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• Mládežnícky futbal s veľkými úspechmi
• Nové knižné tituly v obecnej knižnici
• Predstavujeme novú pani riaditeľku
materskej školy
• Aktivity základnej školy, alebo čo nové
v školských laviciach

Fašiangy boli i tento rok veselé. O podujatiach, ktoré sa uskutočnili v tomto období sa dočítate na stranách 2 - 7.
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Fašiangy v našej obci
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožúška, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
S touto známou piesňou začali mládenci
v sobotu ráno, 25. februára, fašiangovať po
dedine. Po niekoľkých rokoch túto tradíciu

obnovili už vlani. Pomoc a podporu našli u
starostu Jozefa Holúbeka. Pätnásť mládencov usilovne nacvičilo fašiangový tanec s neodmysliteľnými dlhými palicami. Pretrvával
problém pri zaobstaraní kroja, vyšívanej
konopnej košele. V tomto roku mali oblečené jednotné, nové košele, vypracované na
ľudové motívy. Zabezpečil ich obecný úrad,
vyšila a ušila ich Mária Dávidová. Ľudové
piesne na harmonike sprevádzal Andrej
Szárszói. Spev vylákal niektorých ľudí pred

domy, zatancovali si aj odmenili mládencov.
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej
stredy nazývame fašiangy. Pôvodné slovo
na označovanie fašiangov bol mjasopust,
jedlo sa vo zvýšenej miere mäso. Neskôr sa
ujal názov fašiangy z nemeckého slova vast-schane, posledný alkoholický nápoj pred
pôstom. V tomto čase končí zima a začína sa jar. Príroda sa prebúdza zo zimného
spánku. Kedysi v posledný štvrtok, ktorý
nazývali tučný štvrtok, chodili mládenci na
obchôdzku po dedine, palicami zabúchali
na brány domov, aby pripomenuli ľuďom,
že nastáva jar, keď všetko ožíva, keď začína
nový život. Mládenci zaspievali a zatancovali tanec s palicami v kuchyni alebo na
dvore, potom vyzvŕtali v tanci dievky a ženy.
Za to boli odmenení. Na šabľu im napichli
kus slaniny, klobásy, do košíka vložili vajíčka, koláče, peniaze na spoločné posedenie a
niečo si aj vypili na zahriatie. Večer sa všetci
zišli na zábave. Počas fašiangov prevládala
bujará zábava, organizovali sa svadby a zabíjačky. Typickými jedlami boli huspenina,
praženica s klobásou a so slaninou, šišky
a fánky vyprážané na masti. Podľa ľudovej
viery konzumácia vaječných jedál a vyprážaného pečiva mala zabezpečiť rodine a hospodárstvu želanú prosperitu, ktorej základ a
predpoklady sa vytvárali na začiatku jari. V
pondelok sa začínala zábava už od desiatej
hodiny a trvala do druhej hodiny v noci. V
utorok však končila o polnoci, nakoľko nasledovala Popolcová streda. Fašiangové hry,
karnevalové sprievody masiek alebo pochovávanie basy v našej obci nebolo. Najveselšie
obdobie roka strieda štyridsaťdňový pôst.
Skončili sa všetky zábavy, vydrhli sa hrnce,
varili sa pôstne jedlá bez mäsa a bez masti.
Už vtedy ľudia dodržiavali dnes tak moderné jarné očisťovanie organizmu.
Po veselých fašiangoch trochu stíšime počas pôstu a pripravíme sa na tajomstvo Veľkej noci.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: archív obecného úradu

Zabavili sa deti i dospelí
V sobotu 18 februára sa v kultúrnom dome
konala fašiangová zabíjačka. Občania si počas dňa mohli kúpiť zabíjačkové špeciality a
pokochať sa ukážkami mäsiarskeho remesla. Popoludní zábavu odštartovali tanečnice
z tanečnej skupiny AGAIN a potom sa už

mohla začať voľná zábava pod taktovkou
skupiny ESSO BAND. Sprvoti sa zabavili
predovšetkým deti, dospeláci sa osmelili až
neskôr a predovšetkým po zhasnutí svetiel.
Každý si mohol pochutnať na chutnom
vínku našich vinárov a zabíjačkových špe-

cialitách, ktoré nachystali pracovníčky obecného úradu za aktívnej pomoci poslankýň a
poslancov obecného zastupiteľstva.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a
dúfame, že budúci rok prídete v hodnejšom
počte.
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Karneval farieb, vôní a usmiatych tvárí
Karneval, úžasný a bláznivý fašiangový ošiaľ prinášajúci ľuďom po dlhej zime farebnosť a veselosť, tak neopakovateľný nápaditosťou zručných mamičiek a jedinečný zmixovanou zmesou kostýmov presahujúcich hranice nášho sveta. Veď premena v
niekoho iného pod rúškom tajomna je aj po stovkách rokov stále v kurze. A to ani nemusíme cestovať za územie slovenského
dialektu.
Náhoda zariadila, že tohtoročná maskovaná zábava sa niesla v duchu rovnakej
myšlienky. Dopoludnia sa malí nadšenci s
trpaslíkmi zabávali na pôde školy a keďže
eufória posilnená samopašným veselím a
uvoľneným správaním bleskurýchlo stúpala
ako ortuť v teplomere počas horúcich dní,
mnohí školáci využili príležitosť a v karnevalovej nálade pokračovali aj popoludní v
réžii trpaslíkov zo škôlky. Tradičný fašiangový tanec s palicami v podaní najstarších
škôlkarov odštartoval to pravé fašiangové

veselie a zábava s pribúdajúcim časom naberala na intenzite. Rodičia posmelení súťaživosťou svojich ratolestí sa s nadšením zapojili do každej akcie, veď spokojný úsmev
na tvári drobizgu je nadovšetko. Vynaloženú
energiu doplnil doping cukrových vlákien,
ktorý pripravoval Gyula bácsi z Bátorových
Kosíh. Lákavej vôni a sladkému pokušeniu
len málokto odolal a škodlivosť zubom nikto
neriešil, veď čaro cukrovej vaty spočíva hlavne v tom, že si ju nemôžete dopriať každý
deň. Slávnostným vyvrcholením bola veľká

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.
Tešíme sa na vaše fotografie.

poschodová torta s prskavkovým efektom,
ktorá vyzerala veľmi vábivo, preto zástup na
ňu siahal až na koniec sály.
Neúprosný čas a pokročilá tma za oknami
zábavu pomaly zatvárala. Karneval skončil a
len málokomu sa chcelo ísť domov. Usmiate
tváre totiž nezhasli s príchodom tmy, lebo
správne vytušili, že sa o rok pri ďalšej karnevalovej fieste stretnú zas.
Text: Patrícia HALáSZOVá
Foto: archív obecného úradu

Naša budúcnosť závisí
od minulosti našich predkov...

Historické fotografie. Pri pohľade na ne sa u niektorých z
nás vynoria nostalgické spomienky, u iných vyčaria úsmev
na tvári. Preto sme sa rozhodli začať so zberom starých
fotografií našich domov, ulíc, ľudí.
Touto cestou prosíme našich občanov, ktorí majú v zásuvkách a škatuliach dobové fotografie z našej dediny,
aby sa zapojili tohto procesu. Budeme vďační za fotografie Výčap – Opatoviec, našich občanov, folklóru, aktivít z
minulých rokov, ktoré zverejníme na našej stránke. I takouto cestou chceme uchovať spomienky na minulosť a
umožniť nahliadnuť do histórie i mladšej generácii.
Naskenované fotografie spolu s popisom, čo resp. kto sa na
fotke nachádza, môžete poslať na email: lujza.balkova@
vycapy-opatovce.sk, alebo nám môžete fotografie priniesť
na obecný úrad, kde ich naskenujeme a ihneď vrátime.
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Tínedžerský vek školského plesu

Tradícia školských plesov vo Výčapoch –
Opatovciach mala v tomto roku malé jubileum – organizoval sa už 15. školský ples.
Dámy v plesových róbach a elegantní páni
sa 21. januára 2017 od 19. hodiny výborne
zabávali v Kultúrnom dome vo Výčapoch
– Opatovciach. Na parkete sa stretli pani
učiteľky základnej školy, rodičia ich žiakov,
bývalí žiaci základnej školy a ostatní hostia.
Ples tradične organizovali Rodičovská

rada a Školská rada pri ZŠ Výčapy – Opatovce, za čo im patrí veľká vďaka. Ďakujeme predovšetkým predsedníčke RZ pani
Magdaléne Krajčovičovej a predsedníčke
ŠR PaedDr. Gabriele Lieskovcovej, ktoré dokázali zorganizovať pre dobrú vec tím šikovných rodičov, ale aj našich bývalých žiakov.
Všetci spoločnými silami zabezpečili úspešný priebeh tohto kultúrno-spoločenského podujatia, na ktorom nechýbala dobrá

hudba, bohatá tombola, chutná večera aj so
zákuskom, kvalitné občerstvenie, tanečné
vystúpenia TK Again a TK Sambáčik, originálne tance a naozaj výborná zábava všetkých hostí. Na plese vystúpili aj známi zabávači a imitátori Robo Kaizer a Peter Meluš.
Školské plesy sú pre našu základnú školu
veľmi prospešné. V priebehu predchádzajúcich rokov bol z finančných prostriedkov
získaných z plesov zakúpený školský nábytok do 14 tried a v priebehu letných prázdnin v roku 2016 bola zriadená v základnej
škole z týchto prostriedkov dokonca prírodovedná učebňa. Patrí za to veľká vďaka
všetkým organizačným tímom školských
plesov. Sme veľmi radi, že o toto podujatie je
stále záujem a že vzájomná spolupráca medzi školou, rodičmi a obcou sa môže rozvíjať
aj touto formou.
V mene našich žiakov a učiteľov ďakujem
ešte raz aj všetkým organizátorom 15. školského plesu, našim cteným sponzorom, ale
aj všetkým tým, ktorí svojou účasťou na plese podporili našu základnú školu. Už teraz
sa tešíme na 16. školský ples.
Text: Mária Civáňová,
riaditeľka základnej školy
Foto: archív základnej školy

Záhradkársky ples
Vyvrcholením fašiangového obdobia v
našej obci už neodmysliteľne býva Záhradkársky ples. Jeho tradícia sa začala písať
pred 32 rokmi, keď ho organizovali ešte
naši otcovia vo vinárni. Boli to komorné,
napriek tomu však vždy veselé a priateľské
stretnutia záhradkárov a ich rodín. Skvelá
nálada z nich sa začala šíriť, pribúdali noví
hostia nielen z našej, ale aj z okolitých dedín a Nitry.
Vďaka zanietenosti organizátorov ples naberal na prestíži a obľúbenosti, jeho úroveň
bola z roka na rok vyššia, napriek tomu si
zachováva svoj priateľsko-rodinný ráz. Nebolo tomu inak ani na 32. ročníku. Ten sa
konal na fašiangovú sobotu 25. februára
2017 v kultúrnom dome. Otvorenie patrilo
už tradične roztomilým tanečníčkam skupiny Again, pod vedením Slávky a Mariky
Kunových.
O gurmánsky zážitok sa postarali reštaurácia Amigo, p. Klenková a p. Maňurová.
Lahodné vínko na stoloch dodali pivnice z Čajkova. Hudobná skupina BARONI
z Bánoviec nad Bebravou prvým taktom

zdvihla viac ako 180 prítomných hostí do
tanca. Krásne odeté dámy a páni tancovali do skorého rána, nálada gradovala a o 5.
hodine rannej na parkete skandovalo 80
tancujúcich hostí, ktorí nechceli pustiť fantastických Baronov domov.
Veľké poďakovanie organizátorov patrí
všetkým sponzorom, ktorí hodnotnými a
krásnymi cenami prispeli do tomboly. O
atraktívne ceny (benzínová kosačka, plynový záhradný ohrievač, stolová píla, pobyt v
kúpeľoch Rajecké Teplice....) bol veľký záujem, výhercovia boli nadšení.
Organizátori sa tento rok rozhodli, že finančný výťažok z tomboly venujú deťom vo
Výčapoch – Opatovciach. Tak sa aj stalo, a
deťom v materskej škole, špeciálnej triede
ZŠ, tanečnej skupine Sambáčik a tanečnej
skupine Again poputovala pekná suma.
Spokojnosť organizátorov a ich hostí dáva
predzvesť, že budúcoročný ples by mohol
byť aspoň takto dobrý. Tešíme sa!
Text a foto: Ingrid Jurkin
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Zväz záhradkárov pomáha
Tradícia Plesu záhradkárov v tomto roku
pokračovala už 32. ročníkom v poradí. Jeho
účastníci sa zhodli na tvrdení, že to bol
TOP ples v jeho existencii. Pre žiakov špeciálnych tried a tanečnej skupiny Sambáčik
sa stal výnimočným vďaka finančnému

príspevku v hodnote 600,- Eur, ktoré odovzdala jedna z jeho organizátoriek, MUDr.
Ingrid Jurkin, našej pani riaditeľke. Ples
tak nadobudol nový – charitatívny rozmer,
za čo si zaslúži náš obrovský obdiv a veľké
ĎAKUJEME! Aj vďaka Vašej podpore sa

môžu naše deti tvorivo rozvíjať a prezentovať na verejnosti s výsledkami svojej práce v záujmových útvaroch a reprezentovať
nielen základnú školu, ale i našu obec.
Text a foto: Eva Veseličová

Degustácia vín priniesla našim vinohradníkom
zlaté medaily aj titul Šampión výstavy
Kedysi sme poznali iba biele a červené víno. Dnes však mnohým z nás nie sú cudzie názvy ako cuvée, neskorý zber, výber z
hrozna alebo barikové víno. Aj takéto vínne moky dnes ponúkajú nadšenci z našej obce a okolia.
Stále sa zvyšujúcu kvalitu obľúbeného,
mierne alkoholického, voňavého a prírodného hroznového nápoja, potvrdil 6.
ročník Výstavy vín, ktorý zorganizoval Vinohradnícky spolok Výčapy – Opatovce.
V kultúrnom dome v tomto roku ponúkli
návštevníkom 140 bielych a 24 červených
a ružových vín zo štrnástich obcí z Nitrianskeho a Topoľčianskeho okresu. Na
podujatí opäť nechýbala ponuka výborných domácich klobások, jaterníc, čiže po
našom huriek a pečeného mäsa. Výbornú
náladu robili miestni Podzoborskí heligonkári a tak nečudo, že kultúrny dom
praskal vo švíkoch. Záujem o ochutnávky
vín v obciach totiž stále stúpa a to nielen u
nás. Ako povedal Peter Kuna z Vinohradníckeho spolku Výčapy-Opatovce, drobní
vinohradníci, nadšení pre víno, sa začínajú
stále viac organizovať ale aj vzdelávať a to
sa odrzkadľuje na kvalite ich produktov.
„Medzi tradičné odrody stále patrí Rizling
vlašský, Müller, hoci ten je zdá sa, v našom
okolí na ústupe. Veltlínske zelené je silno
zastúpené, ale pribúda aj Rizling rýnsky, z
ktorého nám prichádza stále viac vzoriek. Z
tých modernejších je to Sauvignon, Chardonnay, alebo z červených Cabernet sauvignon, a objavujú sa aj novošľachtence ako
Devín a Dunaj a vinohradníci sa púšťajú

aj do ďalších nových odrôd,“ hovorí Peter
Kuna. Zatiaľ ale výrazný nárast vinohradníkov v spolku necítia, skôr sa mnohí iba
informujú a zaujímajú o možnosti ako a
kde pestovať vinič, ale aj to je podľa neho
dobrá správa, že vinohradníctvo nielen v
našej obci má budúcnosť. „Viacerí sa informujú ohľadom prenájmu vinohradov,
keďže tí starí vinári postupne odchádzajú a
nevládzu robiť a väčšinou je to tak, že potomkovia o to, bohužiaľ, záujem nemajú.
Aj napriek tomu sa tešíme, že prichádza tá
mladšia generácia, ktorá snáď bude pokračovať v našich šľapajách a tie vinohrady nezostanú napospas,“ dodáva.
O vinohrady, ktoré ležia nad našou obcou
a je z nich krásny výhľad do okolitej krajiny, sa v súčanosti stará a obrába ich tridsať
vinohradníkov. Niektoré sú ukážkové, iné
už menej, ale aj tieto sa ich majitelia alebo
nájomcovia snažia udržiavať „pri živote“.
Pretože ako hovorí ďalší člen Vinohradníckeho spolku Michal Magáth, ochutnávka
vín je len čerešničkou na torte. Ale aj tá si
vyžaduje veľa organizačných schopností a
práce, podobne ako dopestovanie dobrého
vínka. „V prvom rade musí byť dobre pripravená pôda, hnojenie, strihanie, zelené
práce – vylamovanie, okopávanie, ochrana
pred škodcami alebo chorobami. A tiež sme

sa to všetko nenaučili hneď, debatujeme o
tom medzi sebou aj s kolegami z okolia,
ťaháme jeden druhého dopredu. Dnes používame novšie technológie, nerezové sudy,
kúpili sme si rosiče, postrekovače a už je to
niekde inde ako voľakedy. Nestačia drevené sudy aj keď samozrejme červené vína sú
ideálne do bariku. Ťahajú nás v tom napríklad kolegovia z Krškán, ktorí už majú barikové sudy. Doba totiž ide ďalej a nás teší
hlavne to, že je stále väčší záujem verejnosti
o naše domáce a regionálne vína.“
Michal Magáth získal na tohtoročnej výstave dve zlaté medaily za Dornfelder a Cuvée biele a Peter Kuna za Rizling vlašský a
Veltlínske zelené. Ladislavovi Čepilekovi sa
okrem troch zlatých medailí pre Savignon,
Chardonnay a Veltlínske zelené podarilo
získať aj titul Šampión výstavy pre Chardonnay, výber z hrozna. A ako sa ukazuje
tohtoročná úroda po mimoriadne mrazivej
zime? Podľa vinohradníkov to zatiaľ vyzerá, že časť vinohradov zamrzla, ale všetko
sa ukáže na jar, keď začne vinohrad pučať a
ožívať. My im samozrejme prajeme peknú
úrodu, pretože to bude prvý predpoklad,
aby sme si výborné vína a super náladu
mohli vychutnať aj o rok.
Text: Jolana Čuláková
Foto: archív vinohradníckeho spolku
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Výlet skautského oddielu
v Banskej Štiavnici očami jedného skauta

So svojimi bratmi a sestrami som sa vybral
preskúmať krásy mesta Banská Štiavnica.
Tento výlet začal ako inak cestou do tohto
mesta zapatrošeného v údolí. Ja ako veľký
bujak som si zmyslel že to vyskúšam vlastným autom, čím sa aj naskytla možnosť zobrať batožinu, aby som nešiel naprázdno,
lebo kto by sadol do auta takému jazdcovi na
červenom koni. Auto má koní dosť, 55, tak
som zapriahol batožinu a vybral som sa na
cestu. Vymyslel som to tak, že pôjdem rovno zo školy a mohol by som tam do tmy byť.
Nepodarilo sa mi to, prišiel som až po tme.
Ale prekvapivo som prišiel skôr ako autobus
s ostatnými členmi posádky. Ako som sa vylodil, zistil som, že prvé auto, ktoré vyrazilo
o trošku skôr tam už je asi hodinu. Prekvapilo ma to, ale na to že ja som išiel po bohom
zabudnutej ceste a oni po diaľnici, tak to
bol celkom úspech. Naša prvá noc prebehla
hladko nikto nekričal zo sna, takže sa to dá
pokladať za úspech. O chrápaní nehovorím,

lebo to by bolo na knihu o nejakých nočných
príšerách. Ráno ďalšieho dňa sme rozlepili
oči a chystali sme sa na raňajky, ktoré boli v
celku dobré, ale čo by ste chceli keď sme si
ich robili sami. Po zašpinení nejakého riadu
sme sa vybrali na „prechádzku,,. Mala to byť
prechádzka na 30 minút, ale ja ako veliteľ
som mal jasný príkaz sa vrátiť za dve hodiny, pretože sa mal v tom čase variť guláš, teda
obed. Na cestu som vyfasoval mapu, na ktorej bola vyznačená kalvária ako miestu dojazdu. Hneď ako sme prišli na námestie, ktoré
bolo hneď pri našom hosteli svätého Juraja,
som zistil, že to je už len 20 minút, tak som
pohotovo zareagoval a vybral som sa iným
smerom. Samozrejme, čo čert nechcel stratili
sme sa. Našťastie žijeme vo svete moderných
technológií, tak som vytiahol z vačku smartfón, na ktorom som naťukal GPS navigáciu.
Ukázala mi, že sa nachádzame 2 hodiny od
kalvárie. Tak sme sa vybrali po zabudnutých
uličkách chodníkoch medzi stromami, kde

sme sa museli predierať. Ale nakoniec sme sa
dostali na kopec, z ktorého bolo pekne vidieť
celú Štiavnicu, ale aj kalváriu. Ešte šťastie, že
sme sa stratili, pretože sa nám naskytli nádherné výhľady. Pomaly sme sa dostali na
kalváriu, na ktorej veľmi fúkalo, takže sme sa
moc nezdržali a vrátili sme sa do mesta. Keď
sme sa blíži ku hostelu, tak mi bolo naznačené, že ešte máme hodinu čas, takže blúdenie
mestom bolo zahájené. Videli sme ešte veľa
krás mesta Banská Štiavnica, ale všetkým sa
už omrzelo kráčať, tak sme sa vrátili na obed.
Po obede, keď nám vytrávilo sme sa hrali hry,
ktoré boli naozaj náročné ako napríklad plazenie sa v spacákoch a všeličo iné. Po hrách
sme mali chvíľu voľno pokiaľ sa spravila večera. Po večeri sme išli do svetoznámej čajovne
klopačka. Hneď ako sme vošli, ucítili sme tú
atmosféru, ktorá nás uniesla do čarovného
sveta čaju. Mali tam čaje od výmyslu sveta.
Doposiaľ som si myslel, že je len granulovaný
a čierny čaj. Po tomto zážitku som sa rozpamätal z tohto omylu. Vyskúšali sme asi všetky
čaje, čo tam mali. Najviac z nás si objednalo
Masalu, to je čaj, ktorý má prečistiť telo a ako
som sa dopočul ozaj ich to prečistilo. Bolo to
niečo ako výplach žalúdka. Z čajovne sme vyšli prečistený a plný chutí s plnými mechúrmi. Ako sme prišli na hostel, boli sme unavení, tak sme sa pobrali do spacákov a spali
sme ako polená. Okrem niektorých jedincov,
ktorí nemohli späť, tak vymýšľali príbehy o
najlepších skautoch. Ráno ďalšieho dňa sme
po raňajkách išli do kostola na omšu. V tento
posledný deň sme toho nerobili moc veľa iba
sme sa pobalili a plný zážitkov sme sa vrátili
domov.
Text: Samo Kopček
Foto: archív zboru

Deň sesterstva a la karneval
Ako to už býva u nás zvykom vo februári, tak ani tento rok nebol výnimkou, preto
sme sa 25. februára o 15,00 hod stretli v našej skautskej klubovni, aby sme oslávili Deň
sesterstva v karnevalových maskách. Tento
rok sa každá družina zladila do jednej témy
v maske, a teda okolo nás pobehovali Indiáni, smetiari, Mimoni, Gumkáči ale aj vodník,
fitneska, kráľovná či Super rodinka. Keďže v
sobotu sa slávili ešte aj Fašiangy, družina Žralokov nám zaspievala typickú pieseň „Fašiangy, Turíce“.
Zborová vodkyňa po zakričaní zborového
pokriku a zaspievaní skautskej hymny všetkých privítala a trošku poskúšala mladšie

ročníky či vôbec tušia, prečo ich skautské
sestry práve 22. februára každý rok slávia
svoj sviatok. Miňonka z družiny Gepardov to
vedela celkom presne a aj tí najmenší vďaka
nemu vedia, že v tento deň sa narodil zakladateľ skautingu Bí –Pí – lord Robert Baden
– Powell of Gillwell ako aj jeho manželka
Olave. Po darčekoch, ktoré si pripravili naši
skautskí bratia pre sestričky sme sa posilnili
domácimi dobrotami od mamičiek, babičiek
či samotných skautiek a zahrali si spoločne
hry či trochu potancovali. Už teraz sa tešíme
na ďalšiu spoločnú zborovú akciu J
Text: Jana Tóthová
Foto: archív zboru
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Úspešný seniorský rok 2016
Je už tradíciou našej základnej organizácie
JDS, že v posledný fašiangový deň organizuje pre svojich členov „fašiangové posedenie“
pozostávajúce z členskej schôdze a kultúrno-zábavnej časti spolu s občerstvením. A
tak sme sa 28. februára 2017 stretli zase, aby
sme spravili odpočet za minulý rok. V hodnotiacej správe o činnosti mohla predsedníčka ZO JDS vo Výčapoch – Opatovciach
Mgr. Emília Čerešňová konštatovať, že ciele
ktoré sme si dali a boli v Pláne činnosti na
rok 2016, sme úspešne splnili. Úspešnosť
spočíva hlavne v rôznorodosti aktivít, čím je
predpoklad zaistenia záujmov našej členskej
základne.
Prvým vlaňajším podujatím bolo ukončenie fašiangu pekných kultúrnych programov, ktorý bol zadaný v tomto duchu.
Členky speváckej skupina Nádej zahrali
humorné scénky z dedinského prostredia
a zaspievali obľúbené ľudové piesne. Muži
zase zatancovali fašiangový tanec. Piesne z
celého Slovenska nám hrali a spievali Podzoborskí heligonkári. Fašiang ukončila folklórna skupina z Koniaroviec „pochovávaním basy“.
Veľmi pekné a dojímavé bolo posedenie pri
príležitosti Dňa matiek. Okrem tradičných
domácich účinkujúcich nás prednesom básne prekvapila p. Chúmová. Skupina Nádej z
Topoľčian a klienti zo sociálneho zariadenia
Benefit Ľudovítová boli svojimi piesňami a
vystúpením oživením tohto sviatku. Súčasťou programu bola aj výstavka sušených a
pestovaných liečivých byliniek, ako aj starodávnych riadov a náradia v kuchyni. Výstavku si prezreli aj žiaci materskej a základnej
školy.
Aktívni a úspešní boli aj naši zástupcovia na okresných športových hrách, ktoré
organizovala ZO JDS Cabaj – Čápor, kde
pani Viola Bedeová získala dve zlaté a jednu
bronzovú medailu. Zúčastnili sme sa aj na
turnaji v petangu v Lužiankach. Pri organizovaní 5. ročníka športových hier našou ZO,

sme boli milo prekvapení veľkým záujmom
súťažiach o najlepšie umiestnenie. Tu sa objavilo viacero nových víťazov z jednotlivých
disciplín.
Vydaril sa nám aj zájazd za poznávaním
krás a histórie stredného Považia, kde sme si
prezreli Park miniatúr slovenských hradov,
zámkov a kostolov. Potom sme navštívili
Trenčiansky hrad. Cestou domov sme sa zastavili v Malej a Veľkej Skalke.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme
zorganizovali prehliadku viacerých speváckych skupín. Nebýva zvykom, aby sa naraz
a na jednom mieste stretlo a bavilo sa toľko
nadšencov propagujúcich slovenskú ľudovú
pieseň. Bolo to krásne podujatie.
Rok 2016 sme ukončili slávnostným vianočným posedením za prítomnosti Mikuláša, kde boli obdarovaní aj naši jubilanti.
Záver roka sa niesol spievaním vianočných
kolied. „Bol to úspešný rok“, konštatovala p.
Čerešňová.
Po hodnotiacej správe nasledovala správa
o hospodárení, správe revíznej komisie. V
rámci diskusie vystúpil starosta obce Ing.
Holúbek. Poďakoval našej organizácii za
vykonanú prácu a zaželal veľa ďalších úspechov. Taktiež pani Alchusová – delegátka

OO JDS konštatovala, že odvedená práca a
činnosť našej organizácie je na vysokej úrovni. Záverom členskej schôdze bolo odsúhlasenie uznesenia a Plánu činnosti na roku
2017.
Na veľmi aktuálnu tému „Bezpečnosť a
ochrana zdravia a majetku seniorov“ hovorili zástupkyne polície Mgr. Matejová a Mgr.
Miková.
Ďalej pokračovala kultúrno-zábavná časť
nášho posedenia. Členky speváckej skupiny Nádej, spolu s Podzoborskými heligonkármi a mužskou speváckou skupinou,
predviedli scénky a zaspievali piesne z
voľakedajších čias fašiangov, vrátane palicovaného tanca. Veľmi krásnym dojmom
zapôsobili naši malí škôlkari, ktorí svojim
vystúpením potešili prítomných. Po chutnom občerstvení nasledovala tombola. Za
dodané ceny chcem touto cestou poďakovať
všetkým darcom a sponzorom. Tiež by som
chcel poďakovať aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto
nášmu vydarenému podujatiu. Prajem vám
všetkým veľa zdravia, hodne sily a elánu do
ďalšieho života.
Text: Milan Lacena
Foto: archív ZO JDS Výčapy – Opatovce

Adventný koncert

Vianočné obdobie končí 6. januára, na
sviatok Troch kráľov. V tento večer v našom kostole vyvrcholila séria adventných
koncertov.
Pätnásťčlenný komorný orchester Collegium Cantorum z Nitry viedol dirigent
Štefan Madari. Programom sprevádzal
Erik Sitár. Na úvod zaznela skladba od J.
S. Bacha Memento. V podaní sláčikového

orchestra sme si vypočuli diela A. Corelliho, J. H. Hopkinsa, J. Pachelbela, G. B.
Pergolesiho a M. Giulianiho. Obdivovali
sme virtualitu sólistov A. Svitača, L. Ciesarikovej, J. Konáreka, M. Slamku a N.
Kováčovej. Medzi hudobnými skladbami
sme si vypočuli báseň aj sólový spev.
Členmi orchestra sú učitelia umeleckých škôl a milovníci hudobného umenia.

Orchester plní aj školiteľskú funkciu. V
repertoári má diela nemeckých autorov,
ktorí väčšinou pôsobili ako organisti vo
veľkých chrámoch.
Počas hodinového koncertu sme ukončili vianočné sviatky. Nech duch Vianoc
zostane medzi nami aj vo všedné dni nového roka.
Text: Gabriela Jánošková
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Mládežnícky futbal s veľkými úspechmi,
ale bez záujmu divákov
Prípravkári
V aktuálnom ročníku 2016/2017 sa počas
jesennej časti súťaže prípravkárom podarilo
obsadiť po štyroch turnajoch prvé miesto v
skupine, kde pôsobia s tímami zo Zbehov,
Veľkého Cetína, Chrenovej a Mojmíroviec.
Chlapci síce nikdy nenastúpili v rovnakej
zostave, keďže vždy niekto chýbal a aj výkony boli kolísavé, ale keďže skupina je vyrovnaná dokázali sme sa udržať na prvom
mieste.
Počas zimných mesiacov sme sa začali
postupne venovať novým ročníkom a chlapci a dievčatá vo veku od 5 do 9 rokov si už
zahrali aj prvý halový turnaj, na ktorom obsadili veľmi pekné tretie miesto. Deti z tejto
kategórie budú nastupovať za prípravku v
jarnej časti Miniligy Miňa Stocha (MMS) a
postupne naberať prvé zápasové skúsenosti
na tráve. Turnaj sa konal 11. marca v Preseľanoch a Výčapy – Opatovce reprezentovali:
Janko Varga, Nathanael Kuna, Lukáš Fedák,
Adam Lehotský, Juraj Ďurčo, Timo Kušš,
Damian Lakatoš, Dominika Čuláková, Hanka Ďurčová, Matúš Čulák. Na tréningoch sa

zúčastňujú aj: Majo Kollárik, Jakub Sahulčík, Alex Lehotský.
Počas zimnej halovej sezóny sa nám so
staršími prípravkármi podaril historický
úspech, keď sme na doteraz najsilnejšie obsadenom halovom turnaji MMS (17 družstiev) obsadili prvé miesto. Chlapci na tomto turnaji hrali veľmi obetavo a svoju dravosť
a temperament zo skupiny preniesli aj do
vyraďovacej časti. Vo štvrťfinále sme porazili Zbehy 6:0 a v semifinále po remíze 2:2 s
Močenkom nasledovali penalty. S pokojom
Angličana ich naši chlapci zvládli a postúpili
sme do finále, kde nás čakala veľmi silná a
suverénne hrajúca Chrenová. Vo finále siahli chlapci na dno svojich schopností a všetci
podali priam neuveriteľné výkony hlavne
v defenzíve a v bráne. Na začiatku sme zaskočili súpera rýchlym gólom a strelou Alexa Vargu pod brvno. Potom Chrenovčania
vytvorili veľký tlak a vyrovnali. Už keď sme
mysleli, že si opäť zastrieľame penalty, Janko
Varga po chybe brankára dal gól na 2:1. Po
obetavom kolektívnom výkone sme tak získali dovtedy najväčší halový úspech na tejto

úrovni. Individuálne ceny získali Alex Varga
– najlepší hráč turnaja a Patrik Svorad – najlepší hráč nášho tímu. Za starších prípravkárov nastupovali: Michal Berec, Alex Varga,
Patrik Svorad, Alex Kuna, Luboš Kondela,
Enriko Lakatoš, Janko Varga, Fady Dkhoka.
Ďalej počas sezóny: Peter Svorad, Tomáš
Berec, Filip Kučerka, Oliver Matyo, Adam
Tóth, Lukáš Berec.
Mladší žiaci
Jesenná časť sezóny mladším žiakom vyšla
tak isto nad očakávania. Vo veľmi silnej skupine sme od začiatku súperili s dvoma tímami (ČFK, Mojmírovce). Prvé Mojmírovce
nás porazili 2:4. Remíza s ČFK a lepšie skóre
nás posunulo na jesenné druhé miesto. Prirodzený posun vekových kategórií budeme
realizovať aj na tejto vekovej kategórii a
všetci starší prípravkári budú nastupovať za
mladších žiakov a naberať postupne skúsenosti na väčšom ihrisku.
Zimná halová sezóna bola priam fantastická, ale aj netradične dlhá. Väčšina chlapcov
poctivo chodila na tréningy a zúčastňovala
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sa turnajov, čo prinieslo aj svoje ovocie. Na
turnaji organizovanom ObFZ Nitra, kde sa
zúčastnilo 22 družstiev zo štyroch okresov,
sme získali taktiež historické prvé miesto.
Po prvom mieste v skupine, kde nás strelecky netradične ťahal najmä obranca Ondrej
Čulák, sme sa v semifinále stretli s ČFK. Desať sekúnd pred koncom sme vyhrávali 1:2,
no nakoniec z toho boli penalty, ktoré sme
zvládli suverénne a najrýchlejšie ako sa dalo,
teda 2:0. Vo finále nás čakala opäť suverénna
futbalová akadémia z Horných Salíb (vychováva hráčov pre maďarský Györ). Spôsob,
akým v semifinále sfúkli Kolíňany z nás robil veľkého outsidera. Pri nástupe, keď som
porovnával našich drobcov so súperom,
ktorí boli všetci ako jeden, mi nebolo všetko
jedno, zovrelo mi hrdlo a začal som sa modliť. No súpera sa nám aj priprávkárom podarilo zaskočiť úvodnými gólmi. Po druhom
našom góle súper pochopil, že sa asi sami
neporazíme a dotiahol sa na 2:3. Vtedy sme
boli zrelí na uterák, ale podaril sa nám obrat
a vyrovnanie po individuálnej akcii Patrika
Barbiríka. Súper do minúty upravoval na 3:4
a opäť viedol. To už ale moji malí bojovníci
evidentne pochopili, že taká príležitosť ako
hrať a nebodaj vyhrať takýto turnaj nepríde

každý deň, v poslednej minúte sme upravili
prudkou strelou opäť Patrika Barbiríka na
4:4. Naša radosť bola obrovská a do penált
sme išli s tým, že nemáme čo stratiť. V bráne
suverénny Tomáš Čulák, ktorý získal aj cenu
za najlepšieho brankára, opäť nepustil ani
jeden gól a posledný víťazný aj sám strelil.
Po tak napínavom finále vypukla obrovská
radosť. Chlapci naskákali na seba, objímali
sa a niektorí boli tak dojatí, že až plakali a
pre všetkých to bolo, ako keby sme vyhrali
ligu majstrov. Individuálne ceny získali: Tomáš Čulák – najlepší brankár, Alex Varga a
Patrik Barbirík v all star tíme.
Mladší žiaci sa v období január, február
a marec zúčastnili halovej ligy o pohár starostu Koniaroviec v Preseľanoch. Zo štyroch
turnajov sme dva vyhrali, raz skončili druhí
a raz tretí, čo nám zabezpečilo prvé miesto
a zisk pekného putovného pohára. Najlepším strelcom ligy sa stal Patrik Barbirík s 15
gólmi.
Za mladších hráčov nastupovali: Ondrej
Čulák, Patrik Barbirík, Marek Kondela, Tomáš Čulák, Boris Nergeš, Alex Varga, Patrik
Svorad, Peter Svorad, Janko Varga. V sezóne
ešte nastupovali Michal Berec, Patrik Rybnikár.
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Starší žiaci
Minuloročná sezóna bola najúspešnejšia
za posledných desať rokov, keď pod vedením Silvestra Molnára vyhrali naši žiaci
celú sezónu. V aktuálnom ročníku sme
chceli nadviazať na tento úspech, čo sa nám
z časti podarilo ziskom jesenného prvého
miesta. V hale sme sa na začiatku zimy
trápili, ale postupne sme sa zlepšovali. Na
halovom turnaji ObFZ sme aj dosť smolne nepostúpili do vyraďovacej časti. Dvaja
kľúčoví hráči boli zranení alebo chorí, ale
aj napriek tomu sme s neskorším víťazom z
Čeladíc dokázali vyhrávať 2:0, no nakoniec
nám chýbali sily, prehrali sme 2:3 a bohužiaľ nepostúpili ďalej.
Za starších žiakov nastupovali: Martin
Uhrín, Jakub Štefčík, Lukáš Barbirík, Erik
Svorad, Daniel Trsťan, Adrian Piterka, Roland Benca, Dominik Trsťan, Lukáš Pavlovič, Lukáš Čepílek, Viliam Šarközi a počas
sezóny vypomáhali takmer všetci mladší
žiaci.
Počas halovej sezóny nám pomáhali k
zorganizovaniu turnajov pre deti najmä
Reštaurácia Amigo, JR Tronic a Tomáš
Tóth – Výkup surovín, za čo veľmi ďakujeme.
Aj napriek všetkým spomínaným úspechom môžem skonštatovať, že v našej dedine je záujem o mládežnícky futbal takmer
nulový. Na zápasy mladších žiakov občas
príde zopár divákov aj napriek tomu, že sa
hráva v piatok poobede, zväčša o 17 hodine. Na zápasy starších žiakov nechodí
takmer nikto, čo je veľmi smutné. Myslím,
že deti reprezentujú našu obec vzorne a
zaslúžili by si aspoň trochu pozornosti. Zápasy žiakov sa budú od jari konať v sobotu
poobede v hracom čase dospelých.
Text a foto: Martin Čulák

Kijácová obhájila prvenstvo
Športový klub stolného tenisu Výčapy –
Opatovce už tradične, v závere roka, usporiadal Vianočný turnaj v stolnom tenise neregistrovaných hráčov.
Prihlásení súťažiaci, rozdelení do piatich
Výsledky:
Ženy a dievčatá:
1. Alena Berecová
2. Diana Čuláková
3. Zuzana Tóthová
Kategória 8 – 11 rokov:
1. Tatiana Kucková
2. Tomáš Berec
3. Lukáš Čulák

kategórií, bojovali o čo najlepšie umiestnenie
a prví traja v každej kategórii boli odmenení
medailou a diplomom. V príjemnej atmosfére za zelenými stolmi prebiehali kvalitné
súboje. Vyvrcholením bol finálový zápas v

Kategória 12 – 20 rokov:
1. Martin Čulák
2. René Čulák
3. Tomáš Čulák
Kategória 20 – 45 rokov:
1. Zuzana Kijacová
2. Martin Čulák
3. Marek Kucka

Kategória 45+:
1. Karol Mišuta
2. Marián Buday
3. Ladislav Bomboš
Text a foto: Ladislav Hupka

hlavnej kategórii 20 – 45 rokov medzi Martinom Čulákom a Zuzanou Kijácovou, ktorá po vyrovnanom súboji obhájila vlaňajšie
prvenstvo. Organizátori turnaja sa tešia na
ďalší ročník.
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Zo záväzných nariadení obce vyberáme
Na základe skutočnosti, porušovania
ustanovení prijatých všeobecne záväzných
nariadení obce, si vám dovoľujem dať do
pozornosti niektoré časti VZN č. 1/2011 o
Prevádzkovom poriadku pohrebísk na území
Obce Výčapy – Opatovce ako i VZN č. 2/2011
o Parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.
Zámerom pripomenutia nižšie uvedených
ustanovení nariadení obce, ktoré sú obcou
vydávané v rámci plnenie úloh samosprávy,
nie je „nastolenie režimu povinností, zákazov
alebo sankcií“ ale pripomenutie si ich záväznosti pre všetkých obyvateľov obce, osoby
podnikajúce na území obce, ako aj pre všetky
osoby nachádzajúce sa na území obce.
V prípade nariadenia o prevádzkovom
poriadku pohrebísk to nie je len o spoločenskom poslaní pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých spôsobom
zodpovedajúcim zdravotným predpisom, ale
je to i o úcte k pamiatke našich zosnulých a
našej zodpovednosti k danosti ušľachtilých
ľudských vzťahov nielen počas sviatkov, ale i
v priebehu celého roka. Dodržiavanie uvedených ustanovení si dovoľujem dať do pozornosti i na základe zistených nálezov zvyšnej
betónovej zmesi v kríkoch zelene cintorína
ako i zvyškov po čistení pracovných mechanizmov v priestoroch cintorína.
V prípade nariadenia o parkovaní vozidiel
ide skôr o pripomenutie si pravidiel dodržiavania verejného poriadku v obci, ochrany
verejnej zelene ako i občianskeho spolunažívania vo vzťahu držiteľov a prevádzkovateľov
motorových vozidiel k ostatným peším účastníkom premávky. V neposlednom rade je to
i pripomenutie si, že parkovaním vozidiel
na miestnych komunikáciách a chodníkoch
hlavne v zimnom období, bránime často strojom a mechanizmom pri vykonávaní odhŕňania snehu a posypu komunikácií a chodníkov, ako i v prejazde vozidlám vykonávajúcim
zvoz komunálneho odpadu.

Prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Výčapy – Opatovce
Na pohrebisku sa smie vykonávať činnosť
iba po predchádzajúcom písomnom súhlase
prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý bude vydaný na základe žiadosti o úpravu hrobového
miesta, ktorú podáva nájomca hrobového
miesta (článok 6 bod. 2 VZN).
Nájomca hrobového miesta je povinný:
• užívať hrobové miesto podľa nájomnej
zmluvy;
• udržiavať poriadok na pohrebisku;
• na vlastné náklady zabezpečovať údržbu
hrobového miesta a udržiavať poriadok v
okolí 30 cm od neho, najmä zabezpečiť, aby
hrobové miesto bolo odburinené, očistené a
zbavené znehodnotenej výzdoby;
• vopred písomne oznámiť prevádzkovateľovi všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobov (článok 9 bod 2 VZN).
Kamenárske a pohrebné firmy sú povinné
pri realizácii prác dodržiavať stanovené rozmery hrobového miesta a prevádzkový poriadok pohrebiska. Po realizácii prác odviesť na
vlastné náklady zvyškový stavebný materiál,
zeminu a upraviť okolie hrobového miesta
(článok 6 bod 3 a 4 VZN).
• Vstup motorových vozidiel na pohrebiská
bez osobitného povolenia je zakázaný.
• V okolí hrobu sa zakazuje vysádzať stromy, kríky a inú nadrozmernú zeleň.
• Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený
prerušiť alebo zastaviť práce, ak zhotoviteľ
porušuje ustanovenia prijatého záväzného
nariadenia obce a jeho činnosť by porušila
pohrebný obrad.
O parkovaní a odstavení vozidiel na
miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách
• Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci
je povolené, ak to nevylučujú ustanovenia §
8 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
alebo ustanovenia nariadenia obce (článok 2
bod2 VZN).

• Na verejnej zeleni, chodníkoch a nespevnených plochách, ktoré nie sú na účel parkovania a státia určené je státie a odstavenie
všetkých druhov vozidiel zakázané ( článok
2 bod 3 VZN).
• Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku,
kde by motocykel, motorové vozidlo alebo
prípojné vozidlo vytvorilo prekážku plynulého pohybu chodcov, to neplatí, ak ide o
zastavenie a státie, ktoré nepresiahne 3 minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov
(článok 2 bod 4 VZN).
• Všetci držitelia a prevádzkovatelia motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel, mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si
parkovanie a odstavenie svojich vozidiel na
vlastných alebo na tento účel zriadených alebo prenajatých priestoroch (článok 3 bod 3).
• V obytnej zóne obce je zakázané odstavovať a parkovať samostatne stojace nákladné
vozidlá nad 3,5 tony, prípojné vozidlá, prívesy
a návesy za nákladné motorové vozidlá, prípojné vozidlá za osobné automobily a za jednostopové vozidlá. Zastavenie jazdnej súpravy v obytnej zóne je povolené iba na dobu
nevyhnutú na uloženie a zloženie tovaru (
článok 3 bod 5)
• Okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave vozidla je
na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách zakázané jazdiť s nadmerne znečisteným vozidlom alebo s vozidlom
prepravujúcim náklad, ktorý znečisťuje
miestnu komunikáciu; státím vozidiel znemožňovať čistenie a údržbu komunikácií a
verejných priestranstiev, odvoz komunálneho odpadu, znemožňovať bezpečný vjazd a
výjazd na pozemky vo vlastníctve fyzických
a právnických osôb; jazdiť po verejnej zeleni
a chodníkoch, zastaviť a stáť na nich; vykonávať údržbu a opravu motorových vozidiel,
vrátane výmeny olejov a doplňovania pohonných hmôt (článok 6 bod 1 VZN).
Jozef Holúbek, starosta obce

Povinnosť vybaviť si nový občiansky preukaz sa týka aj vás
Obecný úrad oznamuje občanom, že do
registra adries boli zapísané ulice v obci a
pridelené orientačné čísla všetkým rodinným domom. To znamená, že každý rodinný dom má doterajšie súpisné číslo a k nemu
priradenú ulicu s orientačným číslom. Každému vlastníkovi nehnuteľnosti bude domov
zaslané oznámenie o pridelení orientačného
čísla.
Podľa zákona o občianskych preukazoch

je povinnosťou každého občana požiadať
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru o
vydanie nového občianskeho preukazu do
30 dní s názvom ulice a orientačným číslom. Táto výmena občianskeho preukazu je
bez poplatku.
Bližšie informácie na obecnom úrade u
Ing. Jarmily Bernátovej alebo na telefónnom
čísle: 037/7795150 alebo 0908 726 873.
Oddelenie dokladov OR PZ Nitra sídli na

Piaristickej ulici 5 (na Vršku).
Úradné hodiny:
Pondelok
8,00 – 15,00
Utorok		
8,00 – 15,00
Streda		
8,00 – 17,00
Štvrtok		
8,00 – 15,00
Piatok		
8,00 – 14,00
Telefónne čísla: 096130 – 3412, 3413,
3414, 3415, 3416.

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
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Počet čitateľov neustále stúpa
V súčasnosti pravidelne navštevuje obecnú
knižnicu 62, prevažne detských čitateľov. V
uplynulom mesiaci sa knižničný fond obohatil o 30 nových knižných titulov, v hodnote
356,73 €. Veríme, že i tieto nové knihy prilákajú ešte viac knihomoľov.
Zoznam nových kníh v obecnej knižnici:
Literatúra pre dospelých:
Jorn Lier Horst: Šarha
Shari Lapena: Pár od susedov
Silvia Jezerská: Každý trapas sa počíta
Dominik Dán: Smrť na druhom brehu
Juraj Červenák: Diabol v zrkadle
Samuel Bjork: Sova
Katarína Gillerová: Ilúzia šťastia
Jorgen Brekke: V ľudskej koži
Mária Hamzová: Obyčajné šťastie

Marta Fartelová: Vôňa tvojej duše
Jozef Karika: Trhlina
Andrea Rimová: Popol a hriech
Michael Hjorth: Hrob v horách
Danielle Steel: Vzácne dary
Jana Šulková: Skús to znovu
Darina Hamarová: Slzy anjela
Karin Slaughter: Pekné dievčatá
Krystal Sutherland: Srdcu nerozkážeš
Ava McCarthy: Mŕtve tajomstvo
George R. R. Martin: Hra o tróny
George R. R. Martin: Súboj kráľov
George R. R. Martin: Tanec s drakmi 1: Sny
a Prach
George R. R. Martin: Tanec s drakmi 2: Po
hostine
George R. R. Martin: Hostina pre vrany

Monika Wurm: Nesmieš ma milovať 2: Prekliaty tanzanit
Literatúra pre deti a mládež:
David Walliams: Dedkov veľký útek
Thomas C. Brezina: Tyranosaurov ostrov
Tibor Szendrei: Bob a tom: Expedícia Afrika
Gabrielle Kent: Alfie Bloom: Tajomstvo zakliateho hradu
Tajný život maznáčikov
Dávame do pozornosti stále trvajúcu BURZU KNÍH, počas ktorej si môžete vyradené
knihy kúpiť za 0,10 €.
Obecnú knižnicu môžete navštíviť vždy v
stredu v čase 13,00 – 17,00 hod.

Štatistika za rok 2016:
Narodení:
21
Prisťahovaní:
45
Zomrelí:		
26
Odsťahovaní:
44
Sobáše:		
18
Počet obyvateľov k 1. 1. 2016		
Počet obyvateľov k 31. 12. 2016		

2 181
2 177

Spoločenská rubrika

Zoznam jubilantov

od 11. decembra 2016 – 26. marca 2017

od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

Vitajte na svete
Leo Cimboray
Nina Hamarová
Teo Brunovský
Leila Farská
Patrik Gráfel
Eliška Macáková
Amélia Mičíková
Ivana Mikušíková
Tobias Čámpai

Zostanete v našich spomienkach
Monika Bellová, 88 r.
Alžbeta Čuláková, 79 r.
Zoltán Molnár, 61 r.
Žigmund Tóth, 89 r.
Vilma Magáthová, 87 r.
Jozef Holúbek, 71 r.
Matej Dávid, 79 r.
Terézia Magáthová, 78 r.
Matilda Kunová, 69 r.

60 rokov
Anna Balková, František Lénart
Slavomír Fiksel, Vladimír Kompas
Mária Boboňová, Jozef Gráfel
Dana Dávidová, Valéria Tóthová, Alena Čuláková
70 rokov
Peter Molnár, Peter Macho,
Justína Valentínyová
Helena Novická
75 rokov
Mária Kunová, Dezider Macho,
Mária Čurgaliová
Ján Kuna, Júlia Machová,
Emília Čerešňová
80 rokov
Mária Budayová
Jozef Bojda
85 rokov
Julianna Dlábiková

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
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Predstavujeme novú pani riaditeľku materskej
školy – Bc. Mária Beňová
Ešte v minulom
storočí som po vyštudovaní SPgŠ nastúpila do môjho prvého
zamestnania, do Materskej školy vo Výčapoch – Opatovciach,
a ostala som v nej až

doteraz.
Po úspešnom zvládnutí výberového konania som 1. januára 2017 zmenila pozíciu učiteľky za riaditeľku. V nasledujúcich piatich
rokoch môjho pôsobenia v riadiacej funkcii
by som chcela naplniť víziu školy :
Chceme byť rešpektovanou vzdelávacou
inštitúciou so zmysluplným školským vzdelávacím programom, ktorý zefektívni edukáciu podporovanú zážitkami. Chceme sa
vyprofilovať na školu rodinného typu.
V spolupráci s rodinou chceme vytvárať
klímu a prostredie na prežívanie radostného a spokojného detstva a položiť základ pre
ďalšie roky života dieťaťa. Ak chcem víziu
školy zrealizovať, musím nájsť v doterajšej
činnosti všetky pozitíva, vybrať to, v čom je
škola dobrá, ale hľadať aj rezervy a úskalia,
ktorých odstránenie by nás posunulo ďalej.
Ciele a úlohy rozvoja materskej školy by
som zadefinovala v štyroch kľúčových oblastiach jej ďalšieho rozvoja:
• skvalitňovanie edukačného procesu v
materskej škole
• podporovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov
• zvyšovanie úrovne materiálno-technického vybavenia školy
• rozvíjanie spolupráce rodiny a školy, spolupráce s inými subjektmi.
V edukačnej oblasti sa zameriam na rozvíjanie predčitateľskej a jazykovej gramotnosti; rozvíjaní multikultúrnej a regionálnej
výchovy; zabezpečovaní depistáže v spolu-

práci CPPPaP v Nitre; rozvíjaní vyjadrovacích schopností detí, bezchybnú výslovnosť;
úzku spoluprácu s logopédom a rodičmi;
podporovanie rozvíjania digitálnych kompetencií u detí, a tým aj rozvoja tvorivého
myslenia s využívaním IKT a primeraným
aplikovaním vo výchovno-vzdelávacom
procese; pripravenosťou deti na bezproblémový vstup do základnej školy.
V oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov budem motivovať pedagogických zamestnancov k ďalšiemu kontinuálnemu vzdelávaniu,
zvyšovaniu si kvalifikácie aj o atestačné
vzdelávanie a budovaní svojho kariérneho
rastu. Budem vyžadovať od pedagogických
zamestnancov zdokonaľovanie sa v práci s
PC, využívaní moderných informačných
technológií v praxi. V zakomponovaní moderných metód a foriem práce do výchovno-vzdelávacej činnosti.
V oblasti materiálno-technického vybavenia školy sa zameriam na dopĺňanie školskej
knižnice aktuálnymi publikáciami, detskou
a odbornou literatúrou, dopĺňanie edukačných materiálov, telovýchovných pomôcok,
hračiek, učebných pomôcok, pokračovaní v
rekonštrukcii sociálnych zariadení, v zariaďovaní tried a jedálne funkčným nábytkom.
V spolupráci so zriaďovateľom sa podieľať
na rekonštrukcii kúrenia a rozvodov vody
v budove a výmene železných preliezok za
drevené. Chcela by som premeniť terasy na
priestor pre pestovanie úžitkových rastlín a
zabezpečiť vytvorenie pocitového chodníka
na školskom dvore. V oblasti prehlbovania
spolupráce rodiny a školy, spolupráce s inými subjektmi sa zameriam na získavanie dôvery rodičov cez spoločné aktivity materskej
školy s rodinou; v individuálnom poradenstve; na poskytovaní ucelených informácií
o dieťaťa rodičom primeranou formou a na
primeranej odbornej úrovni; aj naďalej sa

budeme zúčastňovať na kultúrno – spoločenskom živote obce a organizovať podujatia, aktivity, tvorivé dielne s rodičmi, obcou,
speváckou skupinou Nádej, ZŠ.
Z pohľadu dlhodobého zamerania materskej školy som vytýčila nasledovné ciele:
• uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou,
• vytvoriť podmienky pre zdravý fyzický,
psychický, sociálny, emocionálny a etický
rozvoj detí, rešpektovať princípy humanizmu a demokracie,
• v edukácii pracovať podľa ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a školského vzdelávacieho programu
„Škola plná zážitkov“, revidovať, aktualizovať jeho obsah v záujme detí,
• pripraviť deti na primárne vzdelávanie,
pozornosť venovať deťom s OPŠD,
• rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, podporovať zdravé sebavedomie, sebaistotu a jedinečnosť detí,
• modernizovať a dopĺňať materiálne vybavenie školy,
• finančné prostriedky zabezpečiť zapájaním sa do projektov a prostredníctvom
poukázania 2 % dane pre OZ ZRMŠV-O,
• vytvárať pozitívnu klímu na škole,
• akceptovať odporúčané pokyny MŠ SR v
zmysle POP MŠ SR na príslušné školské
roky.
Pri realizácii Koncepcie rozvoja Materskej
školy Výčapy – Opatovce sa spolieham na
podporu celého kolektívu materskej školy,
rodičov, zriaďovateľa. Budeme postupovať
uvážene, na základe konkrétnych faktov a
stále budeme mať pred očami citát:
„Povedz mi a zabudnem,
ukáž mi a ja si spomeniem,
nechaj ma zúčastniť sa a ja pochopím“.
(Konfucius)
Text: Mária Beňová
Foto: archív Márii Beňovej

Zápis do materskej školy
Už o pár mesiacov sa rozlúčime s predškolákmi, ktorí úspešne zvládli predprimárne
vzdelávanie a začnú sa vzdelávať v základnej škole. Do uvoľnených skriniek v šatni,
postieľok v spálni, stoličiek v triede zasadnú
novoprijaté deti. Zápis detí do Materskej
školy Výčapy – Opatovce pre školský rok
2017/2018 sa uskutoční v termíne od 15.

mája do 18. mája 2017 v budove materskej
školy.
Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného
lekára pre deti a dorast. Prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti

s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou. Ostatné podmienky
prijímania určí riaditeľka a po prerokovaní s pedagogickou radou budú zverejnené
na úradnej tabuli obce, na webovej stránke
obce a materskej školy, na viditeľnom mieste (oznamy pre rodičov) v materskej škole.

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

Riaditeľka materskej školy prijíma deti
na predprimárne vzdelávanie na základe
vydania rozhodnutia. Pri vydávaní rozhodnutí zohľadňuje splnenie podmienok
prijímania dieťaťa, kapacitu materskej
školy a platnú legislatívu, ktorá bližšie
určuje počet detí v jednotlivých triedach materskej školy. Je v kompetencii
riaditeľky zaradiť deti do tried a vytvoriť
triedy podľa kapacitných a priestorových
možností, aké materská škola má. Do
materskej školy nie je možné prijať deti
nad počet stanovený školským zákonom.
Tešíme sa na všetkých, ktorí majú záujem
o naše výchovno – vzdelávacie zariadenie. Stretneme sa na zápise do materskej
školy.
Text: Mária Beňová
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OZNÁMENIE

Riaditeľka Materskej školy Výčapy – Opatovce v zmysle § 59 ods.3 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej
škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. oznamuje, že zápis detí do materskej
školy pre školský rok 2017/2018 sa bude konať

od 15. mája 2017 do 18. mája 2017
v čase od 10,00 do 16,00
v materskej škole

Rodič je povinný:
•
podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej
škole (žiadosť je dostupná na www.msvycapyopatovce.sk alebo v MŠ)
•
predložiť spolu so žiadosťou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní
dieťaťa
•
k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa
na porovnanie údajov k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

Ako si nažívame v materskej škole

Od januára sme v materskej škole okrem
vzdelávacích aktivít absolvovali aj iné činnosti, ktorými sme podporovali výchovu a vzdelávanie detí.
Dňa 17. januára 2017 nás navštívilo bábkové
divadlo Svetielko so Zimnou rozprávkou. Do
deja príbehu sa zapájali aj deti. Dozvedeli sa
ako žijú zvieratká v zime ako by sme sa o ne v
tomto ročnom období mali starať.
Celý február sme žili fašiangami. Dňa 7. februára 2017 k nám prišiel ujo Hlbocký, ktorý
nám predviedol hru na netradičných hudobných nástrojoch: gajdy, fujara, píšťalka,
drumbľa, heligónka. S ujom si deti zaspievali

detské ľudové piesne. Okrem hudobných nástrojov nám predstavil rôzne remeslá, ktoré v
dnešnej dobe vidíme zriedkavo.
Fašiangový karneval organizovali 17. februára 2017 piati trpaslíci v sále kultúrneho
domu. Deti z materskej školy sa postarali o
veselý, vážny aj tradičný palicový tanec. Pre
rodičov a deti si trpaslíci pripravili súťaže v
rôznych disciplínach, ktoré boli odmenené
atraktívnymi cenami. Aj tento rok si všetci
pochutnali na výbornej torte a sladkej cukrovej vate.
Vo vyzdobenej školskej jedálni sa konal v
materskej škole 24. februára 2017 Karne-

val zvieratiek. Hudba a spev sa niesol celou
materskou školou. Karnevalové masky si pochutnali na miešanom ovocí, fánkach a džúse.
Aj hudobný koncert Simony Hudákovej,
ktorý sa konal 28. februára 2017, sa niesol v
znamení spevu, tanca a dobrej zábavy. Deti
pomáhali Simsalale spievať, tancovať, hrať na
rytmických nástrojoch.
V ten istý deň, 28. februára 2017, nás pozvali
členovia Základnej organizácie dôchodcov vo
Výčapoch – Opatovciach na fašiangové posedenie seniorov. Predškoláci ukázali starším
fašiangovníkom palicový tanec a predškoláčky im k palicovému tancu zaspievali pieseň
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Fašiangy – Turice. Ich snaha bola odmenená
potleskom a sladkou odmenou.
Dňa 21. februára 2017 sa deti vybrali na exkurziu do Nitrianskej hvezdárne. Lektorka
ich pútavou formou oboznámila s vesmírom,
planétami, hviezdami. Taktiež si deti prezreli ďalekohľad. Do výtvarnej súťaže na tému:
„Vesmír očami detí“, prispeli aj deti z našej
materskej školy.
Celý marec sa nesie v téme Z rozprávky do
rozprávky. Dňa 1. marca 2017 Natália Dávidová a Dominika Čuláková prezentovali
svoje vedomosti z počítačovej a matematickej
gramotnosti v materskej škole Koniarovce.
Matematické úlohy riešili na interaktívnej
tabuli v rozprávke Rukavička. Ich úsilie odmenili diplomom a vecnými cenami. Gratulujeme!
Deti z 3. A a 3. B si pre nás nacvičili divadielka. 3. A si pripravila veršovanú rozprávku:
O Červenej čiapočke a 3. B zdramatizovala
veršovanú rozprávku Medovníkový domček.
Za odmenu všetkým malým hercom deti z 1.
triedy vyrobili cukríkové slniečka.
V stredu 15. marca 2017 sa vybrali deti z 3. A

a 3. B na exkurziu do miestnej knižnice. Od
p. Dávidovej sa dozvedeli ako sa v knižnici
dajú požičiavať knihy a veľa zaujímavostí o
knihách.

Viac fotografií z aktivít nájdete na našej webovej stránke: www.msvycapyopatovce.sk
Text: Mária Beňová
Foto: archív materskej školy

FAŠIANGY v základnej škole
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...jedna
z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto
však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch
Veľká noc a presne sedem týždňov po
Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky,
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej
stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú

prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará
zábava, organizujú sa svadby, zabíjačky.
Žiaci našej základnej školy sa vedia tiež
zabávať, a tak svojimi fašiangovými maskami, tancom a spevom obveselili v pondelok 27. februára svojich spolužiakov,
pani učiteľky, deti z materskej školy, v obci
okoloidúcich ľudí, pána starostu a pracov-

níkov obecného úradu. Žiakov hudobne
sprevádzali známi heligonkári z obce- pán
Pavol Svorad a pán Ján Rapan, za čo im
veľmi pekne ďakujeme. Sme radi, že naši
žiaci spoznávajú aj touto zážitkovou formou ľudové zvyky a tradície a že sa im páčia.
Text: Mária Billiková
Foto: archív obecného úradu
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Lyžiarsky výcvik v Makove
Lyžiarsky výcvik Základnej školy vo Výčapoch – Opatovciach sa uskutočnil od 6. do 10
februára 2017. Na výcvik nastúpilo spolu 25
žiakov – 2 žiaci z 9. B triedy, 5 žiaci z 8. ročníka a 18 žiakov zo 7. ročníka. Výcvik prebiehal
v lyžiarskom stredisku Ski Makov, výprava
bola ubytovaná v penzióne Poľana v Makove.
Lyžiarske stredisko Ski Makov bolo 3 km
od penziónu, žiaci sa presúvali kyvadlovou
dopravou. Výcvik sme zabezpečili v lyžiarskej škole Mount. School, výcvik viedli 3 inštruktori. Výcvik prebiehal v dopoludňajších
a popoludňajších hodinách. Žiaci boli prerozdelení do 3 družstiev, žiaci, ktorí mali už
skúsenosti s lyžovaním vytvorili 1. družstvo
a zdokonaľovali sa vo svojich zručnostiach,
lyžovali na miestnych modrých a červených
zjazdovkách a využívali zakúpené skipasy.

Úplní začiatočníci postupne vytvorili ďalšie
dve družstvá a ich výcvik prebiehal v lyžiarskom zariadení lyžiarskej školy na miernom
kopci, vhodnom pre začiatočníkov, v priebehu druhého dňa sa aj ich výcvik presunul
na modrú zjazdovku s využitím 300 m vleku.
Títo žiaci zvládli základy lyžovania, naučili
sa bezpečne zastaviť, zdvíhať sa po páde, postupne prešli na jazdu v pluhu a k prívratným
oblúkom. Zvládli jazdu na vleku a na záver
výcviku boli dostatočne pripravení prejsť na
bežné modré zjazdovky. Vo výcviku sme dosiahli 100 % úspešnosť, výcvik začali aj skončili všetci prihlásení žiaci. Teší nás, že lyžovať
sa naučili aj žiaci z Iraku a patria tak k prvým
úspešným lyžiarom z Iraku na Slovensku.
Text: Jozef Janči
Foto: archív základnej školy

Európsky deň 112
Dňa 10. februára 2017 sa v Školskom klube
detí pri Základnej škole Výčapy – Opatovce,
uskutočnila beseda. V rámci tematického
dňa sa výchovno-vzdelávacia činnosť venovala Európskemu dňu 112. Pozvanie na besedu prijala pani Billiková. Pozornosť venovala
najčastejším poraneniam a prakticky žiakom
ukázala spôsob konania – či samotného
ošetrenia. Rozprávala žiakom o dôležitosti

svojej práce. Beseda bola veľmi zaujímavá a
pútavá. Výsledkom bolo mnoho otázok od
žiakov, pretože sa o práci záchranára chceli
dozvedieť čo najviac. Touto cestou sa chceme poďakovať pani Billikovej za to, že medzi
nás prišla a poskytla nám cenné informácie
týkajúce sa prvej pomoci a záchrane ľudského života.
Text: Zuzana Kunová
Foto: archív základnej školy
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Hviezdoslavov Kubín
– školské kolo
Hviezdoslavovho Kubína sa v tomto roku
zúčastnilo 39 recitátorov.
Porota v zastúpení Mgr. M. Civáňovej, Mgr.
Ľ. Arpášovej, Mgr. L. Molnárovej a Mgr. K.
Kondelovej mala veľmi ťažké rozhodovanie.
Bodovala: prednes, výber textu, výslovnosť
a celkový dojem, ale nakoniec sa rozhodla
vybrať tých najúspešnejších, ktorí dokázali
čo najlepšie prezentovať svoj vybratý text.
I. kategória – poézia
1. miesto – Kristína Angermayerová 4. A
2. miesto – Simona Kunová 4. A
3. miesto – Sarah Gregorová 2. B
I. kategória- próza
1. miesto – Liana Čuláková 3. tr.
2. miesto – Sabína Kunová 4. A
3. miesto – Daniel Hayden 3. tr
II. kategória – poézia
1. miesto – Tália Fábryová 6. tr.
2. miesto – Adriana Angermayerová 6. tr.
3. miesto – Marek Kondela 6. tr.
II. kategória – próza
1. miesto – Liliana Paulíková 5. tr.
2. miesto – Alexandra Halászová 5. tr.
3. miesto – Tatiana Kucková 5. tr.
III. kategória – poézia
1. miesto – Adam Billik 9. B
2. miesto – Filip Hupka 7. tr.
III. kategória – próza
1. miesto – Sofia Kukučková 9. B
2. miesto – Noel Elkrief 7. tr.
3. miesto – Lucia Horáková 9. B
Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých
miestach v poézii a v próze, reprezentovali
našu školu 16. marca 2017 v obvodnom kole
v Nitre. Adam Billik, žiak 9. B triedy získal
3. miesto v III. kategórii poézie.
Hviezdoslavov Kubín v špeciálnych triedach
Dňa 15. marca 2017 školská knižnica bola
miestom, kde žiaci oboch špeciálnych tried
súťažili v prednese poézie. Do súťaže ich
pripravovali triedne pani učiteľky a rodičia.
Deti podali výborné výkony, texty básní
prenášali spamäti. Porota v zložení p. riaditeľka Mgr. Civáňová, špeciálne pedagogičky
Mgr. Veseličová a Mgr. Vlčková udelili nasledovné poradie:
1. miesto:
Lucia Chudá
		Patrícia Juhásová
		Petra Hurbanová
2. miesto:
Matúš Chudý
3. miesto:
Samuel Bojkovský
		
Daniel Igor Ďuran
Blahoželáme.
Text: Vlasta Vlčková
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