ma
rec 2
016

é
ajn
d
e
r
33 nep

Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov
želá redakcia

I v základnej škole bolo počas fašiangov veselo. Viac zo školskej
lavíc nájdete na stranách 6. – 9.
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•

Zápis detí do materskej školy až v máji

•

Rekonštrukciou verejného osvetlenia
dosiahneme zvýšenie bezpečnosti ale
i úspory prevádzkových nákladov

•

Rozhovor s Miroslavom Bulejčíkom,
autorom knihy Chlapček

Po niekoľkoročnej odmlke vyšli počas fašiangov do ulíc mládenci, aby zatancovali tradičný palicový tanec a aby vykrútili dievky,
ale i nás skôr narodené.
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Výčapčanom padol za obeť 150 - kilový kvičko
Tradičnú domácu zabíjačku mnohí poznáme už len z rozprávania starých rodičov. Nuž nečudo, ak si k takmer ročnej
starostlivosti a pestrej strave domáceho miláčika pripočítame ešte hlásenie na príslušnej veterinárnej správe, nie je
to až taký lákavý kumšt. Ak máte chuť trochu si zaspomínať, čítajte prosím ďalej.  Ak ste však hladní, zoberte si najprv
do ruky dobrú klobásu, prípadne ak zhadzujete do veľkonočného obleku, pekne vyfarbenú chrumkavú mrkvu, lebo
po nasledujúcich riadkoch dostanete zaručene chuť na niečo dobré.

Radikálnym vegetariánom a ochrancom
živočíšneho druhu to asi príde ako krutý
fakt, ale prasiatka sú odjakživa chované

ako úžitkové domáce zvieratá, aby v rôznych chutných podobách skončili napokon
na našom stole. Vo fašiangovom období aj
naša obec podľahla lákadlám zabíjačkovej
sezóny a tak si koncom januára viacerí občania hladinu cholesterolu radšej nemerali.
O celý priebeh sa postaral majster noža Erik
Bučko s pomocníkmi. A hoci si pán mäsiar
pripravil svinku už dopredu, hneď na trojnožke bolo viditeľné, že nemala práve figúru vhodnú pre modeling. Podľa fajty bola
zrejme na mäso, čo neskôr nebolo veľmi
výhodou, keďže chutné škvarky išli na odbyt
ako prvé. Len aby málo nebolo, počítalo sa i
s predajom tradičných špecialít, všetko podľa vôle zákazníka. Dva veľké kotly bublajúcej
masti, rozvoniavajúce zabíjačkové špeciality
a varené víno domácich vinohradníkov dotvárali pravú vidiecku fašiangovú atmosfé-

ru. Chuť kulinárskeho zážitku podčiarkla
dobrá muzika v podaní našich chlapcov s
heligónkami a tak nám mrazivé počasie na
dotvorenie nálady ani nechýbalo.
Zabíjačka patrí bezpochyby k jedným z
rozptýlení, príležitostí na zábavu a vzájomné stretnutia s rodinou a priateľmi. V
minulosti sa dedinská mládež prestrojila
do fašiangových masiek a domácich pobavili za chutnú výslužku. Terajší teenageri by
pre takú srandu zrejme ani zrak od počítača
nezdvihli, ale naši najmladší škôlkari sa len
o pár desiatok metrov v karnevalových kostýmoch veselili, hoc aj bez špecialít fašiangovej zabíjačky. A keďže repertoár masiek za
posledné roky tiež zaznamenal obrodu, viac
o tom už na inom mieste.
Text: Patrícia Halászová
Foto: archív obecného úradu

Kultúrny dom bol plný masiek
V sobotu 30. januára ožila sála kultúrneho domu karnevalom. Tento rok sa všetko
nieslo v duchu farmárčenia, pani učiteľky z
materskej školy sa zmenili na gazdinky či
gazdu. O zábavu bolo rozhodne postarané,
za čo patrí veľká vďaka práve pani učiteľkám zo škôlky, ktoré sa postarali nie len o
krásnu a jedinečnú karnevalovú výzdobu,
ale nacvičili s deťmi program a pripravili
súťažné disciplíny, do ktorých sa s radosťou

a záujmom deti s rodičmi zapájali. Aj súťaže
boli samozrejme farmársky ladené. Deti za
asistencie tatka či mamky museli pozbierať
vajíčka z kurína, zvládnuť fúrikové preteky,
prenášanie vriec so „zemiakmi“, mašličkový tanec a nakoniec tréning koníka. Ako
občerstvenie nám pani kuchárky pripravili
fašiangové fánky a šišky. Chýbať nesmela
ani torta, ktorú upiekla p. Mirka Tóthová.
Všetkým týmto patrí veľké „ďakujem“.

Ďakujeme i rodičom, ktorí sa aj tento rok
odvážili vrátiť do detských čias a podporili atmosféru maškarného plesu tým, že sa
spolu s deťmi prezliekli za indiána, gazdinku či čarodejnicu. Pevne veríme, že o rok
sa stretneme znovu v tak dobrej nálade a
hojnom počte masiek.
Text: Lucia Augustíneková
Foto: archív obecného úradu
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Mládež obnovila tradíciu fašiangovania

V tomto roku sa opäť dala dohromady
partia mládencov, aby obnovili tradíciu,
ktorá patrí k pôvodným zvykom. Fašiangoši chodili po našej dedine naposledy pred
piatimi rokmi. Vtedy aj teraz bolo najväčším problémom zaobstarať si kroj, keďže
chlapci k fašiangovaniu okrem dlhých palíc
potrebujú vyšívané ľanové košele a klobúky. Ešte niekoľko dní pred fašiangovou sobotou tak pomáhal s ich zháňaním po obci

aj starosta Jozef Holúbek. Okrem krojov ale
bolo treba nacvičiť aj spievanie ľudových
piesní, čo je zvyčajne problémom, keďže na
dnešných diskotékach a zábavách si mladí
ľudovky nenôtia. Jedenásti mládenci, ktorí
našli odvahu a tradíciu fašiangov obnovili,
to zvládli na výbornú a to aj napriek tomu,
že väčšina ľudí nevyšla na ulicu. Niektorí
sa iba prizerali cez okno. Práve to je však
zmyslom celej tradície. Stretnutie, spieva-

nie, tancovanie ale aj pohostinnosť a dobrá
nálada, ktoré k fašiangom patria. Prekvapením bol aj výkon mladého harmonikára
Andrea Szárszóia.
Takže chlapci – ďakujeme a držíme palce,
aby ste tomuto zvyku a tradícii zostali verní
aj na budúci rok.
Text: Jolana Čuláková
Foto: archív obecného úradu

SKAUTSKÝ KARNEVAL aneb OSLAVA DŇA SESTERSTVA

Masky, hudba, farby, tanec, zábava. To
všetko v nás môže evokovať každý karneval. Náš skautský, ktorý sa konal 6. februára, bol však zahalený pod rúškom záhad.
Nebol to len taký obyčajný karneval, pretože bol zároveň aj oslavou sviatku všetkých skautských sestričiek – Dňa sesterstva
„World Thinking Day“, ktorý pripadá vždy
na 22. februára. V tento deň sa narodil zakladateľ skautingu Lord Baden – Powell
a jeho manželka Olave. Naši bratia si pre
každú sestru – skautku pripravili ručne
vyrobené darčeky, ktorými im spríjemnili
začiatok karnevalu.
Potom si družina Veveričiek pre nás pripravila napínavú detektívnu hru tieňov,

kedy sme sa všetci premenili na pomocníkov slávneho detektíva Hercule Poirota.
V zmiešaných skupinkách sme si vyskúšali
spoluprácu medzi rovermi, skautmi, včielkami a vĺčatami, bližšie sa spoznali a pomáhali si pri riešení šifier, skladaní puzzle či v
postrehových úlohách.
Celý dej sa niesol v duchu 30. rokov kedy
sme si zaspomínali na charlestonový strih
šiat, perly, klobúky, čelenky či pierka vo
vlasoch, ktoré sme mohli obdivovať na
hlavných postavách v podaní dievčat z družiny Veveričiek. Našou úlohou bolo objasniť dve úmrtia a to pána doktora Browna
a miestnu tanečnicu pani Colleyovú. Na
základe získaných informácií a fotiek z

miesta činu ako odmeny za úspešné splnenie stanovíšť, si každá skupinka pripravila
záverečný verdikt. Podarilo sa nám vyriešiť
nešťastný smrteľný úraz pádom do rokliny
pána Browna a tiež vraždu pani Colleyovej,
ktorú spáchala manželka pána Browna, keď
sa dozvedela o ich aférke. Tajomno do hry
vniesla tma a sviečky, ktoré tiež sťažovali
úlohy hráčov.
Po úspešne vyriešenej detektívke nás čakalo mňamózne občerstvenie a tanečná zábava, do ktorej nám hral Dj-strojár. Takýto
energický a zároveň záhadný bol karneval,
na ktorom ste mohli stretnúť pirátky, lentilky, snehuliakov, mimoňa, mrkvu, cestára, supermana, pastiera, elfa, Kleopatru,
čerticu, Červenú čiapočku s babičkou a iné
kreatívne masky.
Text a foto: Jana Tóthová
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Záhradkársky ples
Tradičnou súčasťou fašiangového života
v našej obci je záhradkársky ples, ktorý sa
pýši svojou vysokou úrovňou. V povedomí
našich obyvateľov je zapísaný ako dobrá
príležitosť odreagovať sa od každodenného zhonu, spomaliť tempo a stretnúť sa s
priateľmi pri dobrej hudbe, chutnom jedle
a lahodnom vínku.
Nebolo tomu inak ani tento rok. V sobotu, 6. februára sa slávnostným prípitkom
otvoril už 31. ročník tejto obľúbenej veselice. Úvodný tanec patril našim deťom
z tanečnej skupiny Again pod vedením

Márie a Silvie Kunových. Do tanca hrala
hudobná skupina M Trio z Topoľčian, pri
ktorej každý mohol predviesť svoje tanečné schopnosti a ako sme videli, kreativite
sa nikto nebránil. Chutné jedlo znovu pripravili v miestnej reštaurácii Amigo, ktorá
je povestná výbornou kuchyňou. K dobrému jedlu samozrejme patrí dobré vínko a
toto nám na stoly zadovážil pán Čepílek.
Príjemné miesto na rozhovor nám poskytol bufet pána Dlábika. Vrcholom večera
bola radostne očakávaná, bohatá tombola,
za ktorú veľmi pekne ďakujeme štedrým
sponzorom.
Najväčšia vďaka patrí organizátorom,
ktorých zanietenie pre túto akciu je zárukou spokojnosti všetkých hostí, ktorí sa už
teraz tešia na ples budúcoročný.
Text: Ingrid Jurkin
Foto: archív ZO SZZ

Kultúrnym domom
zneli ľudové piesne
Piesne Kysuckého prameňa zneli kultúrnym domom počas tretej januárovej nedele. Záujem o tento žáner nebol taký veľký
ako to bolo minulý rok. Vo svojom repertoári hrali piesne nové i tie, ktoré odzneli
na vlaňajšom vystúpení. V hľadisku bolo
viac ľudí z okolitých obcí ako domácich.
Na margo toho by som chcela vzniesť trochu kritiky najmä na tých občanov, ktorí
poukazujú na to, že sa v obci nič nerobí
a keď sa niečo robí tak sa podujatia nezúčastňujú.
Obecenstvo i keď v menšom zoskupení poďakovalo účinkujúcim veľkým
aplauzom. Poďakovanie od vedúceho p.
Bučka patrilo starostovi obce, zamestnancom obce, ktorí toto podujatie propagovali na stránke obce, v miestnom
rozhlase ako i samotným predajom vstupeniek.
Text: Jarmila Bernátová

Seniori bilancovali a zabávali sa
Dňa 9. februára výbor ZO JDS vo Výčapoch – Opatovciach urobil odpočet z Plánu činnosti za uplynulý rok na výročnej
členskej schôdzi za prítomnosti zástupkyne
OO JDS pani Hlaváčkovej a starostu našej
obce pána Holúbeka. Predsedníčka ZO
JDS pani Čerešňová zhodnotila činnosť
našej 182 člennej organizácie vcelku ako
úspešnú. Boli vytvorené skvelé podmienky realizovať sa hlavne na poli kultúrnom,
ako aj športovom. V krátkosti ako jednu z
vydarených akcií by som spomenul zájazd
do kaštieľa a žrebčína v Topoľčiankach,
úspešný a vďačný program ku dňu matiek,
veľkolepý k mesiacu úcty k starším za účasti viacerých speváckych súborov z okolia.
Zavŕšením roka bolo sviatočné adventné
popoludnie, ktoré spestril ženský spevácky zbor Tenerezza z Nitrianskeho Pravna.
Najpodstatnejšiu časť na týchto úspešných
podujatiach má nesporne naša ženská spevácka skupina Nádej, ktorá sa svojou jedinečnosťou a úspešnosťou prepracovala do
povedomia celého Slovenska svojou účasťou na celoslovenskej prehliadke seniorských speváckych súborov v septembri v
Prešove. Tu bola delegovaná ako víťaz Nitrianskeho kraja a sprevádzala ich predsedníčka KO JDS pani Oľga Csákayová a náš
starosta. Taktiež na domácich podujatiach
sa úspešne prezentovala naša Mužská spevácka skupina za účinnej spolupráce Podzoborských heligonkárov.

Aj po športovej stránke môžeme konštatovať, že rok 2015 sa nám vydaril a bol
úspešný. Zorganizovali sme športové hry
za účasti piatich okolitých organizácií a
tiež členiek ZO zo Zbehov. Na tejto akcii
sa zúčastnilo 60 priamo súťažiacich a ďalších asi 30 účastníkov. Naši zástupcovia sa
zúčastnili aj okresnej športovej olympiády seniorov v Lužiankach, kde vybojovali
kompletnú sadu medailí. Aj v stolnom tenise a v turnaji seniorov v petangu získal
striebornú medailu náš zástupca.
S pocitom dobre vykonanej práce bol
uzavretý minulý rok. Pre rok 2016 si ZO
JDS vytýčila nové úlohy, ktoré sú zakotvené v „Pláne činnosti“. Po jeho odsúhlasení
členskou základňou sa budeme týmto riadiť a veríme, že sa nám ho podarí úspešne
splniť. So želaním pevného zdravia a pohody bola výročná členská schôdza ukončená.
Po nej nasledovala kultúrna časť, ktorá sa
niesla v duchu ukončenia fašiangu. Už od
rána členky skupiny Nádej vypekali šišky a
fánky. Program bol ladený k danému sviatku. Naše členky zostavili a zahrali humorné
scénky, muži zatancovali tradičný fašiangový palicový tanec a spolu so speváčkami
a heligonkármi zaspievali pekné ľudové
pesničky. Po občerstvení nechýbala ani tradičná tombola. Fašiang končil a že to bolo
naozaj tak, nám pripomenula folklórna
skupina z Koniaroviec pochovávaním basy.
Na úplný záver ešte zahrali a zaspievali

heligonkári rezké piesne, ktoré mnohých
členov zdvihli zo stoličiek a na parkete si
zatancovali.
Na záver by som chcel všetkým aktérom,
ktorí sa zaslúžili o toto podujatie svojou
nezištnou prácou a pomocou pri jeho organizovaní, ako aj všetkým sponzorom a
obecnému úradu poďakovať. Zároveň prajem všetkým členom ZO JDS veľa zdravia a
optimizmu do ďalšej činnosti počas celého
roka 2016.
Text: Milan Lacena
Foto: archív obecného úradu
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DEGUSTÁCIA VÍN 2016
Tento rok sa 20. februára konal už piaty ročník verejnej degustácie vín ročníka
2015 a starších. Prajné počasie v minulom roku pomohlo dopestovať zdravé a
pekne vyzreté hrozno a vďaka trpezlivému úsiliu vinohradníkov vyrobené vína
potvrdili očakávanú kvalitu a potešili vinárov nádherným buketom, chuťou i
vôňou.
Výber najlepších vín prebehol počas
odbornej degustácie dňa 13. februára.
Do súťaže bolo prihlásených 186 vzoriek vín z Nitrianskeho regiónu, z toho
133 bielych, 44 červených a 9 ružových.
Degustátori pod vedením Ing. Samuela Barantala hodnotili vína 100-bodovým systémom. Najlepšie hodnoteným
vínam v jednotlivých kategóriách bol
udelený titul Šampión. V bielych aj červených vínach sa ním stal Mgr. Mário
Kormančík z Drážoviec za Cuvée komy
ročník 2015 a Alibernet 2015. Najlepšie
hodnotené vína z obce boli vyhlásené v
dvoch kategóriách a získali Cenu starostu obce. V bielych aj červených vínach
získal ocenenie Ing. Peter Kuna za Devín
ročník 2015 a Cabernet sauvignon 2015.
Na úvod verejnej degustácie boli vyhlásení víťazi, ktorých odmenili diplomami, spomienkovými predmetmi a vecnými darmi, starosta obce spolu s členmi
vinohradníckeho spolku. Po oficiálnom
úvode návštevníci výstavy mohli začať s
vlastnou degustáciou vystavených vín.
Pomáhal im katalóg, kde boli uvedení
všetci vystavovatelia aj s bodovým hodnotením svojho vína.
Ľudia po zakúpení vstupenky mali
možnosť vybrať si víno podľa chuti v
ľubovoľnom množstve. Každý sa mohol
posadiť k prestretému stolu, v kultúrnom prostredí so štýlovými dekorácia-

mi, v spoločnosti priateľov a známych,
a vychutnať si ponuku vinohradníckeho
spolku. Okrem ochutnávania vína mali
ľudia možnosť zakúpiť si čerstvé pečené
zabíjačkové špeciality, tiež skvelý kravský syr, o ktorý bol veľký záujem. Pochvalné slová a spokojné tváre hostí nás
napĺňali radosťou a zadosťučinením za
hodiny práce a vloženej energie do realizácie tejto akcie.
Naša verejná koštovka vína sa stala
magnetom nielen pre domácich, ale aj
pre hostí zo širokého okolia. Stretávajú
sa tu starí i mladí, vinári aj milovníci
vína, tí, ktorí organizujú podobné degustácie vína vo vlastných obciach, s
tými, čo ich radi navštevujú.
Teší nás, že pestovanie viniča poctivou prácou vo vinohrade u nás znovu
získava pozornosť a začína priťahovať
novú generáciu vinohradníkov v obci.
To je predpokladom a zároveň aj cieľom
Vinohradníckeho spolku, že pestovanie
viniča sa u nás zachová.
Chceme sa poďakovať za pomoc všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a
priebehu tejto akcie. Ďakujeme dobrovoľníkom a sponzorom, obci a starostovi obce, ktorí nás všemožne podporili
a tým prispeli k vysokej úrovni tejto už
tradičnej výčapskej akcie.
Text: Viera Kunová

Pätica chlapcov koleduje už
po ôsmykrát
Dvadsiaty prvý ročník koledníckej akcie Dobrá novina prebiehal od 24. decembra
2015 do 6. januára 2016. Každoročne sa do nej zapoja desaťtisíce dobrovoľníkov z
vyše tisícky  farností vo všetkých regiónoch Slovenska. Výťažok 21. zbierky je určený na rozvojové projekty v krajinách subsaharskej Afriky, zameraný predovšetkým
na zmiernenie akútneho nedostatku vody v oblasti Turkana.
Dvadsiatka našich dobrovoľníkov už deviaty rok prejavila otvorené srdce pre iných,
aby sa stali ohlasovateľmi radostnej zvesti.
Celkové zloženie vinšovníkov je každoročne špecifické, hoci za osobitú zmienku
zaručene stojí pätica vytrvalých chlapcov,
ktorí týmto spôsobom preukazujú skutky
milosrdenstva voči núdznym pravidelne
každý rok.

Spoločné úsilie a štedré dary vyše päťdesiatich rodín sa vyšplhali na sumu 527,- €.
Možno si poviete kvapka v mori, ale keď
sa takto nakvapká zo všetkých slovenských
kútov, výsledná suma sa pohybuje v bezmála sedemcifernom čísle. Oficiálne výsledky
tohto ročníka sú zatiaľ neznáme, preto sa
radšej necháme prekvapiť.
Text: Patrícia Halászová
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Vianočný turnaj
v stolnom tenise 2015
Športový klub stolného tenisu Výčapy –
Opatovce v závere minulého roka zorganizoval tradičný „Vianočný turnaj v stolnom
tenise“ pre neregistrovaných hráčov. Do súťaženia sa prihlásilo takmer päťdesiat dievčat,
chlapcov, žien a mužov, ktorí boli zaradení
podľa veku do šiestich kategórií. Vo výbornej atmosfére podávali súťažiaci vynikajúce
výkony, ktoré sa páčili aj povzbudzujúcim
divákom.
Poďakovanie patrí všetkým členom stolnotenisového klubu, ktorí sa starali o plynulý
priebeh podujatia. Na všetkých účastníkov
tohto príjemného decembrového odpoludnia
sa budeme tešiť aj pri organizovaní ďalšieho
ročníka stolnotenisového turnaja.
Tu sú výsledky podľa jednotlivých kategórií:
Kategória 5 - 14 rokov skupina A
1. Tomáš Čulák
2. Ondrej Čulák
3. Jaroslav Čulák
Kategória 5 - 14 rokov skupina B
1. René Čulák
2. Martin Čulák
3. Jakub Čulák
Kategória ženy
1. Diana Čuláková
2. Andrea Kunová
3. Lucia Horáková
Kategória 16 - 32 rokov
1. Vladimír Hrnčár
2. Tomáš Dávid
3. Peter Arpáš
Kategória 33 - 42 rokov
1. Zuzana Kijácová
2. Martin Čulák
3. Miroslav Horák
Kategória nad 42 rokov
1. Karol Mišuta
2. Emil Tóth
3. František Mikuš
Text: Ladislav Hupka, predseda ŠKST
Výčapy – Opatovce
Foto: archív ŠKST
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Na školskom plese
sme si výborne zaplesali aj tento rok :-)

V období plesovej sezóny sa 23. januára
uskutočnil 14. ročník populárneho školského plesu. Privítali sme na ňom až 180
hostí, medzi ktorými bolo mnoho našich
stálic, ale i veľa nových tvárí. Dámy prišli
v nádherných róbach a páni s dobrou náladou, všetci so želaním stráviť príjemný
večer. Na hostí čakala krásne vyzdobená
sála v odtieni bordovej farby, ktorá sa od
minulého roka stala symbolickou farbou
nášho školského plesu. Výzdoba bola prí-

jemne dotvorená množstvom blikajúcich
farebných svetiel.
O zábavu sa starala skvelá päťčlenná hudobná skupina Zunaband z Ostratíc, ktorá
nás výborne bavila až do skorých ranných
hodín. Repertoár bol pestrý, každý si prišiel
na svoje.
Chutné občerstvenie pripravila miestna
reštaurácia Amigo. Po večeri sa podával
výborný domáci zákusok a hosťom bol k
dispozícii i bufet.
Ples otvorili svojim tancom dievčatá z
miestnej tanečnej skupiny Again. Bohatý
program pokračoval vystúpením detí zo ZŠ
Výčapy – Opatovce, v ktorom sa predstavili
dievčatá z tanečného krúžku Sambáčik a žiačky ôsmej triedy spevom folklórnych piesní za hudobného doprovodu MVDr. Slávky
Kunovej. Vystúpenia boli nádherné, hostia
s nadšením tlieskali.
Celým večerom nás sprevádzal príjemne
naladený moderátor Ing. Pavol Kollár, ktorý privítal hostí spolu s pani riaditeľkou ZŠ
Mgr. Máriou Civáňovou a predsedníčkou
rodičovskej rady pani Magdalénou Krajčovičovou.
Vyvrcholením večera bolo losovanie tomboly, o ktorú bol veľký záujem. Prejavilo sa
to v počte predaných lístkov, ktorých zakúpením hostia podporili školy. A niet sa
čo čudovať! Losovalo sa o 45 atraktívnych

cien, medzi ktorými boli napr. dizajnové
kreslo, poukaz pre 2 osoby na víkend strávený v Dudinciach či prvá cena automatická práčka, ktorú ako aj po minulé roky
venovali bratia Jaroslav a Róbert Čulákoví.
Všetkým, ktorí poskytli finančné prostriedky a vecné dary do tomboly patrí naše veľké
ďakujem! Boli to sponzori najmä z radov
miestnych podnikateľov, ktorí radi prispeli na dobrú vec pre deti základnej školy vo
Výčapoch – Opatovciach. Celý výťažok z
plesu bude venovaný škole na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu a dovybavenie priestorov výučby. Minulý rok boli
finančné prostriedky použité na zakúpenie
školských lavíc a katedry do jednej triedy
prvého stupňa.
Za tento skvelý plesový večer ďakujeme
všetkým, ktorí sa nezištne spolupodieľali na
jeho organizácii a bezproblémovom priebehu a to členom rodičovskej rady ZŠ pod
vedením novej predsedníčky pani Magdalény Krajčovičovej, členom školskej rady a
predsedníčke Mgr. Martine Nergešovej ako
aj pani učiteľkám a žiakom základnej školy.
Verím, že sa zúčastneným páčilo, tak ako
mne a že aj o rok sa stretneme na jubilejnom 15. ročníku :-)
Text: Natália Kunová
Foto: Magdaléna Krajčovičová,
archív Zunaband

Fašiangy v našej základnej škole

Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude, kto nemá
kožucha, zima mu bude,.... rozliehalo sa ve-

selo v pondelok 8. februára našou školou.
Skupinka našich žiakov z 2. stupňa pod ve-

dením pani učiteľky Márie Billikovej si pripravila pre všetkých žiakov našej školy krátke folklórne pásmo Fašiangy. Školou prešiel
fašiangový sprievod v ľudových krojoch i v
tradičných maskách a v telocvični žiaci –
mládenci zatancovali tradičný fašiangový
tanec a vytancovali aj pani učiteľky. Pre žiakov boli pripravené aj tradičné fašiangové
fánky. Potom sa sprievod presunul dedinou
k obecnému úradu, kde žiaci zaspievali a
zavinšovali aj pánovi starostovi a pracovníčkam obecného úradu. Dokonca si dievčence
s pánom starostom aj zatancovali. Veľké poďakovanie patrí pánovi Pavlovi Svoradovi,
ktorý ochotne našich žiakov sprevádzal na
harmonike. Verím, že fašiangový sprievod
s maskami sa stane v našej škole obľúbenou
ľudovou tradíciou, ktorú si budeme každoročne s radosťou pripomínať.
Text: Mária Civáňová
Foto: archív základnej školy
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Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Karneval v škole
V období medzi Vianocami a pôstom sa
už tradične konajú karnevaly a plesy. Slovo
karneval pochádza z talianskeho „carne levare“, čo znamená odoprieť si mäso. História
týchto osláv siaha hlboko do minulosti, keď
šlo skôr o pohanskú zábavu. Starí Rimania i
Gréci takto oslavovali prechod z krutej zimy
do jari. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a zabíjačky. Na slovenskom vidieku sa v minulosti ľudia počas
Fašiangov chovali uvoľnene, preobliekali sa a
tváre si zakrývali rôznymi maskami. V mnohých oblastiach na Slovensku dominovala
maska turoňa – ako štylizácia býčej hlavy s
rohmi. Hlavnou myšlienkou karnevalu a celých fašiangov bola a aj je radosť z končiacej
sa zimy a oslava pomaly prichádzajúcej jari.
Dnes je táto spoločenská udalosť obľubovaná
hlavne medzi deťmi. Jedným slovom – svet je
počas fašiangov „hore nohami“. A inak tomu
nebolo ani v našej škole, kde sa takmer stovka
detí prvého stupňa a špeciálnej triedy „A“ 4.
februára konečne dočkala dlho očakávaného
dňa. Vyzdobená telocvičňa našej školy nám
dotvárala atmosféru fašiangového šantenia.
S podfarbením detských piesní sa na úvod
predviedli všetky deti v promenáde masiek:
princezné, piráti, rytieri, víly, anjeli... Po
predstavovaní masiek sa začala ozajstná zábava. Tancovalo a bavilo sa celé osadenstvo.
So slovom karneval sa neodmysliteľne spája
slovo farebný, a naozaj, masky detí boli farebné, originálne, nápadité... A samozrejme,
pani učiteľky 1. stupňa pripravili pre ne zábavu ako sa patrí, nielen skvelú tancovačku, ale
nechýbali súťaže, v ktorých masky mohli preukázať svoju šikovnosť. Veru, bol to vydarený
a veselý karneval. Všetkým sa zábava páčila a
čo bolo najdôležitejšie, nechýbali rozžiarené
očká našich detí. Poďakovanie patrí všetkým
rodičom, ktorí pripravili s deťmi nádherné
masky a pani učiteľkám, ktoré sa pričinili o
to, aby deti mali zase o jeden pekný zážitok
naviac.
Text: Andrea Némethová
Foto: archív základnej školy

Dňa 3. februára sa
v našej škole uskutočnilo školské kolo
recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína.
Prednášajúci súťažili
podľa veku v troch
kategóriách a podľa
výberu textu v poézii
a v próze. 33 súťažiacich nám pripravilo nevšedný zážitok a pôžitok z krásneho umeleckého diela. Potešil nás aj fakt, že do súťaže sa
zapojili aj chlapci, ukázali tak, že prednes v
našej škole nie je len pre dievčatá.
Porota v zastúpení Mgr. M. Civáňovej,
Mgr. Ľ. Arpášovej, a Mgr. K. Kondelovej mala
veľmi ťažké rozhodovanie. Bodovala: prednes, výber textu, výslovnosť a celkový dojem,
rozhodla sa vybrať tých najúspešnejších, ktorí
dokázali, čo najlepšie prezentovať svoj vybratý text. Úspešným recitátorom gratulujeme.
I. kategória – poézia
1. miesto – Daniel Hayden – 2. ročník
2. miesto – Samuel Mihálka – 3. B trieda
3. miesto – Simona Kunová – 3. A trieda
		
– Linda Malušová – 3. B trieda
I. kategória – próza
1. miesto – Liana Čuláková – 2. ročník
2. miesto – Sabína Kunová – 3. A trieda
3. miesto – Kristína Angermayerová –3. A
trieda
– Alexandra Halászová – 4. ročník
II. kategória – poézia
1. miesto – Vanda Tomková – 6. ročník
2. miesto – Tália Fábryová – 5. ročník
3. miesto – Marek Kondela – 5. ročník
– Michal Brezina – 6. ročník
II. kategória – próza
1. miesto – Noel Elkrief – 6. ročník

Spoločenská rubrika

od 11. decembra 2015 do 10. marca 2016
Vitajte na svete
Terézia Grežová
Sebastián Ešše
Laura Sahulčíková
Samuel Čaniga
Romana Desetová
Oliver Rotter
Lukáš Čentéš
Michal Tupý
Veľa lásky a porozumenia
Stanislav Varga a Erika Miškolciová
Zostanete  v našich spomienkach
Terézia Augustíneková, 71 r.,
Verona Machová, 80 r.,
Blanka Zvalová, 58 r.,
Miroslav Čerešník, 61 r.,
Emília Billiková, 91 r.,

2. miesto – Matej Filo – 5. ročník
III. kategória – poézia
2. miesto – Adam Billik – 8. B trieda
3. miesto – Peter Esse – 8. A trieda
III.
kategória – próza
1. miesto – Sofia Kukučková – 8. B trieda
2. miesto – Viktória Kunová – 8. B trieda
3. miesto – Lucia Horáková – 8. B trieda
– Alica Jančovičová – 8. B trieda
Všetkým recitátorom, ktorí sa zúčastnili školského kola, ďakujeme. Prajeme im do
budúceho školského roka veľa šťastia.
Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých
miestach v poézii a v próze, budú reprezentovať našu školu 3. marca 2016 v obvodnom
kole v Nitre. Prajeme im veľa úspechov.
Text: Katarína Kondelová
Foto: archív základnej školy

Zoznam jubilantov 

od 01. januára 2016 do 31. marca 2016
60 rokov
Ján Slovák, Stanislav Chobot, Jozef
Krnčan, Milan Molnár, Katarína Eššeová,
Emília Billiková, Edita Turzová, Mária
Čepileková, Alena Hupková, Apolónia
Billiková
70 rokov
Juraj Miškolci, Etela Lacenová, Veronika
Martonková, Emília Kunová, Jozefína
Hupková, Anna Kupcová
75 rokov
Alexander Kucka, Helena Ilinjová,
Anna Magáthová, Mária Kucková, Otília Kunová, Valéria Dávidová
80 rokov
Viktor Belo, Magdaléna Molnárová,
Priska Tóthová, Jolana Dávidová, Apolónia Lehocká
85 rokov
Július Berec, Agneša Behúlová
60. výročie sobáša
Jozef a Helena Vajnorákoví

Štatistika za rok 2015

Počet obyvateľov k 1. 1. 2015: 2188
Počet prihlásených:
25
Počet odhlásených:
28
Počet narodených:		
15
Počet zomrelých:		
26
Počet sobášov:		
13
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Hviezdoslavov Kubín – špeciálne triedy
Medzitriedne kolo v prednese poézie
žiakov špeciálnych tried sa uskutočnilo dňa 7. marca v priestoroch špeciálnej
triedy „A“. Žiaci mali možnosť doučiť sa a
zopakovať si texty básničiek počas jarných
prázdnin, čomu sme prispôsobili aj termín
konania súťaže. V recitovaní sa predstavilo 7 žiakov: najmladšou účastníčkou bola
žiačka 1. ročníka a najstarším recitátorom
žiak 9. ročníka ŠPT. Všetci žiaci sa snažili
o čo najlepší prejav v rámci svojich individuálnych schopností .Tí „ostrieľanejší“
recitovali plynule, hlasno, výrazne – tí
menej rečovo zdatní zasa tichšie, s menšími chybičkami. Žiadnemu sa však nemôže

uprieť snaha a chuť vystúpiť pred ostatnými a nachvíľu sa vžiť do úlohy „herca –
herečky“. Všetci recitátori boli odmenení
diplomami s nasledovným umiestnením:
1. miesto: Samuel Bojkovský, Petra
Hurbanová, Matúš Chudý
2. miesto: Patrícia Juhasová, Daniel
Ďuran, Michaela Molnárová
3. miesto: Radoslav Kupec
Na záver sme žiakom poďakovali za
pekne strávené chvíle a dohodli sme sa, že
na budúci rok zorganizujeme Hviezdoslavov Kubín netradične v priestoroch školskej knižnice.
Text a foto: Eva Veseličová

Nie sme ľahostajní, sme aktívni
Dňa 3. marca 2016 sme v Základnej škole
vo Výčapoch – Opatovciach privítali vzácnych hostí. Našu školu poctili svojou návštevou známy slovenský geograf, ekológ,
univerzitný profesor a ochranca životného
prostredia Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc.
z Bratislavy a Mgr. Richard Medal, riaditeľ
Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne. Naši žiaci zo 4. – 9. ročníka mali tú česť
prezentovať pred týmito odborníkmi svoje
aktivity, ktoré realizovali v rámci Enviroprojektu 2015.
Poďme ruka v ruke s prírodou – znie centrálny slogan nášho projektu, ktorý charakterizujú: záhradka, ktorá učí, zasadené rastliny
a stromčeky, architektonické prvky v záhradke, pestré motivačné tabuľky v obci a na oplo-

príručka Podoby a formy environmentálnej
výchovy v ZŠ Výčapy – Opatovce, starostlivosť o zvoničku v obci, tematický envirodeň v
škole, spracovaná reportáž z realizácie tohto
projektu, ktorá bola premietaná v rámci dňa
otvorených dverí, výstavka prác a výrobkov
žiakov vo vestibule školy. Naši hostia boli
nadšení z týchto žiackych aktivít, pochválili žiakov, uznali prácu učiteľov. Podelili sa s
nami aj o vlastné zážitky v tejto oblasti, porozprávali nám o svojej práci, dali nám rady, ako
konkrétne zachraňovať životné prostredie,
ako chrániť prírodu. V príjemnej priateľskej
atmosfére sme sa dozvedeli, že máme chodiť
radšej pešo a nie autom, máme vysádzať zeleň vo svojom okolí, radšej sa doma teplejšie
obliecť, ako prekurovať priestory, radšej ísť

tení školy, práca našich malých enviropátračov, beseda s pánom starostom, exkurzia na
dotrieďovací dvor v Topoľčanoch, metodická

na ihrisko alebo do lesa, nie do obchodných
domov, triediť odpad a čo je najdôležitejšie –
mali by sme byť dobrými pozorovateľmi, vší-

mať si svoje okolie a starať sa oň.
Hostia nám na záver darovali zaujímavý
metodický materiál na realizáciu environmentálnej výchovy v škole. Žiaci tak môžu
získať ďalšie námety pre aktivity v tejto oblasti. Darčeky nás potešili a sme za ne hosťom
veľmi vďační. Žiaci špeciálnej triedy A darovali p. Hubovi na pamiatku symbolickú ekologickú dlaždicu (drevená podložka s nalepenými orechovými škrupinkami), ktorú sami
vyrobili. Z takýchto dlaždíc bude zhotovený
aj chodníček v našej záhrade. Ďakujeme aj touto formou Prof. Mikulášovi Hubovi a Mgr.
Richardovi Medalovi za vzácne slová, múdre
rady, za povzbudenie a pochvalu, ktorú si veľmi ceníme. Zároveň ďakujeme aj Ing. Milošovi Veseličovi za pomoc pri organizovaní tejto
akcie školy. Pevne veríme, že toto stretnutie
a enviroprojekt 2015 zanechali v našich žiakoch stopy vedúce k záchrane nášho životného prostredia. Veď aj oni si už uvedomujú, že
chcú dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu a ísť
ruka v ruke s prírodou.
Text: Mgr. Mária Civáňová
Foto: archív základnej školy
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Marec – mesiac knihy v špeciálnej triede „A“
Je už tradíciou našej triedy, že počas marca – mesiaca knihy – venujeme zvýšenú pozornosť rozvoju čitateľských zručností. Práve v tomto „knižnom“ mesiaci majú žiaci
možnosť využiť knihy z triednej knižnice,
školskej knižnice, prípadne priniesť z domu
tú knihu, ktorá je ich obľúbenou. Tentoraz
sme spojili čítanie s literárnym projektom
„Múdrosť ukrytá v knihe“. Každé dieťa
predstavilo svojho favorita a odprezentovalo pred spolužiakmi NAJ zaujímavosti
o prečítanom dielku. Tak sa na zozname
TOP kníh ocitli nielen rozprávky „Shrek“,
ale tiež súbor pod názvom „Klenotnica
rozprávok“, “Bohatieri z ruských bylín a
povestí“, Ezopove bájky s ponaučením,
„Zlatá kniha rozprávok“ Pavla Dobšinského ako aj poučná encyklopédia „Zviera“,
ktorá získala prvenstvo v kategórii najťažšia

kniha. O zaujímavosti z nej sa náš piatak –
Samko Bojkovský – podelil aj so vzácnou
návštevou – pánom Prof. RNDr. Mikulášom Hubom, CSc., ktorý nás navštívil v
špeciálnej triede po besede na ekologickú
tematiku a tému ochrany prírody a životného prostredia. Do enviroprojektu sme
sa aktívne zapojili i my a symbolicky sme
nášmu hosťovi odovzdali EKODLAŽDICU
vyrobenú z dreva a orechových škrupín. V
literárnych aktivitách budeme pokračovať
počas celého mesiaca marca, kedy nás čaká
návšteva „Rozprávkového kaštieľa„ v Nových Sadoch spojená s prehliadkou bábok
a marionet, javajok, maňušiek, drevených
sošiek z desiatok rozprávkových predstavení Starého divadla Karola Spišáka.
Text a foto: Eva Veseličová

Zápis detí do materskej školy až v máji
Prvým miestom, kde dieťa získava prvé
citové väzby a návyky, učí sa určitým pravidlám je rodina. Rodina ovplyvňuje aj to,
ako sa dieťa začlení do sociálnych sfér počas celého života. Materská škola je prvou
z nich. Dieťa začlenené do materskej školy
získava prvé skúsenosti vo väčšej skupine,
kde sa musí prispôsobiť aj iným pravidlám
ako v rodine.
Adaptáciu dieťaťa ovplyvňuje v materskej
škole učiteľka. Jej osobnosť a profesionalita
sú zárukou toho, aby dieťa odhadla (diagnostikovala) a vedela s dieťaťom spolupracovať tak, aby sa dieťa čo najskôr adaptovalo.
V neposlednom rade je však dôležitá aj spolupráca rodiny a učiteliek v materskej škole.
Materská škola je doplnok a obohatenie
rodinnej výchovy. Dieťa sa naučí mnohým
návykom, zručnostiam, vytvára si vzťah k
iným deťom, naučí sa spolupracovať najskôr
v hre, neskôr v spoločnej práci. V materskej
škole sa u dieťaťa formujú také vlastnosti ako je tolerancia, obetavosť, vytvárajú sa
priateľské vzťahy. Získané sociálne skúsenosti dieťaťa v materskej škole majú vplyv na
jeho poznávanie, na rozvoj komunikačných
kompetencií a na rozvoj osobnosti. Pre dieťa
je každý deň prežitý v materskej škole plnohodnotný a zmysluplný a môže odchádzať
domov s pocitom spokojnosti a dobre prežitého dňa. Materská škola pripravuje deti
na život v súlade s vekovými osobitosťami a
zároveň zabezpečuje odbornú prípravu detí
na vstup do základnej školy.

Zápis detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2016/2017 sa uskutoční neskôr ako v predchádzajúcich rokoch.
Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí
na plnenie povinnej školskej dochádzky,
je zmenený aj termín podávania žiadostí o
prijatie detí do materskej školy. Zápis detí
do Materskej školy Výčapy – Opatovce pre
školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne od 16. mája do 20. mája 2016 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.
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.
V prípade vysokého počtu predškolákov,
ktorých nie je možné umiestniť do jednej

Viac o činnosti materskej školy na www.msvycapyopatovce.sk

triedy, môžu byť vytvorené dve rovnocenné
heterogénne triedy. V materskej škole nie
sú postupové ročníky ako v základnej škole.
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 budúcich škôlkarov, ktorí prídu na zápis do našej materskej
školy. Ste všetci vítaní!
Helena Kováčová, riaditeľka MŠ
Helena Kováčová, riaditeľka MŠ

ROZHOVOR
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Kniha Chlapček Miroslava Bulejčíka
je o spomienkach na detstvo
Do svojej knihy dal najkrajšie príbehy z detstva alebo skôr čriepky snov a pocitov. Miroslav Bulejčík vyštudoval prírodné vedy a vyskúšal si prácu burzového makléra na pražskej burze alebo
opatrovateľa v domove sociálnych služieb v Anglicku. Dnes má vlastnú firmu, pracuje na Slovensku ako konzultant v oblasti služieb, žije v našej obci a rozhodol sa vydať knihu, ktorú napísal
ešte ako osemnásťročný pred viac ako pätnástimi rokmi.
Kde prišiel nápad napísať knihu?
Na lúke. Bolo to počas prázdnin po skončení strednej školy a pred nástupom do
prvého ročníka na vysokej. Povedal som si,
že chcem napísať knihu, ktorú chcem vydať. Zatvoril som sa na mesiac a pol do izby
a písal som. V podstate všetko som mal
hotové už vtedy – názov aj všetky príbehy
alebo skôr skladačky, ktoré tvoria jeden
príbeh.
Čo sa stalo, že ťa vtedy niečo zrazu
„osvietilo“?
Vtedy som to tak cítil a pustil sa do toho.
Lebo veľa ľudí niečo cíti, ale neodhodlajú
sa a hľadajú výhovorky. Ja som si v určitej
chvíli povedal, že chcem napísať knihu a
raz ju aj vydať. A teraz po pätnástich rokoch prišiel čas na jej vydanie. Ani som ju
veľmi neupravoval, iba štylisticky a gramaticky.
Prihováraš sa v knihe malému chlapcovi. Kto to je?
Som to ja, ale dnes už viem, že to je aj
môj syn. Je rovnako vysoký, má modré oči,
presne také isté kučery ako ja, takže ako
keby som písal o mojom synovi alebo možno pre môjho syna. Neviem, ako sa to stalo,
to nutkanie bolo vtedy silné. No a bola to aj
pocta ženám, ktoré sú súčasťou môjho života a keby nebolo ich, ktovie, kde by som
bol dnes.
Písať básničky alebo poviedky ideme
väčšinou vtedy, keď sme buď šťastní alebo
nešťastní. Ako to bolo u teba?

No, asi je to pravda, lebo u mňa to bola
vnútorná bolesť alebo strach zo situácie
doma. Samozrejme boli aj ďalšie veci, ktoré sa na mňa valili, mal som po maturite a
na tej lúke som asi potreboval uniknúť. A
nie uniknúť v zmysle skryť sa alebo niekde
zmiznúť ale dať to všetko von.
Prečo vtedy kniha nevyšla?
Oslovil som dvanásť alebo trinásť vydavateľstiev, odpísali mi zo šiestich a traja mi
povedali, že je to zaujímavé, je to pôvodná
literatúra, oni ju síce nevydávajú, lebo na to
nemajú peniaze, ale že mám pokračovať v
písaní.
Nie sú to samostatné poviedky, ale akési rozprávanie v jednotlivých príbehoch.
Je to rozhovor s mojím detským ja.
Každý sme boli raz dieťaťom a mali sme
okolo seba okamihy alebo možno také
obyčajné blbosti, ktoré nám dokázali vyčarovať úsmev na tvári. No a v dospelosti túto
schopnosť strácame, ale ja som si povedal,
že si viaceré okamihy pripomeniem a tak
som napísal knihu, ktorá má trinásť príbehov alebo skôr skladačiek, v ktorým píšem
o tom, čo som prežil. Aj keď veľa vecí je samozrejme vysnívaných.
Objavuje sa v knihe prostredie z Výčapov – Opatoviec?
Nie je to priamo o obci, ale o miestach,
kde som sa ako dieťa pohyboval a prežil
moje „blbosti“. Čiže je to napríklad aj z
babkinej záhrady, zo starej šopy, z lúk na
Baránku alebo niekde pri rieke Nitra, kde

som si rád dával šlofíka. No a mojím najobľúbenejším miestom bol priestor pri futbalovom ihrisku smerom ku kostolu pod
záhradami, kde je kanál alebo sme to skôr
volali bačorina a tam sme sa ako deti chodili hrať.
Na hodinách slovenského jazyka ťa bavilo písať slohy?
Áno, písal som ich rád a spomínam si, že
som si aj čarbal nejaké básničky. No a neskôr som si vyskúšal blogovanie. Ale mňa
najviac baví zo všetkého snívať. A písanie je
forma, akou vyjadrujem svoje sny, pocity
a okamihy.
Texty trochu pripomínajú Malého
princa. Inšpiroval si sa?
Čítal som ho samozrejme viackrát, ale už
neviem, či to bolo predtým alebo potom.
Mal som v tom čase určitý duševný pochod
a možno niečo také zažil aj Exupéry. Jedna
recenzentka mi povedala, že je to niečo podobné ako Malý princ, je tam veľa symboliky, veľa vecí skrytých medzi riadkami. Kniha sa dá prečítať rýchlo, ale je dosť náročná
na rozmýšľanie.
Kniha je teda určená pre dospelých?
Áno, povedal by som, že od tých pätnásť
rokov. Lebo toto nie sú rozprávky, ale život
a ten sa musí najskôr prežiť.
Rozhodol si sa ju vydať na vlastné náklady. Čo to všetko obnáša?
Treba samozrejme knihu napísať a najlepšie dať prečítať druhým, aby zhodnotili,
či je to pre nich aspoň trochu zaujímavé.
Ak väčšina tvrdí že nie, tak by som sa toho
nebál a kľudne do toho išiel. Napríklad táto
kniha sa určite bude páčiť veľa ľuďom, ale
taktiež niektorým nesadne. Ale to ma netrápi, pretože ju môžu predať niekomu inému.
Je v nej na konci certifikát šťastia, kde sa hovorí o tom, že ju môžu posunúť ďalej a nech
si nájde toho, kto si v nej niečo pozitívne
nájde. Netreba sa báť ísť do toho a prekonať
strach, lebo ten neexistuje, je to len taká naša
bájka v hlave. Odporúčam vyskúšať aj takú
možnosť, že knihu položíte napríklad niekde
v obchodnom centre a budete sledovať reakcie iných. Lebo každá kniha si určite nájde
toho správneho čitateľa.

ROZHOVOR, OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

Aký je teda postup pri vydaní knihy?
Treba ju dať skontrolovať štylisticky aj
gramaticky, nájsť peniaze na tlačiareň a napríklad urobiť si aj vlastný marketing, ako
to je v mojom prípade, lebo ju nepredávam
v kníhkupectvách. Ja som si robil aj grafickú úpravu knihy a texty som doplnil vlastnými fotografiami. No a treba nájsť vydavateľa alebo niekoho, kto má vydavateľskú
činnosť, čo je aj môj prípad. Kniha zároveň
potrebuje mať svoje číslo a kód, ktorý vydáva Matica slovenská.
V akom náklade si sa rozhodol ju vydať?
Bolo to do 500 kusov. Zákon totiž vyžaduje poslať niekoľko exemplárov do Národnej knižnice a ďalších inštitúcií a nad 500
kusov to už výrazne narastá.
Kde si môžeme knihu kúpiť?
Predajom cez kníhkupectvá by sa cena
knihy výrazne navýšila, tak som sa ju rozhodol predávať osobne a čoskoro spustím
webovú stránku chlapček.sk, cez ktorú sa
bude dať kniha objednať.
Chceš povedať, že máš zaregistrovanú
webovú doménu chlapček.sk? Viacerí by

ju radi mali...
Hej, urobil som tak ešte pred siedmymi rokmi. Už vtedy som vedel, že vydám
knihu s týmto názvom. Nakoniec, mám
zaregistrovaných viac zaujímavých domén,
pretože chcem rozvíjať aj iné aktivity.
Kniha bola uvedená do života v decembri na Krajskej knižnici Karola Kmeťka.
Robíš si ako autor vlastný marketing?
Áno, chodím ju osobne predstavovať,
napríklad teraz som bol v Levickej knižnici alebo na UKF v Nitre, ale bol som aj
v Čechách v Prahe na predajno-motivačných akciách, kde som priamo oslovoval
ľudí a odozva bola celkom zaujímavá. No
a pripravujem aj vizuálny prezentačný klip,
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ktorý by sa mal objaviť na mojej stránke.
Bude to možno taký iný pohľad na knihu,
pretože podľa mňa s knihou trebať žiť a nie
nechávať ju niekde na poličke, ako nás to
učili v škole. Treba si ju zobrať do rúk, písať
do nej poznámky a aktívne ju používať.
Plánuješ vydať ďalšiu knihu?
To zatiaľ neviem. Táto kniha mi prináša
krásne okamihy a debaty s ľuďmi, tak je
možné že sa do toho opäť pustím. A možno
dám dohromady moje básne, z ktorých by
tiež mohla vzniknúť samostatná kniha. A
možno nazriem i do ďalších šuflíkov, či tam
opäť neobjavím ďalší skvost.
Zhovárala sa: Jolana Čuláková
Foto: archív Miroslava Bulejčíka

SÚŤAŽ O KNIHU CHLAPČEK
Chcete získať túto výnimočnú knihu? Pošlite nám správnu odpoveď na otázku:
Z koľkých príbehov – skladačiek je vytvorená kniha Chlapček?
Odpovede zasielajte najneskôr do 30. apríla 2016 na adresu:
jarmila.bernatova@vycapy-opatovce.sk
Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného šťastlivca, ktorý získa knihu
Chlapček podpísanú autorom Miroslavom Bulejčíkom.

Investícia v hodnote desiatok tisíc eur
Ministerstvom hospodárstva SR, ako riadiacim orgánom, bol obci na realizáciu projektu s názvom „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Výčapy – Opatovce“ schválený finančný príspevok do výšky 175
089,56 EUR.
Významnou investíciou, ktorá sa v našej obci koncom roka 2015 realizovala na
základe úspešnej žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, bola rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia.
Dôležitým faktorom zvýrazňujúcim potrebu rekonštrukcie osvetľovacej sústavy
bola predovšetkým generačná zastaranosť
jej jednotlivých komponentov, a to najmä
káblového vedenia, rozvádzačov ako i väčšiny svietidiel, čo mala často krát za následok výpadok verejného osvetlenia.
Potreba komplexnej výmeny svietidiel
vychádzala takisto zo zámeru obce znižovať prevádzkové náklady osvetľovacej
sústavy (znižovanie nákladov na spotrebu
elektrickej energie, znižovanie nákladov
spojených s bežnou údržbou sústavy verejného osvetlenia).
V rámci realizácie projektu bola v období od 20. novembra do 21. decembra
spoločnosťou ELTODO OSVETLENIE

s.r.o. so sídlom v Košiciach, ako úspešným
uchádzačom v rámci procesu verejného
obstávania, vykonaná výmena 161 kusov
svetelných bodov, využívajúcich prevažne
kompaktné žiarivky, ktoré boli nahradené najnovšou generáciou LED svietidiel.
Okrem výmeny pôvodných svietidiel bolo
vykonané aj ich doplnenie o ďalších 112
svietidiel a to tak, aby bola splnená technická norma týkajúca sa dodržania požadovaných svetelno-technických parametrov.
Okrem spomenutej výmeny svietidiel bol
projekt zameraný aj na výmenu káblového
vedenia v celkovej dĺžke 9,5 kilometra.
Všetky svetelné body boli osadené na nové
výložníky, ktoré na základe svetelno-technických výpočtov zohľadňovali sklony a
dĺžky potrebné na dosiahnutie požadovanej intenzity a rovnomernosti osvetlenia.
Ich osadenie pod elektrické vedenie bude
mať v budúcnosti význam na už spomenuté znižovanie nákladov spojených s bežnou
údržbou sústavy verejného osvetlenia. Ďalším významným faktorom vyplývajúcim z
výmeny je i zjednotenie typovosti použi-

tých svetelných bodov a takisto výložníkov,
ktoré boli už v značne skorodovanom stave.
V rámci realizácie projektu boli osadené
svietidlá od renomovaného výrobcu Schreder, ktoré vďaka inštalovanému modernému systému regulácie intenzity osvetlenia
(stmievania) v nastavených časových úsekoch umožňujú dosiahnuť špičkové technologické parametre.
Vykonaná rekonštrukcia verejného
osvetlenia v našej obci je doposiaľ najrozsiahlejšou modernizáciou sústavy verejného osvetlenia. Ucelenou modernizáciou sa
na cestných komunikáciách a chodníkoch
zvýšila intenzita osvetlenia a došlo k výrazne prirodzenejšiemu podaniu farieb.
Projekt okrem úspory prevádzkových
nákladov prinesie obyvateľom obce i benefit v podobe zvýšenej bezpečnosti premávky či už na frekventovanej štátnej ceste,
miestnych komunikáciách ako väčšieho
pocitu bezpečnosti občanov obce vo večerných hodinách.
Jozef Holúbek, starosta obce

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
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Zo zasadnutí zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce
V zmysle schváleného plánu zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa v pondelok 25.
januára v zasadacej miestnosti obecného
úradu uskutočnilo 14. zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Tohto sa zúčastnili poslanci
PaedDr. Martin Čulák, Slavomír Fiksel, Ing.
Pavol Kollár, Ing. Tomáš Kucka, Ing. Marián
Piterka a Erika Šebová. Svoju neúčasť ospravedlnil Jaroslav Čulák
Ďalšie, v poradí 15. zasadnutie obecného
zastupiteľstva, sa uskutočnilo dňa 29. februára. Tohto sa zúčastnili všetci deviati poslanci.
Obecné zastupiteľstvo
A/ prerokovalo a schválilo:
• opakované uzavretie Zmluvy o nájme
bytu medzi Obcou Výčapy – Opatovce ako
prenajímateľom na strane jednej a Marcela
Boldišová, bytom Výčapy – Opatovce 874
ako nájomcom bytu A1, Lenka Molnárová,
bytom Výčapy – Opatovce 874 ako nájomcom bytu A2, Mgr. Michal Práznovský, bytom Výčapy – Opatovce 669 ako nájomcom
bytu B1, Vladimír Miškolci, bytom Výčapy
– Opatovce 875 ako nájomcom bytu B3, Bc.
Mária Beňová, bytom Výčapy – Opatovce
875 ako nájomcom bytu B6, Norbert Pavlovič, bytom Výčapy – Opatovce 876 ako
nájomcom bytu C2 a Ing. Ľubica Kunová,
bytom Výčapy – Opatovce 372 ako nájomcom bytu C7,
• predloženie návrhu PPD Výčapy – Opatovce na zámenu pozemku parc. registra C
KN č. 1097/2 – orná pôda o výmere 29047
m² a pozemku parc. registra C KN č. 1097/4
– orná pôda o výmere 16410 m² vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce, za budovu
stavby zvanej vináreň po jej zapísaní do LV,
postavenej na pozemku parc. č. 334/1 vo
vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce,
• vypovedanie Zmluvy o nájme pozemku
uzatvorenej dňa 02. 04. 2002 medzi Obcou
Výčapy – Opatovce ako prenajímateľom na
strane jednej a Ignác Tóth, Výkup a preprava
surovín Výčapy – Opatovce ako nájomcom
na strane druhej,
• zaradenie oneskorene podanej žiadosti
Slovenského skautingu, 26. zbor sv. Cyrila
a Metoda Výčapy – Opatovce o poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce na rok 2016,
• žiadosť Poľovníckeho združenia Výčapy – Opatovce o bezplatné poskytnutie zasadačky KD na deň 27. 02. 2016 za účelom
usporiadania výročnej schôdze,
• rozpočet Základnej školy Výčapy – Opatovce 185 na rok 2016,
• rozpočet Školského klubu detí pri Základnej škole Výčapy – Opatovce na rok 2016,

• rozpočet Materskej školy Výčapy – Opatovce 478 na rok 2016,
• rozpočet Obce Výčapy – Opatovce na
rok 2016,
• prijalo VZN Obce Výčapy – Opatovce
č.1/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, výšku príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
ŠKD a výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni,
• prijalo VZN Obce Výčapy – Opatovce
č.2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdu na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy – Opatovce,
• prijalo VZN Obce Výčapy – Opatovce č.
3/2016 o poskytovaní opatrovateľskej služby
na území Obce Výčapy – Opatovce,
• predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia na realizáciu
projektu s názvom „Zníženie energetickej
náročnosti budovy Obecného úradu Výčapy
– Opatovce 467“,
• predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy a športovej výchovy formou výstavby
novej telocvične a na vybavenie novej telocvične na rok 2016,
• termín zápisu detí do Materskej školy Výčapy – Opatovce 478 pre školsky rok
2016/2017 od 16. mája 2016 do 20. mája
2016 v čase od 10.00 hod do 16. 00 hod.
v budove materskej školy,
• uzavretie Zmluvy č. 201602 o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby
podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách uzatvorenej v súlade s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka v z.n.p.,
• uzavretie Dodatku č.5 k zmluve č.
66200019 o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi,
• zámer prenájmu nehnuteľností – orná
pôda nachádzajúca sa na parc. č. 1073/5
o výmere 1194 m² a orná pôda nachádzajúca sa na parc. č. 1073/6 o výmere 742 m² vo
vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce,
B/ prerokovalo a neschválilo
• žiadosť PPD Výčapy – Opatovce o zámenu pozemku parc. registra E KN č. 334/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1712
m² vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce
zapísaných na LV č. 2499, za nasledovné pozemky vo vlastníctve PPD: - parc. registra

E KN č. 335/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 330 m², - parc. registra E KN
č. 1371/1 – orná pôda o výmere 3070 m²
v podiele 3/8 a parc. registra E KN č. 1072
– trvalé trávnaté porasty o výmere 1331 m²
v podiele 1/2,
C/ vzalo na vedomie
• vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce
za rok 2015 a vybavovanie sťažností prijatých obcou v roku 2015,
• obsah zápisnice Komisie ochrany verejného poriadku, výstavby, územného plánovania a životného prostredia vypracovanej
zo zasadnutia konaného dňa 13. januára
2016,
• stanovisko Komisie finančnej a správy
obecného majetku k návrhu programového
rozpočtu obce Výčapy – Opatovce na roky
2016 – 2018,
• stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Výčapy – Opatovce k návrhu rozpočtu obce
na rok 2016 a programového rozpočtu Obce
Výčapy – Opatovce na roky 2016 – 2018,
• správu hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce vypracovanú z kontroly nakladania s majetkom Obce Výčapy – Opatovce v roku 2015 – predaj majetku, priamy
predaj, prípady hodné osobitného zreteľa.
Schválenie predaja obecným zastupiteľstvom, zmluva, vklad do katastra.
• oznámenie Základnej školy Výčapy –
Opatovce 185 o zmene termínu zápisu detí
do 1. ročníka ZŠ na mesiac apríl v zmysle
zákona č. 188/2015 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní v z.n.p., ktorým sa okrem iného mení termín zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
z termínu „15. januára do 15. februára“ na
termín „1. apríla do 30. apríla“,
• informáciu starostu obce o predloženom
návrhu Zmluvy podľa § 18b o funkcii kontrolóra viacerých obcí predloženú hlavným
kontrolórom obce Ing. Ladislavom Fúskom,
D/ poverilo
• starostu obce prerokovať s vlastníkmi
nehnuteľností parc. č. 369/4, parc. č. 361/4,
parc. č. 361/8, parc.č. 158/1, parc. č. 158/2
možnosť získania časti predmetných nehnuteľností pre účely otvorenia komunikácie od
materskej školy smerom ku COOP Jednota,
• starostu obce prejednať návrh Zmluvy
podľa § 18b o funkcii kontrolóra viacerých
obcí so starostami obcí uvedenými v predloženom návrhu,
• starostu obce, aby opakovane vyhlásil
obchodnú verejnú súťaž podľa § 9a ods.1
písm.a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
obcí v z.n.p., § 281 a nasl. Obchodného zákonníka a na základe uznesenia OZ vo Výčapoch – Opatovciach č. 191/2016 zo dňa
29. februára 2016 obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve

Obce Výčapy – Opatovce – pozemku parc.
registra C KN č. 335/2 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 647 m² a stavby budovy kina s.č. 293.
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastu-
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piteľstva môžete nájsť na webovej stránke
obce www.vycapy-opatovce.sk ako i sú
k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Jozef Holúbek, starosta obce

Volili sme poslancov do parlamentu
V sobotu, dňa 5. marca 2016 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky /NR SR/. Hneď po otvorení volebnej miestnosti o 7.00 hodine prichádzali
prví voliči. Tak tomu bolo v priebehu celého dňa a niekedy museli čakať do radu na
úpravu hlasovacích lístkov. Každý volič sa

musel preukázať občianskym preukazom.
Na základe nových pravidiel prevzatie
hlasovacích lístkov a obálky volič potvrdil
podpisom v zozname voličov. Nepoužité hlasovacie lístky odložil do zapečatenej
schránky, inak by sa dopustil priestupku s
pokutou 33 eur. V zozname bolo zapísa-
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ných 1794 voličov. Z toho sa na hlasovaní
zúčastnilo 1182 voličov, čo je 65,89 % účasť
na hlasovaní. Na Slovensku bola účasť
59,82 %, v okrese Nitra 63,12 %. Obálku
odovzdalo 1179 voličov, návratnú obálku
z cudziny zaslali 3 voliči. Počet platných
odovzdaných hlasov bol 1167, neplatných
hlasov bolo 15.
Do NR SR kandidovalo 23 politických
subjektov. V osobitnom priestore si volič
vybral jeden hlasovací lístok, na ktorom
mohol zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov, ktorým odovzdal prednostný hlas.
Strana SMER – Sociálna demokracia získala na Slovensku 28,28 %, v okrese Nitra 31,72
%, Sloboda a Solidarita v SR 12,10 %, v okrese
12,61 % a Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti v SR 11,02 %, v okrese 10,22 %.
Na voľbách sa zúčastnila jediná prvovolička, Laura Piterková. Najstarší volič, ktorý
hlasoval do prenosnej schránky bol Dominik Buday /1923/. Vo volebnej miestnosti
hlasoval Žigmund Tóth /1927/. Ďalší voliči,
narodení v roku 1929 boli Cecília Billiková,
Silvester Čerešník, Žigmund Dékaň, Vendelín Dlábik, Ľudovít Mikuš, Jozef Pluhár.
Spracovala: Gabriela Jánošková

MAPOVÝ PORTÁL OBCE – novinka nášho webu
Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Výčapy –
Opatovce, ktorý je dostupný po kliknutí na
http://demo.mapovyportal.sk/mOBEC/vycapyopatovce/.
Cez uvedený mapový portál obce si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch,
vyhľadať listy vlastníctva, prehliadať územný
plán, súpisné čísla, prípadne služby v obci.

Obrázok číslo 1: Mapový portál po načítaní.
Po načítaní sa Vám zobrazí mapa obce ako
na obrázku vyššie. V pravom hornom rohu
pod ikonou základná mapa je malá šípka
(smeruje na ňu červená šípka na obrázku čís-

lo 1). Po kliknutí na šípku sa Vám zobrazia
všetky mapové vrstvy.

Obrázok číslo 2: Mapové vrstvy
Po kliknutí sa Vám rozbalia všetky dostupné vrstvy. Zaškrtnite parcely C, parcely E.
Mapa sa Vám prekreslí a zobrazia sa parcely.
Po priblížení sa zobrazujú aj parcelné čísla.
Môžete voliť medzi podkladovou základnou
mapou alebo územným plánom.
Obrázok číslo 3: Súčasti Mapového portálu
Máme dve možnosti ako získať informácie
o parcelách. Prvá je použiť ikonku „Získanie
katastrálnych informácií“ na obr. č.3 je pod

číslom 1. Keď ju zaklikneme, môžeme kliknutím na zvolené miesto v mape zisťovať informácie. Tie sa vždy zobrazia v ľavom dolnom rohu (na obrázku vyššie číslo 3). Druhá
možnosť je použiť vyhľadávanie (na obrázku
vyššie číslo 2). Pri vyhľadávaní podľa adresy
vpíšeme do poľa ulica meno ulice a do poľa
číslo súpisné číslo. Ak hľadáme podľa listu
vlastníctva alebo parcely vpíšeme do poľa
číslo. Pri vyhľadávaní podľa mena vlastníka
je optimálnejšie začínať vpisovať priezvisko
ako prvé. Pod číslom 4 na obrázku vyššie
nájdeme ikonku tlače. Po aktivovaní vyskočí
tlačové okno, kde vidíme mapu a informácie,
ktoré sme našli a toto je možné vytlačiť.
Zdroj: www.vycapy-opatovce.sk
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