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 Už niekoľko rokov je súčasťou osláv dňa detí rodinný futba-

lový turnaj. Kto získal tento rok tieto krásne trofeje sa dočítate
na 4. strane.
Končí sa ďalší školský rok. No, v našej materskej škole sa nezaháľa. O júnových podujatiach si môžete prečítať na 5. strane. 

Spoznávať významné osobnosti slovenskej kultúry a vedy sa stalo už milou tradíciou v našej základnej škole. Stanislav Štepka dotvára mozaiku významných osobností, ktoré už navštívili našu školu. Viac o tejto milej návšteve sa dočítane na strane 6.
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Tradičné májové oslavy

S prichádzajúcou jarou sú spojené aj rôzne magické obrady. Jedným z nich je aj
stavanie mája. Vysoký, zelený strom, pestro ozdobený stužkami je symbolom
prebúdzajúcej sa prírody po dlhej zime, symbolom víťazstva života nad smrťou.
V predvečer prvého mája sa konali už tradičné oslavy stavania mája. Prichádzajúcich
hostí čakal pred kultúrnym domom ozdobený máj. Aj keď máme šikovných mládencov, pomoc techniky pri vztýčení mája
je v dnešnej dobe nielen nevyhnutná, ale aj

bezpečná. Starosta obce Jozef Holúbek privítal všetkých prítomných, deti, mládež aj
dospelých. V kultúrnom programe vystúpila
so súťažnou choreografiou tanečná skupina
Again. Svoju činnosť obnovila pod vedením
Márie Kunovej, Slavomíry Kunovej a Silvie

Kunovej. Veková skupina 7 – 15 ročných
dievčat junioriek získala na súťaži Tanečný
kolotoč v Nitre 1. miesto na regionálnej súťaži a 3. miesto na krajskom kole. Deti vo veku
4 – 6 rokov sa umiestnili na 2. mieste na regionálnom aj na krajskom kole. Ich pôsobivé a živé vystúpenie bolo odmenené vrelým
potleskom divákov, ale aj sladkými odmenami. Starosta miesto príhovoru vyzval prítomných, aby porozprávali o histórii a symbole stavania májov. Kedysi dievkam súcim
na vydaj postavil máj jej vyvolený za pomoci
kamarátov. Dnes sa už táto tradícia nepraktizuje, ako symbol je postavený jeden centrálny
máj pred kultúrnym domom. Hoci každý rok
sa nájdu vzácne výnimky a nebolo tomu inak
ani tento rok, že pred niektorými rodinnými
domami stáli menšie vyzdobené máje.
Na záver bolo prichystané chutné občerstvenie, pečená klobása, párky, pivo a kofola.
Rozhovory a stretnutia priateľov a známych
trvali do neskorého večera.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: archív obecného úradu

Požehnaj nám vinice, svätý Urban
Spolok vinohradníkov usporiadal v sobotu
popoludní, dňa 28. mája už tradičnú slávnosť. Vo viniciach, pri soche svätého Urbana, patróna vinohradníkov, sa zišli nielen
majitelia vinohradov. Slnečné počasie vylákalo aj mnohých obyvateľov našej obce, prišli deti aj dospelí. Svätú omšu celebroval pán
dekan Peter Brenkus. Počas nej požehnal
vinohrady a lány polí v nádeji bohatej úrody.
Mrazivá noc z 25. na 26. apríla zničila veľkú
časť úrody ovocia, jahôd, hrozna, orechov.
O to dôležitejšie je modliť sa a prosiť o dob-

rú a hojnú úrodu. Po omši nasledovala neformálna časť osláv. Prítomní si pochutnali
na dobrom guláši, nechýbali sladké koláčiky
a slané pagáče. A k tomu lahodné víno, veď
príslovie hovorí: Pohárik jasný, aký si krásny,
keď nie si prázdny. Po namáhavej práci vo
vinohrade dobre padne trochu oddychu, posedenie s priateľmi a známymi, načerpanie
nových síl do ďalšej práce.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: archív vinohradníckeho spolku

Byť mamou je úžasné
Tak ako jabloň víta máj, keď v korunách
jej zazvoní, tak odohrá sa stará báj, keď detskú tvár dlaň matky víta. A to je zázrak taký

krásny, že na kolená klesne svet a žena zrazu
je tou z básní, nad ktorú v svete sladšej niet...
Myšlienky slovenskej piesne sme si požičali na úvod, aby sme týmito riadkami vzdali
hold materstvu, obetavosti a láske všetkých
matiek. Popravde by si však každá zaslúžila aj
oveľa viac. Mama je totiž pre každého len tá
jedna jediná a tým výnimočná.
Ak si chcete nostalgicky zaspomínať, prinášame z druhej májovej nedele krátky zostrih.
Pásmom piesní a básní potešili najprv tí,
ktorých vek hádame na prstoch jednej ruky,
alebo podľa štrbavého úsmevu. Nie je jednoduché vystúpiť pred stovkami divákov, preto
to veľakrát bez sĺz ani nejde. S pribúdajúcim

vekom rástla aj dávka guráže. Školáci vsadili na tanec rôzneho žánru, ktorý sa striedal
s hovoreným slovom a hrou na hudobných
nástrojoch. Takmer dvojhodinový program
vyčaril úsmev na tvárach a svojim výberom
umocnil slávnostnú atmosféru. Veď mama je
najvernejším priateľom. Vždy sa bude usilovať pomôcť a poradiť, aby rozptýlila chmáry
a prinavrátila mier do našich sŕdc.
Čo dodať? Už len slová piesne ...matka s tým
svetlom stále kráča, je to jej hádam raj.
A preto hudbou rúk po celý život chrániť
bude ten svoj máj.
Text: Patrícia Halászová
Foto: archív základnej a materskej školy
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Ako oslavovali babičky
Dňa 15. mája pripravili členovia výboru
JDS pre svoje členky slávnostné posedenie
pri príležitosti Dňa matiek. Úvodná pieseň
o mamičke dojala prítomných až k slzám. Aj
báseň prednesená pánom Milanom Lacenom
utvrdila slávnostnú atmosféru. Úprimné slová pána starostu Jozefa Holúbeka pohladili
nejednu ubolenú dušu a kvietky pre oslávenkyne potešili oči.
Keď sa slova ujala naša osvedčená moderátorka pani Esterka Kollárová, slávnostný
program sa mohol začať. Naša spevácka

Športová aktivita
seniorov pokračuje
Ako to už tradične býva, s príchodom
leta sa vždy rozbiehajú aj športové aktivity seniorov. Účasťou na nich nezaostáva ani naša základná organizácia JDS.
Dňa 16. júna sa uskutočnili okresné športové hry seniorov nitrianskeho
okresu, ktoré v tomto roku z poverenia
predsedníctva organizovala ZO v Cabaj
– Čápore. Súťažilo sa v dvoch kategóriách
žien a v dvoch kategóriách mužov, spolu
v dvadsiatich disciplínach.
Našu organizáciu na základe daných
propozícii reprezentovalo družstvo zložené z troch pretekárov a jednej pretekárky. Naši zástupcovia Ing. Žigmund Bede,
Ladislav Žigo a Justín Gráfel sa čestným
spôsobom dostali až do rozstrelu o postup do finálovej časti o medaily. Výrazný
úspech zožala naša pretekárka Viola Bedeová, ktorej to športovo sypalo a disciplíne
„skok z miesta“ získala medailu. Že je žena
od „fachu“ dokázala v súťaži „hod válkom“, kde tento husársky kúsok zopakovala a bola víťazkou, čiže znovu zlatá. Tento
veľký úspech ešte prikrášlila bronzovou
medailou v disciplíne „hod granátom na
cieľ“. Vďaka patrí všetkým našim zástupcom za perfektnú reprezentáciu našej ZO
JDS a Obce Výčapy – Opatovce.
Text: Milan Lacena

skupina Nádej, ktorá už zaspievala úvodnú
pieseň, potešila divákov ešte niekoľkými clivými piesňami. Silným umeleckým dojmom
zapôsobil na prítomných prednes básne pani
Helenkou Chumovou. Hlavnými hosťami
nedeľného popoludnia boli členky speváckej
skupiny Nádej z Topoľčian. Svojimi pestrými
krojmi a veselými piesňami roztlieskali obecenstvo. Najväčší potlesk a obdiv však získali
klienti Sociálneho zariadenia Benefit z Ľudovítovej, ktorí dramatizáciou rozprávky Prorok Rak očarili prítomných divákov. Hlavní
predstavitelia Kvetka Krompašská a Miško
Berec podali profesionálne herecké výkony. Mužská spevácka skupina je už tradične
ozdobou všetkých našich akcií a bez heligonkárov, ktorí nás zabávali počas celého popoludnia, si slávnosť neviem predstaviť.
Na záver nás navštívili aj babky bylinkárky.
Už pri vstupe do sály kultúrneho domu prichádzajúcich privítala príjemná vôňa sušených rastlín. So záujmom si prezerali aj starodávne náradie a riady, ktoré im pripomínali
kuchyňu starej mamy. Naša známa dvojica,

Gitka a Hela, svojim vtipným vystúpením
veselo aj vážne poukázala na liečivú silu byliniek, ktoré pri správnom používaní dokážu
uľahčiť telu i duši. Zároveň vyzvali tých, ktorí
si ešte nestihli pozrieť výstavku, aby využili
jedinečnú príležitosť.
Predsedníčka JDS pani Emília Čerešňová
poďakovala všetkým účinkujúcim za hodnotný program a členkám za hojnú účasť.V
dobrej nálade, ktorú svojou hrou udržiavali
naši heligonkári, si prítomní pochutnávali na
obložených chlebíčkoch a v družnej debate si
vymieňali dojmy z užitočne stráveného sviatočného popoludnia.
Výstavka liečivých bylín posúžila aj deťom
MŠ a ZŠ, ktoré si ju v sprievode svojich vyučujúcich boli pozrieť v pondelok dopoludnia.
Pozorne počúvali výklad o používaní a účinkoch niektorých rastlín, ktorý im poskytli
členky JDS pani Mila Čerešňová a Gitka Lacenová. Žiakov ZŠ zaujalo najmä vystavené
náradie a boli prekvapení, na čo ich v domácnostiach používali ich prastarí rodičia.
Text: Otília Kunová

Za krásami Slovenska
Členovia ZO JDS vo Výčapoch – Opatovciach sa 7. júna vybrali za poznávaním prírodných krás a histórie stredného Považia.
Prvou zastávkou bol Park miniatúr v obci
Podolie, kde sa nachádza viac ako 50 modelov slovenských hradov, zámkov, kostolov,
rozhľadní a rodných domov slovenských
osobností. Sú presnými kópiami originálov
a zachytávajú ich v časoch najväčšej slávy
a sily. Možnosť pozorovať tieto nádherné
pamiatky z vtáčej perspektívy z rozhľadne
bol bonusom, ktorý ich umožnil vidieť zo
všetkých strán, čo sa nepodarilo ani niekdajším hradným pánom.
Dominantou celého Považia je Trenčiansky hrad. Je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorú postavili v 11. storočí. Najznámejším majiteľom hradu bol Matúš Čák
Trenčiansky. Prehliadku sme začali pri
studni lásky, 80 m hlbokej, ktorá je spojená
s legendou o Omarovi a Fatime. Potom sme
sa oboznámili s históriou Trenčianskeho
hradu, ktorá siaha až do obdobia Rímskeho impéria, čo dokazuje aj nápis na hradnej
skale. Najvyšším objektom areálu Trenčianskeho hradu je Matúšova veža, z ktorej
vidno široké okolie. Priliehajú k nej gotické paláce, Ľudovítov s expozíciou nábytku
„Reminiscencie“, Barborin palác s rotundou a archeologickými nálezmi. V Zápoľ-

ského paláci sme obdivovali rodovú galériu
Ilešháziovcov.
V popoludňajších hodinách sme navštívili najstaršie pútnické miesto na Slovensku
– Malá Skalka. Kostol sv. Andreja Svorada
a Beňadika je postavený na skale, z ktorej
bol podľa legendy sv. Beňadik zhodený do
Váhu. Neďaleko kostola je aj nová Krížová
cesta. Zamyslenia na jednotlivých zastaveniach sú zamerané na patrónov nitrianskeho biskupstva.
Veľkým prekvapením a duchovným zážitkom bol pre nás benediktínsky kláštor na
Veľkej Skalke. V objekte kláštora je vchod
do pôvodnej jaskyne pustovníkov a gotický kostolík postavený v r. 1224. Dodnes sa
v ňom príležitostne slúžia bohoslužby. Je to
miesto, kde človekom preniká ticho, pokoj,
miesto, ktoré lieči boľavé telo i dušu.
Unavení ale plní zážitkov, nových poznatkov sme ešte cestou domov obdivovali
zrúcaniny Beckova a Čachtického hradu.
Krásne je naše Slovensko. No zostalo ešte
veľa neprebádaných a nepoznaných miest.
Veríme, že v budúcnosti budeme môcť niektoré z nich navštíviť, obdivovať zručnosť
a pracovitosť našich predkov, doplniť svoje
vedomosti o histórii našej malej, ale prekrásnej vlasti.
Text: Emília Čerešňová
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Aj napriek dažďu
sme deň detí oslávili
Už od roku 1952 na Slovesnku patrí 1.
jún všetkým deťom. V tento deň sa na
mnohých miestach Slovenska konajú
oslavy pre deti spojené so súťažami,
hudbou a samozrejme darčekmi.

Popoludnie so Smejkom a Tanculienkou
Nedeľné popoludnie 10. apríla sa nieslo
v znamení smiechu a tanca. A to doslovne...
Zavítali k nám Smejko a Tanculienka. Všetky
deti, ale isto aj mnohých dospelých potešili
vtipnými scénkami a veselými pesničkami.
Bolo zrejmé, že deti Smejka a Tanculienku veľmi dobre poznajú, šikovne sa zapájali
a nôtili pesničky spolu s nimi. Malé slečny
našli odvahu a rozprúdili zábavu tancom,
menšie deti v nemom úžase sledovali vystúpenie, tlieskaním dávali najavo radosť.
V rozprávkovej ríši sme sa stretli s vlkom

a kozliatkami, Červenou Čiapočkou či dokonca s Budkáčikom a Dubkáčikom. Všetky
tieto klasické rozprávky dostávajú v prevedení Smejka a Tanculienky nový vtipný význam, ktorý pobaví nie len malých. Na záver sa mohli deti vyšantiť na minidiskotéke.
Potom si ešte Smejko s Tanculienkou našli
chvíľku a ochotne sa s deťmi pofotili, porozdávali autogramy a tým sa naše veselé popoludnie strávené s nimi skončilo...
Text: Lucia Augustíneková
Foto: archív obecného úradu

Rodinný turnaj i tento rok súčasťou dňa detí
Turnaja sa zúčastnilo 7 tímov. Hralo sa na
dvoch ihriskách systémom každý s každým.
Zápas trval 7 minút, a keďže takáto porcia
nebola náročná ani pre tých najmenších priebeh turnaja mal veľmi pohodový spád.
V úvode nás zaskočil širokým kádrom ale
aj širokým úsmevom Robo Čulák a hneď bol
pasovaný za favorita turnaja. Veľmi zaujímaví
tím zložil Michal Berec s názvom Barcelona
Berec. V tomto tíme sa spojili kamoši z tribúny, ale najväčšiu silu tomuto tímu dodal
ich tréner a naša veľká výčapská futbalová legenda Julius Klenka. Ďulo si chlapcov zobral
pod ochranné krídla a tvrdou rukou viedol
k veľmi dobrým výsledkom. Matyovci mali
tento rok posilu v Lukášovi Farskom, ktorý
hviezdil v každom zápase. Takmer dosiahli aj
na prvé miesto, no chýbalo im k tomu streliť
v rozhodujúcom zápase proti Čulákovcom
ešte o jeden gól viac. Veľmi sľubné šance si aj
vypracovali ale strelecká muška sa Matyovcom vychýlila v nesprávnom zápase a Čulákovci tak ubránili cennú remízu, ktorá im tak

zaručila víťazstvo na turnaji.
Veľmi peknú a príjemnú rodinnú atmosféru prerušila krátka búrka. Po pár minútach sa
začalo hrať znova a našťastie sme stihli dohrať
a vyhodnotiť turnaj ešte pred ďalším dažďom.
Ďakujeme všetkým zúčastnením a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii turnaja.
Dúfame, že o rok opäť stretneme na dni detí
a z chuti si zahráme rodinný turnaj.
Výsledky turnaja:
1. miesto M. Čulák 16 bodov
2. miesto Matyo 14 bodov
3. miesto Barcelona Berec 10 bodov
4. miesto R. Čulák 5 bodov
5. miesto Nergeš
6. miesto J. Čulák
7. miesto Kolárik
Najlepší brankár – Adam Bédi
Najlepší hrač – Majko Kolárik
Najlepší strelec – Lukáš Farský - 10 gólov
Text: Martin Čulák
Foto: archív obecného úradu

Aj v našej obci sa už niekoľko rokov pravidelne oslavuje sviatok všetkých detí vždy
v sobotu, ktorá je najbližšie k 1. júnu. Teraz
tento deň padol na 4. jún. Dobrovoľníci, členovia komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry,

mládeže a športu, ale aj zamestnanci obecného úradu sa pripravili a na oslavy chtivé deti
čakali nielen s pripravenými odmenami, ale
aj súťažami a atrakciami. Neodradilo ich ani
daždivé počasie a oslavy promtne presunuli
do kultúrneho domu. Deti si odmenu museli
zaslúžiť a tak každé s radosťou absolvovalo
športové disciplíny, za ktoré boli odmenené
vyplnenou registračnou kartičkou, ktorú vymenili za krásne odmeny. Rodičia, ale aj deti
sa mohli občerstviť výborným gulášom. Deti
po absolvovaní súťaží ešte čakala zábava pri
hudbe a maľovanie na tvár, o ktoré bol veľký
záujem.
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa prišlo
zabaviť 74 detí, pričom školáci boli aktívnejší
a zaregistrovalo sa ich o 8 viac ako škôlkarov.
Veríme, že sa všetkým deťom podujatie páčilo a už teraz sa tešia na ďalšie aktivity pre deti.
Text: Jana Kunová
Foto: archív obecného úradu
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Končí sa ďalší školský rok...
Pomalým krokom sa blíži koniec školského roka. Deti sa tešia na leto, na prázdniny, na dovolenku s rodičmi a na mnoho
krásnych dní prežitých so starými rodičmi.
Pre deti boli dni prežité v materskej škole
zaujímavé a naplnené rôznorodými aktivitami a podujatiami. Všetko to, čo sa naučili
v škôlke, zúročili predškoláci pri zápise do
základnej školy.
Aj v tomto školskom roku sa v mesiaci jún
konalo niekoľko pekných podujatí, ktoré sú
už tradíciou našej materskej školy. Na začiatku mesiaca mali sviatok všetky deti. Naše
deti oslávili „Deň detí“ aktívnym pohybom
na školskom dvore. Panie učiteľky pripravili
pre deti športovú olympiádu – preteky na
kolobežkách, lezenie tunelom, prekážkovú
dráhu, hádzanie do diaľky a chytanie rybičiek v rybníku. Víťazi boli odmenení zlatou
medailou a sladkou odmenou. Pri organizovaní podujatia pomáhala učiteľkám žiačka
1. ročníka SSOŠ pedagogickej v Topoľčanoch – Alexandra Kunová, ktorá vykonávala v našej materskej škole pedagogickú prax.
Našich najstarších predškolákov sme vyprevadili v utorok 7. júna na vlakovú stanicu, odkiaľ cestovali na „Celodenný výlet do
ZOO Bojnice.“ Po prehliadke zoologickej
záhrady sa deti posilnili obedom a občerstvili sa zmrzlinou.
Druhý ročník oslavy „Dňa otcov“ sme organizovali v piatok 17.júna v areáli školského dvora. Podujatie sa nieslo v duchu športového popoludnia. Súťažili všetci – malí
škôlkari a veľkí dospeláci – otcovia. Všetci
si zaslúžili za športový výkon sladkú odme-

nu. Občerstvenie pripravili tety kuchárky zo
školskej jedálne.
„Bolo nám tu dobre, dobre s vami, otvárajú sa však školské brány!
Veľkej školy budem žiakom, vám všetkým
ostávam kamarátom!“
Touto básňou sa predškoláci lúčili s mladšími kamarátmi v piatok dopoludnia 24.
júna v jedálni materskej školy. Popoludní sa
konala „Slávnostná akadémia predškolákov“
pre rodičov pri príležitosti ukončenia predprimárneho vzdelávania a dochádzky do
materskej školy. Podujatie bolo obohatené
bohatým kultúrnym programom, deti si prevzali Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a knižku od ZRMŠ Výčapy
– Opatovce. Po oficiálnej časti nasledovalo
občerstvenie a voľná zábava detí s rodičmi.
„Materská škola, milý dom, podaj mi ruku

na rozlúčku,
lebo ja rastiem ako strom a po prázdninách prvák som!
Budúcim prváčikom prajem veľa úspechov
do nových školských rokov v školských laviciach, veľa síl a elánu na zdolávanie všetkých
prekážok. Prajem im ľahkú ruku pri písaní
prvých písmen abecedy a veľa dobrých kamarátov.
V závere školského roka ďakujem rodičom za spoluprácu. Ďakujem všetkým, ktorí
prispeli svojimi 2 % a tým podporili ZRMŠ
Výčapy – Opatovce. Ďakujem zriaďovateľovi
materskej školy za podporu a ústretovosť.
Prajem všetkým deťom veľa pekných zážitkov, bezstarostné a slnečné prázdniny.
Dovidenia v septembri!
Text: Helena Kováčová
Foto: archív materskej školy

DOVIDENIA MILÁ ŠKÔLKA –
naši predškoláci 2015/2016
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Návšteva Stanislava Štepku a členov RND
v základnej škole
Spoznávať významné osobnosti slovenskej kultúry a vedy sa stalo už milou tradíciou v našej základnej škole. Zážitkové vyučovanie je totiž jednou z moderných foriem vzdelávania. A spoznať pána Stanislava Štepku, osobne sa s ním rozprávať, počúvať jeho múdre slová a vidieť kúsok z jeho umenia „zblízka“ je zážitok taký, na ktorý sa spomína celý život.

Dňa 8. júna sme s veľkou radosťou privítali
v našej základnej škole vedúcu osobnosť Radošinského naivného divadla pána Stanislava Štepku a ďalších členov RND: herečku
a speváčku Marušku Nedomovú, manažéra
a herca Ladislava Hubáčka a herca, hudobníka a speváka Vladimíra Svítka. Beseda s radošincami sa začala veľkým potleskom. Naši
žiaci privítali hostí krátkou scénkou z divadelnej hry Človečina a dvoma ľudovými
piesňami. Pani učiteľka Eva Veseličová prostredníctvom prezentácie predstavila žiakom
tvorbu Radošinského naivného divadla. Pán

Stanislav Štepka porozprával žiakom o sebe,
o živote, o divadle, o literatúre a odpovedal aj
na ich zvedavé otázky. Predstavil sa nám ako
človek a umelec, ktorý je skúsený, vzdelaný,
múdry, vtipný, ale najmä veľmi skromný, ktorý sa pozerá na svet s nadhľadom. S radosťou
odmenil CD-čkami a spoločnými fotografiami víťazov našich celoškolských súťaží Týždeň so Stanislavom Štepkom a Jánošík našimi
očami. Maruška i pán Štepka nám zaspievali
aj dve pekné piesne z ich repertoáru, takže
sme mali naozaj hodnotný umelecký zážitok.
Hostia nám priniesli aj veľa materiálov o divadelných hrách RND. Na niektorú z nich sa
určite pôjdeme pozrieť na budúci školský rok
do Bratislavy.
Na záver sa konala tradičná autogramiáda, o ktorú bol veľký záujem zo strany žiakov i pani učiteliek. Našim hosťom sme na
pamiatku darovali darčeky, ktoré vyrobili
žiaci špeciálnej triedy A, pánovi Štepkovi
vlastnoručne zdobenú valašku, jeho zarámovaný portrét, namaľovaný naším žiakom,
a zborník obrázkov Jánošíka – Jánošík našimi
očami. Poďakovali sme sa mu nielen za jeho

návštevu u nás, ale aj za jeho divadelné hry
a piesne, za to, že nám svojimi divadelnými
hrami ukazuje, čo je v živote dôležité, za to, že
vie diváka rozplakať a zároveň rozosmiať, za
to, že vytvoril divadlo s vlastnou tvárou, ktoré dnes patrí k najpopulárnejším divadelným
súborom. Poďakovanie patrí aj pánovi Ing.
Milošovi Veseličovi, ktorý nám sprostredkoval túto vzácnu návštevu, pani učiteľke Eve
Veseličovej za organizačné zabezpečenie akcie, žiakom 8. B triedy a pani učiteľkám Márii
Billikovej a Kataríne Kondelovej za kultúrne
vystúpenie.
Stanislav Štepka dotvára mozaiku významných osobností, ktoré už navštívili našu školu.
Boli to kozmonaut Ivan Bella, spisovateľ Ľubomír Feldek, spisovateľka Oľga Feldeková,
spevák Pavol Hammel, ekológ – ochranca životného prostredia Mikuláš Huba, spisovateľ
Laco Haas a ornitológ Vladimír Slobodník.
Už teraz sa tešíme na ďalšie osobnosti, ktoré
sa stretnú s našimi žiakmi v procese zážitkového vyučovania.
Text: Mgr. Mária Civáňová
Foto: archív základnej školy
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Beseda
s ornitológom
Pri príležitosti Svetového dňa vtáctva sme
zorganizovali besedu s ornitológom a zoológom Správy CHKO Ponitrie RNDr. Vladimírom Slobodníkom, CSc. Telocvičňa sa
zmenila na les, ktorého vtáčích obyvateľov
namaľovali šikovní žiaci 1. stupňa a špeciálnej triedy A. Pán ornitológ deťom pútavou
formou prostredníctvom prezentácií sprostredkoval mnoho zaujímavostí zo života našich i cudzokrajných vtáčat. Dozvedeli sme
sa ako zhotoviť vtáčie búdky, ako prikrmovať
vtáčatá počas zimy, kde zimujú sťahovavé vtáky, akou rýchlosťou vedia vtáky lietať, prečo
ich ochranári krúžkujú a mnoho ďalších hodnotných informácií. Preto nečudo, že otázky
zvedavých žiakov nemali konca kraja.
Najväčší údiv však vyvolali fotografie pestrofarebného sfarbenia peria operencov, ktorých bežne u nás nevidieť. Hýrili všetkými
farbami dúhy akoby sa chystali v novom šate
privítať dlho očakávanú jar! Na záver stretnutia sme obdržali do tried pracovné zošity,
samolepky, magnetky a postery s tematikou
vtáctva a ochrany prírody, ktoré môžeme
využiť na hodinách vlastivedy, prvouky a prírodovedy. Naši žiaci poďakovali za obohacujúcu besedu malými darčekmi, ktoré samy
zhotovili a kytičkou jarných narcisov. A keďže pán Slobodník bol zamestnaný aj v ZOO
Bojnice, kde sa roky staral o zvieratá, je dosť
možné, že niekedy v budúcnosti bude naším
hosťom opäť.
Text: Eva Veseličová
Foto: archív základnej školy

Biblická
olympiáda
Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci
zúčastnili biblickej olympiády. Reprezentovali nás Alica Jančovičová, Lucia Horáková
a Michaela Kučerková, ktoré po suverénnom
víťazstve v dekanátnom kole postúpili do
diecézneho kola, ktoré sa konalo 13. apríla
v priestoroch Kňazského seminára v Nitre. Témou tohto ročníka boli 2 knihy Biblie
– Lukášovo evanjelium a 1. Samuelova kniha. Jednou z kôl bolo aj scénické stvárnenie
biblickej udalosti v dobových kostýmoch
podľa výberu súťažiacich. Po vyrovnaných
výkonoch a vo vysokej konkurencii naši mladí biblisti obsadili 7. miesto. Všetkým trom
ďakujeme a gratulujeme.
Text: Henrieta Lénartová
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Úspechy našich žiakov v školskom roku
2015/2016
I. stupeň
• TK Sambáčik – celoslovenské kolo Tanečný kolotoč - 1. miesto
• TK Sambáčik – krajské kolo Tanečný kolotoč - 2. miesto, postup do celoslovenského kola
• gymnastický štvorboj – okresné koloB
družstvo 6. miesto
• TK Sambáčik – medzinárodná súťaž Pohyb bez bariér – deti choreografia Ľadové
kráľovstvo- 3. miesto
• TK Sambáčik – celoslovenská Tanečný
kolotoč regionálne kolo 1. miesto-postup
do krajského kola
• Rozprávkové vretienko – Dorotka Horáková z 2. triedy získala 3. miesto
• Malý futbal – mladší žiaci – v okresnom
kole 4. miesto
• Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo Liana Čuláková z 2. triedy získala 3. miesto
• Šaliansky Maťko Literárna súťaž Daniel
Hayden z 2. triedy – čestné uznanie poroty
• Ochranárik očami detí celoslovenská výtvarná súťaž
• Simona Kunová z 3.A – II. miesto
• Sabína Kunová z 3.A – III. miesto
Špeciálne triedy
• Biblia očami detí a mládeže – výtvarná
časť Biblickej olympiády diecézne kolo:
• Samko Bojkovský – 1. miesto,
• Patrícia Halászová – 2. miesto
• Slovensko – krajina v srdci Európy celo-

slovenská výtvarná súťaž s medzinárodnou účasťou
• Matúš Chudý – zvláštna cena poroty
II. stupeň
• Biologická olympiáda – okresné kolo - Patrik Bomboš zo 7. triedy – úspešný riešiteľ
• TK Sambáčik – medzinárodná súťaž Pohyb bez bariér - juniori choreografia Moderná Popoluška 3. miesto
• TK Sambáčik – celoslovenská súťaž Tanečný kolotoč – regionálne kolo 4. miesto
• Pytagoriáda, okresné kolo – Jakub Tóth
z 5. triedy – úspešný riešiteľ
• Gymnastický štvorboj, okresné kolo –
staršie dievčatá – 3. miesto
• Story – Nemecký jazyk okresné kolo Barbora Kijácová z 9 triedy – 1. miesto
• Biblická olympiáda – dekanátne kolo Lucia Horáková, Alica Jančovičová, Michaela Kučerková z 8 B – 1. miesto
• Dejepisná olympiáda okresné kolo Vanesa
Tomková z IX. triedy – 3. miesto
• Biologická olympiáda okresné kolo
• Vladimíra Miškolciová z 8.B – úspešná
riešiteľka – 7. miesto
• Klaudia Kopčeková z 9 triedy – úspešná
riešiteľka – 8. miesto
• Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiačok – 3. miesto
• Vianočný stolnotenisový turnaj v ZŠ s MŠ
Lužianky – 5. miesto
• Zimné aranžovanie – Nikoleta Bedeová
z 8 B – 2. miesto

Bodujeme aj v angličtine
Dňa 18. mája sa žiačky 8. B triedy – Lucka
Horáková, Táňa Novická, Viktória Kunová
a Michaela Kučerková zúčastnili obvodného kola súťaže „Song“ v anglickom jazyku
a v skupinovom speve získali 3. miesto.
Srdečne dievčatám blahoželáme a želáme
ešte veľa úspechov! Dňa 28. mája sa žiaci 8.
B triedy po štvrtýkrát zúčastnili obvodného

kola súťaže English Drama, ktoré každoročne organizuje CVČ Domino. Vybrali si
divadelnú hru od Huberta Puchtu – „Dedkove deväťdesiate narodeniny“ a na javisku
podali krásne herecké výkony. V obvodnom kole získali 4. miesto a my im srdečne
blahoželáme!
Text: Mária Billiková
Foto: archív základnej školy
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Rozprávkový kaštieľ v Nových Sadoch
Okrem rozprávkovej tematiky sme sa
z krátkej prezentácie dozvedeli zaujímavosti
z histórie kaštieľa, kedy ho postavili, kto ho
vlastnil a podobne. A či sú v starom kaštieli aj duchovia? Minimálne sa to povráva
a možno dali o sebe “vedieť“, keď vypovedala technika, zhasol projektor a nemohli
sme dopozerať bábkovú rozprávku s legendárnou dvojicou bábok „Spejblom a Hur-

vínkom“. Deti však nezostali o bábkovú
rozprávku ukrátené – po príchode do školy
sme si ju spoločne pozreli na interaktívnej
tabuli:-). Spomienky na výstavu bábok nám
budú pripomínať aj prstové maňušky, ktoré deťom venovala riaditeľka múzea Ing. Z.
Krčmárová.
Text: Eva Veseličová
Foto: archív základnej školy

Žiaci 1. stupňa a špeciálnych tried našej
základnej školy 23. marca zúčastnili výstavy
marionet, javajok, maňušiek i bábok – z desiatok rozprávkových predstavení v kaštieli
rodiny Ghýczy – v Múzeu v Nových Sadoch.
Výstavu bábok v spolupráci s múzeom pripravilo Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS)
v Nitre.
Ako sme sa dozvedeli počas výkladu – najstaršie bábky pochádzajú z prelomu 19. a 20.
storočia a z 20. rokov minulého storočia. Ide
o bábky, ktoré divadlo kúpilo od potomkov
kočovníckych bábkarskych rodín. Zvedavé
deti spoznávali bábky z rôznych predstavení
Starého divadla – napríklad z rozprávok Malá
morská víla, Princezná s ozvenou, Cesta za
šťastím, Legenda o láske, Princezná Rozmarínka, Zhavranelí bratia, O múdrom Kokoškovi, Posol z raja či Tri múdre kozliatka.

Malý futbal
V mesiacoch apríl a máj vrcholia školské
športové súťaže, medzi najobľúbenejšie a aj
najviac obsadzované patria súťaže v malom
futbale chlapcov a dievčat. Viackolové súťaže
pokračovali druhými kolami a následne finálovými turnajmi o majstra okresu Nitra.
Naši najmladší žiaci, chlapci z 1. stupňa
školy, prešli suverénne prvým kolom v Zbehoch a ako víťazi skupiny postúpili do finále
majstrovstiev okresu. To sa konalo 27. apríla
na ZŠ Fatranská v Nitre za účasti šiestich tímov, všetko víťazov základných skupín. Vytrvalý a celodenný dážď presunul jednotlivé
stretnutia do telocvične a zápasy sa odohrali
vo formáte traja proti trom, na malé bránky a bez brankárov. V konkurencii mestských škôl naši chlapci obsadili štvrté miesto
v okrese Nitre a boli blízko k získaniu medailových pozícií.
Menej úspešní boli mladší žiaci a staršie
žiačky, ich púť sa skončila v druhých kolách.
Chlapci nepostúpili zo skupiny hranej na ZŠ

Škultétyho v Nitre a dievčatá nepochodili
v Alekšinciach, kde narazili na fyzicky disponovanejšie súperky. Chlapci a dievčatá síce
skončili v druhých kolách týchto súťaží, ale aj
tak si zaslúžia pochvalu za bojovnosť a nasadenie v jednotlivých stretnutiach a dievčatá aj
za odvahu v súbojoch s ozaj fyzicky zdatnejšími súperkami.
Text: Jozef Janči
Foto: archív základnej školy

Orientačný beh

Dňa 21. apríla sa piati starší žiaci z našej
školy zúčastnili okresného kola v orientačnom behu. Popularita tohto športu
stúpa, o čom svedčí vysoký počet štartujúcich vo všetkých kategóriách. Trať bola
vytýčená v okolí atletického štadiónu
v Nitre na Chrenovej. Úlohou pretekárov
bolo v čo najkratšom čase absolvovať trať
a správne nájsť stanovištia na trati podľa
mapky, ktorú pretekári dostali pri štarte.
Ak pretekár niektoré stanovište nenašiel,
k výslednému času mu bolo pripočítaných
5 trestných minút. Z našich žiakov skončil
Jakub Németh z 8.B triedy na peknom 18.
mieste, ďalší žiaci, aj po pripočítaní 5 trestných minút za jedno nenájdené stanovište,
skončili v strede 150 členného štartovného
poľa. Z tridsiatky zúčastnených škôl sme
ako družstvo skončili na desiatom mieste,
spomedzi vidieckych škôl sme boli tretia
najúspešnejšia škola.
Text: Jozef Janči
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Korčuliarsky výcvik
V mesiaci apríl žiaci 1. stupňa absolvovali korčuliarsky výcvik v korčuliarskej hale
v Nitre – Klokočine. Učebné osnovy v pred-

mete telesná výchova umožňujú žiakom
absolvovať sezónne pohybové činnosti, napríklad korčuľovanie na ľade alebo rôzne

aktivity v prírode. Prírodné podmienky však
v posledných rokoch neumožňujú deťom naučiť sa korčuľovať v zime na prírodných klziskách. Vďaka umelým ľadovým plochám dnes
môžeme korčuľovať celoročne. Túto možnosť
mali teda aj naši žiaci a približne päťdesiat
detí sa učilo alebo zdokonaľovalo na klzisku
na Klokočine. Metódami postupných krokov
a krôčkov na ľade deti postupne zvládajú korčuliarsku abecedu a pri pravidelnom metodickom výcviku sa z detí vo štvrtom ročníku
stávajú pokročilí korčuliari.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na výcviku korčuľovania v tomto školskom roku.
Text: Jozef Janči
Foto: archív základnej školy

Gymnastický štvorboj
sa nezúčastnili z dôvodu choroby najmladšie dievčatá. Družstvo je tvorené piatimi
gymnastkami, do súťaže sa potom započítavajú výsledky najlepších štyroch dievčat
na jednotlivých náradiach. Majstrovstvá
okresu Nitra sa konali v utorok 22. marca
2016 na Základnej škole Topoľová v Nitre.
Naše mladšie žiačky obsadili nakoniec šieste miesto, svoje zostavy zacvičili čisto a bez
väčších chýb, o poradí tak rozhodovali minimálne bodové rozdiely v prospech škôl,
ktoré sa tejto súťaže zúčastňujú dlhodobo.
Staršie žiačky obsadili tretie miesto a ob-

V pondelok 21. marca a v utorok 22. marca športové gymnastky z našej školy súťažili
v gymnastickom štvorboji dievčat, v súťaži
sa prezentovali v disciplínach - preskok cez
kozu, cvičenie na lavičke, cvičenie na hrazde
a prostné cvičenie. Súťaž prebiehala v troch
kategóriách. V pondelok sa telocvični základnej školy uskutočnilo školské kolo, to
bolo súčasne aj nominačným pretekom na
okresné majstrovstvá. Dievčatá, ktoré sa
v školskom kole umiestnili na prvých piatich miestach následne postúpili na majstrovstvá okresu Nitra. Majstrovstiev okresu

hájili si postavenie z minuloročnej súťaže,
aj tu boli medzi družstvami len minimálne
bodové rozdiely. Našu školu reprezentovali:
mladšie žiačky – Sabina Kunová, Simona
Kunová, Kristína Angermayerová, Adriana
Angermayerová a Laura Malušová a staršie
žiačky – Viktória Kunová, Nikoleta Bedeová, Vladimíra Miškolciová, Kristína Balážová a Rebeka Némethová. Dievčatá na súťaž
pripravila pani Mgr. Andrea Billíková.
Text: Jozef Janči
Foto: archív základnej školy

Umiestnenie žiakov IX. ročníka na stredné školy v školskom roku 2015/2016
Každý mladý človek si skôr či neskôr položí
otázku „ Čo ďalej ?“ Postaví sa tak na križovatku. Križovatku, ktorá výrazne ovplyvní
jeho budúci život. Výber správnej strednej
školy je pre žiakov 9. triedy rozhodujúcim
momentom v ich živote. Strednú školu si

vyberali podľa záľub, schopností a v neposlednom rade aj podľa známok. V školskom
roku 2015/2016 je v našej škole jedna trieda
9. ročníka s počtom žiakov 17. Všetci žiaci
boli prijatí na stredné školy v 1. kole prijímacieho konania. Prijatí na odbor s maturitou:

16 žiakov, 94%. Prijatí na odbor bez maturity: 1 žiak, 6%. Dvaja žiaci z piateho ročníka
boli prijatí na osemročné gymnázium. Dvaja
žiaci špeciálnej triedy boli prijatí na odborné
učilištia.

Názov strednej školy

Odbor

Počet žiakov

Gymnázium, Golianova 68, Nitra

gymnázium

2 žiaci

Gymnázium, Párovská 1, Nitra

gymnázium

2 žiaci

Hotelová akadémia, Slančíkovej 2, Nitra

hotelová akadémia

2 žiaci

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

obchodná akadémia

2 žiaci

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra

zdravotnícky asistent

1 žiak

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ulica F. Kráľa 20, Nitra elektrotechnika

3 žiaci

Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra

programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení

1 žiak

Stredná zdravotnícka škola, Ul. 17. novembra, Topoľčany

masér

1 žiak

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

agropodnikanie - s maturitou

2 žiaci

SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra

cukrár kuchár

1 žiaci

Žiakom gratulujeme a prajeme im veľa študijných úspechov na stredných školách.
Text: Katarína Kondelová
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Zo zasadnutí zastupiteľstva
Obce Výčapy – Opatovce
V poradí 16. až 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutočnili v dňoch 21.
marca, 25. apríla a 30. mája.
Účasť poslancov na zasadnutiach :
16. zasadnutia OZ konaného dňa 21.
marca sa zúčastnili poslanci Stanislav
Balko, Slavomír Fiksel, Ing. Pavol Kollár,
Zdenka Miškolciová, Ing. Marián Piterka
a Erika Šebová.
17. zasadnutia OZ konaného dňa 25.
apríla sa zúčastnili všetci 9 poslanci.
18. zasadnutia OZ konaného dňa 30.
mája sa zúčastnili poslanci Jaroslav Čulák,
Slavomír Fiksel, Ing. Pavol Kollár, Ing. Tomáš Kucka, Zdenka Miškolciová, Erika Šebová.
Na predmetných zasadnutiach obecné
zastupiteľstvo:
•

•

•

•

•

•

A/ prerokovalo a schválilo:
žiadosť Slovenského skautingu, 26. zbor
sv. Cyrila a metoda Výčapy – Opatovce
o bezplatné poskytnutie sály KD a kuchyne v dňoch 11. až 12. júna 2016 za
účelom usporiadania podujatia Skautiáles 2016
cenu prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce, zapísanej na LV č. 1330 ako orná pôda, nachádzajúcej sa na parcele C KN č. 1073/5
o výmere 1194 m², vo výške 0,40 EUR/
m²/rok
zámer pripravovaného prevodu – predaj
nehnuteľnosti parcely registra C KN parc.č. 1073/70 o výmere 499 m², druh pozemku – ostatné plochy, nachádzajúcej
sa v k.ú. Výčapy – Opatovce, zapísanej na
LV č. 1310, vo vlastníctve Obce Výčapy
– Opatovce
zadanie vypracovania znaleckého posudku a prípravu podkladov pre stanovenie
všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti registra C KN parc.č. 1073/70 o výmere 499
m², druh pozemku – ostatné plochy, nachádzajúcej sa v k.ú. Výčapy – Opatovce
uzavretie Zmluvy o poskytnutí služieb
na vypracovanie žiadosti o NFP a riadenie procesu verejného obstarávania
z OP Kvalita životného prostredia medzi zmluvnými stranami Obec Výčapy –
Opatovce ako objednávateľom na strane
jednej a PROUNION, a.s. Piaristická 2,
Nitra ako zhotoviteľom na strane druhej
uzavretie Zmluvy o nájme bytu medzi
Obcou Výčapy – Opatovce ako prenajímateľom na strane jednej a Jozef Tur-

•

•

•

•

•

•
•

•
•

čan, bytom Výčapy – Opatovce 876 ako
nájomcom bytu C4, Jana Satková, bytom
Nitra, Petzwalova 24 ako nájomcom bytu
C5 na dobu určitú a to od 1. mája 2016
do 30. apríla 2019
žiadosť Základnej organizácie JDS Výčapy – Opatovce o bezplatné poskytnutie
sály KD a kuchyne dňa 15. mája za účelom usporiadania kultúrneho podujatia
pri príležitosti osláv Dňa matiek a dňa
22. júna za účelom usporiadania športového podujatia seniorov
žiadosť Zariadenia sociálnych služieb
„BENEFIT“ Ľudovítová o bezplatné poskytnutie sály KD, zasadačky a kuchyne
dňa 19. mája za účelom usporiadania
spoločenskej akcie „Majáles 2016“ pre
klientov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
ukončenie Nájomnej zmluvy v znení jej
dodatkov 1 a 2, uzatvorenej dňa 2. apríla
2003 medzi Obcou Výčapy – Opatovce ako prenajímateľom na strane jednej
a Mária Bekényiová, bytom Podhorany
132 ako nájomcom na strane druhej, dohodou a to ku dňu 30. apríla 2016
uzatvorenie Zmluvy o prenájme verejného priestranstva medzi Obcou Výčapy
– Opatovce ako prenajímateľom na strane jednej a Blažej Bekényi, bytom Nitra,
IČO: 43 593 577 ako nájomcom na strane
druhej. Predmetom nájmu je plocha na
umiestnenie unimobunky a posedenia za
pri unimobunke za účelom poskytovania
služieb – predaj zmrzliny.
uzavretie Zmluvy o nájme nebytových
priestorov medzi Obcou Výčapy – Opatovce ako prenajímateľom na strane
jednej a CINEMA PUB, s.r.o. Výčapy
– Opatovce 703, IČO: 47 600 047, ako
nájomcom na strane druhej. Predmetom
prenájmu sú priestory na prevádzkovanie baru – kaviarne s príslušenstvom
nachádzajúce sa na nehnuteľnosti parc.č.
335/2 vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce
Rozbor hospodárskej činnosti MŠ Výčapy – Opatovce za rok 2015
Záverečný účet Obce Výčapy – Opatovce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
a uzatvára ho s výrokom: súhlas s celoročným hospodárením „bez výhrad“
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce na II.
polrok 2016
Prevod vlastníctva nehnuteľného ma-

•

•

•
•

•

jetku parc.č. 1073/70 o výmere 499 m²
– ostatné plochy, kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi zmluvnými stranami
Obec Výčapy – Opatovce ako predávajúcim na strane jednej a Ignác Tóth a manželka Alžbeta Tóthová, bytom Výčapy
– Opatovce 723 ako kupujúcim na stane
druhej. Podľa znaleckého posudku číslo
45/2016 vypracovaného Ing. Fuskom,
znalcom z odboru stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti, všeobecná hodnota pozemku bola stanovená
na 4.815,35 EUR. Dohodnutá kúpna
cena je 5.000.-EUR.
zadanie vymáhania nedoplatkov na
dani z nehnuteľnosti a poplatkov za KO
a DSO za predchádzajúce obdobie rok
2005 až 2015
za členov Rady školy pri Základnej škole
Výčapy – Opatovce ako zástupcov zriaďovateľa Obec Výčapy – Opatovce – Zuzanu Angermayerovú a Ing. arch Natáliu
Kunovú, obe bytom Výčapy – Opatovce
zakúpenie techniky na kosenie porastov
a odvoz (viacúčelový stroj)
predloženie Žiadosti o poskytnutie NFP
v rámci OP Kvalita životného prostredia
na realizáciu projektu „Zberný dvor Výčapy – Opatovce“
zadanie vypracovania projektovej dokumentácie k projektu s názvom Výstavba
telocvične vo Výčapoch – Opatovciach

B/ prerokovalo a neschválilo:
• žiadosť tanečnej skupiny „AGAIN“ Výčapy – Opatovce o poskytnutie finančného príspevku na zakúpenie jednotnej
obuvi a dokúpenie dresov pre nových
členov tanečnej skupiny z dôvodu oneskorene podanej žiadosti o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce
C/ vzalo na vedomie:
• informáciu starostu obce z uzávierky
obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Výčapy –
Opatovce, zapísaných na LV č. 1310 a to
pozemku parc. registra C KN č. 335/2
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 647 m² a stavby budovy kina s.č. 293
nachádzajúcej sa na pozemku registra C
KN parc. č. 335/2 v k.ú. Výčapy – Opatovce, Obec Výčapy – Opatovce
• správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly ukladacích uznesení OZ
vo Výčapoch – Opatovciach, ich počet
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a plnenie jednotlivých ukladacích uznesení
• správu zo zasadnutia Komisie ochrany
verejného poriadku, výstavby, územného plánovania a životného prostredia vo
veci stanovenia podmienok prenájmu
nehnuteľností – orná pôda, nachádzajúcej sa na parc.č. 1073/5 o výmere 1194
m², zapísanej na lV č. 1330 vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce
• informáciu starostu obce k stanoveniu
všeobecnej hodnoty stavieb – spoločenská budova a vináreň so súp. č. 288 po-

stavenej na parcele č. 334/1, vo vlastníctve PPD Výčapy – Opatovce
• stanovisko Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej z vyhodnotenia splnenia
podmienok pre pridelenie uvoľnených
nájomných bytov – 2-izbového bytu C4
a 1-izbového bytu C5
• úpravu Rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na rok 2016
• informáciu starostu obce k stanoveniu
všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti – parcely registra C KN parc.č. 1073/70 o výmere 499 m², druh pozemku – ostatné

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 11. marca 2016 do 10. júna 2016
Vitajte na svete
laura Mášiková
Marko Molnár
Kristína Harangozóvá
Veľa lásky a porozumenia
Dominik Flak a Jana Gažiová
Roman Hrnčár a Ing. Andrea látečková
Tomáš Adamec a Eva Gažiová
Juraj Fiksel a Bc. Renáta Uhlířová
Patrik Kevély a Mgr. lucia Kunová
Andrej Gabula a Aneta Vajková
Vladimír Mada a Anna Chudá
Zostanete v našich spomienkach
Rudolf Macho, 76 r.,
Dionýz Jesenský, 72 r.,
František Sulovka, 60 r.,
Ľudovít Tóth, 84 r.,
ladislav Miškolci, 58 r.,

plochy, zapísanej na lV č. 1310, vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce
• stanovisko hlavného kontrolóra obce
a Komisie finančnej a správy obecného majetku k záverečnému účtu Obce
Výčapy – Opatovce ako i hospodárenie
obce za rok 2015.
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

ZOZNAM JUBILANTOV
od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2016

60 rokov
ladislav Martonka
Ján Kostolány
Jozef Angermayer
Jaroslav Čulák
ladislav Kondela
Július Hupka
Pavol Török
Mgr. Anna Grácová
Mária Benďáková
Valéria Bujnová
Estera Desetová
Monika Svoradová
Alena Belová
Šarlota Horáková
Irma Gálová
Daniela Farkašová
Edita Molnárová
Marta Dávidová
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70 rokov
Justín Gráfel
Emil Hupka
ladislav Žigo
Vojtech Mikuš
Benjamín Tóth
Vlasta Rapanová
Melánia Magáthová
Alžbeta Tökölyová
Alžbeta Kosztolányiová
Magdaléna Bedeová
75 rokov
Vojtech Čulák
Margita Belová
Margita Caková
Edita Chrastinová
Katarína Mráziková
80 rokov
Anton Dávid
Alojz Kuna
Veronika Tóthová
85 rokov
Mária Magáthová
90 rokov
Pavol Kuna
Júlia lehocká

www.vycapy-opatovce.sk
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