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želá redakcia

Fašiangy. Obdobie od Troch kráľov po popolcovú stredu, ktoré
sa v našej obci vyznačuje organizovaním plesov, karnevalov, fašiangovej zabíjačky, a fašiangovaním mládencov po dedine. Viac
o tohtoročných fašiangových podujatiach sa dočítate na stranách
2 až 4. O školskom karnevale si môžete prečítať na 16. strane.

V priebehu mesiaca marec sa v Abu Dhabi uskutočnili Svetové
hry Špeciálnych olympiád, na ktorých sa zúčastnila i naša občianka Gizela Billíková, ktorá sa so ziskom troch zlatých, dvoch
strieborných a jednej bronzovej medaily stala najúspešnejšou
športovkyňou zo slovenskej výpravy. Viac o jej úspechoch na
18. strane.

Mottom školského vzdelávacieho programu miestnej základnej
školy je Moderná škola s návratom k prírode a k tradíciám. Pre
jeho naplnenie využívajú všetky dostupné prostriedky, materiálne podmienky, ale aj rôzne formy a metódy vyučovania. Jedným
z najefektívnejších spôsobov je zapájanie sa do výziev a projektov.
O projektoch, do ktorých sa naša základná škola zapojila sa dočítate na 15. strane.
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Detský karneval si užili i „dospelácke“ masky
Tak ako každý rok, tak aj tento sa v kultúrnom dome konal obecný karneval, ktorý sa
niesol v duchu muzikálu Pomáda. Na úvod
predškoláci z materskej školy zahájili tohtoročný karneval Fašiangovým palicovým tancom,
ktorý si veľmi pekne nacvičili. Ďalej sa tancami typickými pre Pomádu predviedli aj ostatní
škôlkari, ktorými rozprúdili náladu v kultúrnom dome. Všetky krásne fašiangové masky
sa prešli v promenáde masiek popod balónovú
bránu. Dostali odmenu – svietiaci náramok a
sladkosť od Pomádovskej poroty. Masky zostali na tanečnom parkete a zatancovali si na pár
známy pesničiek, ktoré sa pravidelne hrávajú aj
v obecnom rozhlase. Porota pozorne sledovala
dospelácke masky, pretože odmenila tri najkrajšie. Tretie miesto vyhrala rodinka Turčanová, ktorí sa zamaskovali za žabiaka, smrtku
a lienku. Druhé miesto získala rodina Čulákových, ktorí nás tento rok prekvapili krásnymi
maskami z rozprávky Scooby-Doo. A prvé
miesto vyhrala rodinka Desetových, ktorí sa
prezliekli za Červenú čiapočku a vlka.
Nasledovali súťaže rôzneho druhu. V prvej
súťaži detičky rodičom vytvárali ,,pomádovské“ účesy, ktoré museli byť poriadne trblietavé
a strapaté. V druhej súťaži si všetci tanečníci mohli vyskúšať, akí sú ohybní. Pretože pri
hraní pesničiek sa museli zakláňať a predkláňať pod palicou, ktorú naše pomocníčky vždy
držali v rôznych výškach. Kto to zvládol bol
odmenený. V tretej súťaži sa zapotili hlavne rodičia, ktorí si svoje ratolesti museli posadiť na
chrbát a riešiť jednoduché úlohy. Zahrali sa na
vodičov a autá. Po vyčerpávajúcich súťažiach
nastal správny čas na krájanie krásnej, chutnej
a slávnostnej torty. Poslednou súťažou bol gitarový tanec plný smiechu.

Disney karneval
Skauti z 26. zboru sv. Cyrila a Metoda aj tento rok oslavovali Deň Sesterstva. Ide o sviatok,
ktorý je známy aj pod názvom Deň Zamyslenia, v originále World Thinking Day. Skauti z
celého sveta si ním pripomínajú narodenie zakladateľa skautingu, anglického Lorda Roberta
Baden-Powella a jeho manželky Olave.
Tohtoročný karneval sa niesol v téme príbehov a rozprávkového sveta od Walta Disneyho. Fantázii sa medze nekládli, a tak sa v sále
kultúrneho domu objavili kamaráti Mickeyho
Mousa, zvieratká z Knihy džunglí, či Robin
Hood s Kráľom Artušom. Za super program
vďačíme družine Lienok, pre ktoré to bola premiéra v úlohe organizátoriek.
Text: Lucia KONDELOVÁ
Foto: archív zboru

Úprimné poďakovanie patrí pani učiteľkám z
materskej školy, ktoré pripravili výzdobu a celý
program karnevalu. Ďakujeme obci, ktorá zabezpečila občerstvenie a odmeny.

Už teraz sa tešíme na ďalší spoločný karneval
v obci Výčapy – Opatovce.
Text: Dominika PAŠKOVÁ
Foto: Ivana AUGUSTÍNEKOVÁ
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Fašiangová zabíjačka – začínajúca tradícia
pokračuje

Po úspechu minuloročnej fašiangovej zabíjačky si pre nás zamestnanci obecného úradu
v spolupráci s miestnym zastupiteľstvom pripravili pokračovanie tejto začínajúcej tradície.
Na úvod tejto zabíjačkovo – fašiangovej oslavy zatancovali najmenšie dievčatá z tanečnej
skupiny Again, ktoré roztancovali publikum
a zábava sa po oficiálnom príhovore pána

starostu mohla začať. Aj tento rok stavil organizačný tím na zabíjačkové špeciality ako
čerstvé hurky – jaternice a klobásy, ktoré boli
pre všetkých účastníkov zdarma. Účastníkov
veru málo nebolo a tak sa takmer všetky vopred pripravené špeciality minuli. K dispozícií boli nealkoholické nápoje ako kofola, čistá
voda alebo džús pre tých najmenších. Členo-

via miestneho Vinohradníckeho spolku predávali rôzne druhy vín z vlastných viníc a v
ponuke pre dospelých bolo aj pivo. O zábavu
sa postaral DJ a domáci Podzoborskí heligonkári. Za plynulý a úspešný priebeh tejto veselice musíme poďakovať organizačnému tímu.
Text: Lucia KONDELOVÁ
Foto: Ivana AUGUSTÍNEKOVÁ

Fašiangovanie je aj o zdieľaní a radosti
Zvyk fašiangovania mládencov v našej dedine sa udržiava dodnes. S malými prestávkami sa ho podarilo zachovať. Dnes, keď je na Slovensku
ale aj vo svete veľký návrat ku koreňom, mohlo by sa na prvý pohľad zdať, že táto tradícia našich predkov bude žiť a budú si ju môcť autenticky
užiť aj ďalšie generácie obyvateľov Výčapov – Opatoviec. Záujem mladých o „fašiangový kolesový tanec s palicami“ tu je, aj obec tradície
podporuje a oživuje. Okrem iného napríklad aj investíciou do ušitia tradičných košieľ. Len záujem nás, obyvateľov, akosi chýba a upadá.

Kým v mnohých mestách a obciach sa začínajú
ľudia stále viac vracať k pôvodným zvykom, u nás
akoby sme práve na fašiangy „spali“. Tento zvyk je
predovšetkým o „vytiahnutí“ ľudí von, na ulicu,
podporuje a oživuje vzájomné stretávanie, veselú
náladu, spev, tanec a dobré jedlo. Nech už si tento
zvyk spájame s kresťanskými alebo pohanskými
základmi, vždy to patrilo ku každoročným životným „rituálom“, ktoré zasiahli do životov ľudí v
našej dedine a v mnohých ďalších na Slovensku.
Keď som sa spýtala ľudí z našej dediny, prečo na
ulicu nevyšli, najčastejšou odpoveďou boli výhovorky: „Ani som si pri príprave raňajok, obeda
alebo iných povinností nevšimol, nevšimla, že sú

pred domom. Veď som sa pozeral cez okno, to stačí, nie? A vlastne ani neviem, prečo som nevyšla,
zabudla som, že sú fašiangy.“ A tu je dôvod, prečo
na ulicu vyjdú takmer vždy tí istí ľudia, tie isté rodiny: „Samozrejme, že si na to nájdeme čas, už sa
na to tešíme od rána, čakáme a vyzeráme mládencov a máme pre nich prichystané vajíčko, klobásku,
štamperlík či peniaze. Pretože je to niečo, čo sme
zažili ako deti a chceme to ukázať našim deťom a
vnúčatám. Je to súčasť kolobehu života a príprava na pôst. Je to aj pripomienka toho, že si máme
dopriať po čase hodovania a zábav jarný detox a
očistu a zároveň možnosť stretnúť sa s ostatnými
z ulice. Lebo je to úcta voči mládencom, ktorí si

našli čas, chcú udržiavať tradíciu a chodia celý deň
po dedine.“ A tak po zime, kedy sme všetci akosi
viac „zalezení“ doma, pri sporáku, teplom radiátore a krbe, je fašiangovanie aj možnosťou nadýchnuť
sa čerstvého jarného vzduchu, opäť sa pozdraviť
so susedmi a známymi. Môžeme vidieť, ako mládenci, deti našich kamarátov a známych po roku
„podrástli“ alebo niektorí začínajú po prvýkrát fašiangovať. Je to aj možnosť zaspievať si s nimi ľudové piesne. Veď kedy majú ženy a dievčatá možnosť
zatancovať si polku alebo valčík priamo na ulici a
bez toho, aby sa museli obliecť do plesových šiat?
Len tak, v teplákoch a domácom oblečení vyjsť
dnes na ulicu, je nielen výnimočnosťou ale dokonca luxusom. Ako každý rok, aj teraz verím, že na
budúci rok bude na ulici nielen viac fašiangošov ale
predovšetkým viac „fašiangujúcich“, teda ľudí, ktorí si tradičné fašiangy užijú so všetkým, čo k nim
patrí a nenechajú si ich ujsť. Patria totiž do nášho
života tak ako pravidelne sa opakujúce prírodné
cykly, štyri ročné obdobia, Vianoce, Veľká noc, ale
aj narodeniny, meniny, prázdniny či dovolenka. Sú
tým, na čo sa môžeme tešiť, čo nám môže priniesť
nielen príjemné pocity ale aj vieru, vzájomnú lásku
a radosť.
Text: Jolana ČULÁKOVÁ
Foto: Ivana AUGUSTÍNEKOVÁ
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Opäť sa plesalo na školskom plese...

Prvá februárová sobota tohto roku patrila
tancu a dobrej zábave. V krásne vyzdobenej
sále kultúrneho domu sa stretlo 180 plesajúcich hostí, ktorí sa prišli v kruhu príbuzných
či priateľov nielen zabaviť, ale určite aj porozprávať. Už tradične usporadúva rodičovské
združenie v spolupráci s Radou školy školský
ples, ktorého úlohou by nemala byť len podpora základnej školy v našej obci, ale určite
aj upevnenie vzťahov medzi rodičmi a pedagógmi. 17. školský ples zahájili žiaci základnej školy, ktorí sa vďaka pani učiteľkám Márii
Billíkovej a Kataríne Kondelovej predstavili
tradičným fašiangovým tancom. Po ich vystúpení patrila sála mladým tanečníkom Milanovi Kunovi a jeho tanečnej partnerke Sofii
Ligačovej a ich dynamickej rumbe a valtzu. Po
profesionálnom úvode otvorili tancom prvé
tanečné kolo pani riaditeľka Mária Civáňová
a predsedníčka Rady školy Gabriela Lieskov-

cová, ku ktorým sa čoskoro pridali aj ostatní
hostia. Až do skorého rána nám do tanca hrala hudobná skupina AT BAND z Hlohovca. O
spokojnosti s hudobnou produkciou tejto skupiny svedčil stále plný parket, ale aj neskoršie
ohlasy prítomných. Prestávky nám vypĺňalo
DUO APENDIX, ktoré rozospievalo dokonca
aj roztancovalo celý vestibul. O chutnú večeru
sa už tradične postarala miestna reštaurácia
Amigo. A ako býva dobrým zvykom, žrebovala sa aj tombola, kde bolo veľa zaujímavých
a hodnotných cien, za ktoré patrí veľká vďaka
všetkým sponzorom a tiež rodičom, ktorí ich
venovali.
Poďakovať sa treba aj ochotným rodičom –
pani Eve Erdélyiovej, Simone Tomkovej a ich
známym Ľubici Kunovej a Kataríne Kuckovej,
ktoré boli ochotné prísť pomôcť s bufetom a v
kuchyni. Veľké ďakujem patrí rodičom, pani
učiteľkám Andrei Némethovej a Gabriele

Lieskovcovej a všetkým ochotným, ktorí sa
podieľali na príprave plesu ako aj na nedeľnom upratovaní sály, vážim si pomoc každého jedného z vás! Tohtoročný zisk z plesu vo
výške 1544 € je venovaný základnej škole na
zakúpenie interaktívnej tabule, ktorou bude
vybavená ďalšia z tried.
Pevne verím, že tradícia školských plesov
bude len úspešne pokračovať a že vždy sa
nájdu ochotní rodičia, učitelia a dobrovoľníci, ktorí sa podujmú túto akciu zorganizovať.
Zároveň chcem pozvať všetkých na 18. ročník
školského plesu, ktorý bude symbolicky 18.
januára 2020 a do tanca bude všetkým hrať
známa topoľčianska skupina DISK. Tak neváhajte a príďte sa o rok zabaviť a podporiť našu
školu aj Vy!
Text: Lucia AUGUSTÍNEKOVÁ,
predsedníčka Rodičovskej rady
Foto: Lucia HORÁKOVÁ

Záhradkársky ples
– zábava – radosť – tradícia
Fašiangy ako prechodné obdobie medzi
zimou a jarou sú v našej kultúre spojené s
organizáciou veselých zábav, karnevalov,
svadieb a zabíjačiek. Tradičnou a neodmysliteľnou fašiangovou udalosťou v našej obci,
ktorou toto obdobie končí, je určite Záhradkársky ples. Ten sa už 34 rokov teší veľkej
obľube medzi našimi obyvateľmi. Nebolo
tomu inak ani tento rok, o čom svedčí 210
plesajúcich hostí.
Organizátori pripravili opäť vydarený reprezentačný ples v krásne vyzdobenom kultúrnom dome. Do tanca hrala známa hudobná skupina Baróni z Bánoviec nad Bebravou.

Samozrejmosťou bolo ako vždy chutné jedlo
a kvalitné vínko. Večerom počnúc až do skorého rána bola vynikajúca atmosféra, ktorá
pripomínala veľkú rodinnú oslavu, spontánnu zábavu v priateľskom ovzduší. Kultúrnym
obohatením plesu bolo milé vystúpenie našich detí z tanečnej skupiny Again a tango
argentino v podaní seniorov z Akadémie
tanca v Nitre. Štedrí sponzori venovali do
tomboly aj tento rok fantastické a hodnotné
dary (automatická práčka, pobyt v Rajeckých
Tepliciach, kosačka, vinotéka a množstvo
iných cien). Finančný výťažok z tomboly poputoval tento rok športovým klubom v obci
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(Združenie FC Výčapy – Opatovce – dospelí
a dorast a Športový klub stolného tenisu).
V mene organizátorov sa chcem poďakovať
všetkým sponzorom za krásne ceny. Ďakujem našim dodávateľom, reštaurácia Amigo,
Cinema Pub, vinárstvo Trnovec, p. Klenková
Anka, p. Maňurová Ľuba, p. Tóthová Janka.
Ďakujem našim cteným hosťom, za ich záujem o náš ples a tešíme sa o rok. Dovidenia.
Text: Ingrid JURKIN
Foto: archív ZO SZZ Výčapy – Opatovce

Štyridsaťročná tradícia Vianočného turnaja
v stolnom tenise
Vážení čitatelia a športový priatelia, dovoľte mi aby som touto cestou zhodnotil
stolnotenisovú sezónu 2018/2019. V tejto
sezóne náš stolnotenisový klub postavil
do okresných súťraží dve družstvá. Áčko
štartovalo v 7. lige, čo je druhá najvyššia
okresná súťaž a po vynikajúcich výkonoch
celého družstva obsadilo konečné druhé
miesto. Táto pozícia zaručila nášmu klubu postup do najvyššej okresnej súťaže. O
postup sa zaslúžili starí harcovníci Pavel
Mikuš a Imrich Kuna, ktorým úspešne
sekundovali pani zástupkyňa miestnej ZŠ
Zuzana Kijácová spolu so Silvesterom Molnárom a Romanom Čulákom. B družstvo
účinkovalo v najnižšej súťaži a bolo prihlásené do súťaže najmä kvôli našim stolnotenisovým nádejám, aby získavali hernú
prax. Celkový výsledok mladého družstva
potešil, veď konečné siedme miesto a najmä päť víťazných zápasov nikto nečakal. Z
mladých hráčov by som chcel vyzdvihnúť
najmä naše dievčatá Sandru Chrzasczovú

a Tatianu Kuckovú, ktoré získali víťazstvá
v krajských bodovacích turnajoch mladšieho žiactva. Tatiana Kucková sa svojimi
výkonmi prebojovala až do záverečného finálového turnaja TOP12 najlepších hráčok
Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, čo na
tejto úrovni pre hráčov vidieckych klubov
nebýva častým javom.
Ubehlo už neuveriteľných 40 rokov odkedy sa datuje tradícia obľúbeného Vianočného turnaja v stolnom tenise. Tak ako býva
už dobrým zvykom aj tento ročník otvoril
starosta obce Ing. Jozef Holúbek. Turnaja
sa zúčastnilo takmer 60 hráčov, ktorí súťažili v šiestich kategóriach. Pre štartujúcich
a usporiadatľov bolo zabezpečené občerstvenie. V hlavnej kategórii, mimochodom
v repríze finále predchádzajúceho ročníka zvíťazil Dušan Čulák. Obzvlášť by som
chcel vyzdvihnúť kvalitnú hru, ktorú sme
videli v kategórii žien, kde sa z víťazstva
radovala Diana Čuláková. Tento rok boa
udelená špecialna cena pre madých hráčov

„Talent roku“, ktorú získala Sandra Chrzaszczová.
Výsledky jednotlivých kategórii:
Deti do 10 rokov: 1. Miriam Dávidová, 2.
Jakub Kováč, 3. Dorotka Horáková
Deti 11-15 rokov: 1. Tatiana Kucková, 2.
Kristián Kuna, 3. Adriana Angermayerová
Dorast 16-19 rokov: 1. Martin Čulák ml.,
2. Jakub Čulák, 3. Ondrej Čulák
Muži 19-45 rokov: 1. Martin Čulák st., 2.
Miroslav Horák, 3. Tomáš Dávid
Muži nad 45 rokov: 1. Dušan Čulák, 2.
Alexej Oravec, 3. Ladislav Žigo
Ženy: 1. Diana Čuláková, 2. Tatiana Hazuchová, 3. Lívia Kucková
Touto cestou by sme sa ako klub stolného tenisu chceli poďakovať Obci Výčapy
– Opatovce za poskytnutie priestorov kultúrneho domu na tréningy a zápasy a tiež
za poskytnutie dotácie, ktorá slúžila na činnosť klubu počas celého roku 2018.
Text: Mário KUNA
Foto: archív ŠKST Výčapy – Opatovce
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Začiatok aktivít ZO JDS v roku 2019
Základná organizácia JDS Výčapy – Opatovce
dňa 13. februára 2019 zorganizovala aktívnu činnosť pre svojich členov pod názvom
„Stravujeme sa zdravo„ spojená s pohybovým cvičením pod vedením Mgr. Kataríny
Sahulčíkovej z pohybového štúdia MOTUS.
Pohybového cvičenia sa zúčastnilo 10 členiek
ZO JDS. Na prinesených karimatkách sme si
rozcvičili brušné svalstvo, dolné a horné končatiny, celú membránu dýchania. Hodinové
cvičenie nám odohnalo jarnú únavu, ktorú
pociťujeme najmä my seniori.
Ďalšou našou aktívnou činnosťou bola výročná členská schôdza spojená s fašiangovým posedením dňa 5. marca 2019, tak ako
bolo uvedené na plagátoch a na pozvánke.
Charakter schôdze bol podčiarknutý aj slávnostnou príležitosťou tzv. posledný fašiang,
keďže schôdza sa konala pred popolcovou
stredou, kedy začína kresťanský pôst pred
Veľkou nocou. Začiatok bol naplánovaný na
15.00 hod. v sále kultúrneho domu. S malým
posunom sa začal neskôr. Podpredsedníčka
ZO Margita Lacenová, ktorá viedla výročnú
členskú schôdzu srdečne privítala vzácnych
hostí, Annu Grácovú ako delegátku za OO
JDS Nitra, Ing. Jozefa Holúbeka, starostu obce
Výčapy – Opatovce, všetkých členov ZO a
taktiež pani Mgr. Beatu Pinterovú PhD., ktorá prezentovala vydanie novej knihy „Dejiny
– Podzoboria“ (v maďarskom jazyku Zobor
– vidék tortenek). Hlavnými bodmi výročnej
členskej schôdze bolo zhodnotenie roka 2018,
bilancia hospodárenia 2018, návrh rozpočtu
a plán činnosti na rok 2019, voľba delegáta na Okresný snem v Nitre. Ďalším bodom
schôdze bolo vystúpenie hostí. Delegátka OO
JDS Nitra pani Anna Grácová nás poinformovala ohľadom nových náležitostí a aktivít,
ktoré sú pripravované na najbližšie obdobie v
rámci okresu. Viac menej sa zamerala na rekondičné pobyty seniorov na rok 2019, ktoré
sú dotované 50 € čiastkou od štátu. Výsledky
sú priaznivé, a to v zmysle asi viac poukazov.
Zhodnotila tiež činnosť v našej ZO, ako jednu
z úspešných, a vždy sa teší, že ako delegátka je

vyslaná do našej organizácie. Ing. Jozef Holúbek, starosta Obce Výčapy – Opatovce, taktiež
vyzdvihol aktivity výboru ZO, spevácku skupinu Nádej, ktorá reprezentuje nielen našu
ZO, ale aj obec Výčapy – Opatovce, v rámci
Slovenska ba i zahraničia. V diskusii sa nikto
neprihlásil, viac-menej sa diskutovalo iba pri
stoloch.
Pani Lacenová vyzvala predsedu návrhovej
komisie, aby predniesol návrh uznesenia, ktorý bol jednoznačne schválený. Pracovná časť
výročnej schôdze bola týmto ukončená. Posledným bodom bola kultúrna časť schôdze a
spoločné posedenie.
Zachovávanie si ľudových zvykov v našej
obci, najmä pri fašiangoch, aj my sme preniesli do kultúrneho programu našej schôdze.
S veľkým potleskom sme privítali v koridore
sály kultúrneho domu malých fašiangovníkov
- žiakov MŠ, v krojovaných košeliach s palicami v ruke, ktorí nám za doprovodu muziky
zatancovali krásny palicový tanec.
Fašiangy, Turice, Veľká noc príde... Členky
speváckej skupiny Nádej, čakali na priedomí
domov, so spevom a tancom na seniorov fašiangovníkov, ktorí so spevom spolu s Podzoborskými heligonkármi tiež dokázali dvíhať
svoje nohy pri tanci s palicami. Za spev a tanec boli všetci odmenení, či už sladkosťami
tí najmladší, pohárikom domáceho, klobáskou, slaninou, vajíčkami. Spevácka skupina
Nádej nám zaspievala prekrásne piesne, ktoré
sú symbolom prichádzajúcej jari. Humornou
scénkou rozhovoru dvoch senioriek dôchodkýň, ktoré si privyrábajú popri dôchodku sa
nám predstavili nestarnúce členky našej organizácie Gitka Lacenová a Helenka Kunová.
Po kultúrnej časti sme prešli na posledný bod
našej schôdze, na spoločné posedenie, občerstvenie, spojené s vylosovaním tomboly.
Členky výboru a členky speváckej skupiny
Nádej, pripravili občerstvenie, čerstvo napečené šišky, jaternice, na ktorých sme si pochutili, zapili minerálkou, ba poniektorí pohárikom dobrého vínka. O dobrú náladu sa nám
postarali Podzoborskí heligonkári. ZO JDS

ďakuje všetkým členom, ktorí sa podieľali na
tomto príjemnom posedení, sponzorom, ktorí nám prispeli vecnými cenami do tomboly,
Obecnému úradu Výčapy – Opatovce, združeniu záhradkárov, vinohradníkov a všetkým
ostatným srdečná vďaka.
ZO JDS zorganizovala pre svojich členov v
mesiaci „Marec mesiac knihy“ návštevu v
knižnici APONIOVCOV v Oponiciach, ktorá
je známa ako najkrajšia interiérová knižnica
na Slovensku. Knižnica obsahuje vyše 20 000
zväzkov písaných v 12 jazykoch. V čase od 1.
– 17. marca 2019 bola knižnica prezentovaná
pod názvom: GUTEMBERGOVA knižnica
a medicína. Ukážky boli prezentované živou
dramaturgiou.
HIPOKRATES Z KÓSU (460 p.n.l – 383
p.n.l.) „Nech Tvoja strava je Tvojim liekom a
Tvoj liek Tvojou stravou „ vyhlásil Hipokrates, antický lekár, ktorý je považovaný za otca
lekárstva a zakladateľa medicíny. Jeho zbierka
medikamentov zahŕňa niekoľko sto druhov
liečiv. Koreňom rastliny zvanej VERATRA
alba liečil choleru, (v Aténach) potlačil epidémiu cholery a stal sa čestným občanom
mesta. Medzi liečivú stravu zaradil jačmeň a
krúpy, zeleninu a polievky rastlinného pôvodu. Založil lekársku školu vo svojom rodisku,
pomenoval štyri druhy telesných štiav a síce
krv, hlien, žlč a čiernu žlč. Jeho zdravotný stav
bol vynikajúci a nepoznal choroby. Smrť si ho
našla v plnej sile a práci v 83. roku života.
CLAIDIUS GALENOS (129 – 216) pokračoval v šľapajach svojho veľkého učiteľa HIPOKRATA, preslávil sa ako lekár a chirurg. Ako
prvý popísal nádor, v ktorom sú cievy rozvetvené ako nohy raka (rakoviny). Vykonával
pitvy zvierat.
ANDREAS VESALIUS (1514 – 1564) novodobý zakladateľ anatómie človeka. Pochádzal
z lekárskej rodiny.
Tešíme sa na ďalšie činnosti, ktoré máme naplánované v roku 2019.
Text: Viola BEDEOVÁ,
výbor ZO JDS Výčapy – Opatovce
Foto: archív ZO JDS Výčapy – Opatovce
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Wychap, Viskup a Apathi
Richtár, obecní služobníci, hlásnik, strážca či obecný pastier – to boli kedysi ľudia, ktorí patrili k verejnej samospráve v našej obci v 18. storočí.
Napríklad zmienka o prvom richtárovi Jánovi Dikánovi v Opatovciach (kedysi nazývanými tiež Apathi) je z roku 1769.
Vo Výčapoch (nazývaných Wychap alebo Viskup) bol jedným z prvých richtárov Adam Magáth. To všetko a oveľa viac sa môžete dozvedieť
v novej knihe s názvom Zobor – vidék története * Dejiny Podzoboria, ktorá vyšla v tomto roku a je k dispozícii na obecnom úrade.
Autorka knihy Beáta Pintérová pôsobí na Katedre histórie UKF v Nitre a na knihe pracovala
niekoľko rokov. Zozbierala fakty a fotografie z
dvadsiatich obcí Podzoboria a keďže v týchto
obciach sa hovorilo kedysi po maďarsky, názov knihy aj texty sú v maďarčine, preložené do
slovenčiny. V knihe je veľa zaujímavých informácií, napríklad odkiaľ sa zobral názov Podzoborie. Vďačiť za to môžeme známemu maďarského skladateľovi, hudobníkovi a zberateľovi
ľudových piesní Kodályi Zoltánovi, ktorý sa začiatkom minulého storočia vybral s magnetofónom a zápisníkom do obcí pod Zoborom. Zapisoval texty piesní a zvyky a mali podľa jeho
zistení spoločný stredoveký pôvod. Ako jeden
z prvých pomenoval toto územie Podzoborie –
Zoboralja. V knihe dostala každá z dvadsiatich
obcí priestor a sú tu zozbierané fakty o vzniku,
histórii ale aj ich súčasnosti. Nechýbajú vzácne
staré fotografie, ktoré poskytli obyvatelia jednotlivých obcí ale aj tie aktuálne, ktoré autorka
našla na internetových stránkach a sociálnych
sieťach. V knihe sú zverejnené informácie, ktoré autorka objavila napríklad v Štátnom archíve v Ivanke pri Nitre. Prekvapili aj ju samotnú:
„Zaujalo ma, koľko významných rodov a zemepánov bolo na tomto území, zastávali často
dôležité funkcie vo vtedajšej politike či už v Rakúsko – Uhorsku alebo v Uhorskom kráľovstve.
Napríklad to boli ostrihomskí arcibiskupi alebo
palatín z rodu Forgáčovcov. Ja som študovala

históriu, ale nikdy sme sa v škole podrobnejšie
nevenovali regionálnym dejinám. Tie ako keby
upadli do zabudnutia. Práve táto kniha je určená
pre školy, knižnice a obce, a verím, že oživí záujem o regionálnu históriu a podporí hrdosť na
našich predkov.“ Beáta Pintér si zároveň myslí,
že je najvyšší čas upozorňovať na pôvodné zvyky a tradície. „Dnes sa sem zo zahraničia tlačia
rôzne štýly, napríklad veľmi obľúbený je provensálsky. Pritom máme toľko krásnych podzoborských tradičných motívov. Ja pochádzam z
Branču, čo je tiež jedna z podzoborských obcí
a dala som si ušiť moderný kabátik, inšpirovaný
brančským krojom. Obliekam si ho počas pre-

zentácií knihy v jednotlivých obciach,“ dodáva
Beáta Pintérová.
Text: Jolana ČULÁKOVÁ
Foto: archív Beáta PINTÉROVÁ

UPeCe má nový imidž
Názov pastoračného centra UPeCe sv. Jozefa je slovná hračka, ktorá pripomína skratku
univerzitných pastoračných centier. Aj toto
miesto má byť školou života. Vzniklo už pred
dvanástimi rokmi s cieľom podporovať ľudskú a kresťanskú formáciu (nielen) mládeže a
rozvíjať úctu k sv. Jozefovi, patrónovi Cirkvi.
Rekonštrukcia interiéru bola potrebná najmä preto, že niektoré stavebné prvky už dožívali, slúžili totiž už vyše 50 rokov, teda od
postavenia budovy. Boli vymenené okná a
dvere, obnovená vnútorná omietka a došlo
aj na nové krbové kachle, aby názov „u pece“
bol doslovný. Odstránením deliacej steny
vznikol jeden veľký, otvorený a presvetlený
priestor. Rekonštrukčné práce viedol zručný
remeselník a miestny farník Peter Esse.
Veríme, že vynovené priestory budú naďalej slúžiť na modlitbové stretnutia, katechézy
a odborné besedy i priateľské posedenia pri
krbe. Ten najdôležitejší oheň však horí v srdci

malého Ježiša, ktorého sv. Jozef drží spolu s
Božou Matkou v náručí, ako je to zobrazené aj na ústrednom obraze v pastoračnom
centre. Pri rozličných príležitostiach má kaž-

dý z nás možnosť prísť sa zohriať k tomuto
ohnisku Svätej rodiny.
Text: Peter BRENKUS a Patrícia HALÁSZOVÁ
Foto: Peter BRENKUS
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In vino veritas
Vo víne je pravda. O tom sa mohli presvedčiť
pri prehliadke a degustácii mnohí návštevníci 8. ročníka výstavy vín v sobotný večer dňa
23. marca 2019.
Slovenský vinohradnícky rajón sa člení
na šesť vinohradníckych oblastí, 40 rajónov a 603 obcí. Vinohradnícky spolok vo
Výčapoch – Opatovciach zorganizoval prezentáciu výsledkov práce vinohradníkov
a vinárov z Nitrianskej oblasti. Táto patrí k
najmalebnejším a najrozmanitejším na Slovensku. Na pestrosť tu produkovaných odrôd výrazne vplývajú pôdne pomery a klíma.
Výstavy sa zúčastnilo 323 vzoriek vín, z toho
234 bielych, 64 červených, 19 ružových a 6
samorodých. Sedem degustačných komisií
hodnotilo vína 100-bodovým hodnotiacim
systémom. Kritériami boli vzhľad, vôňa,
chuť a celkový dojem. Výsledkom bola zlatá, strieborná a bronzová medaila. Najvyššie
hodnotené víno bolo Sauvignon, kabinetné,
ročník 2018 od Ing. Romana Komárňanského z Veľkého Zálužia, ktoré získalo 89,67 bodov. Titul Šampión získali v kategórii bielych
vín Rizling vlašský, ročník 2018, vystavovateľ Ladislav Gombár z Kolíňan, 88,33 bodov.
V kategórii červených vín Cuvée červené,

bluemoon, od Andreja Fülöpa z Podhorian,
88,00 bodov. Najvyššie hodnotené ružové
víno bolo Rosé – Cabernet sauvignon, neskorý zber, ročník 2018, od Tomáša Čuláka z
Veľkého Lapáša, 88,67 bodov.
Cenu starostu obce za najvyššie hodnotené
biele víno z obce získal Ladislav Čepílek za
víno Chardonnay, výber z hrozna, polosuché, ročník 2018, počet bodov 89,33. Pán
Čepílek na otázku, že čomu vďačí za viacnásobný úspech, povedal, že práca s hroznom a
vínom ho musí v prvom rade baviť. Je amatérom, robí to pre potešenie, ako svoje hobby.
Všetok svoj voľný čas venuje práci vo vinohrade a starostlivosti o víno v pivnici. Aktívne a naplno využíva čas, robí to s láskou a
radosťou. Úspechy, ktorá dosahujú jeho vína,
sú príjemnou odmenou za trpezlivú prácu.
Cena starostu za najvyššie hodnotené červené víno z obce bola udelená Michalovi
Magáthovi za víno Dornfelder, ročník 2018,
s počtom bodov 89,00. Pán Magáth vyhodnotil uplynulý rok ako kvantitatívne dobrý,
hrozna bolo veľa, ale kvalita trochu zaostávala. Dažďa bolo menej, choroby sa vo veľkej
miere neprejavili. Vzhľadom na priaznivé,
teplé, slnečné počasie červené hrozná do-

zreli, získali farbu a kvalitu. Výsledkom je aj
toto ocenenie, ktoré ho teší a povzbudzuje do
ďalšej činnosti.
Nadšenci vína, páni aj dámy, s pôžitkom
ochutnávali vybrané vzorky vín. K tomu sa
podávali pečené zabíjačkové špeciality. K
príjemnej atmosfére prispeli hudbou a piesňami aj Podzoborskí heligonkári. Stretnutia
s priateľmi a známymi v družnej debate pri
pohári iskrivého vína vyplnili sobotný večer.
Počet vystavovateľov ako aj návštevníkov
každým rokom pribúda, čo svedčí o úspechu
tohto podujatia, ako aj o kvalite vystavovaných vín.
Ak náhodou neholdujete vínu, vinič hroznorodý má všestranné využitie. Patrí medzi
najstaršie kultúrne rastliny. V Egypte bolo
známe víno už v roku 3500 p.n.l. Na unavené, opuchnuté nohy si môžete pripraviť kúpeľ z listov viniča. Bobuľami hrozna posilníte
imunitu a nervový systém, zlepšíte funkciu
zmyslových orgánov. Pohár hroznovej šťavy
zaženie únavu a naštartuje koncentráciu. Za
studena lisovaný olej je bohatý na vitamín E.
„Pochválené buď vínečko až naveky.“
Text: Gabriela JÁNOŠKOVÁ

Vinári z Výčap – Opatoviec oživujú miestne
vinohrady a tradíciu výroby vína
Vinohrady nad obcou Výčapy – Opatovce,
ktoré kedysi patrili miestnemu poľnohospodárskemu družstvu, dnes obrábajú členovia
vinohradníckeho spolku. Je ich približne 25
a pribúdajú ďalší.
Niektorí ich klčujú, aby vysadili nové odrody, iní vsadili na tradičné, ktoré sa tu
pestovali ešte v minulom storočí. To, čo ich

spája, je nielen láska k vínu, ale aj k práci v
prostredí, ktoré im prináša pohľady na Tribečské pohorie, Zobor, Žibricu alebo aj obľúbený Bahorec. Objavujú zároveň aj čaro
medzigeneračnej výmeny skúseností priamo pri práci, v osobnom kontakte ale na
stretnutiach, kde si radia, ako sa postarať o
vinič aj vyrobiť dobré víno. 39-ročný Bra-

nislav Čepilek, ktorý pracuje v IT, hovorí, že
vinica mu prináša niekoľko benefitov. „Dnes
nájdete na internete recepty, mnoho riešení,
urob to takto, pridaj toto, čakaj alebo nerob
nič. Človek sa nevie rozhodnúť. Vinár vinárovi najlepšie poradí, v to verím a preto rád
chodím na tieto stretnutia. Rád pracujem aj
vo vinici. Mnohí sa na vinohrad pozerajú
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ako na niečo, čo im môže priniesť úžitok v
podobe toho vína. Ale v skutočnosti vinica
nie je meraná iba tým, koľko vína sa v nej
dopestuje, ale aj koľko času v nej strávite. A
ten čas je v skutočnosti to, čo človeka obohacuje. Lebo vinica vám dáva späť toľko, koľko
času ste jej venovali. A hlavne, vidím výsledok svojej práce,“ dodáva Branislav Čepilek.
Medzi tými, ktorí sa rozhodli pracovať vo
vinohrade, je aj Pavol Hupka: „Ako chlapec
som chodil do vinohradu s dedom, otcom,
ale potom to tu začínalo vyschýňať, lebo sa
tomu nikto nechcel venovať. Predtým sme
stále robili iba zmes bielu a tak som sa roz-

hodol zasadiť sauvignon a chardonnay, spolu
225 koreňov. Sme dobrá, pracovitá partia a
tak sem rád chodím.“
Imrich Benďák sa štyridsať rokov venuje vinohradníctvu a ako hovorí, teší ho, že
mladých začína táto práca zaujímať. „Som
rád, že prichádza aj mladšia generácia, lebo
môžeme naše skúsenosti odovzdať mladým
a teší nás to. A je vidieť, kto dostal aké základy v detstve, lebo mnohí vedia pracovať,
zobrať motyku alebo pílku do ruky a niektorí
sa to všetko učia. Prilákať ich chceme aj cez
obľúbené verejné ochutnávky vín v našom
kultúrnom dome. Práve v týchto dňoch sa
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stretávame už po ôsmykrát a som rád, že je
o to stále väčší záujem.“
8. ročník výstavy vín sa konal v sobotu
23. marca v kultúrnom dome vo Výčapoch
– Opatovciach a prihlásených bolo viac ako
300 vzoriek od vinárov z obce ale aj z okolia.
Ide o Podzoborské obce a pridali sa aj vinári
od Topoľčian.
Najbližšie podujatie, na ktoré vás Vinohradnícky spolok srdečne pozýva je svätenie
viníc na sviatok Sv. Urban, ktoré sa uskutoční v sobotu 25. mája 2019 v miestnych vinohradoch.
Text: Jolana ČULÁKOVÁ

Strom – symbol života, sily a veľkosti
„Strom je symbol života, sily a veľkosti. Zasaďte strom... budete vidieť ako rastie s vami
a o mnoho rokov neskôr ostane verným svedkom činu, ktorý ste vykonali.“

Pred realizáciou
Pozornosti viacerých našich občanov v uplynulých dňoch neunikla zverejnená verejná
vyhláška, obsahom ktorej bolo povolenie na
výrub 11 kusov stromov čerešní. Viacerí z vás
sa ma pýtali o aké čerešne sa jedná, kde sa tieto
stromy nachádzajú a či ich nebude škoda.
Tí skôr narodení si určite pamätajú ešte na čerešňovú alej na tzv. šurianskej ceste. Spomienkami sa určite radi vrátime do čias, keď mnohí
z nás sme ako deti na toto miesto chodievali
na čerešne, na naháňačky strážnikom...
No nielen roky ale i vykonávané letecké chemické postreky poľnohospodárskych plodín
z mapy našej obce postupne vymazali túto
čerešňovú aleju. Aby to však nebolo navždy,
miestna organizácia vinohradníckeho spolku
v spolupráci s obcou sa rozhodla vykonať obnovu tejto aleje novou čerešňovou výsadbou.
A práve v rámci tejto obnovy padlo za obeť aj
posledných jedenásť „mohykánov“. Vykonaná

Po realizácii
fotodokumentácia pri ich výrube len potvrdila ich zlý zdravotný stav ako i stabilitu. Po
následnom odstránení náletových drevín a
krov, vyfrézovaní zvyškov koreňovej sústavy
a vyrovnaní terénu bude vykonaná výsadba
50 kusov sadeníc stromov čerešní, o ktoré sa
budú starať členovia vinohradníckeho spolku.
Čerešňa nám dáva nielen zdravé a chutné ovocie, ale často sa symbolicky využíva v rôznych
kultúrach a odvetviach. Hovorí sa, že kvety čerešne sú nádherným počinom prírody a symbolom ženskosti. Aj preto sú tieto kvety častým vzorom ženských odevných súčastí ako i
rôznych kvetinových dekorácií. S čerešňovým
stromom sa spájajú aj mnohé legendy. Azda
najznámejšia z nich je o prvomájovom bozku

pod rozkvitnutou čerešňou. Táto legenda nám
hovorí o tom, že dievča, ktoré bude pobozkané
pod čerešňou, bude mať dostatok lásky po celý
rok. Či už sú tieto povery pravdivé, alebo nie,
zobrať svoju drahú polovičku do „čerešňového
raja“ nebude určite nikdy zlý nápad.
Záverom tohto článku si dovoľujem vysloviť
slova vďaky, nielen za prednesenie myšlienky obnovy čerešňovej aleje ale aj za samotnú
realizáciu tejto myšlienky, členom vinohradníckeho spolku, menovite Petrovi Kunovi,
Ladislavovi Čepilekovi, Tiborovi Molnárovi,
Pavlovi Hupkovi, Michalovi Magáthovi a Ignácovi Tóthovi za poskytnutú pomoc a techniku.
Text a foto: Jozef HOLÚBEK
starosta obce
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Zo zasadnutí zastupiteľstva
Obce Výčapy – Opatovce
V dňoch 7. januára 2019 sa za účasti
poslancov obecného zastupiteľstva Jaroslav Čulák, Daša Fábryová, Eleonóra Fraňová, Pavol Kollár, Tomáš Kucka, Zdenka
Miškolciová a Marián Piterka v zasadacej
sále obecného úradu uskutočnili ich 1.
zasadnutie. V zmysle schváleného plánu
zasadnutí OZ sa 2. zasadnutie OZ uskutočnilo dňa 25. februára 2019 a tohto sa zúčastnili poslanci Jaroslav Čulák, Eleonóra
Fraňová, Slavomír Fiksel, Zdenka Miškolciová, Marián Piterka a Erika Šebová.
V rámci prejednávaných bodov programu poslanci obecného zastupiteľstva:
A/ prerokovali a schválili:
• Kúpnu zmluvu ohľadne prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce, pozemkov v k.ú. Výčapy – Opatovce, LV
č. 1310, odčlenených z nehnuteľnosti
parc.č. 1073/101 – ostatná plocha o výmere 357 m², vo výlučnom vlastníctve
obce, označených vo výkaze výmer GP č.
37/2018, úradne overeným dňa 8.6.2018,
pod č. 1304/2018 a to nehnuteľnosti: parc.č. 1073/153, ostatné plochy o výmere
106 m² pre kupujúcich Peter Magáth a
Zdenko Kuna, obaja bytom Výčapy –
Opatovce a parc.č. 1073/101, ostatné
plochy o výmere 251 m² pre kupujúceho
Jana Tábiová, bytom Výčapy – Opatovce.
Ide o prevod nehnuteľnosti nachádzajúcich sa pozdĺž nehnuteľnosti kupujúcich,
tvoriaci priľahlý pozemok k pozemkom
vo vlastníctve kupujúcich na ktorom sa
nachádzajú svahy, rokliny, vysoké medze
s krovím
• Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej
veci medzi Obcou Výčapy – Opatovce,
Danielou Pánskou, Martou Pargáčovou a
Zuzanou Čergeťovou. Podľa vyhotoveného GP č. 27/2018 Obec Výčapy – Opatovce nadobudla do výlučného vlastníctva
novovytvorenú parc.č. 105/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m²,
Zuzana Čergeťová nadobudla do výlučného vlastníctva novovytvorenú parc.č.
104, zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m² na ktorej sa nachádza stavba
domu s.č. 451, parc.č. 105/7, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 578 m². Daniela Pánska a Marta Pargáčová nadobudli do podielového spoluvlastníctva
parc.č. 103, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 92 m² na ktorej sa nachádza stav-

ba domu s.č. 448, parc.č. 105/9, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 114 m²
• Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu „Rozšírenie kapacít MŠ Výčapy – Opatovce“ realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 ako i
zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu vo výške 11
725,- EUR ako i prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce
• Vo veci zriadených komisií obecného
zastupiteľstva zvolili za predsedkyňu Komisie finančnej a správy obecného majetku Zdenku Miškolciovú, za predsedu
Komisie ochrany verejného poriadku, výstavby, územného plánovania a životného prostredia Mariána Piterku, za predsedkyňu Komisie sociálnej, zdravotnej a
bytovej Dašu Fábryovú, za predsedkuňu
Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry,
mládeže a športu Eleonóru Fraňovú, za
predsedu Komisie pre kontrolu majetkového priznania Ing. Pavla Kollára
• Rozpočet Základnej školy, Školská
185/1, Výčapy – Opatovce
• Rozpočet Školského klubu detí, Školská
185/1, Výčapy – Opatovce ako súčasť základnej školy
• Rozpočet Materskej školy, Kultúrna
478/15, Výčapy – Opatovce
• Rozpočet Obce Výčapy – Opatovce na
rok 2019
• Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Výčapy – Opatovce č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy – Opatovce
• Opakované uzavretie Zmluvy o nájme
bytu medzi Obcou Výčapy – Opatovce a
nájomcami
* Marcela Boldišová rod. Vincúrová, bytom Výčapy – Opatovce ako nájomcom
bytu A1 na dobu určitú a to od 1. marca
2019 do 28. februára 2022
* Lenka Molnárová rod. Molnárová, bytom Výčapy – Opatovce ako nájomcom
bytu A2 na dobu určitú a to od 1. marca
2019 do 28. februára 2022
* Michal Práznovský rod. Práznovský, bytom Výčapy – Opatovce ako nájomcom
bytu B1 na dobu určitú a to od 1. marca
2019 do 28. februára 2022
* Vladimír Miškolci rod. Miškolci, bytom
Výčapy – Opatovce ako nájomcom bytu
B3 na dobu určitú a to od 1. marca 2019

do 28. februára 2022
* Mária Beňová rod. Godárová, bytom
Výčapy – Opatovce ako nájomcom bytu
B6 na dobu určitú a to od 1. marca 2019
do 28. februára 2022
* Norbert Pavlovič rod. Pavlovič, bytom
Výčapy – Opatovce ako nájomcom bytu
C2 na dobu určitú a to od 1. marca 2019
do 28. februára 2022
* Ľubica Kunová rod. Kunová, bytom
Výčapy-Opatovce ako nájomcom bytu C7
na dobu určitú a to od 1. marca 2019 do
28. februára 2022
• Predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 na realizáciu projektu
„Bezpečná Obec Výčapy – Opatovce, rozšírenie kamerového systému“
• Dodatok č.1 k Dohode o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej
veci uzatvorenej medzi Obcou Výčapy
– Opatovce, Danielou Pánskou, Martou
Pargáčovou a Zuzanou Čergeťovou
• Za členov Rady školy pri Materskej
škole Výčapy – Opatovce na obdobie rokov 2019 – 2023 zástupcov zriaďovateľa: Zdenka Miškolciová a Erika Šebová
(poslanci OZ)
• Za členov Rady školy pri Základnej škole Výčapy – Opatovce na obdobie rokov
2019 – 2023 zástupcov zriaďovateľa: Marián Piterka, Pavol Kollár a Eleonóra Fraňová (poslanci OZ)
• Za člena Komisie finančnej a správy
obecného majetku z radov obyvateľov
obce Jana Fazekašová, za člena Komisie
ochrany verejného poriadku, výstavby,
územného plánovania a životného prostredia z radov obyvateľov obce Marek
Muzika, za členov Komisie pre rozvoj
vzdelávania, kultúry, mládeže a športu z
radov obyvateľov obce Lucia Kondelová,
Laura Piterková a Viktória Kunová, za
člena Redakčnej rady štvrťročníka Život
obce Lucia Kondelová
• Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových
priestorov uzatvorenej dňa 20.08.2015
medzi prenajímateľom Obec Výčapy –
Opatovce a nájomcom Martin Arpáš, bytom Výčapy – Opatovce, v súlade s ustanovením bodu 1 čl. VII Skončenie nájmu
– dohodou ku dňu 30.04.2019
• Stanoviská Komisie ochrany verejného
poriadku, výstavby, územného plánovania a životného prostredia, prijatých na

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

zasadnutí komisie dňa 23. januára 2019
• Odpredaj nákladného vozidla zn. PRAGA P V3S formou verejnej obchodnej súťaže s podmienkou: najvyššia ponúknutá
cena
B/ vzali na vedomie
• Správu z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty I/64“
• Informáciu starostu obce o podaných
žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na rok
2019 organizáciami: Základná organizácia JDS Výčapy – Opatovce, Spevácka skupona „Nádej“ ako súčasť ZO JDS Výčapy
– Opatovce, Športový klub stolného tenisu Výčapy – Opatovce, Slovenský poľovnícky zväz Poľovnícke združenie Výčapy
– Opatovce, Slovenský skauting 26. zbor
sv. Cyrila a Metoda Výčapy – Opatovce,
Združenie FC Výčapy – Opatovce, OZ
Škôlkarik Výčapy – Opatovce
• Informáciu starostu obce o predložení upravenej štúdie zámeru spoločnosti
Martyre s.r.o. so sídlom Nitra, Štúrova 41
vo veci plánovanej zmeny jestvujúceho
areálu bývalej „Tabakárne“ prestavbou,
prístavbou a nadstavbou na ubytovňu
• Informáciu starostu obce k spôsobu vybavenia žiadosti Miroslava Hanusa, bytom Jelšovce zo dňa 19.12.2018
• Žiadosť Pavla Strapka o stanovisko k zamýšľanému investičnému zámeru v Obci
Výčapy – Opatovce na parc.č. 1070/5 a
parc.č. 399/50
• Stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Výčapy – Opatovce k návrhu rozpočtu
obce na rok 2019
• Stanovisko Komisie finančnej a správy
obecného majetku k návrhu rozpočtu

Obce Výčapy – Opatovce na rok 2019
• Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce za rok 2018
• Správu z kontroly dotácií poskytnutých
Obcou Výčapy – Opatovce v roku 2018,
včasnosť a úplnosť vyúčtovania
• Stanovisko Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej z vyhodnotenia splnenia
podmienok pre opakované uzatvorenie
Zmluvy o nájme bytu
• Informáciu starostu obce o vyhlásenej
Výzve Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019
• Žiadosť Branislava Kováča, bytom Výčapy – Opatovce o informáciu k odpredaju
pozemku parc.č. 374/18
• Žiadosť Michala Petríka, SHR, Výčapy –
Opatovce o prenájom časti nehnuteľnosti
EKN parc.č. 413/2, orná pôda o výmere
16880 m²
• Žiadosť Martina Arpáša, bytom Výčapy
– Opatovce o ukončenie Zmluvy o nájme
nebytových priestorov dohodou ku dňu
30.04.2019
• Obsah Zápisnice zo zasadnutia Komisie
ochrany verejného poriadku, výstavby,
územného plánovania a životného prostredia zo dňa 23. januára 2019
• Informáciu starostu obce k jednaniu s
Vladimírom Hrnčárom vo veci funkčného využitia nehnuteľnosti parc.č. 1307 a
par.č. 399/50
C/ uložili
• Komisii finančnej a správy obecného
majetku v súlade s príslušnými ustanove-
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niami VZN Obce Výčapy – Opatovce č.
6/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce
vykonať kontrolu úplnosti predložených
žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu
obce a v prípade zistenia neúplnosti vyzvať žiadateľa o doplnenie
• Komisii ochrany verejného poriadku,
výstavby, územného plánovania a životného prostredia oboznámiť sa s obsahom
upravenej štúdie spoločnosti Martyre
s.r.o. a na zasadnutí OZ konanom v mesiaci február 2019 predložiť návrh na vydanie stanoviska
• Komisii ochrany verejného poriadku,
výstavby, územného plánovania a životného prostredia prejednať žiadosť Pavla
Strapka a na zasadnutí OZ konanom v
mesiaci február 2019 predložiť návrh na
vydanie stanoviska
• Starostovi obce zabezpečiť vypracovanie GP na oddelenie nehnuteľnosti parc.č. 398/2 a parc.č. 398/3 ako i zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku
na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti parc.č. 374/18, parc.č. 398/2
a parc.č. 398/3 pre účely prevodu predmetných nehnuteľností ako i následnej
verejnej obchodnej súťaže podľa zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
• Starostovi obce pripraviť potrebnú dokumentáciu k realizáciu zámeru prenájmu nehnuteľnosti parc.č. 399/50
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

Obohatili sme knižničný fond
Počas marca – mesiaca kníh obec zakúpila nové knihy v hodnote 260,71 €. Obecnú knižnicu môžete navštíviť vždy v stredu v čase
od 13.00 – 17.00 hod. Tešíme sa na vašu návštevu...
Literatúra pre dospelých
• Stefan Ahnhem: 18 pod nulou
• Eva Urbaníková: Manželka mi nevadí
• Chris Carter: Dvojitý kríž
• Daniel Silva: Druhá žena
• Mária Hamzová: Odplata
• Samuel Bjork: Chlapec vo svetle reflektorov
• Samantha Young: Iskrenie
• Bernard Minier: Sestry
• David Jackson: Ani nepipni
• Harriet Tyce: Krvavý pomaranč
• Zuzka Šulajová: Tajomstvá jedného domu
• Mila Klein: Podozrivo dokonalý

• Vojtech Beniszky: Zločin v uliciach
• Tove Alsterdal: Podaj mi ruku
• Petra Hederová: Hádaj, s kým spíš
• Catherine Steadman: Niečo vo vode
• Emily D. Beňová: Navždy mojou
• Jana Pronská: Krvavý erb
• Danielle Steel: Napriek všetkým nástrahám
• T. J. Brearton: Sama v lese
Literatúra pre deti
• Jeff Kinney: Denník odvážneho bojka 13
• Thomas C. Brezina: Tigrí tím: Múmia za volantom
• David Walliams: Babka gaunerka

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO  ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
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Výsledky voľby prezidenta
Slovenskej republiky v obci
Výčapy – Opatovce
1. KOLO

1. okrsok

2. okrsok

spolu

Počet voličov zapísaných v zozname
voličov

916

892

1808

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní

476

499

975

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

476

499

975

Počet platných hlasov odovzdaných pre
všetkých kandidátov

475

495

970

Volebná účasť v obci Výčapy – Opatovce v 1. kole: 53,92 %. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. okrsok

2. okrsok

spolu

1. Béla Bugár, Ing.

24

33

57

2. Čaputová Zuzana, Mgr.

180

172

352

3. Daňo Martin

4

5

9

4. Harabin Štefan, JUDr.

62

50

112

5. Chmelár Eduard, doc. Mgr., PhD.

20

13

33

6. Kotleba Marian, Ing. Mgr.

36

27

63

7. Krajniak Milan, Bc.

14

11

25

8. Menyhárt Jószef, PaedDr., PhD.

0

0

0

9. Mikloško František, RNDr.

34

32

66

10. Mistrík Robert, Dr. Ing.

0

2

2

11. Šefčovič Maroš, JUDr., PhD.

96

143

239

12. Švec Róbert, Mgr.

1

3

4

13. Tauchmannová Bohumila, Ing.

1

0

1

14. Zábojník Juraj, Dr. Ing., PhD.

1

3

4

15. Zuzula Ivan, RNDr., CSc.

2

1

3

2. KOLO

1. okrsok

2. okrsok

spolu

Počet voličov zapísaných v zozname
voličov

917

889

1806

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili
na hlasovaní

430

441

871

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

430

441

871

Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov

428

436

864

Volebná účasť v obci Výčapy – Opatovce v 2. kole: 48,22 %. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. okrsok

2. okrsok

spolu

1. Čaputová Zuzana, Mgr

227

228

455

2. Šefčovič Maroš, JUDr., PhD.

201

208

409

Zápis detí do
Materskej školy
Výčapy – Opatovce
pre školský rok
2019/2020
Od 13. mája do 17. mája 2019 privítame
rodičov s deťmi, ktorí majú záujem o prijatie do materskej školy.
Deti sa do materskej školy prijímajú na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si môže zákonný zástupca
vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy
alebo na webovej stránke www.msvycapyopatovce.sk. Zákonní zástupcovia spolu
s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do
materskej školy predkladajú aj potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nebude
akceptovaná.
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 sú zverejnené na úradnej tabuli obce,
na webovej stránke obce a materskej školy,
na informačnej nástenke v materskej škole. Pri prijímaní detí mladších ako tri roky
sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia
troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov
a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov. Riaditeľka materskej školy prijíma deti na predprimárne
vzdelávanie na základe vydania rozhodnutia.
Pri vydávaní rozhodnutí zohľadňuje splnenie podmienok prijímania dieťaťa, kapacitu materskej školy a platnú legislatívu,
ktorá bližšie určuje počet detí v jednotlivých triedach materskej školy. Je v kompetencii riaditeľky zaradiť deti do tried a
vytvoriť triedy podľa kapacitných a priestorových možností, aké materská škola má.
Do materskej školy nie je možné prijať deti
nad počet stanovený školským zákonom.
Tešíme sa na všetkých, ktorí majú záujem
o výchovu a vzdelávanie v našej materskej
školy
Text: Mária BEŇOVÁ

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
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Korčuliarsky výcvik predškolákov

Tento rok sme sa rozhodli spraviť zmenu v
športovej aktivite detí našej materskej školy a
vymenili sme plavky za korčule. V spolupráci
s korčuliarskou školou Krasoklub mesta Nitra
sa uskutočnil od 12. – 15. marca 2019 korčuliarsky výcvik, ktorý úspešne absolvovalo 19
detí. O nové zážitky sa naše sovičky a včielky
podelili s kamarátmi z MŠ a ZŠ Čakajovce, s
ktorými sme po prvýkrát spolupracovali.
Veľkou pomocou bola aj účasť rodičov, ktorí
pomáhali s nosením ťažkých tašiek, pri obliekaní a vyzliekaní našich športovcov. P. Čuláková, p. Kolejáková, p. Hupková, p. Vaňová,
p. Fázik, p. Moravčík a p. Török boli nepedagogický dozor.
Pod vedením tréneriek a trénerov si deti
hravou formou osvojovali základy korčuľovania. Skúsení profesionálni inštruktori deti
rozdelili do 4 kvalitatívnych skupín. Začiatky

neboli veru ľahké, hlavne pre tých, ktorí stáli
na korčuliach po prvýkrát. Prvý deň si skutočne odchodili po ľadovej ploche. Tí, ktorí
sa s korčuľami už kamarátili si svoje zručnosti
zdokonaľovali a osvojovali rôzne nové techniky. Všetky skupiny mali spoločné to, že po
tréningu im po ceste autobusom do materskej školy nebolo tak do spevu ako ráno keď
išli do Nitry. Únava robí svoje, všetci sa veľmi
snažili, aby ukázali, čo dokážu.
Deti sa veľmi tešili, ale zároveň mali obavy
najmä z pádov. Ako správne padať, aby sme
neublížili sebe a iným si deti vyskúšali na
vlastnej koži. Rodičia ich ale dobre vyzbrojili. Mali na sebe ochrannú prilbu, ktorá bola
povinná, teplé oblečenie, niektorí chrániče
na kolená a lakte a tiež vankúš na zadok, aby
menej bolelo.
Štyri dni ubehli veľmi rýchlo a v piatok, na

Materská škola, Kultúrna 478/15,Výčapy – Opatovce
po dohode so zriaďovateľom obcou Výčapy – Opatovce a v súlade s legislatívou
pozýva zákonných zástupcov s deťmi na zápis do materskej školy
pre školský rok 2019/2020
TERMÍN na podanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:

od 13. mája 2019 do 17. mája 2019 v čase od 10.30 do 16.00 hod.
MIESTO podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:

Materská škola, Kultúrna 478/15,
Výčapy – Opatovce

Formulár žiadosti je zverejnený na www.msvycapyopatovce.sk
alebo si ho môžete vyzdvihnúť v materskej škole.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o materskú školu.
Srdečne sa na Vás tešíme.

záver výcviku si deti mohli pozrieť vystúpenie krasokorčuliarok o niečo málo starších
od nich, ktoré sa im veľmi páčilo. Hneď dievčatá poznamenali, prečo aj oni nemajú také
krásne šaty na korčuľovanie na sebe. Okrem
pekných zážitkov si deti domov odniesli diplom a medailu. Všetky deti si pre odmeny išli
s úsmevom na korčuliach pekne do stredu
ľadovej plochy, kde si s trénermi podali ruky.
Korčuľovanie prinieslo veľa krásnych zážitkov. Deti zvládli hravou formou základy
korčuľovania, upevnili si zdravie, rozvíjali si
športového ducha, osvojovali si etické správanie v športe.
Text: Katarína BUKOVCOVÁ
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Od januára po marec v škôlke je zábavy kopec!
Ešte sa ani poriadne nezačal nový rok
2019 a my sme v materskej škole organizovali besedu s ortopédom. MUDr. Anton
Košík, otecko Elišky, sa doma určite svedomito pripravoval. Prítomným rodičom
porozprával o najčastejších zdravotných
problémoch 3 až 6-ročných detí z oblasti
ortopédie. Rodičov zaujímali najmä problémy plochej nohy, bolesti kĺbov, nesprávneho držania tela, pohybovej záťaže. Diskusia bola veľmi obohacujúca o výmenu
skúseností v danej oblasti a plná dobrých
rád. Chceli by sme sa poďakovať pánovi
doktorovi, že si našiel čas a usmernil rodičov k vyriešeniu niektorých zdravotných
problémov ich detí.
Vo februári sa v jedálni materskej školy

nám zatancovali tradičný fašiangový tanec
chlapci zo sovičkovej a včeličkovej triedy.
Aj ostatné deti sa predviedli ako vedia
pekne tancovať, keď nám predviedli tanečné vystúpenia. Keď si deti nasadili škrabošky, jedáleň bola plná zvierat. Občerstvili
sa ovocnými špízmi a džúsmi a pokračovali v zábave. Aj koniec mesiaca sa niesol v
duchu tanca a spevu na ľudovú nôtu. Pani
učiteľky a deti sa vyobliekali do ľudových
krojov lebo sme čakali hostí. Prišli k nám
na návštevu PODZOBORSKÍ HELIGONKÁRI. Najväčším zážitkom pre deti bola
hra na hudobných nástrojoch, ukážka tancovania vo dvojici, dámska volenka, pánska volenka, klobúkový tanec.
V marci sme chodili po návštevách my,

škôlkari. Najprv sme boli na exkurzii v
obecnej knižnici. Teta knihovníčka im poukazovala police plné kníh, porozprávala
im, ako sa dajú knihy z knižnice požičať.
Pani učiteľky Katka a Veronika deťom v
čitárni prečítali rozprávky.
Na druhú návštevu sa tešili predškoláci.
Vybrali sa pozrieť prvákov do základnej
školy. Starší kamaráti im ukázali, ako sa
naučili čítať, počítať, pracovať na interaktívnej tabuli. Do všetkých aktivít sa zapájali aj budúci prváci. Na koniec návštevy
si deti odovzdali pripravené darčeky. Celé
popoludnie sovičky a včeličky rozprávali,
ako sa tešia na zápis do 1. ročníka základnej
školy.
Text: Mária BEŇOVÁ
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Základná škola sa rozvíja aj pomocou projektov
Motto školského vzdelávacieho programu
Základnej školy vo Výčapoch – Opatovciach
je Moderná škola s návratom k prírode a k tradíciám. Pre jeho naplnenie využívame všetky
dostupné prostriedky, materiálne podmienky,
ale aj rôzne formy a metódy vyučovania. Jedným z najefektívnejších spôsobov je zapájanie
sa do výziev a projektov. V súčasnom období
v základnej škole finišuje realizácia projektu
Modernizácia odborných učební na základných školách, do ktorého našu školu zapojil
zriaďovateľ, obec Výčapy – Opatovce. V rámci
tohto projektu boli v základnej škole zrekonštruované dielne ako moderná polytechnická
učebňa a taktiež bola zmodernizovaná jedna
počítačová učebňa. Po stavebných úpravách
dielní nasledovalo vybavenie novým nábytkom a modernými vyučovacími pomôckami.
Na realizáciu týchto aktivít boli Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
obci schválené finančné prostriedky vo výške
74 935,13 EUR. Zvyšná suma vo výške
3 943,95 EUR bude dofinancovaná z rozpočtu obce v rámci 5% spolufinancovania. Vyučovanie techniky a pracovného vyučovania

bude tak realizované kvalitnejšie a v nových
priestoroch s pomôckami na obrábanie dreva
a na obrábanie kovov. Žiaci sa tak budú môcť
lepšie pripravovať na vzdelávanie na odborných školách a na praktický život.
Ďalší projekt, do ktorého sa zapojila základná škola, je projekt IT akadémia, ktorý
má ešte širšie pôsobenie. Naša základná škola
bola na základe vopred daných kritérií vybraná za partnera tohto projektu a tým sme
získali ako jedna z mála základných škôl aj
výhodu zriadenia sciencelab, vedeckého laboratória, vybaveného množstvom zaujímavých
a moderných didaktických pomôcok. Tieto
sú určené na vyučovanie matematiky, informatiky, biológie, geografie, fyziky a chémie.
Vďaka projektu sa bude realizovať vyučovanie
atraktívnejšie, informatika dokonca s prvkami robotiky. V rámci tohto projektu sa učitelia prírodovedných predmetov zapájajú aj do
vzdelávania ohľadom moderného vyučovania
prírodovedných predmetov a do overovania
metodík na vyučovanie týchto predmetov.
V súčasnom období hľadáme v rámci tohto
projektu formy spolupráce so základnými či

strednými školami v našom regióne, príp. IT
firmami. Okrem už spomínaných aktivít základná škola nezabúda ani na ochranu prírody a životného prostredia, čo dokazujeme aj
svojou účasťou v Enviroprojekte 2015 a 2019,
tvorbou záhrady, ktorá učí, triedou v prírode,
zriadením kompostoviska či triedením odpadu.
Ďakujem zriaďovateľovi našej školy, obci
Výčapy – Opatovce, starostovi obce Ing. Jozefovi Holúbkovi za podporu základnej školy,
tým učiteľom našej školy, ktorí sa podieľajú
na tvorbe a realizácii projektov a na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v
tejto oblasti. Je teraz už iba na pedagógoch,
aby efektívne využívali nové podmienky vyučovania. Je na učiteľoch, aby žiakom zatraktívnili vyučovanie prírodovedných predmetov, matematiky a techniky, aby bádateľským
spôsobom vyučovania ukázali svojim žiakom,
že učenie v škole môže byť zábavou a dobrodružným objavovaním, a aby motivovali žiakov
k získavaniu čo najlepších výchovno-vzdelávacích výsledkov.
Text: Mária CIVÁŇOVÁ

Opäť raz parádna nocovačka alebo o tom, ako
naši žiaci nemajú svojej školy stále dosť
Inokedy tiché priestory našej základnej
školy a školské chodby záhadne ožili večer
koncom marca, kedy sme totiž aktívne sympatizovali s knihami a rozprávkami. Nuž,
nečudo, vábidlá boli lákavé: super stanovištia, premyslené úlohy, tímová hra, k tomu
párky s horčicou, karimatky a spacie vaky. V
skratke, toto na gauči doma nezažiješ!
Ale poďme pekne poporiadku. Náš školský teambuilding odštartoval súmrak za
oknami, kedy nastala tá správna atmosféra.
Animátormi programu boli štvrtáci, ktorí

vedeli ostatných špuntov správne nabudiť na
to pravé rozprávkové zápolenie. A tak sme
tímovo zachraňovali princeznú Ruženku,
u Popolušky preberali šošovicu, s pirátmi
triafali do plastových kolkov či hádali rozprávkové bytosti. Niektorí sa poriadne zapotili, lebo úlohy poriadne preverili kondičku i
prevetrali mozgové závity. Miera úspešnosti
narastala priebežne počtom dosiahnutých
bodov a získané indície napovedali k rozuzleniu ústrednej rozprávky. A hoci vyhrať
mohla len jedna skupina, všetci sme sa po-

riadne zabavili. Po obrovskom záujme o
večernú očistu sa večierka mierne predĺžila,
no éterom znejúca rozprávka na dobrú noc
v podaní riaditeľky školy všetkých školákov
naladila na tú správnu spánkovú frekvenciu.
Ráno vyzeralo všelijako a hoci viacerí mali
problém naskočiť na normálny režim nastávajúceho dňa, dalo sa to vydržať, veď nocovačka v škole nebýva predsa každý deň.
Text: Patrícia HALÁSZOVÁ
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Ponožková
výzva

Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik Základnej školy vo
Výčapoch – Opatovciach sa uskutočnil od
14. – 18. januára 2019. Na výcvik nastúpilo spolu 20 žiakov zo siedmeho ročníka.
Výcvik prebiehal v lyžiarskom stredisku
Ski Makov, žiaci boli ubytovaní v penzióne
Poľana v Makove. Lyžiarske stredisko Ski
Makov bolo 3 km od penziónu, žiaci sa presúvali kyvadlovou dopravou. Výcvik sme zabezpečili pomocou inštruktorov lyžovania
miestnej lyžiarskej školy. Výcvik prebiehal v
dopoludňajších a popoludňajších hodinách .
Žiaci boli prerozdelení do 2 družstiev. Žiaci,
ktorí už mali skúsenosti s lyžovaním, vytvorili 1. družstvo a zdokonaľovali sa vo svojich
zručnostiach. Lyžovali na miestnych mod-

rých a červených zjazdovkách a využívali zakúpené skipasy. Úplní začiatočníci postupne
vytvorili ďalšie družstvo a ich výcvik prebiehal v lyžiarskom zariadení lyžiarskej školy
na miernom kopci, vhodnom pre začiatočníkov. V priebehu nasledujúcich dní sa aj
ich výcvik presunul na modrú zjazdovku s
využitím 300 m vleku. Títo žiaci zvládli základy lyžovania, naučili sa bezpečne zastaviť,
zdvíhať sa po páde, postupne prešli na jazdu
v pluhu a k prívratným oblúkom. Zvládli
jazdu na vleku a na záver výcviku boli dostatočne pripravení prejsť na bežné modré zjazdovky. Všetci žiaci úspešne zvládli lyžiarsky
výcvik. Dosiahli sme teda 100 % úspešnosť
výcviku.
Text: Jozef JANČI

Ponožková výzva sa koná každoročne
21. marca a spája sa so Svetovým dňom
Downovho syndrómu. Výzva je určená
všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a
podporiť ľudí s Downovým syndrómom
a ich rodiny. Pri tejto príležitosti mali
deti 1.oddelenia ŠKD na nohách obuté
rozdielne ponožky. Spoločne sme vyjadrili podporu a súdržnosť s deťmi, ktoré
majú tento syndróm.
Pripomenuli sme si, že sú to deti, ktorých výnimočnosť je našou inšpiráciou.
Text: Zuzana KUNOVÁ

Karneval v škole
Obdobie fašiangov si tradične užívame v
našej základnej škole nielen fašiangovým
sprievodom, ale aj veľmi dlho očakávaným
karnevalom. Deti horlivo o ňom diskutujú a
pripravujú si masky. Tento rok sme si vybrali na karnevalovú zábavu pekný dátum: 22.
februára. Stovka detí, prepáčte: princezien,
rytierov, čarodejníc, spidermanov či pirátov zaplnila telocvičňu zmenenú na tanečný
parket. Po úvodnej promenáde masiek, ktoré
zaujali farebnosťou či originalitou sme absolvovali fotenie – na pamiatku:). O zábavu
sa tento rok postaral tím rozprávkových bytostí – pani učiteliek. Veľký záujem prejavili
baviace sa masky o tradičný balónový tanec,
v ktorom zvíťazil zohratý pár z tretieho ročníka. Zábavné súťaže vystriedali tanečné kolá.
Nadšené deti sa veselo zvŕtali v rytmoch moderných, ale aj tradičných melódií, samozrejme nesmel chýbať obľúbený „kačací tanec“ a
už rokmi overená klasika – Žijeme len raz...,
ktorú naši žiaci dokážu neuveriteľne skandovať. Keďže čas je neúprosný, beží rýchlo prá-

ve vo chvíľach, ktoré si chceme vychutnať čo
najdlhšie, prišiel aj záver nášho karnevalu.
Každé dieťa si odnieslo na pamiatku diplom, sladkú odmenu a pevne veríme, aj pekné zážitky. Pre pedagógov je odmenou ich

úsmev a radosť na tvári. Ďakujeme rodičom
za spoluprácu pri príprave masiek a tešíme sa,
že o rok si opäť spoločne užijeme ďalšiu karnevalovú zábavu.
Text: Andrea NÉMETHOVÁ
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Základná škola žije ľudovými tradíciami

Poznať a rozvíjať ľudové tradície je jedným
z cieľom vzdelávania v našej základnej škole.
Tento školský rok sme začali Dňom ľudového
kroja, potom sme si pripomenuli sv. Barboru,
sviatok Lucie, sv. Mikuláša, vianočné koledy
zneli nie iba na vianočnej akadémii v kultúrnom dome, ale aj v škole pred odchodom
na vianočné prázdniny. Potom nasledovali
fašiangy v škole i na obecnom úrade a veľmi
sa tešíme na folklórne vystúpenia žiakov pri
príležitosti Dňa matiek a osláv výročia obce.
V tomto roku boli ušité ľudové kroje aj pre
žiakov 1. stupňa, čo podporila aj naša obec.
Dňa 4. decembra sme si pripomenuli Barboru. Tento deň v minulosti na dedine nebol
obyčajný. Naše deviatačky si pripravili krátku dramatizáciu, predstavili sa spolužiakom
ako barborky, rozdávali sladkosti a čerešňové
vetvičky. Svätá Barbora sa narodila v 3. storočí v rodine bohatého kupca, odmietla vzdať
sa kresťanstva, bola umučená a nakoniec
zomrela. V predvečer sviatku chodievali po
dedinských domoch „barborky“. Boli to ženy
a dievčatá zahalené do bielych šiat so šatkou
na tvári, aby ich nebolo poznať. Výnimočne
boli oblečené za mníšky alebo mali rozpustené vlasy a venček na hlave. V ruke držali
košík so sladkosťami alebo metlu či husacie
krídlo. Keď prišli do domu, symbolicky zamietli izbu. Svoj príchod niekedy ohlasovali
zvončekom alebo búchaním na okno. Po
kresťansky sa pozdravili, zborovo sa s rodinou pomodlili a pokračovali ďalej k susedom.
Dodnes sa zachoval zvyk rezať v tento deň
vetvičky čerešní, ktoré vo váze rozkvitli presne na Štedrý deň. Vetvičky si dievčatá dávali
za pás na polnočnej. Mládenec, ktorý si vetvičku od dievčaťa zobral, dal si ju za klobúk a
takto jej vyznal lásku. Iná zvyklosť hovorí, že
dievčatá dali každej vetvičke meno niektorého chlapca a verili, že si vezmú toho, pri mene
ktorého ako prvá vetvička rozkvitne. Inokedy

sa počítalo, koľký deň po Barbore vetvička
rozkvitne, aby sa určil najšťastnejší mesiac
budúceho roku.
Ľudové tradície v predvianočnom období
mali kedysi viacero podôb. So sviatkom svätej Lucie je spojených množstvo zvyklostí a
obradov. V minulosti sa sviatok Lucie spájal s
čarami. Jedna „povera“ sa spájala s dreveným
stolčekom. Ten mal rezbár vyrezávať postupne každý deň až do Vianoc a nesmel byť na
ňom ani jeden klinec – vtedy mal (podľa povery) čarovnú moc. Ďalším zvykom bolo, že
dievčatá a ženy boli večer na Luciu poobliekané celé v bielom a metličkou alebo husími
perami vymetali kúty izieb, aby ich očistili od
zlých síl. Kedysi sa aj hovorilo, že „od Lucie
do Vianoc, každá noc má svoju moc.“
Dňa 6. december bol pre žiakov našej školy
tak trochu netradičný a v niektorých prípadoch aj túžobne očakávaný. Bolo sv. Mikuláša. Na základe legendy o troch chudobných
dievčatách sa zrejme odvodzuje ľudový zvyk
obdarúvať sa na sviatok tohto svätca drobnými darčekmi. Deti sa celý deň venovali mikulášskej tematike. Riešili mikulášske príklady,
kreslili obrázky, spievali pesničky a popritom
čakali, kedy zaklope na dvere svätý Mikuláš s
jeho pomocníkmi anjelmi. Naši deviataci sa
tejto úlohy s radosťou ujali a v úlohách Mikuláša, anjelov a čertov všetkým deťom sladkosti porozdávali.
Keď vianočné sviatky boli blízko, žiaci našej
školy si sprítomnili ich slávnostnú a neopakovateľnú atmosféru vianočnou akadémiou.
Všetky vystúpenia tried spájali traja králi,
ktorí putovali do Betlehema, až nakoniec
spolu s pastiermi odovzdali novonarodenému Ježiškovi svoje dary. Žiak z každého ročníka 1. stupňa zapálil na adventnom
venci jednu sviečku, čím deti ukázali spolupatričnosť nielen medzi sebou, ale aj medzi
školou a rodinou. Záverečná pieseň žiakov

prvého stupňa bola o to dojímavejšia, že refrén spievali všetci žiaci aj v posunkovej reči.
Žiaci druhého stupňa sa predstavili tradične
folklórnym pásmom, v ktorom predstavili
ľudové zvyky od Lucie až po Štefana. Krásne
vianočné koledy, veselé tance i žartovné prekáračky boli ozdobou večera.
Každoročne sa naši žiaci tešia na fašiangový
sprievod po škole a v obci, pretože sa prezlečú za rozprávkové postavy alebo zvieratá a
plnými dúškami si užijú svoju rolu. Vinšujú,
spievajú, recitujú naučené rečňovanky a vyfašiangujú si sladkosti, ktoré im pripravia ľudia
z obce alebo pán starosta. Chlapci predvedú
fašiangový tanec svojim rovesníkom a dievčatá v krojoch ponúkajú fánky. Na túto tradíciu sa každoročne veľmi tešíme.
Naše ľudové tradície sú veľmi bohaté. V základnej škole ich rozvíjame na vyučovacích
hodinách (preberáme ľudové piesne, povesti,
zapájame sa do súťaže v prednese slovenských
povestí Šaliansky Maťko – v tomto školskom
roku sme získali v okresnom kole 1. miesto,
preberáme príslovia, porekadlá, hádanky,
pranostiky, scénky, robíme dramatizácie) i
v mimoškolskej činnosti (folklórny krúžok,
ľudové tance, ľudové piesne, zvyky, ľudové
kroje). V tomto školskom roku sme zorganizovali v našej škole Deň ľudového kroja, kedy
mohli prísť žiaci do školy v krojoch. V ten
deň sme privítali v škole aj spevácku skupinu Nádej z obce, ktorá nám zahrala scénku
Páranie peria a zaspievala niekoľko ľudových
piesní. Aj touto formou im ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Uvedomujeme si, že šírenie hodnôt našej
ľudovej kultúry medzi žiakmi je veľmi potrebné, je krokom k spoznávaniu a uvedomeniu si vlastnej kultúrnej identity. A preto
budeme v týchto aktivitách pokračovať aj v
ďalšom období.
Text: Mária Civáňová
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Usmievavá Gizka zažiarila v Abu Dhabi
Gizka Billíková je od roku 1998 reprezentantkou Špeciálnych olympiád Slovensko, priekopníčkou a zakladateľkou modernej
gymnastiky športovcov s mentálnym postihnutím na Slovensku. Na Svetových hrách Špeciálnych olympiád v Abu Dhabi
(Abú Zabí) dosiahla fantastický úspech – získala šesť medailí a neuveriteľným spôsobom tak reprezentovala aj našu obec.
Svetové hry v Abú Zabí boli pre Gizku už
piatym takýmto podujatím kde si mohla
zmerať sily a svoje schopnosti s gymnastkami z celého sveta. Gizka súťaží v najvyššej
výkonnostnej triede, trénuje v nitrianskom
združení Arabeska a tento rok v Emirátoch
dosiahla úžasné výsledky v podobe troch
zlatých a dvoch strieborných medailí za modernú gymnastiku. Ako povedala jej mama
a zároveň trénerka Emília Billíková, Gizku
úspech nesmierne teší: „Napĺňa ju to šťastím
a odmenou pre ňu je docenenie jej snahy na
stupni víťazov a odozva publika. Pre naše
Arabesky sú jej výkony motiváciou k ďalšiemu progresu. Zo spätnej väzby od mnohých
rodičov detí s Downovým syndrómom viem,
že po narodení ich dieťaťa jej tanečné a športové úspechy boli pre nich obrovskou motiváciou, často aj napriek nie najpozitívnejším
prognózam odborníkov. Osobne nám to povedala mamička 17-ročnej dcéry, ktorú sme
sa pri odlete výpravy stretli, keď ju odprevádzala na Svetové hry. Takéto slová sú aj pre
nás veľkým povzbudením.“
Tréningová príprava k Svetovým hrám je
náročná, kontinuálna a nepretržitá. Každý
rok sú pred Gizkou, ktorá má tridsaťšesť rokov, viaceré súťaže – národné, klubové, no
najmä posledný rok bol výnimočný. Výrazne
zdokonalila prvky v zostavách a neustále cibrí ich prevedenie podľa pravidiel SOI a FIG.
Trénuje dva až trikrát týždenne dve hodiny v
Mestskej športovej hale v Nitre. Keďže Gizka
súťaží v najvyššej výkonnostnej kategórii, je
potrebný aj individuálny tréning. Športove
musí byť na Svetové hry pripravený ako po
stránke fyzickej, kondičnej tak aj psychickej,
aby zvládol náročný súťažný program a aj
zmeny klímy v krajine, ktorá hry organizuje.
Vďaka gymnastike a tancu Gizka dokázala
prekonať mnohé aj zdravotné problémy. „Napriek svojmu veku, pokiaľ jej bude zdravie
slúžiť, je pre to ňu motivácia rozdávať šťastie
a radosť. Aj ona má sny a jej obrovským snom
je popri týchto aktivitách stať sa modelkou,
čo by bolo tak trochu aj jej pracovné zaradenie do života, ale necháme sa prekvapiť čo
prinesie budúcnosť,“ hovorí Emília Billíková.
„Od tohtoročných Svetových hier je do súťažných disciplín zimných športov zaradený aj
tanečný šport, takže aj to ďalšia perspektíva a
jej parketa ale aj ostatných Arabesiek k plneniu ich snov a sebarealizácie.“
Cesta Gizky Billíkovej k zlatým medailám
sa niesla v duchu hesla Svetových hier Špeciálnych olympiád v Abú Zabí “meet the de-

termined” – cieľavedomosť, usilovnosť, výdrž
a viera v čo najlepšie výsledky boli hlavnými
atribútmi prípravy pred súťažou. Svetové hry
ŠO oslavujú výkony športovcov s mentálnym
postihnutím, ktorí podávajú často až heroické výkony, čím búrajú spoločenské bariéry a
stereotypy a otvárajú cestu k inklúzii.
Svetových hier v Abú Zabí sa v tomto roku
zúčastnilo 7500 športovcov z viac ako 190
krajín sveta s podporou 2500 trénerov a viac
ako 20 000 dobrovoľníkov. „Som nesmierne
hrdá na Dominiku aj Gizku za ich dosiahnuté výsledky, ale teší ma aj účasť mojej dcéry
– trénerky a rozhodkyne Márie Billíkovej na
týchto hrách, ktorá bola súčasťou 36-členného medzinárodného rozhodcovského zboru,
avšak hodnotila iba kategórie, v ktorých nesúťažilo Slovensko. V niektorých momentoch
to bolo pre nás aj pre Gizku ťažké, pretože

predpisy jej nedovoľujú byť ani v športovej
hale, kde Gizka, ako rodinný príslušník súťaží, spoločne sme to zvládli a z toho mám
veľkú radosť.“
Slovenský tím získal celkovo 35 medailí!
Gizka získala za individuálne zostavy dve zlaté, dve strieborné a za viacboj zlatú medailu.
Okrem toho súťažila aj v tanci s klasickým
baletom a získala bronzovú medailu. Ďalšia
členka Arabesky Dominika získala za individuálne zostavy zlato, striebro, bronz, šieste miesto a za viacboj piate miesto. Takýto
výsledok príjemne prekvapil nielen Gizkinu
najbližšiu rodinu ale aj mnohých obyvateľov našej obce. Teší nás a sme hrdí že naša
Arabeska Gizka týmto úspechom prispela
k úspešnej reprezentácii Slovenska, rodnej
obce Výčapy – Opatovce, mesta Nitra, opäť
zviditeľnila Špeciálne olympiády Slovensko
a predovšetkým tím Arabesky a všetkých
športovcov, ktorí aj napriek zdravotnému
znevýhodneniu dokážu zabojovať a tešiť sa z
úspechu.
Slovensko bude prvý krát v histórií hostiteľkou krajinou Majstrovstiev Európy Špeciálnych olympiád v modernej gymnastike práve
v Nitre. Arabeska bude spoluorganizátorom
tohto podujatia z poverenia Špeciálnych
olympiád Slovensko, čo Emíliu Billíkovú ale
aj jej dcéru Máriu veľmi teší. „Verím, že vďaka
tejto súťaži sa nám podarí úspešne propagovať
inklúziu a otvárať cestu k akceptácií a doceneniu výkonov športovcov s mentálnym postihnutím zo strany širokej verejnosti,“ dodáva Mária. „Sme hrdí, že môžeme naše takmer
20-ročné skúsenosti zúročiť pri spoluorganizovaní ME a tak priniesť ducha Špeciálnych
olympiád aj do Mesta Nitra. Svedomito sa v
Arabeske pripravujeme či už z hľadiska tréningového alebo organizačného.“ Emília Billíková spolu s Máriou a Gizkou srdečne pozývajú všetkých priaznivcov športu, aby prišli
všetkých účastníkov povzbudiť do Mestskej
haly na Klokočine. „Zároveň ďakujeme veľmi
pekne za podporu mestu Nitra, Obci Výčapy - Opatovce, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Špeciálnym olympiádam Slovensko a sponzorom LYRAChocolate s.r.o, Nadácií Allianz a Allianz slovenskej poisťovni,
ktorí Arabesku podporili a prispeli k našej
úspešnej reprezentácii. Tiež by chceli poďakovať za priestor v obecných novinách, že
sme sa mohli aj takto podeliť o úspechy našej
Gizky“ dodáva Emília Billíková.
Text: redakcia
Foto: archív rodiny BILLÍKOVEJ
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ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,

vyzýva
všetkých občanov, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu,
aby do verejnej kanalizácie nevypúšťali nerozpustné resp. ťažko rozpustné
látky, nevhadzovali predmety, ktoré spôsobujú upchávanie a poruchy čerpadiel
v prečerpávacích staniciach a tým znemožňujú funkčnosť verejnej kanalizácie.

Kanalizácia nie je odpadkový kôš !

Dámska bunda zDámska
čerpadla
bunda z čerpadla

Upozorňujeme, že verejná kanalizácia slúži iba na odvádzanie splaškových vôd z domácností,
do verejnej kanalizácie nepatria chemikálie, farby, predmety z dreva, drôty, plechy, stavebný
odpad, plastové a gumové produkty, textilné produkty (napr. dámske pančuchy), lieky, odpady
zo záhrad, hygienické potreby (napr. vlhčené obrúsky, dámske hygienické potreby, vatové
tyčinky do uší), zvieracie fekálie, cigaretové ohorky, kuchynské a motorové oleje, kuchynský
odpad, noviny, atď.

Handra v čerpadle
Obehové čerpadloObehové
obalené
čerpadloodpadom
obalené odpadom
Čistenie čerpacej stanice so sacím vozidlom

Čistenie čerpacej stanice so sacím vozidlom

Odpad zachytený na čerpadle

Handra v čerpadle

Handra v čerpadle

Textilný odpad v čerpadle
Textilný odpad v čerpadle
Textilný odpad v kanalizácii
Textilný odpad v kanalizácií

Upchané čerpadlo
vlhčenými obrúskami
Upchaté čerpadlo
vlhčenými
obrúskami

Upchaté čerpadlo

Uterák v čerpadle
prečerpávacej stanice
Uterák v čerpadle prečerpávacej stanice
Upchané čerpadlo
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Vážení občania, opäť hľadáme historické
fotografie z čias dávno minulých...
Preto ak máte doma fotografie budov a objektov z našej obce, významných kultúrnych,
cirkevných a spoločenských podujatí a tiez našich predkov zachytených pri každodenných
prácach, prosíme aby ste ich priniesli na obecny úrad alebo naskenovane poslali
na lujza.balkova@vycapy-opatovce.sk. Zároveň hľadáme i dokumenty, listy alebo ine
písomnosti, ktore nám pomôžu doplniť skladačku o zivote našich predkov. Fotografie, dokumenty
a písomnosti budú použite v pripravovanej monografii o Obci Výčapy – Opatovce.
Autori pripravovanej monografie Vám ďakujú za spoluprácu.
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