016 mali do našej obce prisťahovať rodiny asýrskych kresťanov, vyvolalo to rôzne reakcie. Od odmietavých cez
zdržanlivé až po plné odhodlania a nadšenia. Dnes žijú v obci dve rodiny a postupne sa im darí začleňovať do života v obci.
Cieľom OZ Pokoj a dobro – pomoc utečencom
bolo pomôcť ľuďom, ktorých z domovov v Iraku vyhnala vojna a ponúknuť im nielen strechu
nad hlavou ale aj spoločenstvo ľudí a komunitu.
Celkovo sme prijali na Slovensko 149 ľudí z Iraku, ktorí dostali azyl. Nie všetci však integráciu
zvládli. Postupne sa museli učiť nielen jazyk ale
aj ako funguje systém u nás. Deti začali chodiť
do školy a dospelí si začali hľadať prácu aj s pomocou sociálnych pracovníkov. Nemajú to však
ľahké, keďže hlavne dospelí stále nevedia dobre
po slovensky. Jedna rodina sa z obce odsťahovala do Nitry, ale tí, ktorí zostali, sa nevzdávajú.
Napríklad 52-ročný Waleed Hano, ktorý mal v
Iraku kadernícky salón, sa rozhodol otvoriť si v
obci vlastné kaderníctvo. Ako hovorí, strihanie
a úprava účesov ho baví, robil to 25 rokov, takže
bolo len otázkou času, kedy si založí živnosť aj
na Slovensku. „Strihám dámy aj pánov, ale špecializujem sa hlavne na pánske účesy, holenie a
úpravu brady, keďže v Iraku muži oveľa viac využívajú takéto služby. Na Slovensku som holičstvo
v takej podobe ako u nás ešte nevidel, tieto služby
sa totiž v Iraku tešia veľkej obľube. A kaderníckych salónov máme oveľa viac ako vidím tu,“
hovorí Waleed, ktorý po príchode na Slovensko
postupne začal so strihaním rodinných príslušníkov, a pridávali sa priatelia a známi a dokonca už
strihal aj v Bratislave. „Pozvali ma na komunitné
stretnutie, ktorého cieľom bolo zblížiť ľudí a tam
mnohí muži nabrali odvahu a nechali sa ostrihať,
čo ma povzbudilo,“ smeje sa sympatický Waleed,

ktorý je síce zhovorčivý, ale dlho sa rozhodoval, či
pôjde do podnikania.
A aký je rozdiel v účesoch? U nich je napríklad
bežné, že ľudia často menia účesy a potrpia si na
novinky. Mladí muži si radi nechávajú strojčekom
na hlave vystrihať rôzne obrazce alebo aj mená a
nápisy a nie je nič výnimočné, keď si popri úprave brady dajú urobiť masáž tváre alebo depilovať
časti tváre. Depiluje sa však iným spôsobom, ako
sme zvyknutí a na odstraňovanie chĺpkov používajú niť. Ženy nosia hlavne dlhé vlasy a podobne
ako u nás si ich rady farbia, málokedy však pred
18-tym rokom. Kaderníctvo otvoril Waleed v rodinnom dome, kde býva a dúfa, že mu pomôže
uživiť početnú rodinu, ktorá je desaťčlenná. Má
šesť detí, manželku a spolu s ním bývajú v domácnosti aj jeho dve sestry.
V našej obci okrem Waleedovej rodiny žije ešte
5-členná rodina Waama, ktorý zatiaľ nepracuje.
Ako hovorí projektový manažér OZ Pokoj a dobro – pomoc utečencom Miroslav Janák, integrácia je náročná a nie je jednoduché zvyknúť si na
našu kultúru a spôsob života. „Aj napriek tomu,
že takmer polovica azylantov sa vrátila do Iraku a
do oblastí, ktoré nie sú sužované vojnou, považujem tento projekt za úspešný už aj preto, lebo učí
ľudí na Slovensku prijímať a chápať „iných“. Práve
na vidieku sa ich integrácia ukazuje ako úspešnejšia, pretože ľudia sa s nimi viac stretajú či už v
obchode, na ulici ale aj na spoločných akciách. V
meste je predsa len viac anonymity. V súčasnosti
žije v Nitre a vo Výčapoch – Opatovciach 71 ľudí

v 14 rodinách. Postupne sa nám darí nájsť im prácu a niektorí z nich sú naozaj ochotní a šikovní.
Dnes majú šestnásti z nich plné pracovné úväzky
a sú z nich napríklad stolári alebo kuchári. Dokonca jeden sa vypracoval na šéfkuchára a viacerí
už chodia na montáže do zahraničia.“
Vybaviť živnosť pre Waleeda tiež nebolo jednoduché, keďže potreboval doložiť potvrdenia
o praxi a vzdelaní. Zároveň musel absolvovať
aj skúšky. „Z Waleeda sa tešíme, že chce robiť a
vie to robiť. Postupne nás presvedčil, že je naozaj šikovný a napríklad na viacerých akciách v
Bratislave, kde strihal, stáli ľudia v radoch, takže
verím, že sa mu bude dariť aj u vás,“ hovorí Miroslav Janák. Celý projekt integrácie je v súčasnosti
v jeho polovici, keďže je nastavený na tri roky.
Postupne sa rodinám znižujú finančné príspevky
a po skončení projektu sa budú musieť vedieť o
seba postarať sami.
Text: Jolana Čuláková
Foto: archív Waleed Hano

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE
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História ožíva na starých fotografiách
V minulom čísle obecných novín sme uverejnili
prosbu, aby ste vyhľadali historické fotografie našej obce a našich občanov. Sme radi, že mnohí z
vás na túto výzvu zareagovali a priniesli zaujímavé fotografie, niektoré dokonca staré 100 rokov.
Veľká časť z nich je uverejnená na internetovej
stránke www.vycapy-opatovce.sk.
Naša vďaka patrí: členkám Speváckej skupiny

Nádej, Alžbete Holkovej r. Tóthovej, Márii Sitárovej, Barbore Kuckovej r. Machovej, Anastázii Čulákovej r. Machovej, Ing. Žigmundovi Bedemu,
Ing. Gabriele Jánoškovej r. Tóthovej, Margite
Magáthovej r. Chudej, Daniele Machovej r. Sollárovej, Anne Balkovej r. Machovej, Terézii Škandíkovej r. Tóthovej, Márii Kunovej r. Sollárovej,
Alojzovi Kunovi, Veronike Tóthovej r. Kunovej,

Margite Lacenovej r. Mitkovej, sestrám Margite
Kierovej a Elene Kunovej, Kataríne Eššeovej r.
Tóthovej, Anastázii Hudecovej r. Chudej, Anne
Magáthovej, r. Tóthovej.
Ak ešte máte historické fotografie predovšetkým z našej obce, budeme radi, ak sa s nami podelíte a prinesiete nám ich na obecný úrad.

Kostol Všetkých svätých

Pamiatka na púť v roku 1917

Súčasné pohostinstvo

Fašiangy v roku 1931

Deti v škôlke v štyridsiatych rokoch
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Štrnásť neviest – svadby počas fašiangov v roku 1941
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Detská opatrovňa v roku 1941

Posviacka zvonov v roku 1925

Takto sa v minulosti pralo na rieke

Rukovanie regrútov v roku 1940

Pamiatka na zápas s bratislavským mužstvom Törekvés, ktorý sa
odohral v roku 1940 na Turíce. Zápas skončil nerozhodne 1:1.

„Fašangoši“ v osemdesiatych rokoch

Vystúpenie v Jelenci okolo roku 1960
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Tanečná skupina Again
Najprirodzenejšia reakcia tela na hudbu, ktorá má zlepšiť náladu, vyjadriť pocity, myšlienku
i neverbálnu komunikáciu medzi ľuďmi je TANEC. V našej obci ho mali možnosť rozvíjať deti
a juniorky v tanečnej skupine AGAIN, ktorá v
tomto školskom roku tancovala a vystupovala aj
s podporou obce Výčapy – Opatovce. Tanečná
skupina funguje na scéne už od roku 1999. Počas
svojho pôsobenia sa zúčastňovala a dodnes zúčastňuje rôznych podujatí v obci Výčapy – Opatovce: Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, Vítanie Mikuláša, školských, záhradkárskych plesov
a karnevalov. TS Again sa predstavila so svojím
vystúpením i v okolitých dedinách, mestách,
kúpeľoch a tanečných súťažných podujatí. Srdečnú atmosféru nabitú pozitívnou energiou, ktorá
vzniká len medzi priateľmi, rozdávali s radosťou
tancom sebe a širokej verejnosti.
Dievčatá aj v tomto roku úspešne reprezentovali a zviditeľnili tanečnú skupinu AGAIN a svoju
obec Výčapy – Opatovce. Gratulácia patrí dievča-

tám z TS, ktoré venovali svoj voľný čas tréningu a
s radosťou vystupovali aj počas voľna a prázdnin.
Tanečné úspechy v školskom roku 2016/2017
Juniorky:
Tanečný kolotoč regionálna súťaž v Nitre, 1.
miesto;
Tanečný kolotoč regionálna súťaž, 2. miesto;
Tanečný kolotoč krajská súťaž v Nitre, 2. miesto;
Agrokomplex Nitra medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava – COOPEXPO.
Deti vo veku 4 – 8 rokov:
Tanečný kolotoč regionálna súťaž v Nitre, 1.
miesto;
Tanečný kolotoč regionálna súťaž, 3. miesto;
Tanečný kolotoč krajská súťaž v Nitre, 2. miesto.
Možnosť tancovať a súťažiť by nebolo možné
bez podpory, spolupráce a ochoty rodičov detí z
tanečnej skupiny, sponzorov a vedenia tanečnej
skupiny AGAIN.
Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom a známym, ktorí prispeli aj 2 % daní OZ Škôlkarik,

srdečne ďakujeme aj Zväzu záhradkárov vo Výčapoch – Opatovciach za finančný príspevok.
Krátkym kultúrnym vystúpením a spoločným
posedením pri torte s rodičmi, starými rodičmi,
deťmi a priateľmi sa slávnostne ukončili školský
rok 2016/2017. Pozvanie prijali aj hostia, pán starosta Ing. Jozef Holúbek a prednostka obecného
úradu Ing. Jarmila Bernátová.
Text a foto: Silvia Kunová

Spoločenská rubrika

Zoznam jubilantov

od 26. marca 2017 – 20. júna 2017
Vitajte na svete

od 1. apríla 2017 – 30. júna 2017

Eliška Flaková, Martin Levík, Nina Tóthová
V decembrovom čísle obecných novín nebol uvedený náš malý občan Oliver Tóth. Malému Oliverovi želáme veľa zdravia a rodičom radosť z neho.

Veľa lásky a porozumenia

Lukáš Varga a Ing. Eva Čuláková
Mário Hupka a Ing. Erika Barczyová
Peter Macho a Miroslava Sedláková

Zostanete v našich spomienkach
Jozef Pluhár vo veku 87 rokov
Júlia Lehocká, rod. Kozárová vo veku 90 rokov
Mária Machavová, rod. Oršošová vo veku 67 rokov
Jozef Šafárik vo veku 72 rokov, Pavel Kuna vo veku 91 rokov
Lukáš Kupec vo veku 2 roky

60 rokov
Alžbeta Kolhová, Jozef Kapusta, Tibor Kuna, Katarína Molnárová, Dušan
Dávid, Alžbeta Tóthová, Ladislav Magáth
70 rokov
Valéria Jesenská, Jozef Nagy, Anna Bedyová, Žofia Szparová,
Jozef Križan
75 rokov
Marta Kunová, Božena Gregušová, Teréžia Škandíková,
Irena Budayová, Etela Šimanská, Júlia Magáthová
80 rokov
Alžbeta Čuláková, Blanka Budayová, Valéria Nováková,
Júlia Kunová, Michal Andraško, Terézia Kosztolányiová
85 rokov
Emília Miškolciová, Valéria Miškolciová
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Alica v krajine tanca
Občianske združenie Arabeska – Emília a Mária Billíkové
„Občas uverím aj v šesť nemožných vecí ešte
pred raňajkami. Nič nie je nemožné,” povedala
Alica.
V 17. roku pôsobenia OZ Arabeska sa zdanlivo nemožné stalo skutočnosťou 4. júna 2017,
kedy sme sa na doskách Divadla Andreja Baraga
v Nitre v spolupráci s TK Sambáčik zo Základnej
školy Výčapy – Opatovce predstavili s „Alicou v
krajine tanca“. Predstavenie vzniklo na námety
románu Lewisa Carrolla – Alica v krajine zázrakov, ako siedmy projekt takéhoto žánru realizovaný Arabeskou.
Na začiatku niečoho nového je vždy potrebná

odvaha a vízia, „Alica“ vznikla z malých zrniek
fantázie, z ktorých sa pod režisérskou taktovkou
Andrei a Márie Billíkových, vďaka spolupráci
dobrovoľníkov a rodičov všetkých detí podarilo
vytvoriť mozaiku tanečných vystúpení. Veľkému
finále predchádzali mesiace tvrdej práce, či už pri
tvorbe scenáru, choreografií, finančnom zastrešení projektu alebo pri samotnej tréningovej príprave. Cieľom tohto projektu bolo predovšetkým
umožniť zdravotne postihnutým žiť plnohodnotný život a nenásilnou formou poukázať na dôležitosť ich integrácie.
Našou dlhoročnou snahou je prostredníctvom

tanca búrať bariéry a predsudky voči ľuďom so
zdravotným postihnutím, ktorí sú síce „iní“, ale
majú tie isté potreby a túžby ako ich zdraví rovesníci. Vďaka svojej húževnatosti sú schopní prekonať samých seba, no potrebujú k tomu vhodné
podmienky. Mnoho detí z TK Sambáčik po prvý
krát spolupracovalo s našimi Arabeskami a bolo
úžasné pozorovať ich empatiu a bezprostrednosť,
ktorá sa pretavila do nových priateľstiev. Výsledkom tohto unikátneho spojenia bolo predstavenie, kde sa na divadelných doskách nepredstavili
dva odlišné svety, ale jeden súbor tanečníkov s
láskou v srdci, pre ktorých bol najväčšou odmenou potlesk divákov.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí kúpou
vstupeniek podporili nové projekty a tréningovú
prípravu členov Arabesky na Svetové letné špeciálne olympijské hry v Abú Zabí.
Naše veľké ďakujem vedúcej TK Sambáčik
Mgr. Andrei Billíkovej, celému súboru TK Sambáčik a hosťom, ktorí bez nároku na honorár
podporili naše predstavenie.
V neposlednom rade za finančnú podporu
srdečne ďakujeme pani europoslankyni Jane Žitňanskej, generálnemu partnerovi LYRA Chocolate s.r.o, Nadácií pre deti Slovenska a mnohým
iným sponzorom, bez ktorých pomoci by „Alica
v krajine tanca“ nemohla vzniknúť.

Tanečný klub Sambáčik – Andrea Billíková
Keď nás OZ Arabeska oslovilo opäť po niekoľkých rokoch na spoluprácu, nezaváhali sme ani
chvíľu. Nielen ja, rodičia, ale aj deti boli týmto projektom užasnutí. Krôčik po krôčiku sme sa pomaly
púšťali do práce, nadväzovali nové priateľstvá, prežívali spoločné príjemné, veselé a vtipné chvíle s

novými kamarátmi. Naučili sme sa veľa, spoznali
sme sa navzájom, začali sme fungovať ako jedna
rodina, v ktorej platia isté pravidlá. Sme veľmi
šťastní, že sme sa mohli stretnúť s týmito úžasnými
ľuďmi, ktorí v našom srdci obsadili ďalší kúsok.
„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to,

že si nájdeš priateľa. Toto bohatstvo však môžeš
uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci
a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“ (Konfucius)
A my sme ich našli. Ďakujeme.
Foto: Milan Krupčík
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Prázdniny, prázdniny, budú celé hodiny

Ešte pár dní a zamknú sa všetky dvere aj hlavná
brána v materskej škole. Dúfam, že deti – škôlkari si v čase prázdnin niekedy spomenú na zážitky zo školského roka 2016/2017. Napríklad
na oslavu Dňa matiek, kde deti scénkou a tancami pripomenuli mamičkám, ale aj všetkým
prítomným, ich obdobie čajov o piatej a diskoték. Aj Deň detí bol parádny! Praktikantky
zo Súkromnej SOŠPg v Topoľčanoch pomohli
učiteľkám pripraviť Olympiádu. Súťažilo sa v
netradičných športových disciplínach, ktoré

nikomu nerobili ťažkosti. Za statočnosť, odvahu a vytrvalosť si každý odniesol medailu,
píšťalku, pexeso a sladkosť. Najväčšiu radosť
mali malí športovci zo zmrzliny. Deň otcov
sme oslavovali v duchu: „V zdravom tele, zdravý duch!“ Oteckovia s deťmi sa zahrali na vojenský výcvik, ktorému velili šikovné vojačky.
Výcvik sme ukončili vyhodnotením najzdatnejších vojakov a občerstvením, ktoré pre nás
pripravili tety kuchárky. Najviac zážitkov si
odniesli predškoláci z výletu do ZOO Bojnice.

Celý deň neboli v materskej škole ale cestovali
vlakom, autobusom, na vlastné oči videli a pozorovali exotické zvieratá, obedovali v záhradnej reštaurácii. K tradícii našej materskej školy
patrí Slávnostná rozlúčka predškolákov. Budúci prváci sa programom rozlúčili s mladšími
kamarátmi, tetami, ktoré sa o nich starali s pani
učiteľkami. V kultúrnom dome za povzbudzovania rodičov si slávnostne prevzali Osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania.
Želáme budúcim prvákom veľa trpezlivosti pri
získavaní vedomostí, ľahkú ruku pri nacvičovaní písmen z abecedy, veľa nových kamarátov.
Viac fotografií z aktivít nájdete na našej webovej stránke: www.msvycapyopatovce.sk.
Chcela by som sa poďakovať všetkým zamestnancom materskej školy za prácu, ochotu pomôcť, iniciatívu a angažovanosť počas školského roka. Rodičom za ochotu a zapájanie sa do
aktivít v materskej škole, za poukázanie 2 % z
dane. Zriaďovateľovi, Základnej škole Výčapy –
Opatovce, ZO JDS Výčapy – Opatovce, speváckej skupine Nádej za možnosť spoluorganizovať podujatia pre deti a obyvateľov obce. Zväzu
záhradkárov za sponzorský dar, ktorý sme využili na zakúpenie didaktických pomôcok.
V mene kolektívu materskej školy Vám želám
leto plné pohody, aby toto obdobie bolo pre
každého z vás obdobím oddychu a načerpania
novej energie.
Text: Mária Beňová
Foto: archív materskej školy
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Májová kvapka krvi
Deň 19. máj bol dňom, kedy sa naša škola na pár
hodín zmenila na transfúznu stanicu. 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 nejaké
odbery už za sebou, ale niektorí sa odhodlali a
prišli darovať krv po prvý krát vo svojom živote.
Medzi pravidelnými darcami sa objavilo aj mnoho
nových tvárí. Naozaj sme sa úprimne tešili, pretože
darcovia sa zišli v obdivuhodnom počte. Lekári z
transfúznej stanice mali veru plné ruky práce. Ale
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 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 novembri, kedy
sa opäť takáto charitatívna akcia uskutoční sa opäť
k nám vrátite. Veríme, že postupne sa práve naša
školská „kvapka krvi“ stáva nádherným posolstvom pomoci chorým ľuďom.
Text: Gabriela Lieskovcová
Foto: archív základnej školy
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Aj deti našej školy 1. júna oslávili svoj
sviatok. Tradíciou je, že deviataci pripravia pre ostatných žiakov veselé, ale aj poučné aktivity a súťaže, v ktorých si všetky
deti zmerajú svoje sily a overia svoje vedomosti a schopnosti. Nebolo to inak ani
tento školský rok.
Pre žiakov 1. stupňa sme pripravili aj veľké prekvapenie, a to lietajúce bábkové divadlo O Jankovi a Marienke, ktoré im na
ihrisku predviedol pán Hayden z Koniaroviec. Ide o atraktívne predstavenie rozprávkovej hry, v ktorej vystupujú bábky na
lietajúcich strojoch. Predstavenie je obohatené kulisami a hovoreným slovom. Dokonca si v rozprávke zahrali aj pani učiteľka a pán zástupca. Deťom sa predstavenie
veľmi páčilo a ja v mene všetkých žiakov aj
touto formou ďakujem pánovi Haydenovi
za naozaj zaujímavé a atraktívne obohatenie Dňa detí v našej škole.
Na oslavách nechýbali ani športové zápasy
– vybíjaná – štvrtáci proti pani učiteľkám
1. stupňa, prehadzovaná – deviataci proti
pani učiteľkám 2. stupňa a nohejbal – deviataci proti výberu žiakov.
Ďakujem všetkým deviatakom, ktorí zorganizovali pre žiakov celej našej školy
zaujímavé súťaže, ich triednym pani učiteľkám, ktoré im pri tom pomáhali, a Marošovi Trnkovi, ktorý celé podujatie veselo
a pohotovo odmoderoval.
Text: Mária Civáňová
Foto: archív základnej školy

MDD v špeciálnej
triede „A“
Už v máji sme sa s mojimi deťmi dohodli, že by sme tento rok oslávili ich sviatok – MDD – trochu inak. Navrhla som
im okrem súťaží a hier, aj opekačku – a v
tom momente bolo rozhodnuté – budeme
opekať! Po slaninkovo – špekáčikovej hostine nasledovali spoločenské hry, súťaže so
sladkými odmenami. Aj vybíjaná nás riadne unavila, preto dobre padlo osvieženie
nanukovou maškrtkou:-). Spoločnosť nám
robil i Hugo – štvornohý chlpáčik, ktorý
si získal všetky detičky. Na záver sme hrali
dámu a šachy a zistili sme, že víťazmi sme
všetci – všetci sme boli usmiati, veselí – plní
nielen jedlom, ale tiež novými zážitkami.
Text a foto: Eva Veseličová

Deň detí
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Škola v prírode
Aj tento rok, ako je to už u nás zvykom, sme sa
rozhodli vymeniť klasické školské lavice za vyučovanie v prírode. Naša voľba padla tentokrát
na rodinnú chatu Lubetha v prekrásnom tichom
horskom prostredí 25 km od Banskej Bystrice.
Takmer sedemdesiatka detí v pondelok ráno s
nadšením nasadla do autobusu – smer Ľubietová.
Ihneď po príchode nás očarilo množstvo detských
atrakcií, športovísk, oddychových zón, parádna detská šmýkačka z kopca, lezecké steny, mini
fun park, preliezkovo, hojdačkovo, aj domček na
strome. Všetky tieto atrakcie si deti užívali počas
celého týždňa. V utorok sme sa rozhodli spoznať
okolie a vydali sme sa po stopách Lubetníka – banského škriatka. Prešli sme „smaragdovým údolím“
– banským náučným chodníkom, v ktorom si

deti mali možnosť nazbierať vlastný poklad a nazreli sme aj do tmavých zákutí banskej štôlne. V
stredu nás čakalo ryžovanie zlata – každé dieťa si
vyskúšalo ryžovanie pomocou ryžovacej panvice
a získalo certifikát s vyryžovaným kúskom zlata.
Po ryžovaní nasledovalo pútavé rozprávanie s pánom docentom Stanislavom Jeleňom z Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici o mineráloch, ktoré
naše deti tak zaujalo, že sa rozhodli prehľadať celé
okolie chaty a nájsť vzácne kamene. Ich „úlovky“
boli naozaj pozoruhodné. Štvrtok patril tvorivým
dielňam – naše deti dostali na pamiatku tričko a
ich úlohou bolo vyzdobiť si ho podpismi spolužiakov, čo ich neuveriteľne bavilo. Večerný program
bol dennodenne obohatený o diskotéku. Bolo
úžasné sledovať, ako sa takmer sedemdesiat detí

zvŕta v rytme piesne „Čokoláda“ a spoločná choreografia ich neuveriteľne bavila.
Pochvalu si zaslúži nielen chata a pekné prostredie, ale hlavne výborná domáca kuchyňa a príjemný personál. Počasie tiež nesklamalo – slniečko
nám po celý týždeň ukazovalo svoju milú tvár.
Poďakovanie patrí všetkým učiteľom a vychovávateľom, ktorí na 5 dní nahradili a zastúpili svojou
starostlivosťou a láskavosťou mamičky, oteckov, či
babičky. Pre nás pedagógov je totiž hnacím motorom a veľmi motivujúce vidieť spokojné, usmiate
tváre detí a počuť slová, že škola v prírode bola
SUPER.
Takže o rok – dovidenia!
Text: Andrea Némethová
Foto: archív základnej školy
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Úspechy našich žiakov v školskom roku 2016/2017

I. stupeň
Supertrieda – postup na celoslovenské finále: žiaci
4. ročníkov
Vo víre tanca – tanečná súťaž – deti: absolútny víťaz
Talent regiónu – spevácka súťaž: Kristína Angermayerová (IV. A) – 1. miesto, Timea Kunová
(I.trieda) – 2. miesto
Tanečný kolotoč – krajské kolo: TK Sambáčik
mladšie žiačky – absolútny víťaz súťaže
Biblia očami detí – výtvarná súťaž, diecézne kolo:
Simona Kunová – 1. miesto, Kristína Angermayerová – 2. miesto
Rozprávkové vretienko – okresné kolo: Sarah Gregorová (II. B) – 1. miesto, Sabína Kunová, Adriana
Angermayerová (IV. A) – 3. miesto
Svet fantázie – výtvarná súťaž: Marek Ďurčo (IV.
B) – ocenená práca
Tanečný kolotoč – okresné kolo: TK Sambáčik –
mladšie žiačky – 2. miesto
Gymnastický štvorboj – okresné kolo, kategória

B: 4. miesto – Sabína Kunová, Simona Kunová,
Kristína Angermayerová, Nina Kunová, Lucia
Bombošová
Malí botanici – 6. miesto: Andrej Németh (III.
trieda)
II. stupeň
Majstrovstvá okresu v atletike – skok do výšky:
Erik Majer (IX. B) – 1. miesto
Talent regiónu – spevácka súťaž: Lucia Horáková,
Viktória Kunová, Tatiana Novická, (IX. B) – 1.
miesto
Vo víre tanca – tanečná súťaž: TK Sambáčik staršie
žiačky – 3. miesto
Talent regiónu – spevácka súťaž: Lucia Horáková
(IX. B) – 2. miesto
Tanečný kolotoč – krajské kolo: TK Sambáčik staršie žiačky – 2. miesto
Biblibká olympiáda, diecézne kolo: Lucia Horáková, Alica Jančovičová, Michaela Kučerková (IX. B)
– 7. miesto

Biologická olympiáda, kategória D – okresné kolo:
Matej Filo (VI. trieda) – 6. miesto
Matematická olympiáda – okresné kolo: Jakub
Tóth (VI. trieda) – 1. miesto
Rozprávkové vretienko – okresné kolo: Liliana
Paulíková (V. trieda) – 2. miesto
Dejepisná olympiáda – krajské kolo: Nikoleta Bedeová (IX. B) – úspešná riešiteľka, 9.miesto
Tanečný kolotoč – okresné kolo: TK Sambáčik
staršie žiačky – 2. miesto s postupom
Biologická olympiáda – krajské kolo: Vladimíra
Miškolciová (IX. B) – 3. miesto
Chemická olympiáda – okresné kolo: Kristián Magát (IX. A), Adam Billik (IX. B) – úspešní riešitelia
Biblická olympiáda, dekanátne kolo: Lucia Horáková, Alica Jančovičová, Michaela Kučerková (IX.
B) – 1. miesto
Story – obvodné kolo: Adam Billik (IX. B) – 2.
miesto (poézia), Noel Elkrief (VII. Trieda) – 3.
miesto (próza)
Gymnastický štvorboj – okresné kolo, kategória C:
3. miesto – Vladimíra Miškolciová, Nikoleta Bedeová, Kristína Balážová, Laura Malušová, Vanda
Tomková
Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo: Adam Billik
(IX. B) – 3. miesto
Pytagoriáda – okresné kolo: Tatiana Kucková (V.
trieda) – úspešná riešiteľka
Zimné aranžovanie: Nikoleta Bedeová (IX. B) – 1.
miesto
Malí botanici – 6. miesto: Vladimíra Miškolciová
(IX. B), Matej Filo (VI. trieda)
Jarné aranžovanie: Nikoleta Bedeová (IX. B) – 1.
miesto
Dejepisná olympiáda – okresné kolo: Nikoleta
Bedeová (IX. B) – 1. miesto, Kristián Magát (IX.
A) – 3. miesto, Matej Filo (VI. trieda) – 6. miesto
Biologická olympiáda – okresné kolo: Vladimíra
Miškolciová (IX. B) – 2. miesto
Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo:
Sofia Kukučková (IX. B) – úspešná riešiteľka
Olympiáda v slovenskom jazyku – okresné kolo:
Nikoleta Bedeová (IX. B) – úspešná riešiteľka
Technická olympiáda – okresné kolo: Adrián Piterka (IX. A) – 7. miesto, Samuel Virec (IX. A) – 7.
miesto
Náboj – matematicko-fyzikálna súťaž – okresné
kolo: 9. miesto – Samuel Holúbek, Adam Billik
(IX. B), Matúš Gazdík, Kristián Magát (IX. A)
Úspechy žiakov špeciálnej triedy “A“
Biblia očami detí – výtvarná súťaž, diecézne kolo:
Patrícia Juhasová – 1. miesto
Časopis Vrabček – ocenená práca: Terezka Ševčíková
Príroda v obrazoch: Patrícia Juhasová – 3. miesto
Biblia očami detí – výtvarná súťaž, celoslovenské
kolo: Patrícia Juhasová – 2. miesto
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Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredné školy v školskom roku 2016/2017
V školskom roku 2016/2017 bolo v našej základnej
škole 37 žiakov 9. ročníka. Všetci žiaci boli prijatí
na stredné školy v 1. kole prijímacieho konania.
Prijatí na odbor s maturitou: 31 žiakov, 84 %.
Prijatí na odbor bez maturity: 6 žiaci,16 %.
• Gymnázium, Párovská 1, Nitra – 2 žiaci
• Gymnázium, Golianova 68, Nitra – 1 žiak
• Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
Nitra – 4 žiaci
• Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského,
Piaristická 6, Nitra – 2 žiaci
• Hotelová akadémia – Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra – 3 žiaci

• Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra – 3 žiaci
• SPŠ stavebná, Cabajská 4, Nitra, staviteľstvo – 3
žiaci
• Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská
14, Nitra, veterinárne zdravotníctvo a hygiena – 1
žiak, agropodnikanie – 1 žiak
• Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de
Paul, Topoľčany, zdravotnícky asistent – 1 žiak
• Súkromné konzervatórium, Krčméryho 2, Nitra, hudba – 1 žiak
• Stredná priemyselná škola SE, Fraňa Kráľa 20,
Nitra, mechatronika – 1 žiak
• SOŠ gastronómie a CR, Levická 40, Nitra

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
Výčapy – Opatovce

a
Obec Výčapy – Opatovce
Vás pozývajú
na prehliadku speváckych súborov

Blúdila pesnička...
27. august 2017 o 15,00 hod.
Kultúrny dom Výčapy – Opatovce
Toto podujatie vzniklo vďaka finančnej podpore
Nitrianskeho samosprávneho kraja

čašník, servírka – 1 žiak
• SOŠ polytechnická, Novozámocká 220, Nitra
mechanik nastavovač – 1 žiak
mechanik elektrotechnik – 7 žiakov
obrábač kovov – 1 žiak
• Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany, kaderník – 1 žiak
• Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra
autoopravár – mechanik – 2 žiaci
• Odborné učilište internátne, Nová Ves nad Žitavou 68, Nová Ves nad Žitavou – 1 žiak
Všetkým žiakom prajeme veľa študijných úspechov.
Text: Katarína KONDELOVá

SÚŤAŽ O LÍSTKY NA KONCERT
Je nám veľkou cťou, že v piatok 29. septembra 2017 o 19,00 hod. privítame v našom kultúrnom dome najznámejšiu a najúspešnejšiu
slovenskú vokálnu skupinu FRAGILE.
Skupina je zložená z populárnych osobností, známych z divadelných dosiek a rôznych televíznych
seriálov. Bez použitia hudobných nástrojov, teda a cappella,
skupina FRAGILE interpretuje známe rock/pop/jazzové hity
svetových umelcov. Ich predstavenia sú plné nielen výbornej
hudby, ale aj skvelého humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy.
Ak patríte k fanúšikom skupiny FRAGILE, ponúkame vám
možnosť zapojiť sa do súťaže o 3 x 2 lístky na ich septembrový
koncert. Stačí ak nám do 31. augusta 2017 pošlete mená aspoň troch členov skupiny FRAGILE.
Svoje odpovede posielajte na mailovú adresu:
lujza.balkova@vycapy-opatovce.sk.
Výhercov vyžrebujeme 6. septembra 2017.

Obec Výčapy – Opatovce
vyhlasuje súťaž

O NAJKRAJŠIU ZÁHRADU
(predzáhradku, balkón)
Pošlite fotografie svojej záhrady, predzáhradky, balkóna
na mailovú adresu lujza.balkova@vycapy-opatovce.sk
alebo fotografie prineste na obecný úrad.
Termín uzávierky je

31. august 2017
O víťazovi rozhodnete Vy na webovej stránke našej obce,
kde bude počas septembra prebiehať hlasovanie.
Víťaz získa atraktívne ceny – pomocníkov do záhrady.
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INZERCIA

F R AG I LE

29.9

Výčapy - Opatovce
o 19:00 hod. - Kultúrny dom

Vstupné: 12,- €
Predpredaj: Obecný úrad Výčapy – Opatovce od 4. septembra 2017

