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• Harmonogram vývozu komunálneho
a separovaného odpadu v roku 2017
• Starosta obce bilancuje rok 2016
• Vyberáme zo záväzných nariadení obce
• Zopár slov na rozlúčku...
• Čas Vianoc

Býva zvykom na našej škole slávnostne prijať prvákov do žiackeho cechu. Nebolo tomu inak ani tento rok. Viac sa dočítate
na 9. strane

Mikuláš navštívil našu obec i tento rok a to veľmi štýlovo, na saniach. Viac na 2. strane

Tento rok sa príprava adventných vencov niesla v duchu okrúhleho výročia. Výšku výťažku a účel, na ktorý bude tento rok použitý sa
dočítate na 10. strane
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Mikuláš konečne prišiel na saniach

Predvečer Mikuláša si všetky deti doma
čistia čižmičky a ukladajú ich do okien, aby
im do nich v noci tento dobrý svätý priniesol dobroty. A ak deti poslúchajú, zvykne ich
navštíviť aj naozajstný Mikuláš s anjelom a

Psychiatria
ESTERIS

pre tých neposedných aj s čertom doma, v
škole, škôlke a pod. V našej obci sa už stalo
zvykom, že Mikuláša vždy spoločne očakávame v kultúrnom dome.
A čakali sme veru aj tento rok. Deti z mater-

skej školy, najmladší členovia tanečnej skupiny Again ale aj školáci si pripravili krátky
program a všetci sme verili, že ho naše piesne a básne privolajú... Keď sme začuli zvuk
koča, vedeli sme, že sa blíži k nám a preto
sme sa rýchlo všetci presunuli pred kultúrny
dom, aby sme ho konečne videli prichádzať
na koči. A tí najšikovnejší ho aj videli. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi anjelom a
čertom sa priviezli na krásnom vysvietenom
koči. Očká tých najmenších žiarili a ani tí
starší neverili vlastným očiam...
Samozrejme Mikuláš nezabudol na dobroty pre všetky dobré deti a odovzdal ich svojim pomocníkom – pani učiteľkám, ktoré mu
balíčky pomohli rozdať, kým on vozil deti
na svojom zázračnom koči. Bol to krásny
večer, plný radosti a zázrakov.
Text: Jana Kunová
Foto: archív obecného úradu

Blúdila pesnička...

My ako družina Hviezdičiek sme si
pre náš oddiel pripravili malú halloweensku hru.
Dej sa odohrával na psychiatrii ESTERIS, kde zamestnanci psychiatrie žiadali o
pomoc. Zavolali si preto detektívov, ktorí
mali za úlohu vyriešiť sériu vrážd. Nebolo to však také jednoduché. Na detektívov
číhali rôzne nástrahy, ako napríklad dlabanie tekvíc, hľadanie kačky... Za každé splnené stanovište dostali indíciu. Nakoniec
sa detektívom podarilo prípad vyriešiť.
Vrahom nebol nik iný, ako samotná doktorka, ktorá mala k pacientom najbližšie,
no po čase sa sama stala psychicky chorou.
O doktorku sa už potom postaral šerif,
ktorý poďakoval detektívom za pomoc, a
na znak vďaky ich pozval na malé občerstvenie a halloweensku párty.
Text: Jana Kunová
Foto: archív zboru

V jedno krásne nedeľné popoludnie sa zišli
seniori Výčap – Opatoviec do svojho kultúrneho stánku, aby si zaspievali a pripomenuli
si mesiac, ktorý patrí tradične im – čiže seniorom. Je to mesiac október – mesiac úcty
k starší. V tomto duchu sa nieslo celé popoludňajšie stretnutie. Na pozvanie miestnej organizácie JDS pod vedením Emílie Čerešňovej zavítali do našej obce folklórne spevácke
skupiny, aby nám svojim spevom spríjemnili
vzácne to chvíle nášho kultúrneho dňa.
A veru, to boli krásne prežité chvíle, ktoré nám môže závidieť aj naša mládež. Za
prítomnosti našich okresných a miestnych
predstaviteľov sme predviedli a ukázali to, čo
nám naši rodičia a starí rodičia zanechali. Sú
to krásne kroje a prekrásne piesne, ktoré tvorili a spievali si popri svojom ťažkom živote a
namáhavej práci.
V programe vystúpili viaceré spevácke sku-

piny ako Baránok z Horných Lefantoviec,
Lužiančanka z Lužianok, Krojovanka zo Zemianskych Sadov, Briezka z Vrábeľ a samozrejme nechýbali ani domáci účinkujúci a to
spevácka skupina Nádej, Mužská spevácka
skupina a Podzoborskí heligonkári. Bo to
veľký zážitok vidieť a počuť toľko nadšených
ľudí, ktorí dokážu rozdávať to krásno, čo v
nich je. „ Veľká vďaka patrí všetkým takým
ľuďom“, bolo povedané z úst našich hostí. Dúfam, že je to názor všetkých ľudí dobrej vôle,
ktorí sa u nás v to krásne popoludnie zišli.
Myslím si, že u ľudí v našej obci je chyba, že
nevyužívajú možnosť, ktorú majú ponúknutú
a väčšina ostáva doma.
Za pekne prežité chvíle ďakujem všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o
zdarný priebeh tohto podujatia.
Text: Estera Dlábiková
Foto: archív obecného úradu
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Vianoce na Podzoborí
V predvečer tretej adventnej nedele, v
čase radostného očakávania Vianoc, usporiadalo Krajské osvetové stredisko v Nitre
7. ročník prehliadky vianočných zvykov a
obyčajov pod názvom Vianoce na Podzoborí.
V neďalekých Bádiciach sa zišli folklórne,
spevácke skupiny a sólisti z podzoborských
obcí. Vo svojich vystúpeniach predstavi-

li varenie lekváru na jeseň, činnosti počas
dlhých zimných večerov ako boli priadky.
Spevácka skupina Nádej z Výčap – Opatoviec zaspievala ľúbostné piesne. Adventné
obdobie je časom príprav na Vianoce. Príbeh o štyroch adventných sviečkach predniesla Gabriela Jánošková. A potom sme sa
už započúvali do piesní a básne o Ježiškovi
v jasličkách, o anjeloch a pastieroch, o naj-

krajších sviatkoch roka, o Vianociach. Na
konci programu, pri plameni sviečok, sme
si zaspievali pieseň Tichá noc – Csendes éj.
Občerstvili sme sa výbornou kapustnicou, pochutili si na sladkých koláčikoch s
horúcim punčom. Bolo to príjemne strávené folklórne popoludnie v predvianočnom
čase.
Text: Gabriela Jánošková

Príhovor starostu obce k ukončeniu roka 2016
Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, keď sa
stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia.
Čas, keď si sadáme k štedrovečernému
stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a
lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na chvíľu zastaviť a zaspomínať si na chvíle prežité v
tomto roku.
Spomíname si aj na svojich blízkych, ktorí
sú ďaleko, aj na tých, ktorí už, bohužiaľ, nie
sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Tento čas je však aj časom hodnotenia a
rekapitulácie prijatých predsavzatí a plánov,
obzretím sa za tým, čo nám uplynulých dvanásť mesiacov prinieslo.
Tak ako po roky minulé, i v tohtoročnom
poslednom čísle nášho obecného periodika
si vám v nasledujúcich riadkoch dovoľujem
zhrnúť najdôležitejšie fakty roka, ktorý sa
stane o pár dní pre nás už minulosťou.
I napriek ukončeniu projektu „Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Výčapy – Opatovce“ v stanovenom termíne do
31. decembra 2015, prvý štvrťrok tohto roku
sa stále niesol v znamení jeho realizácie.
Každý úspešný žiadateľ, ktorému boli na takýto projekt poskytnuté prostriedky z fondu
EÚ bol povinný projekt nielen zrealizovať
a finančne vyúčtovať v zmysle stanovených
podmienok oprávnenosti poskytnutia dotácie v predĺženom termíne realizácie projektu
t.j. najneskôr do 30. 6. 2016, ale bol povinný
i vykonať porealizačné svetelno-technické
merania zrekonštruovanej svetelnej sústavy a deklarovať tak splnenie požadovaných
technických parametrov deklarovaných v
žiadosti o poskytnutie dotácie.
V mesiaci marec bola uskutočnená realizácia projektu Zvýšenie bezpečnosti chodcov v
obci Výčapy – Opatovce. Projekt bol zameraný na nasvietenie priechodu pre chodcov
na ceste I/64 v km 79,530 asymetrickými

LED svietidlami, ako aj montáž aktívnych
signalizačných zariadení – LED gombíkov
zapustených do telesa vozovky. Celkové náklady projektu vo výške 9 761,53 EUR boli
hradené z poskytnutej dotácie Ministerstva
vnútra SR ako aj 5% spolufinancovanie obcou.
V mesiacoch jún až júl sa uskutočnila realizácia projektu Rekonštrukcia priestorov
KD Výčapy – Opatovce – 1NP a 2NP. V
danom prípade bola vykonaná v rámci III.
etapy rekonštrukcia priestorov kultúrneho
domu a to v časti, ktoré sú využívané organizáciami a združeniami pôsobiacimi v
obci. V rámci rekonštrukcie boli vykonané
stavebné práce pozostávajúce z demontáže
starej zdravotechniky a následnej montáže
zdravotechniky novej, demontáže starých
radiátorových telies, ktoré boli nahradené
novými vykurovacími telesami, vybúraní
podláh z keramickej dlažby, následnej pokládky podláh a soklíkov novou dlažbou,
vnútorných náterov a malieb. Celkové náklady predstavovali sumu 21 574,18 EUR.
Možno konštatovať, že ukončením týchto
prác budova kultúrneho domu tak dostala nový vzhľad aj v rámci interiérových
priestorov.
V mesiacoch júl až august prebehla realizácia projektu s názvom Obnova sociálno-hygienického zázemia MŠ. V rámci tohto
projektu boli vykonané stavebné, vodárenské a kúrenárske práce na sociálnych zariadeniach materskej školy. Celkové náklady
na projekt boli vo výške 34 720,24 EUR.
Na realizáciu tohto projektu boli obci poskytnuté finančné prostriedky z rezervného
fondu predsedu vlády Slovenskej republiky.
V mesiaci september obec zrealizovala
zakúpenie komunálneho traktora JOHN
DEERE a komunálnej techniky (vlečka,
mulčovač, radlica) v celkovej výške 31
851,40 EUR.
V tomto mesiaci boli realizované i sta-

vebné úpravy na nevyužívanej časti areálu
ČOV, kde bol zriadený zberný dvor.
V mesiacoch október až december boli
realizované práce i na projekte Doplnenie prvkov verejného osvetlenia. V rámci
štyroch častí projektu boli osadené nové
stožiare a úsporné LED svietidlá verejného
osvetlenia v častiach obce, časť I. – chodník pre peších od Pohostinstva Fázik tzv.
surdík, časť II – chodník pozdĺž areálu
základnej školy, časť III – miestna komunikácia spájajúca obce Výčapy – Opatovce
a Ľudovítová a na jar budúceho roku bude
vykonaná i výmena drevených stĺpov za
oceľové stožiare s osadením LED svietidiel
v areáli materskej školy. Celkové náklady
na realizáciu doplnenia prvkov verejného
osvetlenia budú sú vo výške 14 602,13 EUR.
V mesiaci november bola vykonaná i rekonštrukcia časti nástupnej plochy (výbočiska autobusov) autobusovej zastávky II.
V tomto roku obec podala i viacero žiadostí o poskytnutie dotácie na realizáciu
projektov v roku 2017.
V rámci vyhlásenej výzvy Slovenskou
inovačnou a energetickou agentúrou, Operačný program Kvalita životného prostredia, bola v mesiaci apríl podaná Žiadosť
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na realizáciu projektu s názvom
Zníženie energetickej náročnosti budovy
obecného úradu Výčapy – Opatovce. Celková požadovaná výška NFP je 158 994,31
EUR. Predmetom predloženého projektu je
komplexná obnova budovy obecného úradu s prioritným zameraním sa na zníženie
spotreby energetickej energie pri prevádzke
budovy. Zámerom projektu bude rekonštrukcia a modernizácia systému vykurovania a vyregulovania vykurovacieho systému,
modernizácia systému osvetlenia v interiéri
budovy a aplikácia lokálnych rekuperačných
stenových jednotiek pre spätné získanie
tepla, čim sa zlepší energetická efektívnosť
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Večerný severný pohľad zo štúdie

Večerný západný pohľad zo štúdie
a zvýši sa energetická hospodárnosť stavebného objektu. Podkladom pre identifikáciu
jednotlivých investičných opatrení bolo
vypracovanie energetického auditu Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.
V rámci Programu obnovy dediny bola
v mesiaci október podaná Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 na realizáciu projektu Revitalizácia verejného
priestranstva pred pomníkom padlých.
Realizácia tohto projektu je postavená na
dvoch častiach. V rámci prvej časti je zámer na ploche pred pomníkom padlých
vykonať plošnú úpravu terénu s následnou

výsadbou novej zelene. V rámci druhej
časti je deklarovaný zámer vykonať stavebné úpravy a osadenie prístrešku autobusovej zastávky oproti „výčapskému“ cintorínu, vedľa cesty I/64 v smere na Topoľčany.
V tomto mesiaci bola obcou takisto podaná Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 v rámci výzvy z
Environmentálneho fondu. Zámerom tohto projektu je obstaranie vlastných mechanizačných prostriedkov pre zabezpečenie
efektívnejšieho zberu, zvozu a zhodnocovania odpadov vo vlastnej réžii obce.
Na základe výzvy Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej repub-

liky bola v mesiaci marec obcou podaná
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania
žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Zámerom
podania tejto žiadosti bolo získanie finančných prostriedkov vo výške 200 000,- EUR
na realizáciu výstavby novej telocvične. Na
realizáciu výstavby novej telocvične bolo v
rámci územia SR schválených celkom sedem žiadostí, žiaľ tá nami podaná žiadosť
medzi nimi nebola. Nakoľko na zasadnutiach obecného zastupiteľstva bola výstav-
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spôsoby na získanie spolufinancovania z
prostriedkov EÚ.

Denný západný pohľad zo štúdie
ba telocvične zaradená medzi prioritné
záujmy obce v nasledujúcom období, v
mesiaci august bolo zadané vypracovanie
projektovej dokumentácie Športovej haly.
Predpokladaný termín realizácie výstavby
– rok 2018.
V nastávajúcom roku 2017 obec má v
úmysle realizovať nasledovné investičné
akcie :
Rekonštrukcia rozvodov a vykurovacích telies ÚK v budove MŠ – termín realizácie júl až august 2017 (počas letných
prázdnin). Zámerom projektu je celková
výmena rozvodov a vykurovacích telies
ústredného kúrenia v celom objekte materskej školy. Na realizáciu tohto projektu
boli obci schválené a poskytnuté finančné
prostriedky z rezervného fondu predsedu

vlády Slovenskej republiky
Rekonštrukcia polyfunkčného objektu
súp. číslo 470 – termín realizácie v závislosti od výsledkov verejného obstarávania.
Zámerom projektu je zrekonštruovať polyfunkčný objekt, v ktorom má prevádzku
Slovenská pošta, predajňa mäsa a veterinárna ambulancia.
Zámerom obce v nastávajúcich obdobiach bude i realizácia rekonštrukcie
miestnych komunikácií, a to hlavne „panelovej cesty“ za opatovským cintorínom ako i rekonštrukcia chodníka popri
hlavnej ceste medzi oboma cintorínmi. K
obom týmto aktivitám sú pripravené resp.
pripravované projektové dokumentácie.
Vzhľadom na finančnú náročnosť zrealizovania oboch projektov budú hľadané

Spoločenská
rubrika
od 11. septembra 2016 – do 10. decembra 2016
Vitajte na svete
David Lukáč, Natália Babarcsíková, Jana Fikselová, Hana Madová,
Matej Syrový, Šimon Horák, Samuel Magáth

Veľa lásky a porozumenia

Vážení spoluobčania,
len na nás záleží, aký si tu vybudujeme
život, vzťahy, okolité prostredie, ako si
to všetko budeme zveľaďovať a chrániť.
Spoločenský ako aj kultúrny život našej
obce je závislý na našej ochote prekonať
pohodlie a vyjsť medzi ľudí. A nielen to,
ak k tomu nebudeme pristupovať hlavne
osobným príkladom, môže sa stať, že o
pár rokov stratíme najväčšiu devízu života slovenskej dediny, kde sa odjakživa žilo
spolu a nielen vedľa seba.
Nový rok 2017 otvára svoje dvere a dáva
nám šancu začať písať ďalšiu kapitolu našich životov. Už dnes vieme, že to bude
opäť rok veľmi tvrdého boja o príležitosti,
zdroje, prácu, uplatnenie. Ale bude to aj
rok, ktorý preverí našu schopnosť nemyslieť len na seba a svoje pohodlie, uskromniť sa, byť žičlivejší a hľadať v živote i vyššie ciele ako sú tie hmotné.
Do nového roku Vám preto, milí spoluobčania, želám predovšetkým radosť zo
života, vytrácajúcu sa v únave a neistote,
ktorú mnohí pociťujeme. Želám Vám v
novom roku 2017 viac krajších dní, ako
tých horších, viac lásky ako nenávisti,
viac hojnosti a radosti, ako smútku, pevné
zdravie a viac pokoja a pohody.
S úctou a vďakou
Jozef Holúbek,
starosta obce

Zoznam jubilantov 
od 01. 10. 2016 – do 31. 12. 2016

60 rokov
Ľudmila Čuláková, Gabriela Fikselová. Alžbeta Angermayerová,
Gabriela Molnárová, Drahuša Kunová, Gabriel Kazán,
Imrich Berec, František Tóth, Václav Ďurčo

Róbert Molnár a Žaneta Svoradová
Peter Bede a Marcela Čuláková
Mgr. Ondrej Gallovič a Miriama Berecová
Tibor Čámpai a Ing. Lucia Čentéšová
Roman Valkovič a Zdenka Molnárová
Martin Blatnický a Mgr. Monika Magáthová
Ivan Králik a Dajana Mošaťová

70 rokov
Barbora Pavlová, Veronika Magáthová, Alžbeta Valentínyová,
Anna Kondelová

Zostanete  v našich spomienkach

80 rokov
Barbora Magáthová, Mária Dávidová, Zuzana Chudá,
Pavol Čulák, Imrich Dékaň

Helena Berecová, 80 r., Vendelín Dlábik, 87 r.,
Július Berec, 85 r., Katarína Eššeová, 92 r.,
Zuzana Mitková, 43 r., Elena Machová, 71 r.,
Mikuláš Čelinák, 77 r., Július Kuna, 84 r., Helena Kunová, 86 r.,
Imrich Kuna, 76 r., Matilda Škandiková, 82 r.,
Milan Chromý, 86 r.

75 rokov
Valéria Kunová, Monika Tóthová, Berta Machová,
Pavol Kollár, Július Goga

85 rokov
Cecília Čentéšová, Mária Bršelová,
Albína Vnučková
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Zo zasadnutí
zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce
Na posledné tohtoročné zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konali v dňoch
24. októbra a 28. novembra sa v zasadacej
sále obecného úradu zišli všetci poslanci
obecného zastupiteľstva.
V rámci jednotlivých bodov program zasadnutia poslanci:
A/ prerokovali a schválili:
• Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Výčapy – Opatovce 185 v školskom roku
2015/2016
• Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej
školy Výčapy – Opatovce 478 za školský rok
2015/2016
• Školský vzdelávací program Škola plná
zážitkov
• Monitorovaciu správu čerpania príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za obdobie
od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016
• Návrh na vyradenie 72 titulov kníh, zoznam ktorých je súčasťou návrhu na vyradenie
• Výpožičný poriadok Obecnej knižnice vo
Výčapoch - Opatovciach
• Uzavretie Zmluvy o poskytnutí dotácie z
rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky medzi Úradom vlády Slovenskej republiky ako poskytovateľom na strane
jednej a Obcou Výčapy – Opatovce na príjemcom na strane druhej na realizáciu projektu Rekonštrukcia rozvodov ÚK a výmena
vykurovacích telies MŠ Výčapy – Opatovce.
• Poslancov obecného zastupiteľstva Zdenku Miškolciovú a Eriku Šebovú za členov
Rady školy pri Materskej škole Výčapy –
Opatovce na funkčné obdobie 2016-2020
ako zástupcov zriaďovateľa
• Bezodplatný prenájom priestorov a sály
Kultúrneho domu Výčapy – Opatovce pre
Rodičovské združenie pri ZŠ Výčapy – Opatovce pre účely usporiadania 15. ročníka
školského plesu dňa 22. januára 2017.
• Bezodplatný prenájom sály Kultúrneho
domu Výčapy – Opatovce pre tanečnú skupinu „AGAIN“ pôsobiacu pri OZ Škôlkarik
so sídlom Výčapy – Opatovce počas štvrtkov
v čase 18.00 až 19.00 hod. v období od 27.
10. 2016 do 30. 06. 2017 podľa obsadenosti,
pre účely tréningového procesu
• Zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce zapísaných
na LV č. 1310 a to pozemku parcely registra
CKN č. 75/5 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 77 m² a stavby na parcele č. 75/5
– dom (bývalá pošta) spôsobom predaja v

zmysle ustanovenia § 9a ods.1 písm.c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
• Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Výčapy – Opatovce č.7/2016 o dodržiavaní
čistoty a poriadku na území Obce Výčapy –
Opatovce
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce na I. polrok 2017
• Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku parcely registra CKN č. 75/5 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 77 m² a stavby na parcele č. 75/5 – dom (bývalá pošta)
kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim Obec Výčapy – Opatovce a kupujúcim Miroslav Hanus, bytom Jelšovce 436,
ďalej spôsob nadobudnutia vlastníctva do
vlastníctva Miroslav Hanus kúpou a kúpnu
cenu za predávané nehnuteľnosti vo výške
10.550.-EUR. Podľa Znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Ľubošom
Fuskom všeobecná hodnota nehnuteľností
bola stanovená na sumu 10.497,35 EUR.
• Zámer prevodu majetku obce – budúci
odpredaj časti pozemku parcely registra C
KN parc.č. 75/1, cca 36 m² z celkovej výmery 489 m², druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v obci
Výčapy – Opatovce, zapísanej na LV č. 1310
vo vlastníctve Obec Výčapy – Opatovce pre
budúceho kupujúceho Západoslovenská
distribučná a.s. so sídlom Čulenova 6, Bratislava na realizáciu osadenia distribučnej
kioskovej trafostanice v rámci plánovanej
stavby „NA_Výčapy – Opatovce, zahustenie
TS, VNK, NNK“
• Návrh na vyradenie 99 titulov kníh, zoznam ktorých je súčasťou návrhu na vyradenie
• Vyradenie neupotrebiteľného hnuteľného majetku obce z účtovnej evidencie obce,
zoznam ktorého je súčasťou návrhu na vyradenie
• Bezodplatný prenájom priestorov a sály
Kultúrneho domu Výčapy – Opatovce pre
Základnú organizáciu Slovenského zväzu
záhradkárov vo Výčapoch – Opatovciach
pre účely usporiadania tanečného plesu dňa
25. februára 2017
• Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva
vo Výčapoch – Opatovciach v roku 217
• Inventarizačnú komisiu k vykonaniu inventarizácie za rok 2016
• Financovanie prenájmu, zhotovenia a
aranžovania vianočnej výzdoby Betlehema
počas vianočných sviatkov v termíne 51.

týždeň kalendárneho roka 2016 až. 5. týždeň
kalendárneho roka 2017 vo výške 800,-EUR
B/ prerokovali a neschválili
• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Výčapy – Opatovce č.8/2016 o miestnych daniach na území Obce Výčapy – Opatovce.
Návrh sa týkal zvýšenia súčasnej sadzby
dane za stavby a to konkrétne stavieb na
bývanie a drobných stavieb, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre stavbu a obdobne i
chát a stavieb na individuálnu rekreáciu zo
sadzby 0,14 na 0,16 EUR. Táto úprava bola
navrhnutá z dôvodu povinnosti správcu
dane najneskôr v zdaňovacom období roku
2014 zosúladiť násobok najnižšej a najvyššej
sadzby dane zo stavieb s § 12 ods.2 zákona
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch s poukazom na ustanovenie § 104g
ods.3 citovaného zákona.
• Zavedenie miestneho poplatku za rozvoj
na území Obce Výčapy – Opatovce na rok
2017
• Vypracovanie a predloženie projektového zámeru k Výzve na predkladanie
projektových zámerov na zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:
IROP-PO-SC221-PZ-2016-1
C/ vzali na vedomie
• Vyjadrenie Rady školy pri Základnej škole
Výčapy – Opatovce, ktorým odporúča zriaďovateľovi Obci Výčapy – Opatovce Správu
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Výčapy – Opatovce
v školskom roku 2015/2016 schváliť
• Vyjadrenie Rady školy pri Materskej
škole Výčapy – Opatovce, ktorým odporúča zriaďovateľovi Obci Výčapy – Opatovce
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach MŠ Výčapy
– Opatovce 478 za školský rok 2015/2016
schváliť
• Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke účtovnej jednotky verejnej správy
• Správu nezávislého audítora k účtovnej
závierke Obce Výčapy – Opatovce
• Dodatok správy nezávislého audítora o
overení súladu Konsolidovanej výročnej
správy za rok 2015 s účtovnou závierkou k
31. 12. 2015
• Správu komisie finančnej a správy obecného majetku k Monitorovacej správe Obce
Výčapy – Opatovce k 30. 06. 2016 a návrhu
na zmenu rozpočtu Obce Výčapy – Opatov-
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ce na rok 2016
• Rozpočtové opatrenie č.4/2016
• Obsah Zápisnice zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku, výstavby,
územného plánovania a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve Obce Výčapy-Opatovce konanej dňa 05. 10. 2016
• Správu hlavného kontrolóra obce z kontroly vybranej investičnej akcie realizovanej obcou Výčapy – Opatovce v roku 2016
– Obnova sociálno-hygienického zázemia
materskej školy
• Správu komisie finančnej a správy obecného majetku z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce – pozemku parcely registra
CKN č. 75/5 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 77 m² a stavby na parcele č. 75/5
– dom (bývalá pošta) súčasťou ktorej správy je i záznam z uzávierky súťaže a protokol
o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže
• Správu zo zasadnutia vyraďovacej komisie konanej dňa 14. 11. 2016 vo veci vyradenia neupotrebiteľného hnuteľného majetku
obce z účtovnej evidencie obce
• Informáciu starostu obce k vyhlásenej
Výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry
materských škôl
• Žiadosť Pavla Moravčíka, bytom Výčapy – Opatovce 3 o prenájom nehnuteľnosti parc. č. 1073/36 a 1073/5 vo vlastníctve
Obce Výčapy – Opatovce za účelom pestovania kvetov
C/ poverilo
• starostu obce, aby vyhlásil obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovenia§ 281 až 288
Obchodného zákonníka na prenájom na
prenájom ornej pôdy nachádzajúce sa na
parcele C KN č. 1073/5 o výmere 1194 m²
zapísanej na LV č. 1330 vo vlastníctve Obec
Výčapy – Opatovce
D/ uložili
• prednostke obecného úradu najneskôr
do 10. decembra 2016 zverejniť zámer pripravovaného prevodu na úradnej tabuli
obce a webovej stránke obce
• prednostke obecného úradu najneskôr
do 10. decembra 2016 zverejniť podmienky
obchodnej verejnej súťaže a na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce.
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke
obce www.vycapy-opatovce.sk ako i sú k
nahliadnutiu na obecnom úrade.
Jozef Holúbek
starosta obce

Zopár slov na rozlúčku...
Milí rodičia a priatelia,
prešli desiatky rokov od môjho nástupu
do prvého zamestnania. Svoje prvé učiteľské miesto som dostala v obci Hruboňovo,
odkiaľ som po polročnom pôsobení odišla
do Materskej školy v Koniarovciach, kde
som bola učiteľkou 8 rokov. Pred 33-mi
rokmi som nastúpila do tunajšej materskej
školy do kolektívu, v ktorom som 23 rokov
pôsobila ako učiteľka a posledných 10 rokov vo funkcii riaditeľky školy. Celý svoj
pracovný život som venovala deťom, práci
ktorá ma napĺňala a ktorú som mala rada.
Práca učiteľky je veľmi náročná, zodpovedná a zaujímavá. Svojim každodenným
výchovným pôsobením prispievate na formovanie malého dieťaťa, rozvíjate v ňom
dobro, lásku a priateľstvá, vytvárate a skrášľujete prostredie do ktorého prichádza. V
tejto každodennej práci ma podporoval a
pomáhal napĺňať moje myšlienky celý kolektív materskej školy. Spoločne sme zveľaďovali našu materskú školu, spoločne sme
sa tešili z úspechov a ak sa vyskytli nejaké
problémy, spoločnými silami sme sa ich
snažili riešiť.
Mnohí rodičia, priatelia a organizácie
v obci mi pomáhali pri podujatiach a aktivitách, pri realizovaní mojich predstáv,
projektov, podporovali materskú školu
sponzorsky. Je dôležité, aby aj v budúcom
období bolo spoločným záujmom Vás rodičov a kolektívu materskej školy utužovanie
vzájomných vzťahov, lebo materská škola je
tu pre Vaše deti, je ich druhým domovom.
Vždy mi záležalo na dobrom mene materskej školy a spokojnosti Vás rodičov. Ďakujem Vám všetkým za spoluprácu, pomoc a
úprimné priateľstvo. Svet je malý, je preto
pravdepodobné, že sa naše cesty zase nie-

kde stretnú. Je to príjemná predstava, pretože sme spolu dobre vychádzali.
Prajem Vašim deťom všetko dobré, aby
ich každodenný život v materskej škole napĺňal pocitom šťastia, radosti a spokojnosti.
V závere roka mi dovoľte vysloviť ešte jedno
prianie:
Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší
každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, vianočnej
nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,
buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.
Prichádza čas Vianočný, zvonček tíško cinká,
každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom
spoločne k Štedrovečernému stolu.
Lebo, Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače...
Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče...
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime i s tými, na
ktorých myslíme.
Radostné a pokojné prežitie sviatkov,
šťastný a úspešný Nový rok 2017
Vám želá Helena Kováčová

eTwinning
V našej základnej škole máme novinku.
Zapojili sme sa do projektu eTwinning, ktorým chceme reprezentovať našu základnú
školu i našu obec aj v zahraničí. Zvolili sme
si tému Sviatky a pozdravy a k nej vytvoríme a napíšeme pohľadnice s rôznymi prianiami a citátmi v anglickom jazyku. Spomenieme tradície Vianoc a Veľkej noci na
Slovensku a Sviatok sv. Valentína. Národná
podporná služba eTwinning schválila náš
projekt 22. novembra 2016 pod názvom
Festivals through wishes, ktorý realizujeme
s Paolo Traferro ICS „G.Solari“ di Loreto,

partnerskou školou v Taliansku. Do projektu sa postupne zapojili partnerské školy
zo Španielska, Turecka a Ukrajiny. Hotové
práce zverejníme na stránke Twinspace
Live, pozrieme si práce ostatných krajín a
pohľadnice si vzájomne poštou vymeníme.
Takouto formou vyučovania máme možnosť nadviazať kontakty so študentmi z celého sveta, písomne s nimi komunikovať a
vymieňať si skúsenosti.
Text: Adam Billik,
Sofia Kukučková
IX.B trieda, ZŠ Výčapy – Opatovce
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Jesenná kvapka krvi
Siedmeho novembra sa na našej škole opäť
uskutočnilo dobrovoľné darcovstvo krvi.
Naše triedy sa na pár hodín premenili na
transfúznu stanicu so všetkým, čo k tomu
patrí. Síce tento krát bola účasť darcov o
niečo nižšia ale každá kvapka má obrovskú
hodnotu a cenu pre tých ktorý to potrebujú.
Aj napriek nižšej účasti boli pracovníci mobilnej transfúznej stanice spokojní, pretože
získali krv aj od vzácnym krvných skupín.
Medzi darcami boli rodičia našich žiakov,
učitelia, bývalí žiaci ale aj ostatní občania z
našej ale aj susedných obcí. Niektorí patria
medzi stálych darcov ale prišlo aj zopár nových tvárí. S nadšením ich prišli povzbudiť
nielen žiaci našej školy ale aj naši najmenší
škôlkari. Sestričky im ochotne a milo odpovedali na ich zvedavé otázky. Všetkých dobrovoľných darcov spájala spoločná myšlienka – úžasný pocit, niekomu pomôcť. Síce sa
nejedná o finančnú pomoc ale pre niekoho
táto vzácna tekutina znamená viac ako všetko bohatstvo sveta.
My sme radi a moc si toho vážime, že takáto akcia sa môže konať práve na pôde
našej školy. Je dôležité, aby si už malé deti
vedeli vážiť zdravie a dar života a to sa im

aj prostredníctvom tejto akcie snažíme ukázať. Možno aj medzi nimi sa nachádzajú tí v
ktorých drieme myšlienka a túžba pomáhať
aj takouto formou.
Základná škola sa chce aj touto cestou poďakovať všetkým zúčastneným dobrovoľ-

ným darcom za to že neváhali a prišli podporiť dobrú vec. Všetkým patrí veľký obdiv
a uznanie. Všetkých opäť s radosťou privítame na Májovej kvapky krvi. Veď darovať krv
znamená zachrániť život.
Text: Gabriela Lieskovcová

Medovníkové tvorenie
Zážitková forma učenia je v špeciálnej
triede veľmi žiadúca a nenahradí ju nielen
výklad učiva podporený názorom, nápovednými obrázkami, ale ani prezentácia, či
moderný výukový program v tablete. K decembru sa viažu najkrajšie sviatky, sviatky
počas ktorých máme príležitosť pripomínať
si krásne tradície Vianoc, vinše, koledy –
bohatstvo našich predkov. Každá rodina má
svoj vlastný rituál, spôsob prežívania Štedrého dňa, chystanie slávnostnej večere, ktorej
predchádzajú prípravy najmä vo vypekaní
chutných koláčov, medovníčkov, oblátok ,či
jedinečnej vianočky. Aby sme si túto atmosféru priblížili aj my so žiačkami špeciálnej
triedy A, rozhodli sme sa upiecť medovníčky. Okrem prípravy cesta deti samé zvládli
gúľanie, vaľkanie, vykrajovanie a samozrejme aj pojedanie ešte teplých medovníčkov
J. Na druhý deň sme zvyšné kúsky srdiečok, podkovičiek, hviezdičiek.... zdobili
čokoládou a dekorom. Kuchynkou sa šírila
typická vôňa, ktorá neodmysliteľne patrí
ku Vianociam a na tvárach detí žiaril široký úsmev, ktorý prezrádzal ich spokojnosť
a radosť z vydareného tvorenia – pečenia.

Každé si vzalo svoj výtvor aj domov – aby aj
maminky a ockovia ochutnali dobrotu, ktorá vzhľadom nebola dokonalá, ale jej jedinečnosť spočívala v inom: bola zhotovená s
láskou a radosťou. Po upečení medovníčkov

moja malá prváčka skonštatovala: “V tejto
škole je dobre.... a kedy ešte pôjdeme piecť?“
Takže, najbližšie to bude príprava vianočného pudingu a detského punču...
Text a foto: Eva Veseličová
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Imatrikulácia prvákov ZŠ
vo Výčapoch – Opatovciach

V mesiaci november býva zvykom na
našej škole, už deviaty rok, slávnostne prijať prvákov do žiackeho cechu. Tento rok
sa slávnostná imatrikulácia konala 22. novembra 2016 v miestnom kultúrnom dome.
Už dobrých pár dní pred samotnou imatrikuláciou sme sa zodpovedne a svedomite
pripravovali, lebo nás prvákov čakalo prvé
verejné vystúpenie pred rodičmi a žiakmi
školy. Za účasti vedenia školy, žiakov 2.4. ročníka, Špeciálnej triedy A, rodičov,
starých rodičov a kamarátov nastúpilo 20
prvákov k slávnostnej imatrikulácii.
Po slávnostnom nástupe a piesne „Keď
nám prišiel šiesty rôčik...“ sa ujala slova de-

viatačka Sofia Kukučková, ktorá uvádzala
celú imatrikuláciu. Po predstavení prvákov nasledoval samotný program, ktorý
bol originálny. Niesol sa v rozprávkovom
duchu, pripravili ho žiaci štvrtého ročníka.
Zlé čarodejnice zakliali školu a aby sa kliatba odstránila, úlohou prvákov bolo postupne plniť a zvládnuť úlohy. My, prváci sme
dokázali všetkým, že za necelé tri mesiace
sme sa už niečo naučili a sme naozajstnými
žiakmi ZŠ. Scénkou O veľkej repe, spolu s
deviatakom Adamom Billikovom, chceme
všetkým povedať, že sa dá všetko zvládnuť,
keď máme dobrých priateľov okolo seba.
Popasovali sme sa aj s veselými číslami a s

čarovnými slovami. O tom, že máme radi
spev a cvičenie, sme presvedčili všetkých
prítomných. Dúfame, že slávnostný sľub,
ktorý sme dali, nás bude motivovať a inšpirovať v každodennej práci k spokojnosti
nielen nás, ale aj rodičov a učiteľov. Nasledoval odtlačok palca na erb našej školy,
ktorým je lipka a ako pamiatku na tento
slávnostný deň sme obdržali medailu sovy
ako symbol múdrosti, pamätný list a veľký
balíček.
Pani riaditeľka Mgr. Mária Civáňová zapriala prvákom veľa tvorivosti, úspechov
a elánu do každodennej práce. Zároveň sa
poďakovala všetkým účinkujúcim, žiakom
deviateho a štvrtého ročníka, všetkým pedagógom, pani vychovávateľke, ktorí sa podieľali na príprave tejto už tradičnej školskej imatrikulácie.
Imatrikulácia bola veľkou udalosťou nielen pre samotných prvákov, ale aj pre rodičov a ostatných prítomných. Z milej oslavy
si odnášali prítomní pocity plné nevšedných dojmov.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí
pomohli naplniť imatrikulačný balíček pre
prvákov: OÚ Výčapy – Opatovce, p. M. Fedákovej, p. Pavlovi Hupkovi, Reštaurácii
Amigo manželom Matyovcom, Potravinám
Mango p. Jozefovi Cigáňovi, pani Libuši
Mikušíkovej.
Milí prváci, želáme Vám veľa zdravia,
šťastia, úspechov a úsmevov!
Text: Lýdia Molnárová
Foto: archív základnej školy
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Vianoce s vôňou medovníkov
Vianoce sú neodmysliteľne spojené so zeleným vianočným stromčekom, s milými darčekmi a omamnou vôňou filigránsky zdobených medovníkov.
Prvé medovníky sa objavili už v praveku,
keď praveký človek zmiešal múku s medom
divých včiel a v hlinenej nádobe upiekol
primitívne sladké pečivo. Staroveké národy
považovali med za stravu bohov a preto im
obetovali medové dobroty. Charakteristickou vlastnosťou medovníkov je, že ani surové ani upečené nestráca na akosti a chuti,
ale naopak, zlepšuje sa. Med má vynikajúce
konzervačné vlastnosti a preto nepodlieha
žiadnym biologickým zmenám. Perníkové
cesto možno dlho uchovávať čerstvé, chutné
a požívateľné. Je výborným materiálom na
formovanie rôznych figurálnych tvarov a výjavov zo spoločenského života, ako sú husár,
koník, bábika, srdce a iné. Ako spomienkové
predmety sa medovníky istý čas vystavovali
medzi oknami v prednej izbe a až potom ich
bolo možné zjesť.
História medovnikárstva siaha do čias
starého Ríma. Z Talianska postupovalo cez
Nemecko do severnej Európy. Prvý medovnikársky cech vznikol v nemeckom Norimbergu. Cez Linz a Viedeň sa v 14. storočí ako
remeslo objavilo na Slovensku. Strediskom
bola Bratislava, kde v roku 1619 vznikol cech

medovnikárov, hlavný pre celé Uhorsko. V
období rozmachu to boli Trnava, Pezinok,
Modra, Hlohovec, Banská Bystrica, Kremnica, Banská Štiavnica, Levoča, Bardejov, Košice, maďarský Győr a Soprony. Medovníky sa
piekli väčšinou v kláštoroch, na panstvách a
v domácnostiach. Medovnikára nazývali dulcarius. Každý sa snažil vyrobiť čo najlepší a
najkrajší výrobok. Predávali ich na pravidelných týždenných trhoch a výročných jarmokoch.
Cesto sa miesilo z ražnej múky a vareného
medu, to boli perníky. Pri použití surového
medu vznikli medovníky. Neskôr sa medové
cesto skvalitňovalo pridávaním rôznych chuťových a aromatických korenín ako sú klinčeky, škorica, aníz. Vychladnuté cesto sa uložilo
do drevených sudov a na tmavom mieste stálo
niekoľko mesiacov aj rokov, čím sa jeho kvalita zvyšovala. Dcéry medovnikárov dostávali
medové cesto do vena. Cesto sa pieklo v hlinených formách, potom v okrúhlej, drevenej
forme z tvrdého dreva ovocných stromov,
najmä hrušky. Na vrchole remesla v umelecky vyrezávaných drevených formách s gotickým a renesančným ornamentálnym štýlom.
Neskôr sa obohacovali etnografickými, u nás
slovenskými prvkami a kompozíciami.
V druhej polovici 19. storočia začalo pernikárske remeslo upadať hlavne pre rozvoj

cukrárskeho remesla. V posledných rokoch
sa príprava medového pečiva dostáva do povedomia cez rôzne kultúrne centrá, kde sa
čoraz viac žien zaoberá umením pečenia a
zdobenia medovníkov. Medové pečivo je výživné, ľahko stráviteľné a trvanlivé. Uskladňujeme ho v plechových krabiciach v suchých a
chladných miestnostiach.
Nech sa úžasná vôňa Vianoc šíri v každej
domácnosti a prinesie zdravie, lásku, pokoj a
pohodu aj do všedných dní budúceho roka.
Spracovala Gabriela Jánošková
Foto: internet

Výroba adventných vencov už desiaty rok
Tento rok sa príprava niesla v duchu
okrúhleho výročia a myslím si, že už môžeme hovoriť aj o tradícii výroby adventných
vencov v našej farnosti. Zámerne spomínam
v našej farnosti, nakoľko pred desiatimi rokmi pozval náš pán dekan rehoľné sestričky,
ktoré pomocou dobrovoľníčok, formou tvorivých dielní zasvätili deti do výroby vencov
a rôznych ozdôb, ktoré vyrábali v pastoračnom centre. A záujem detí bol nad očakávanie veľký, každý si svoj veniec s nadšením
odniesol domov a ostatné výrobky deti s
radosťou ponúkali na predvianočnej burze.
V ďalších rokoch sa výroba vencov už rozšírila, dokonca sa predávali aj v susedných
farnostiach a zisk bol venovaný na výstavbu
už vtedy plánovaného nového kostola. V
posledných rokoch je výťažok každoročne
použitý na iný, vopred určený zámer. Tohoročný zámer bol prispieť na rekonštrukciu
centrálneho kríža na výčapskom cintoríne a

podľa zisku z predaja, ale aj mimoriadnych
príspevkov v celkovej výške 720 € vidíme, že
táto aktivita má svoju tradíciu.
Chcem týmto však už do budúcna osloviť
aj tých, ktorí zatiaľ ešte nepodporili tento
cieľ, lebo v konečnom dôsledku každý obe-

tovaný príspevok podporí nový zámer, ktorý nielen skrášli naše okolie, ale zanechá v
našom srdci dobrý pocit a pevne verím, že
nielen v tomto čase predvianočnom, ale po
celý rok.
Text a foto: Erika Hrnčárová

Čas Vianoc

Betlehemské svetlo 2016

Plamienok pokoja a nádeje začalo svoju
tohtoročnú púť už tradične vo Svätej zemi
dňa 20.novembra, kde ho odpálilo dieťa svetla, Melanie Walterer. Melanie bola vybratá
za dieťa svetla pre hodnoty, podľa ktorých sa
snaží žiť a to najmä radosť, ochotu pomôcť
druhým, rešpekt a tolerancia voči iným kultúram a náboženstvám a nepretržité úsilie
o pokojný život a lásku k blížnym. Priamo
od tohtoročného dieťaťa svetla si betlehemské svetlo odpália skauti a skautky z nášho
26.zboru sv. Cyrila a Metoda dňa 10. decembra o 14 hodine na slávnostnej ekumenickej

ceremónii vo Viedni. Potom s plamienkom
nádeje poputujú do našej obce, kde ho budú
udržiavať až do Štedrého dňa. Na Štedrý deň
ráno prinesú skauti 26. zboru betlehemské
svetlo do nášho kostola počas rannej svätej
omše. Následne potom od 9 hodiny rannej
budú naše družiny roznášať toto svetielko po
celej obci jednotlivo do Vašich domovov, aby
ste si ho mohli zapáliť pri štedrovečernom
stole a prežili pokojné Vianoce i s myšlienkou, ktorú toto svetielko nádeje symbolizuje.
Text: Natália Kunová
Foto: archív zboru
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JASLIČKOVÁ
POBOŽNOSŤ
Vážení a milí priaznivci, obdivovatelia či
dokonca fanúšikovia detského spevokolu
Majáčik!
Ak už aj vás pochytila predvianočná horúčka, máme pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Pozývame vás na neopakovateľnú cestu plnú umeleckých či duchovných
zážitkov a štipkou zdravého humoru! Táto
cesta však nie je len taká obyčajná. Dopravu nám totiž zabezpečuje letecká spoločnosť MAJÁČIK AIRLINES. Odlietame
dňa 25. decembra 2016 od farského kostola Božieho milosrdenstva, o 15:30 hod.
Možné sú aj mierne turbulencie, keďže sa
presunieme do čias pred dvetisíc rokmi.
Letenky vám budú odovzdané na mieste
odletu. O pohodu a komfort pri cestovaní, sa vám postarajú zamestnanci leteckej
spoločnosti Majáčik airlines.
Tešíme sa na Vás!
Váš Majáčik

Deti sú srdcom zmeny
Niekto múdry raz povedal, že deti dokážu urobiť lásku silnejšou, noc dlhšou, peniaze menšími, ale domov
šťastnejším. No hlavne dokážu vymazať minulosť a priniesť budúcnosť, pre ktorú sa oplatí žiť. Nepodliehať
vzorcom spoločnosti, prežívať radosť a stále niečo objavovať v tvorivom nastavení každodennosti.

A možno aj preto sa autori tohtoročného
22. ročníka Dobrej noviny zamerali na deti,
na podporu lepšieho prístupu detí s postihnutím ku vzdelaniu a zvýšenie povedomia o
potrebe kvalitného špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania v najchudobnejšej krajine

sveta - v Etiópii.
Naši malí koledníci sú jasným príkladom
toho, že láska voči druhým ešte nevymrela aj u nás a nezištne pomáhať má zmysel.
Sme rady, že aj tento rok sa našlo 25 detí v
rozmedzí 5 až 20 rokov, kopa mladých ľudí

s veľkým srdcom plným nádeje. Nádeje, akú
na svet prinieslo Božie dieťa, nádeje presahujúcej obmedzenú ľudskú predstavu, nádeje že
Boh sa s nekonečnou láskou postará o život
každého z nás. Túto radostnú zvesť vám radi
zvestujeme na Sviatok sv. Štefana, 26. decembra popoludní.
A koho srdce sme ešte neobmäkčili pár faktov na záver: V predchádzajúcom ročníku sa
do Dobrej noviny zapojilo 24 831 koledníkov
v 1 235 obciach Slovenska. Výsledok zbierky
958 058,37 eur svedčí o tom, že slovenské rodiny majú ochotné srdcia otvorené pre iných.
S nádejou veríme, že tak tomu bude i tento
rok, veď v deťoch je naša budúcnosť, pre ktorú sa oplatí žiť.
Text a foto: Patrícia Halászová
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InZercIA

POZOR!
SPOLOČNOSŤ

MAJÁČIK AIRLINES,
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA NEZABUDNUTEĽNÚ CESTU,
DO ČIAS PRED 2000 ROKMI
Odlietame dňa 25͘ĚĞĐĞŵďƌĂϮϬϭϲ
Stretneme sa vo farskom ŬŽƐƚŽůĞBOŽIEHO MILOSRDENSTVAvo Výčapoch – Opatovciach
sčase 15:3Ϭ hod.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Pokojné Vianoce a úspešný nový rok
želá redakcia
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