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Leto plné oddychu a nezabudnuteľných zážitkov
želá redakcia

• Podzoborskí heligonkári vydali svoje prvé
CD s názvom Tam pod Zoborom
• Farebné dni v základnej škole
• Ako sa predškoláci lúčili s materskou školou
• Dôchodci opäť súťažili

Tanečná skupina AGAIN sa počas júna zúčastnila na majstrovstvách Európy v maďarskom Balatonfürede. Viac o činnosti
a úspechoch tanečnej skupiny sa dočítate na stranách 8 a 9.

Dekan vdp. Peter Brenkus pôsobí v našej farnosti trinásť rokov.
V júni oslávil päťdesiatku a na farskom dvore sa zišli desiatky veriacich, priateľov a známych, ktorí mu prišli zablahoželať.

Počas slnečného júnového víkendu sme si pripomenuli 780. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Športové stretnutie generácií sa nieslo v dobrej nálade, na svoje si prišli deti, dospelí, gurmáni i fanúšikovia futbalu. Viac na 2. – 3. strane.
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Veľké aj malé hviezdy na oslavách obce
Zaujímavý program, šport, kultúru, zábavu aj dobré jedlo ponúkol dvojdňový program osláv 780. výročia prvej písomnej
zmienky o našej obci.

V sobotu si na svoje prišli deti a fanúšikovia športu a futbalu. Na ihrisku sa stretli
dva výnimočné tímy – Československý lev
a Starí páni Výčapy – Opatovce, deti si užili
nafukovacie atrakcie, sokoliarov a cvičiteľov psov a veľký úspech mala aj súťaž v
kopaní penált. Obecný úrad v spolupráci
s poľovníkmi pripravil občerstvenie a guláš. „Za Výčapy hrali také zvučné meno
ako Lacko Pavlovič, Juro Martonka, Tibor Fiksel alebo Števo Stanovič, ktorý bol
aj nastarším členom nášho tímu,“ hovorí
starosta obce Jozef Holúbek. „Za hviezdny
„startím“ tu boli také legendy ako Róbert
Petrovický, Jurkemik, Pardavý ale aj hokejisti z Čiech a napríklad aj olympijský víťaz
z Nagana David Moravec. Trošku sme boli
sklamaní z toho, že neprišiel Robo Vittek
a Tomi Kid Kovács alebo aj moderátor a
spevák Igor Kmeťo, ale myslím, že nálada
bola výborná a pokračovala až do večera na
ľudovej veselici v kultúrnom dome.“
Výčapy-Opatovce - Československý lev
5:5, góly: M. Čulák 2, T. Kompas, J. Martonka, R. Varga - M. Karhan 2, D. Moravec,
P. Gunda, J. Kožlej.
VÝČAPY-OPATOVCE: Milan Herceg,
Juraj Sahulčík - Juraj Martonka, Stanislav
Ešše, Tomáš Kompas, Martin Čulák, Pavol Kollár, Ľubomír Žigo, Juraj Kušš, Tibor Fiksel, Juraj Tóth, Boris Jurkin, Milan
Srňanský, Ladislav Pavlovič, Igor Magáth,
Peter Kupec, Štefan Stanovič.
ČESKOSLOVENSKÝ LEV: Róbert Petrovický - Ján Ďureje, Ladislav Jurkemik, Ján
Kocian, Jozef Kožlej, Jozef Majoroš, Igor
Bališ, Miroslav Karhan, Dušan Herda, Ján
Pardavý, Leo Gudas, David Moravec, Tomáš Hučko, Jaroslav Dekýš, Peter Gunda,
Ján Ďureje ml., Libor Petrů. Tréner Anton
Dragúň.
Na „batôžkovej zábave“ v kultúrnom
dome, ktorá sa skončila až nadránom, sa
zabávali nielen ľudia z obce ale aj rodáci,
priatelia a známi. Do tanca hral náš rodák
Jožko Bomboš so speváčkou Dankou Horánskou, ktorí vystupujú pod názvom Duo
Danyo a spolu s heligonkárkami sestrami
Bacmaňákovými spravili parádnu atmosféru. Na stoloch nechýbalo občerstvenie,
ktoré opäť zabezpečila obec. Starosta Jozef
Holúbek ocenil ochotu pracovníkov obce
ale aj mnohých ľudí, ktorí pomohli pri organizácii podujatia. „Chcem poďakovať
všetkým, od zamestnancov obce, školy,
škôlky až po miestne združenia a spolky a
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jednotlivcov, že sa nám spoločne podarilo
pripraviť pekné a verím že aj nezabudnuteľné podujatie. Napríklad, tak ako je už u
nás zvykom, výborné slané pagáče napiekla
naša rodáčka Anka Klenková a ďalšiu pochúťku – tvarohové, orechové a makové
koláče napiekli členky Jednoty dôchodcov
a kuchárky z materskej škôlky.“
Nedeľný program patril svätej omši a
popoludní sa začalo slávnostné zastupiteľstvo. Ocenenie získali desiatky ľudí ale aj
kolektívov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce.
Počas slávnostnej akadémie vystúpili deti
zo základnej školy. Všetkých milo prekvapilo takmer profesionálne pripravené a

predvedené folklórne pásmo piesní a tancov. Predstavila sa aj seniorská spevácka
skupina Nádej, Podzoborskí helingonkári
a folklórna skupina Nefelejcs. Program
spestrilo tanečné vystúpenie Gizky Billíkovej, viacnásobnej víťazky Svetových hier
Špeciálnych olympiád, ktorá v tomto roku
dosiahla výnimočný úspech – získala šesť
medailí v Abu Zabí. Opäť nechýbalo bohaté občerstvenie a tradičné jedlo – makové a
orechové šúľance, ktoré priamo pred zrakmi návštevníkov pripravovala a ponúkala
rodina Čuláková, v zložení mama Jolana so
synmi Adamom a Gabrielom.
Dvojdňovému programu osláv obce
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prialo aj počasie a tak sa tento víkend stal
nielen spomienkou na minulosť ale aj pripomenutím si súčasnosti a prísľubom do
budúcnosti. Najväčším bonusom, ktorý
víkend priniesol, boli osobné stretnutia
rodákov, priateľov a rodinných príslušníkov, z ktorých mnohí sa nevideli dlhé roky.
Nadviazali sa nové priateľstvá, vzájomné
spolupráce a zaspomínali sme si na časy,
kedy neexistovali sociálne siete, internet
ani televízia a takéto podujatia boli v obci
veľkým sviatkom.
Text: Jolana ČULÁKOVÁ
Foto: Barbora ARPÁŠOVÁ,
Ivana AUGUSTÍNEKOVÁ, Lucia HORÁKOVÁ

REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
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Oslava dňa detí trochu inak
Atmosféra hier a zábavy čakala najmenších občanov našej obce v rámci aktivít pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

Už pri príchode na futbalové ihrisko bolo
počuť detský smiech a hudbu. Pán starosta
otvoril svojím príhovorom podvečer osláv
31. mája, ktorý bol venovaný práve tým
najmenším. Príjemnú piatkovú pohodu,
však narušil náhly hluk policajných sirén.
Nielen deťom ale určite aj nejednému rodičovi, či tínedžerovi sa rozbúchalo srdce pri

takom dobre známom zvuku. Nikto sa však
nemusel veľmi dlho obávať. Podplukovník
Pavol Kollár prišiel medzi deti s dobrým
úmyslom. Ukázal im nielen ako vyzerá policajné auto z vnútra ale aj profesionálnu
zásahovú výzbroj.
Po odchode pánov policajtov, ktorí si šli
plniť svoju pracovnú povinnosť, prišiel na

rad koncert. Viktor je známy deťom svojimi hravými pesničkami. Koniec koncov aj
ja som si spolu s ním zaspievala pesničky,
ktoré poznám od detstva. Piesne ako Farby,
Afrika alebo Chlapec a pes mi pripomenuli
deň detí, tak ako sme ho prežívali, keď sme
sami boli deťmi.
Deti, ktoré si priniesli palice, tak čakala
nielen sladká odmena, ale aj ohniská na
opekanie špekačiek, ktoré si mohli vychutnať spolu so svojimi rodičmi. Dievčatá z
miestneho skautského zboru maľovali deťom na tvár. Nečudo, že ste potom mohli
na ihrisku stretnúť zvieratká, či rozprávkové bytosti od výmyslu sveta. Čerešničkou
na torte bol poukaz na veľkú zmrzlinu od
uja Blažeja. Aj keď to mnohé deti nestihli
už v ten večer, na tejto sladkej odmene od
organizátorov si pochutili neskôr.
Nakoniec by som už len dodala, že práve
úprimný detský smiech a úsmev je skutočnou odmenou. Ďakujeme teda pánovi starostovi, organizátorom a skautom za príjemne strávený podvečer a tešíme sa o rok!
Text: Lucia KONDELOVÁ
Foto: Ivana AUGUSTÍNEKOVÁ
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Májové oslavy
Je to pekná, niekoľkoročná tradícia, keď sa v
predvečer 1. mája zídu obyvatelia obce, priatelia a známi, deti a mládež pri sviatku stavania
mája. Už niekoľko dní bolo chladné, daždivé
počasie. V tej situácii bezpečne postaviť máj
je najlepšie pomocou techniky. Tak to bolo aj
tento rok, keď prichádzajúcich hostí vítal pred
kultúrnym domom vztýčený, stužkami ozdobený, štíhly máj. V sále kultúrneho domu prítomných privítal starosta obce Ing. Jozef Ho-

lúbek. Porozprával o histórii stavania májov,
ako o symbole prebúdzajúcej sa prírody po
zime a poprial príjemnú zábavu. Na oslavách
vystúpila tanečná skupina Again. Šikovné
dievčatá svojím tanečným umením a peknými choreografiami žnú úspechy na mnohých
súťažiach. K priateľskému posedeniu prispeli
svojimi piesňami a hudbou Podzoborskí heligonkári. Nechýbalo chutné občerstvenie,
pečená klobása s chlebom, orosené pivo a ko-

fola. Všetci prítomní sa zabávali do neskorých
hodín. Aj keď už po dedine pred domom dievok nevidíme postavené máje, jeden máj vítal
každé ráno prichádzajúcich škôlkarov.
Samotný máj je pôvodne mladý stromček,
najčastejšie smrekový, ktorý bol výrazom prírodného mýtu v boji zimy s jarou, smrti so životom, symbol na jar sa obnovujúcej prírody.
Často sa ozdoboval pestrými stužkami. Podľa
etnológov tradícia pochádza z antiky, kde plnil
ochrannú funkciu pred zlými duchmi a chorobami. Starorímsky boh Maius bol bohom
vegetačného vzrastu. Po prenesení do ľudskej
spoločnosti, z lásky muža a ženy vzniká nový
život. Má formu aj obradovej zelene ako vyjadrenie prebúdzajúcej sa prírody. V stredoveku
máje stavali pred radnicou alebo domy významných osôb. Ako symbol lásky k dievčaťu
ich začali stavať od 15. storočia. Vtedy máj fungoval ako záväzok, súkromný sľub lásky prv,
než nastúpila tradícia ženiť sa v kostoloch. V
roku 1771 bolo písomne zakázané vyrubovať
les kvôli drevu na máj. Máj možno nájsť všade
v Európe. V Česku ho volajú máj, v Nemecku
Maibaum, v Maďarsku májusfa, v Poľsku slup
majowy, v anglicky hovoriacich krajinách maypole, v Škandinávii midsommarstang. Tradícia
stavania májov ožíva v 21. storočí.
Text: Gabriela JÁNOŠKOVÁ
Foto: Ivana AUGUSTÍNEKOVÁ

Čerešňová alej vysadená
V uplynulom čísle obecných novín sme vás informovali o obnove čerešňovej aleje na ceste vedúcej do miestnych vinohradov. Touto cestou
sa chceme poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a pomohli pri
samotnej výsadbe 50 kusov čerešní. Ďakujeme členom vinohradníckeho
spolku ako i dobrovoľníkom z radov občanov.
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Putujeme po Slovensku, za poznávaním
krásy a histórie slovenských miest
ZO JDS Výčapy – Opatovce zorganizovala výlet pre dôchodcov dňa 13. júna 2019 na Stredné Slovensko, konkrétne do historického mesta
Kremnica s pokračovaním na Staré hory.

Ráno o 7. hod. sme vyštartovali v luxusnom
autobuse od kultúrneho domu, pri bývalom
JRD nastúpila ďalšia časť výletníkov. Poslední
účastníci nášho výletu pristúpili v Nitre. Ranný
nástup bol v pohode, pretože nás vyprevádzali teplé lúče ranného slniečka. Ako každý náš
výlet nejdeme bez sprievodcu, aj teraz nás vítal
JUDr. Ondrej Ňorba. Tak už sme všetci, môžeme vyštartovať. Počas celej cesty, ktorá ubiehala
veľmi rýchlo, nám pán sprievodca rozprával
históriu nášho krásneho Slovenska. Po príchode
do Kremnice nás sprevádzal sprievodca, ktorý
nám podľa harmonogramu ako prvé popísal
Mestský hrad - ide o komplex stredovekých budov rôzneho poslania, ktoré vznikali postupne
od 13. do 15.storočia. Hrad je chránený opevnením, na ktoré sa napájajú mestské hradby.
Možno ich zaradiť medzi najzachovalejšie na
Slovensku. V rokoch 1976 – 1995 prešiel hradný
areál komplexnou obnovou.
Potom sme si vypočuli a prezreli historické centrum Kremnice, ktoré bolo v roku 1956 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu a stredoveký Mestský hrad je národnou kultúrnou
pamiatkou. V hradnom areáli sa nachádza 6 expozícii v priestoroch štyroch objektov: Roman-

ský karner, Malá veža, Severná veža a Radnica.
Ďalšou našou zastávkou s prenádherným výkladom nášho sprievodcu bol Kostol sv. Kataríny, ktorý stojí v strede areálu, ide o dominantný
gotický Kostol sv. Kataríny – patrónky mesta
s neogotickým interiérom. Na bočnom oltári
je umiestnená socha Madony z prelomu 15. –
16. storočia. V zadnej časti lode sa nachádzajú
tri drevené gotické plastiky svätíc a baroková
kamenná plastika od Dionýza Staneliho. Z obdobia renesancie je tu zachovaný Toskánsky
stĺp kazateľnice, ako aj krstiteľnice z ružového
mramoru. Kostol je požehnaný, konajú sa v
ňom cirkevné obrady. Ku kostolu bola v 15.storočí voľne pristavaná veža. Dnes má renesančnú
podobu, ktorú dostala po požiari v roku 1560,
po stáročia v nej sídlili strážcovia, ktorí ohlasovali nebezpečenstvo. V súčasnosti funguje
izba strážcov ako expozícia a zároveň je odtiaľ
najkrajší výhľad na panorámu mesta a okolité
kopce. Návštevníci sa k nej dostanú výstupom
po zdolaní 127 točitých kamenných schodov. Aj
z nás sa niektorí odvážlivci rozhodli zdolať tieto
schody, vtedy sa im ako na dlani naskytol prekrásny pohľad na prekrásne mesto Kremnica.
Kostol sv. Kataríny pre svoju veľmi dobrú akus-

tiku poskytuje priestor pre koncerty domácich i
zahraničných orgánových virtuózov.
V predpoludňajších hodinách sme pokračovali
návštevou Mincovne Kremnica, ktorá patrí medzi najstaršie nepretržite pracujúce podniky na
území Slovenskej republiky. Jej história sa začala písať v roku 1328, kedy bola osada Kremnica,
ktorá vyrástla okolo bohatých nálezísk zlata,
povýšená na slobodné kráľovské mesto. V prehliadke mincovne sme si prezreli stroje, ktoré sú
síce ešte funkčné, ale viac menej sú ako ukážka.
V súčasnosti Mincovňa Kremnica, patrí medzi
mincovne, ktorých produkcia nie je zameraná
len na výrobu, razenie mincí. Kvalitné technologické vybavenie umožňuje dnes vyrábať vysokokvalitné plakety, žetóny, odznaky, prívesky,
kravatové spony, známky, štítky, vyznamenania,
primátorské reťaze, rády a mnohé iné produkty.
Po prehliadke mincovne sme mali obedovú
prestávku. V popoludňajších hodinách sme sa
presunuli na Staré hory. Sú mariánskym pútnickým miestom s bohatou tradíciou. Navštívili
sme miesto k Studničke – je to miesto k zasväteniu Panne Márii. Jej mramorová socha víta
každého pútnika po zdolaní nenáročnej krátkej
cesty do lesa. Cestu si možno skrátiť schodmi,
tie však slúžia výhradne pre modlitbu ruženca.
Pri soche Panny Márie sme sa aj my pútnici ZO
JDS pomodlili ruženec Radostný, s úmyslom
šťastného návratu domov pre všetkých, ktorí sa
zúčastnili tohto zájazdu. Naplnení silou, duševným posilnením a novými poznatkami o našich
krásnych slovenských miestach, aj keď unavení,
najmä z teplého počasia, ktoré nás sprevádzalo
celý deň. Vo večerných hodinách sme sa vrátili
zdraví domov.
Ďakujem všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili výletu, vďaka patrí sprievodcovi JUDr. Ondrejovi Ňorbovi, veľká vďaka pánovi šoférovi,
za jeho bezpečnú jazdu a tolerantnosť k nám
seniorom. Teším sa na ďalší výlet.
Text: Viola BEDEOVÁ

Oslavy sviatku svätého Urbana 2019
Tohtoročné oslavy svätého Urbana, patróna vinohradníkov sa uskutočnili v sobotu 25.
mája. Hlavným organizátorom bolo Združenie vinohradníkov vo Výčapoch – Opatovciach a obecný úrad.
Samotným oslavám predchádzala príprava, ktorá spočívala v úprave okolia sochy sv.
Urbana a samotných vinohradov .Vinohradníci s pomocou niektorých občanov dediny

vyčistili kraje cesty k vinohradom a vysadili sem rôzne odrody čerešní. Za pár rokov
bude cesta k sv. Urbanovi ešte príjemnejšia
vďaka rozkvitnutým, voňavým stromom.
Na začiatku osláv odslúžil pán dekan Brenkus svätú omšu, ktorá bola obetovaná práve
sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Aj
vďaka krásnemu počasiu sa pred omšou lavice zaplnili vinohradníkmi s rodinami a aj

ďalšími obyvateľmi obce. Pán dekan požehnal vinice a prosil o dobrú úrodu. Následne
boli návštevníci pozvaní do viníc, kde bolo
pripravené posedenie. Podával sa tradičný
guláš, chutné koláče a samozrejme sa ponúkali vína domácich vinárov. Zábava pri
spoločných rozhovoroch a speve nerušene
plynula do neskorých hodín.
Text: Peter KUNA
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Športové popoludnie seniorov
Dňa 19. júna 2019 Základná organizácia JDS
Výčapy – Opatovce zorganizovala 8. ročník
športového popoludnia, ktoré sa nieslo heslom: Pohybová aktivita seniorov pre zdravé
a aktívne starnutie. Miestom podujatia bol
areál kultúrneho domu, v príjemnom prostredí, obklopenom množstvom stromov,
ktoré nám robili príjemný chládok, pretože slniečko pálilo až k 30 stupňom. Dopoludnia sme si pripravili a vyznačili súťažné
disciplíny pre mužov a ženy.
Disciplíny muži: ruské kolky, hod na plechovky, hod granátom na cieľ, hod basketbalovou loptou, pokutové kopy.
Disciplíny ženy: hod na plechovky, hod granátom na cieľ, hod basketbalovou loptou,
hod čižmou najdlhší, beh s vajíčkami na lyžičkách.

Zúčastnilo sa cca. do 40 súťažiacich dôchodcov. Všetci súťažiaci sa snažili o čo najlepšie
výkony, povzbudzovanie: DO TOHO... zne-

lo zo všetkých strán. Aj keď niekedy nastala
kuriózna situácia, pri niektorých súťažných
disciplínach, hlavný rozhodca vždy rozhodol
správne. Všetci súťažiaci si zaslúžili diplomy
a medaily, ale v každom športe sú odmenení
medailou iba tí najlepší. Aj u nás to tak bolo:
medaily boli odovzdávané v každej disciplíne Ing. Pavlom Kollárom u mužov a žien za
1. miesto, 2. miesto, 3. miesto, diplomy odovzdala Viola Bedeová. Pri dobrodružnom
posedení, teplých párkoch a pri speve sme si
ešte chvíľku posedeli a porozprávali sa. Naplnení športovým duchom sme sa rozišli vo
večerných hodinách domov.
Ďakujem všetkým členom, ktorí sa zapájajú
do aktivít, ktoré organizuje ZO JDS.
Text: Viola BEDEOVÁ
Foto: Pavol SVORAD

Podzoborskí helingonkári vydali prvé CD
Šestnásť pesničiek z repertoáru našich
Podzoboroských heligonkárov si môžete
vypočuť nielen na internete ale vo výbornej
kvalite aj na novom CD. Je to prvá skúsenosť tejto päťčlennej skupiny, ktorá vznikla pred niekoľkými rokmi a má stále väčší
úspech. Je to ich prvá skúsenosť s nahrávaním v profesionálnom štúdiu. Ako nám
povedal člen skupiny Ján Rapan, prekvapilo
ich, ako dlho celý proces trval. „My sme s
tým nemali skúsenosti. Keď sme sa rozhodli, že chceme vydať vlastné CD, hľadali
sme možnosti. Nakoniec sme sa dostali k
nášmu kamarátovi Jankovi Valábovi z Topoľčian a u neho v štúdiu sme to nahrávali.
Boli to tri dni a dlhé hodiny. Dostali sme
slúchadlá a postupne sme všetci piati museli každú jednu pieseň dvakrát samostatne
zaspievať. A tretíkrát sme všetko zaspievali a zahrali spoločne.“ Okrem zvukovej
nahrávky v štúdiu si museli nájsť aj firmu,
ktorá im CD vyrobí. A tak oslovili ďalšieho kamaráta z hudobného vydavateľstva s
názvom Karolko v Hlohovci a päťsto kusov
CD im vyrobili v Prahe. Celkovo ich táto
„paráda“ vyšla okolo 700 eur a to nepočítajú svoju energiu, čas, cestovanie, telefonovanie, vybavovanie. Na začiatku netušili,
čo ich čaká, ale ako dodáva Ján Rapan, sú
nadmieru spokojní a urobilo im to radosť.
CD sa im darí aj predávať, ponúkajú ho za
šesť eur.
Vlastné CD im pomohlo k tomu, aby sa
dostali aj do televízie. „V júni sme sa zúčastnili nahrávania verejného koncertu v
Hlohovci, kde sme si prvýkrát vyskúšali
hranie a spievanie na playback. Zo začiatku

sme mali aj trochu obavy, ako to dopadne,
lebo tam boli také zvučné mená ako Robo
Kazík, Otto Weiter, skupina Profil, Hergottovci a ďalší. Vystupovali sme ako prví a
mali sme parádny potlesk, aj sme sa museli
vrátiť späť na pódium. Bola to pre nás ďalšia skúsenosť, lebo po prvýkrát sme nehrali
„naživo“ ale na playback. Myslím, že ľudia

v prvých radoch si to isto všimli, ale reakcie
publika boli výborné.“ Pesničky Podzoborských heligonkárov v zložení Ján Rapan,
Pavol Svorad, Ladislav Žigo spolu so speváčkou Gitkou Opátovou tak najnovšie
nájdete nielen na novom CD, ale budete
si ich môcť pozrieť v septembri v televízii
Senzi.
Text: Jolana ČULÁKOVÁ

Nové CD Podzoborských heligonkárov si môžete zakúpiť aj na Obecnom úrade Výčapy – Opatovce
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TS AGAIN úspešná
na tanečných súťažiach
Tanečná skupina AGAIN je pre všetky dievčatá, ktoré majú radi pohyb, tanec, gymnastiku, radi prezentujú svoje umenie, sú
súťaživé a chcú svoj voľný čas tráviť zmysluplne v priateľskom kolektíve. Pri vystupovaní na verejnosti pri rôznych podujatiach a
súťažiach sú dievčatá zladené do farebných
kostýmov. Dievčatá sa musia sústrediť na
priestor, pohyb a na prácu s náčiním ako sú
paličky, pom-pom, ktorá je náročná. A čo je
najdôležitejšie musí to byť zosynchronizované. Takže nohy, náčinie, vnímanie hudby,
pamäť na choreografie. A to sa dá len pravidelným tréningom a dlhými rokmi cvičenia.

Dievčatá sú vždy pripravené roztancovať
publikum. Nabíjajú energiou a žiaria úsmevom. TS AGAIN (30 dievčat) v tomto roku
tancuje, vystupuje a súťaží aj s podporou obce
Výčapy – Opatovce. Veľmi pekne ďakujeme
za podporu zo strany našej obce.
Dievčatá v kategórii Mládež zúročili náročnú
prípravu za posledných šesť rokov, kde je stála
podpora vedenia TS AGAIN – Mária Kunová, MVDr. Slavomíra Kunová, Mgr. Katarína
Molnárová, Mgr. Silvia Kunová, PhD. Výborne zvládnutá pohybová technika, twirlingové
variácie s paličkou, s pom-pom, s choreografiou a kostýmami urobili svoje. Regionálne

kolo Tanečný kolotoč 2019 Mládež obsadila
1. miesto s choreografiou Funiculi Funicula
a 2. miesto s choreografiou Jailhouse rock. V
krajskom kole Tanečný kolotoč 2019 dievčatá
obsadili 1. miesto s choreografiou Funiculi
Funicula. V celoslovenskom kole tanečnej súťaže neprofesionálnych tanečníkov v modernom a módnom tanci, ktorý sa konal v Žiari
nad Hronom, TS AGAIN obsadila 4. miesto.
Do tanečnej súťaže SHOWTIME DANCE v
Leviciach, ktorá je na Slovensku najväčšia a
najpopulárnejšia zo súťaží výrazových tancov
sa v kategórii Junior prebojovali: Michaela
Kučerková, Viktória Kunová, Nikola Chrzczascová, Diana Kunová, Tatiana Kucková,
Tália Fábryová, Kristína Angermayerová
a Petra Vaňová v Regionálnej kvalifikácii
umiestnili na 1. mieste s choreografiou Funiculi Funicula a 1. miesto získali aj s choreografiou Jailhouse rock. V GRAND FINÁLE
SHOWTIME DANCE 2019 Levice, dievčatá
získali 1. a 2. miesto. V počte získaných bodov TS AGAIN postúpila a reprezentovala
nás na EURÓPSKOM POHÁRI s názvom
DANCE and SONG 2019, ktorý sa konal v
Balatonfürede, Maďarsku.
Mladšie dievčatá v regionálnom kole Tanečný
kolotoč 2019 v kategórii: Deti II. sa umiestnili na 3. mieste s choreografiou Bailando a 3.
miesto získali aj s choreografiou Jabĺčko. Nesmieme zabudnúť ani na naše rodiny, ktoré
sa prispôsobujú tréningom, vystúpeniam a
súťažiam. V našom tíme platí heslo „Sme jeden tím“. Ďakujeme dievčatám za krásne reprezentovanie a zviditeľnenie TS AGAIN ako
aj svojej obce Výčapy – Opatovce.
Ďakujeme aj rodičom detí za podporu
a trpezlivosť, priateľom športu a našim fanúšikom za podporu pri vystúpeniach a súťažiach a všetkým, ktorí tiež venujú svoj čas
a svoju energiu TS AGAIN.

TS AGAIN na Majstrovstvách Európy 2019 získala 1. a 2. miesto,
Dance & Song, European Championship, Balatonfüred Maďarsko
Tanečná skupina AGAIN 20. 06. 2019 dorazila na Balaton, ktorú sprevádzali trénerky,
rodičia, pán starosta Ing. Jozef Holúbek a
priaznivci športu, kde sa začali Majstrovstvá
Európy v tanci. Super atmosféra, dobrý obed
a podpora zo strany publika pripravili naše
dievčatá na súťažné vystúpenie. Nezabudlo
sa ani na rozcvičku, strečing a naťahovanie
svalov, ktoré je dôležitou súčasťou každej sú-

ťaže či tréningu. Kladieme na to veľký dôraz,
aby bola ohybnosť čo najlepšia a vyhli sme sa
prípadným zraneniam. I napriek teplému počasiu dievčatá podávali skvelé výkony. Radosť
z tanca, elegancia pohybu, kreativita umenia
a šport sa prejavili na súťažnom pódiu. Naše
šikovné dievčatá z TS AGAIN Diana Kunová,
Michaela Kučerková, Viktória Kunová, Nikol
Chrzczascová, Tatiana Kucková, Tália Fábryo-

vá, Kristína Angermayerová, Petra Vaňová a
vedenie Mária Kunová, MVDr. Slavomíra Kunová, Mgr. Silvia Kunová, PhD., Mgr. Katarína
Molnárová sa postarali o vynikajúci úspech
TS a svojej obce Výčapy – Opatovce na medzinárodnom poli. Po úspechoch na regionálnej
kvalifikácii ShowTime Dance; celoslovenskej
kvalifikácii Grand finále ShowTime, reprezentovali nielen svoju TS a obec ale aj Slovensko
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na majstrovstvách Európy s názvom Stage
Dance Europian Championship – Dance &
Song v maďarskom Balatonfürede. Vo veľkej
tanečnej konkurencii získali 1. a 2. miesto – titul majsterky a vicemajsterky Európy 2019 vo
svojej kategórii. Tento rok sa do súťaže zapojilo v rámci SVK a CZE 5 305 tanečníkov. Súťaž
priniesla výhry, radosť, trému a hlavne emó-

cie. To všetko patrí k tancu a sú to momenty,
ktoré posúvajú na vyspelejšiu úroveň nielen
jednotlivcov ale aj celú tancujúcu spoločnosť.
Gratulácia patrí trénerom a vedúcim, ktorí
obetujete takmer všetok svoj voľný čas tomuto
umeniu spojeného so športom a formujú tancujúcu komunitu k lepšiemu. Spoločne sme
zažili krásny umelecký zážitok.
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Ďakujeme obecnému zastupiteľstvu za podporu pri súťaži. Dievčatám a trénerkám blahoželáme k fantastickým výsledkom, ďakujeme za
mimoriadne úspešnú reprezentáciu TS AGAIN, svojej obce Výčapy – Opatovce a Slovenska!
Text: Silvia Kunová
Foto: archív TS AGAIN

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019
Počet voličov zapísaných v zozname voličov

1809

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

399

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

399

Počet platných odovzdaných hlasov

391

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
1. SMER – sociálna demokracia

85

18. Strana rómskej koalície – SRK

0

2. Kresťanská demokracia – Život a prosperita

13

19. SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA

0

3. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

34

20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA
– strana vlastencov

0

21. Strana maďarskej komunity
– Magyar Közösség Pártja

4

22. DOMA DOBRE

0

23. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR
– strana práce

1

4. KOREKTÚRA – Andrej Hryc

3

5. Slovenská národná strana

7

6. SME RODINA – Bor is Kollár

6

7. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

18

8. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

4

9. Strana práce

4

10. Strana tolerancie a spolunažívania

0

11. HLAS ĽUDU

0

12. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia –
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

3

13. DOPRAVA

0

14. Kresťanskodemokratické hnutie

64

15. Strana zelených Slovenska

5

16. MOST – HÍD

8

17. PRIAMA DEMOKRACIA

4

24. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
25. Sloboda a Solidarita

0
45

26. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku

1

27. NAJ – Nezávislosť a Jednota

1

28. Kresťanská únia

22

29. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU
– občianska demokracia

51

30. Demokratická strana

3

31. NÁRODNÁ KOALÍCIA

5
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Zážitky z posledných troch mesiacov
školského roka 2018/2019
V rámci interného projektu Dopravný
kvíz, ktorý vypracovala pani učiteľka K.
Dávidová, sa deti teoreticky a prakticky
učia pravidlá správania sa na ceste. Celý
týždeň sa rybičky, včelička, sovičky rozprávali o značkách, dopravných prostriedkoch, čítali si príbehu s tému doprava a

potom si všetky získané vedomosti overili
pri odpovediach na otázky a praktickom
riešení dopravných situácii na dopravnom
ihrisku.
Keď začalo svietiť jarné slniečko a príroda sa prebudila, odložili sme si do skrine
zimné oblečenie, nabalili ruksaky a vybrali

Dopravný kvíz s pani učiteľkou Katkou Dávidovou
V máji sme sa všetci vybrali autobusom
do Nitry. Pozreli sme si architektúru okresného mesta, Nitriansky hrad, zimný štadión. Výlet sme ukončili prechádzkou do
parku Sihoť, kde sme nakŕmili zvieratká a
včeličky a sovičky si vyskúšali nezablúdiť v
labyrinte.
Veľmi radi sme sa zapojili do eko - výchovného programu pre deti MŠ „Triedime
batérie so Šmudlom“, ktorý je spojený so
zberom použitých batérií. Súčasťou projektu bolo interaktívne divadelné predstavenie
Triedime batérie so Šmudlom.
V rámci spolupráce s okolitými materskými školami dve včeličky, Anetka a Sofinka, nás reprezentovali vo vykrajovaní
perníkov. Vzdelávacia aktivita na tému „V
medovníkovom domčeku“ sa uskutočnila v
Materskej škole Horné Lefantovce. Okrem
dievčat z MŠ Výčapy – Opatovce sa zúčastnili otvorenej hodiny aj deti z MŠ Dolné
Lefantovce, MŠ Podhorany, MŠ Jelšovce,
MŠ Hrušovany, MŠ Koniarovce.
Jún bol charakteristický oslavami. Najprv
pani učiteľky pripravili pri príležitosti MDD
Detskú Olympiádu, ktorá sa uskutočnila na
školskom dvore materskej školy. Všetky deti
zvládli pripravené športové disciplíny. Za
šikovnosť a obratnosti si zaslúžili medailu a
balíček prekvapení. Po vyhodnotení Olympiády sa deti občerstvili ovocím. Po obede deti
čakalo ešte jedno prekvapenie. Namiesto od-

sme sa do Ľudovítovej ku Kristínke Adamčovej. Teta Betka s ujom Marošom nám
ukázali všetky zvieratká, ktoré chovajú na
farme. Porozprávali deťom, ako sa o zvieratká starajú, aký s nich majú úžitok a dovolili nám niektoré mláďatká pohladkať.

Návšteva Adamčových farmy v Ľudovítovej

Interaktívne divadelné predstavenie Triedime batérie so Šmudlom
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dychovania v postieľkach si pozreli divadelné
predstavenie divadielka Svetielko Prišla jar.
Druhým sviatkom, ktorý sme oslávili spoločne s oteckami bol Deň otcov. Téma rozprávok sa niesla všetkými stanovišťami, v
ktorých súťažili dvojice: ocko a dieťa. Zaneprázdnených oteckov zastúpili mamičky s
nakreslenými fúzami. Odmenu si zaslúžili
všetci, deti aj dospelí.
S úsmevom na perách sme ukončili školský
rok 2018/2019. Dúfam, že aj cez letné prázdniny Vám úsmev z tváre nezmizne, prežijete
chvíle zábavy, oddychu ale aj získate nové
skúsenosti a zážitky, s ktorými sa podelíte v
septembri.
Text: Mária BEŇOVÁ
Foto: archív materskej školy

Partnerstvo materskej školy, rodiny
a iných inštitúcií v obci
Na modelovanie osobnosti dieťaťa má vplyv
celý súbor činiteľov. Medzi dôležité činitele
patrí sociálne prostredie. Tvorí ho primárne
rodinné prostredie – rodina a sekundárne
prostredie – škola, mimoškolské inštitúcie,
spolky a združenia, rovesnícke skupiny, masmédiá, internet. Všetky vymenované inštitúcie majú spoločný cieľ, aby boli deti počas
pobytu v materskej škole šťastné, aby prospievali, vedeli sa dobre správať a boli obľúbené.
Z tohto dôvodu materská škola organizovala
v školskom roku 2018/2019 aktivity, do ktorých sa mohli zapojiť rodičia aj ostatní členovia rodiny. Obľúbené boli tvorivé dielne a
športové súťaže. Menej rodičov sa zapojilo do
brigád organizovaných materskou školou. O
to viac si vážim tých pár oteckov, mamičiek a
dokonca aj dvoch starých rodičov, ktorí prišli
pomôcť revitalizovať školský dvor, zmontovať
nábytok a plávajúcu podlahu. Srdečné ďakujem a magnetku sovičky si zaslúžili: L. Balková, D. Hupková, E. Bieliková, H. Molnárová,
J. Turčanová, P. Varga, J. Repa, P. Tóth, L.

Molnár, P. Bielik, F. Štefanka, M. Duda, J. Turčan, V. Macho, Ľ. Kollár, R. Čulák, P. Beňo, P.
Beňo, L. Dávid.
8Ešte raz by som chcela poďakovať skautom za pomoc pri úprave dopadovej plochy

pod pohybovými prvkami. Podzoborskí heligonkári sa postarali o to, že sa deti oboznámili s netradičnými hudobnými nástrojmi,
krojmi, ľudovými pesničkami. Poznatky o
ľudových tradíciách v obci si deti rozširovali
aj prostredníctvom vystúpenia pre Jednotu
dôchodcov v čase fašiangov. Ako sa správať
v obecnej knižnici, ako sa v nej požičiavajú
knihy, aké druhy kníh sa v nej nachádzajú
nám ukázala a povedala pani Dáša Dávidová.
So základnou školou vo Výčapoch – Opatovciach sme spolupracovali v rámci odovzdávania informácií a tlačív rodičom budúcich
prvákov, návštevou predškolákov na vyučovaní v prvých triedach ZŠ. V neposlednom
rade by som chcela spomenúť spoluprácu
materskej školy so zriaďovateľom pri organizovaní Mikuláša, Karnevalu, pomoci kuchárok pri príprave občerstvenia. Výsledky spolupráce v tomto školskom roku bude najviac
vidieť po prázdninách. Nechajte sa prekvapiť!
Text: Mária BEŇOVÁ
Foto: archív obecného úradu

ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC

12

Ako sa predškoláci lúčili s materskou školou
„Kamarátky, kamaráti, náš čas v škôlke sa už
kráti...“ Aj takýmito slovami sa naši predškoláci
lúčili s kamarátmi v materskej škole. Poďme ale
po poriadku, tento rok sa rozlúčka predškolákov začala skúškou ich odvahy v Noci rozprávok v MŠ kde museli dokázať, že sú dosť veľkí
na to, aby zvládli odlúčenie na jednu noc od
svojich rodičov. Deti boli vtiahnuté do deja známych rozprávok, kde spolu s pani učiteľkami
pomáhali hlavným hrdinom riešiť rôzne úlohy,
pri ktorých si precvičovali zmyslové vnímanie
a zmysel pre orientáciu v priestore a v neposlednej rade aj odvahu pohybovať sa po škôlke
v tme, len s baterkami. Po zvládnutí všetkých
úloh sa spolu so svojimi rozprávkovými kamarátmi ocitli na veľkom pyžamovom bále, kde si
zatancovali, občerstvili sa rôznymi dobrotami,
aby na koniec unavení vhupli do postieľok a
oddýchli si vo večernom kine. Sem-tam sa na
nejakom líčku našla slzička smútku, ale nako-

niec všetci po rušnom programe zaspali a ráno
s úsmevom a plní zážitkov odchádzali spokojne
s rodičmi domov.
V stredu 12. júna výlet do ZOO Malkia park
v Orechovej Potôni preveril vytrvalosť našich
predškolákov, lebo museli zvládnuť dlhú cestu
v autobuse a potom prechádzku areálom zoologickej záhrady. Aj napriek páliacemu slniečku si
deti užili prehliadku mnohých zvierat v za sklenených výbehoch a tak mohli stáť len kúsok od
tigra, leva, alebo skákajúcich opíc. Nezabudnuteľným zážitkom bola určite možnosť kŕmenia
a hladkania niektorých kopytníkov ako zebra,
ťava, či lama. Deti sa po dobrom obede venovali ešte rôznym hracím aktivitám, ktoré areál
ponúka a potom sme sa už s piesňou na perách
vracali autobusom domov.
Blížiaci sa koniec školského roka znamenal
pre predškolákov čas rozlúčky s materskou
školou, so všetkými, ktorí ich po cele tie tri rôč-

ky touto cestou sprevádzali. A tak sa v piatok,
21. júna peknými básňami a piesňami rozlúčili
s pani učiteľkami, tetami kuchárkami, upratovačkami, s tetou hospodárkou a samozrejme s
mladšími deťmi v školskej jedálni.
Rozlúčka pokračovala v pondelok 24. júna
slávnostnou akadémiou predškolákov v kultúrnom dome. Tam sa ako hrdí budúci školáci
predstavili pánovi starostovi a svojim rodičom s
pekným programom, ktorí si pod vedením pani
učiteliek poctivo nacvičili a predviedli. Starostliví rodičia im celú akciu zorganizovali a pripravili občerstvenie. To bola posledná zo skúšok,
ktoré deti absolvovali na výbornú – skúška zodpovednosti.
Milí naši predškoláci, prajeme vám veľa úspechov v škole, nech sa vám darí. Nech vám na
pobyt v materskej škole zostanú len tie najkrajšie spomienky.
Text: Katarína DÁVIDOVÁ
Foto: archív materskej školy

Rady pre rodičov budúcich škôlkarov
V školskom ruku 2019/2020 prekročí bránu
materskej školy prvýkrát dvadsaťsedem nových detí. Určite už teraz si ich rodičia kladú
otázky: „Zvládne moje dieťa nástup do materskej školy? A ako túto zmenu zvládnem
ja? Ponúkam Vám, milí rodičia, niekoľko
rád:
• Dajte deťom pocítiť, že ste na ne hrdé, že
ho veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi
je tá najúžasnejšia vec, strach vo vašich
červených očiach mu istotu nedodajú.
• Zbytočne nepredlžujte rána s plačúcim

•
•
•
•

dieťaťom v šatni, prejavte mu porozumenie, ubezpečte ho, že ho máte radi a že
poň prídete a odovzdajte ho učiteľke.
Zostaňte po celý čas pokojní.
Dôverujte učiteľkám v triede, akékoľvek
otázky a obavy riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami.
Neporovnávajte dieťa s inými deťmi, ktoré
neplačú a usmievajú sa, rešpektujte jeho
pocity.
Hovorte mu pravdu – idem do práce, budem doma upratovať, variť a pod.

• Komunikujte s dieťaťom o tom, čo sa v
materskej škole dialo, ale nenúťte ho rozprávať, ak nechce.
• Prejavte mu dôveru, že je šikovné, že to
zvládne, že sa naučí aj to, čo sa mu doteraz nedarí.
• V živote budú čakať na deti ešte iné zmeny, bude sa musieť vyrovnať s rôznymi situáciami, teda už v tomto veku bude mať
prvú skúsenosť a môže ju zvládnuť úspešne za vašej pomoci.
Text: Mária BEŇOVÁ
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Akadémia ku Dňu matiek
„Keby som videla i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbičku za mamičku.
Veď ona sama je modlitbou.“
Úryvok z básne Milana Rúfusa vyjadruje
snáď všetku lásku a vďaku detí mamičkám,
ktorá sa na Deň matiek sprítomňuje v básňach, piesňach a tancoch detí na každoročných oslavách Dňa matiek. Dňa 12. mája
2019 sme oslávili tento sviatok aj my, učitelia
a žiaci ZŠ Výčapy – Opatovce, slávnostnou
akadémiou ku Dňu matiek, ktorá sa začala o
16. hodine v Kultúrnom dome vo Výčapoch –
Opatovciach. Po vystúpení žiakov materskej
školy zablahoželali svojim mamičkám slovom, spevom, tancom aj žiaci našej základnej
školy. Najskôr vystúpili so svojím folklórnym
pásmom žiaci 1. a 4. ročníka, ktorí nám zahrali a zatancovali žartovné hry a prekáračky
detí v minulosti v úplne nových ľudových
krojoch. Druháci zatancovali tanec na ľudovú pieseň Dva duby a rozprúdili v sále dobrú náladu. Tretiaci sa pre zmenu rozvlnili v
modernom tanci a štvrtáci zaujímavo spojili
ľudové a moderné rytmy do jedného veselé-

ho tanca. Rezké tanečné vystúpenia žiakov 1.
stupňa doplnili prváci piesňou pre mamičku
a Sambáčik svojím tanečným vystúpením z
muzikálu Sestry v akcii zatancoval zaujímavú
choreografiu, ktorou bodoval aj v okresných
súťažiach. Žiaci 5. a 6. ročníka pokračovali v
kultúrnom programe sprítomnením života na
dedine Vítaním jari v dobách minulých, kedy
sa nielen pracovalo, kosilo, hrabalo, ale i spievalo, tancovalo a žartovalo. Svojím vystúpením priblížili tradície nášho vidieka. Ľudové

piesne zaspievali naše šikovné speváčky z 5.
a 6. ročníka.
Milí žiaci, všetci, ktorí ste na slávnostnej
akadémii vystúpili, ste všetkým ukázali, akí
ste šikovní. Nielen vaše mamičky a staré
mamy, ale aj my, vaše pani učiteľky, sme boli
na vás veľmi pyšné. Ďakujem nielen vám, ale
aj vašim pani učiteľkám a pani vychovávateľkám, ktoré vás pripravili na vystúpenie, za
krásny umelecký zážitok.
Text: Mgr. Mária CIVÁŇOVÁ

Keď rodičia čítajú deťom, alebo aby nás raz
čítanie nebolelo
Ak si rodič pustí telku a pošle dieťa čítať si,
tak dieťa – prvák neuverí, že je čítanie dôležité. Ak si ocko číta – stáva sa príkladom. Faktom je, že ak chce mamka dieťaťu pravidelne
čítať, tak to zaberie veľa času. Čítanie je veľký
výdaj energie, k dieťaťu si treba sadnúť a nič
iné nerobiť. Od rodiča si to vyžaduje veľké na-

sadenie. Kto číta rád, robí to automaticky. Kto
nečíta, zmysel v tom neuvidí. Od marca sme
aj my začali s poriadnym nasadením. Jednu
hodinu týždenne sme dali Hupsovi voľno, aby
sme sa s prváckymi rodičmi vybrali do sveta
rozprávok a zaujímavých príbehov, spoznávali puto priateľstva a vážili si silu rodiny a

vzájomnej pomoci. Do projektu sa zapojila
polovica rodičov, ktorí sa veru dôsledne pripravili. Ďakujeme všetkým tým, ktorí s nami
takto strávili čas a vo vzore rodiča – čitateľa
vidia zmysel.
Text: Patrícia HALÁSZOVÁ a Dana BABOCKÁ
Foto: archív základnej školy
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Farebné dni v základnej škole
V tomto školskom roku sme zaviedli v našej
základnej škole do života žiakov a učiteľov farebné dni. Oblečením v danej farbe môžu žiaci
aj učitelia vyjadriť svoj názor a podporu: vode,
ktorá je na Zemi stále vzácnejšia, zápasu za
ľudské práva, našej planéte Zem, Červenému
krížu a mlieku, ktoré je pre zdravý vývin dieťaťa nenahraditeľné. A preto v kolobehu školských povinností sme zrazu mali: modrý deň –
Deň vody, pestrofarebný deň – Deň zápasu za
ľudské práva, zelený deň – Deň Zeme, červený
deň – Deň Červeného kríža, biely deň – Deň
mlieka. Oblečenie v danej farbe, samozrejme,
nie je povinné, ale deti to baví a okrem toho sa
učia vyjadriť svoj názor. Aj takouto zážitkovou

formou vyučovania sa žiaci naučia veľa nového
a zaujímavého.
Tak napríklad, prečo červený deň? Medzinárodná organizácia Červeného kríža vznikla v
roku 1863 vo Švajčiarsku. Založil ju švajčiarsky
humanista, bankár – Henri Dunant. Vedenie
banky ho poslalo za francúzskym kráľom,
ktorý bol práve vo vojne s rakúskym cisárom.
Ich vojská sa stretli v severnom Taliansku pri
Solferine. Na bojisku ostalo 40 000 mŕtvych
a ranených... Henri Dunant začal organizovať
pomoc pre zranených, o ktorých sa nemal kto
postarať. Táto skúsenosť naňho veľmi zapôsobila a celý zvyšok svojho života venoval myšlienke pomoci raneným vojakom. Základným

poslaním Červeného kríža je zmierňovať utrpenie všetkých ľudí bez ohľadu na národnosť,
rasu, náboženské cítenie nielen vo vojne, ale
aj počas rôznych katastrof, ako sú zemetrasenia, tsunami a podobne. A prečo práve 8. mája
oslavujeme Medzinárodný deň Červeného
kríža? Pretože práve v tento deň sa zakladateľ
Červeného kríža Henri Dunant narodil. Keďže 8. máj bol dňom pracovného pokoja, 7. máj
bol v našej škole červený deň – práve na počesť
Červeného kríža. Tento deň bol zároveň aj predzvesťou Májovej kvapky krvi, ktorá sa v našej
škole každoročne organizuje.
Text: Mária CIVÁŇOVÁ
Foto: archív základnej školy

Športový deň v Podhoranoch
V stredu 12. júna 2019 sa chlapci a dievčatá
z našej školy zúčastnili tradičného športového
turnaja na Základnej škole v Podhoranoch.
Turnaj má svoju vysokú úroveň. Chlapci hrajú florbal a dievčatá vybíjanú. Na turnaji štartujú školy z blízkeho regiónu. Z Preselian, z
Čakajoviec, z domácich Podhorian a z Výčap
– Opatoviec. Našim chlapcom sa opäť podarilo vyhrať florbalový turnaj, keď zvíťazili vo
všetkých zápasoch. Chlapci zvíťazili už štvrtý
rok v rade a obhájili predchádzajúce víťazstvá.
Dievčatá obsadili vo vybíjanej druhé miesto a
poskočili o stupienok vyššie. Chlapci a dievčatá si zaslúžia veľkú pochvalu za bojovnosť a
kolektívny výkon.
Text: Jozef JANČI
Foto: archív základnej školy
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Slávnostný zápis do školy
Veľmi významným obdobím v živote dieťaťa je nástup do školy. Je to prechod z obdobia
„hier“ do obdobia „povinností“. V dnešnej
uponáhľanej dobe, plnej moderných výdobytkov techniky, keď sa stále hovorí o dôležitosti
vzdelania, akosi očakávame, že dnešné deti sa
rýchlo, ešte v predškolskom období, naučia čítať, písať, počítať, dokonca zapnúť, vypnúť počítač, naštartovať internet či ovládať mobilný
telefón. Väčšina detí, ktoré dovŕšia šiesty rok
života, je schopná bez ťažkostí začať školskú
dochádzku a prijať rolu školáka.

Zápis budúcich prvákov sa konal dňa 9. apríla 2019 aj v našej základnej škole. Táto milá a
dôležitá udalosť nás v popoludňajších hodinách zaviedla do rozprávkovej krajiny.
Budúci prváci spolu s Jankom a Marienkou
hľadali cestu k mamičke. Zdolávali úlohy, v ktorých preukázali svoju šikovnosť a
schopnosti. Niektorí smelšie, iní bojazlivo.
Vo vyzdobených triedach si budúci školáci
vyskúšali svoje zručnosti a prejavili svoje
už získané vedomosti pri vypracovávaní
zábavných úloh. Perníková chalúpka lákala

svojimi sladkými medovníčkami a pamätná
medaila s balíčkom boli deťom odmenou za
šikovnosť a odvahu.
Veríme, že rodičia spolu s deťmi prežili
u nás príjemné popoludnie. Ďakujeme im
za prejavenú dôveru, ktorú preukázali výberom našej základnej školy pre vzdelávanie svojich ratolestí, a budúcim prváčikom
želáme šťastné kroky pri plnení školských
povinností.
Text: Dana BABOCKÁ
Foto: archív základnej školy

Naši deviataci a stredné školy
V školskom roku 2018/2019 bolo v našej základnej škole 18 žiakov 9. ročníka. Všetci žiaci
boli prijatí na stredné školy. Na odbor s maturitou bolo prijatých 14 žiakov, 82 %. Prijatí na
odbor bez maturity boli 3 žiaci, 18 %. Jeden žiak
deviateho ročníka študoval v základnej škole v
zahraničí. Deviataci si vybrali pestrú paletu
stredných škôl a ich umiestnenie je nasledovné:
• Gymnázium, Párovská 1, Nitra – 2 žiaci
• Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19,
Nitra – 2 žiaci
• Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra – 3
žiaci
• SPŠ stavebná, Cabajská 4, Nitra – geodézia,
kartografia a kataster – 1 žiak
• Stredná priemyselná škola SE, Fraňa Kráľa
20, Nitra – elektrotechnika – 1 žiak
• Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra –
športové gymnázium – 1 žiak
• Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra
- mechanik mechatronic – 1 žiak
- programátor obrábacích a zváracích strojov a
zariadení – 1 žiak

- elektromechanik–silnoprúdová technika – 1
žiak
• Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7,
Topoľčany – technik drevárskych CNC zariadení – 1 žiak
• Stredná odborná škola techniky a služieb,
Cintorínska 4, Nitra
- obchod a podnikanie – 1 žiak

- kaderník – 1 žiak
• SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra – čašník, servírka – 1 žiak
• 1 žiak deviateho ročníka študoval v základnej
škole v zahraničí.
Všetkým žiakom prajeme veľa študijných
úspechov.
Text: Katarína KONDELOVÁ
Foto: archív základnej školy
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Najväčšie úspechy v súťažiach v školskom roku
2018/2019

V uplynulom školskom roku sa naši žiaci zúčastnili rôznych vedomostných súťaží, predmetových olympiád a súťaží umeleckého zamerania. Svoje vedomosti a schopnosti prezentovali
na úrovni okresu, kraja i v celoslovenských kolách a ich výsledky nás opäť veľmi potešili.
V predmetových olympiádach sa podarilo
družstvu žiakov: N. Kupcová, M. Ďurčo a D. Horáková získať 1. miesto v okresnom a 7.miesto v
krajskom kole biblickej olympiády, dvojici F.
Hupka a A. Miko 3. miesto v okresnom kole
technickej olympiády. Individuálne úspechy zaznamenali: T. Kucková – 4. miesto, M. Filo – 6.
miesto a A. Halászová – 22. miesto v okresnom
kole biologickej olympiády, T. Kucková – 18.
miesto a M. Filo – 19. miesto v okresnom kole
dejepisnej olympiády, N. Elkrief – 16. miesto v
olympiáde z anglického jazyka, T. Kucková – 14.
miesto v matematickej olympiáde, J. Tóth – 6.
miesto, T. Kucková – 7. miesto a P. Harvaník – 9.
miesto v okresnom kole Pytagoriády, A. Miko –
28. miesto a F. Hupka – 30. miesto v chemickej
olympiáde.

Každoročne sa naši žiaci zapájajú aj do vedomostných súťaží organizovanými rôznymi
neziskovými organizáciami. V tomto školskom
roku sa im podarilo získať viacero veľmi pekných
umiestnení a ocenení. V internetovej informatickej súťaži i-Bobor dosiahol J. Vnučko 100%
úspešnosť, rovnaký úspech dosiahla H. Števčeková v obľúbenej matematickej súťaži Klokan.
Školskou šampiónkou v poslednej menovanej
súťaži sa stala T. Miškolciová a úspešnými riešiteľmi E. Zlatníková, L. Záhorcová, V. Piknová,
H. Ďurčová a T. Kušš. Žiaci 2. – 4. ročníka sa
zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko, v
ktorej súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími vyhrala a titul Všetkovedko školy získala O.
Billiková. V matematickom korešpondenčnom
seminári Maks nás veľmi úspešne reprezentovali
A. Hano a M. Filo. Ďalšie ocenenia získali deti
v súťaži Expert Geniality Show, ktorá sa stáva
medzi našimi žiakmi populárnejšou najmä vďaka rôznorodosti oblastí, v ktorých môžu súťažiť.
Expertami v oblasti Tajomstvá prírody sa stali J.
Hrubovčák a T. Kucková, v oblasti Ako funguje
svet M. Ďurčo a F. Kučerka, v oblasti Päť jazykov
kultúry – M. Bojkovský a M. Ďurčo.
Vo vedomostných súťažiach sa v tomto školskom roku podarilo získať ocenenia aj žiakom
špeciálnej triedy. V krajskej vlastivedno-prírodovednej súťaži Farebná planéta získali za svoju
celoročnú prácu vo svojich kategóriách S. Bojkovský a P. Juhásová 2. miesto, 3. miesto získala
celá trieda za spoločnú prácu.
Denne sa naši pedagógovia snažia rozvíjať
talent a nadanie našich žiakov v najrôznejších
umeleckých oblastiach – literárnej, výtvarnej,
dramatickej, hudobnej. Odmenou za ich trpezlivú prácu je množstvo úspechov, ktorými nám
všetkým deti vždy urobia veľkú radosť. V tomto
školskom roku tomu nebolo inak.

Vynikajúce 1. miesto v okresnom kole v prednese povestí Šaliansky Maťko dosiahla L. Kušš,
ktorá reprezentovala našu školu v tejto súťaži aj v
krajskom kole. V okresnej speváckej súťaži Song
dokázali naše dievčatá L. Kušš, R. Hupková, D.
Horáková, L. Čuláková a K. Angermayerová ziskom 1. miesta v skupinovom speve v anglickom
jazyku, že talent naozaj majú.
V literárnych súťažiach sa podarilo žiačke A.
Angermayerovej získať ocenenie za svoju vlastnú tvorbu v okresnej súťaži Svet patrí mladým.
Vo výtvarných súťažiach sa v tomto školskom
roku podarilo získať ocenenia najmä našim
mladším žiakom a žiakom špeciálnej triedy. V
súťaži Svet fantázie ocenila porota práce žiakov
P. Dávida a V. Bakovej. Popredné umiestnenia získali naše deti v súťaži Biblia očami detí:
D. Tóth – 1. miesto, S. Bojkovský – 1. miesto,
P. Juhásová – 3. miesto a H. Ďurčová – čestné
uznanie.
V tanečnej súťaži Showtime dance dosiahli
naše dievčatá L. Kušš, L. Čuláková, T. Čuláková,
L. Lörincová, T. Kunová, J. Bedeová, A. Vavrovičová a L. Štefanovičová pod hlavičkou TK Sambáčik strieborné umiestnenie.
Zapájaním žiakov do množstva najrôznejších
súťaží sa snažíme o prirodzené rozvíjanie ich
talentu a schopností. Každý, aj ten najmenší
úspech, môže deti povzbudiť a vnútorne ich motivovať do ďalšieho vzdelávania a rozvíjania ich
talentu. Povzbudí samozrejme aj nás, učiteľov a
rodičov, ktorí sme im k nemu svojou trpezlivosťou a obetavým prístupom dopomohli. Chcela
by som poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o veľmi pekné výsledky
našich žiakov v tomto školskom roku. Prajem
Vám všetkým, žiakom učiteľom a rodičom pekné prázdniny, najmä veľa slnka a oddychu.
Text: Zuzana KIJÁCOVÁ

Nové knihy v obecnej knižnici
Literatúra pre dospelých
• Stephen King: Outsider
• Táňa keleová – Vasilková: Rodinné klbko
• Juraj Červenák: Biela veža /Bohatier – kniha štvrtá/
• Michael Connelly: Tichá noc
• Michaela Ella Hajduková: ZlatovláSSka
• Jorn Lier Horst: Zadná izba
• Sandra Brown: Krvavé spomienky
• Simona Kutišová: Srdce pre Mirku
• Monika Macháčková: Nič v zlom
• Marika Budayová: Opatrovateľka
• Rick Yancey: Nekonečné more
• Rick Yancey: Posledná hviezda
• Mirka Manáková: V pasci Araba

• Andreas Gruber: Čas smrti
• Caroline Mitchell: Tichá obeť
• Lisa Jewell: Jednoducho zmizla
• Aly Martinez: Najtemnejší úsvit
• Tatiana Michalková: Macocha
• Karen Kingsburyová: Čas objať sa
• Karen Kingsburyová: Čas tancovať
Literatúra pre deti:
• John Flanagan: Výkupné za Eraka /Hraničiarov učeň 5/
• John Flanagan: Čarodej na severe /Hraničiarov učeň 6/
• Thomas C. Brezina: Tigrí tím: Chrám hromu
• Thomas C. Brezina: Tigrí tím: Prízrak útočí
• Marcela Bieliková: Stratený kľúčik
• Michaela Hrachovcová: Ryšavka pod hviezdami
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S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi
Slovami Pavlovho hymnu sme na Sviatok Petra a Pavla slávili ďakovnú svätú omšu za 50. rokov života nášho dôstojného pána dekana Petra
Brenkusa. Pri slávnosti jeho vzácneho jubilea mala naša farnosť príležitosť i dôvod ďakovať za neho a jeho kňazskú službu počas tohto
obdobia. A tak sa naskytla chvíľa, kedy sme si dovolili i kňaza trocha „vyspovedať“.

Otec Peter, pri tejto vzácnej príležitosti sa človek vracia a obzerá sa späť. Ako sa u Vás začalo
kňazské povolanie?
Začalo ešte v detstve, najskôr som tomuto Božiemu volaniu načúval, neskôr pred ním utekal.
Bál som sa, že ak budem kňazom, nebudem
šťastný. Pod vplyvom určitých životných udalostí však všetko postupne dozrelo do rozhodnutia,
ktoré neľutujem.
Aký význam má pre Vás v živote viera?
Každý z nás zažíva okamihy lásky a radosti.
Sú však veľmi prchavé a krátke. Chceme si ich
zvyčajne uchovať, zakonzervovať aspoň kúsok z
nich na fotografiách alebo videu. Vďaka smrti a
zmŕtvychvstaniu Pána Ježiša však máme niečo
oveľa viac. Vďaka viere mám nádej, že všetky tie
krásne chvíle naplnenia pre nás nebudú len spomienkou, ale v nebi budú trvalou prítomnosťou.
Viera je pre mňa svetlo v temnotách. V liturgii
vieru veľmi pekne symbolizuje krstná svieca.
Svetlo sviece nám vždy dáva svetlo minimálne
na jeden krok. Ak ho urobíme, máme svetlo na
ďalší krok.
Načo si rád z Vášho detstva spomínate?
Prežil som veľmi pekné detstvo v rodnej dedine na Orave v kruhu veľkej rodiny. Som z deviatich detí. Z odstupom času som svojim rodičom
a ostatným blízkym vďačný najviac za spoločné
chvíle rodinnej modlitby. Ako dieťa som to tak
neprežíval, niekedy mi spoločná modlitba bola
aj dlhá, dnes však viem, že to boli požehnané
chvíle zvláštnej intimity a rodinnej jednoty.
Kto je vaším patrónom? Kto alebo čo Vás najviac motivuje v pastorácii?
Veľa pre mňa znamená sv. Peter. Nebol to veľký
hrdina, hoci niekedy sa na neho hral. Bol veľmi

krehký ako človek a predsa mu Pán Ježiš zveril
veľké úlohy.
Ste naším duchovným otcom trinásty rok a ak
vyberáme len z najväčších projektov, počas tohto
obdobia ste stihli postaviť nový farský kostol, zrekonštruovať faru a obnoviť pastoračné centrum,
ako hodnotíte tieto inovácie?
Myslím, že v Liste sv. apoštola Jakuba sa píše,
že všetky dobré skutky, ktoré vykonáme, nám
Pán Boh nachystal už dopredu cez rozličné
okolnosti a vhodné podmienky. Naša zásluha
ako jednotlivcov i farskej komunity iste nejaká
je, ale netreba to preceňovať.
Povolanie kňaza je služba byť 24 hodín denne
online? Ako relaxuje kňaz alebo čo najviac prispieva k obnoveniu Vašej duševnej rovnováhy?
To, že v záhrade pobehuje koník, nie je len
panské huncútstvo. Pre mňa vychádzka na koni,
ale aj celá starostlivosť oň, je veľkým psychickým
relaxom, ale aj príležitosťou fyzickej aktivity.
Okrem toho rád čítam.

Máte za sebou dve vysoké školy, dosiahnutých
niekoľko akademických titulov, aké sú Vaše pastoračné a prípadne i ďalšie osobné ciele?
Dostať sa do neba, spolu s čím väčším množstvom ľudí, ktorých mi Pán Boh zveril.
Ďakujeme za rozhovor a na záver konštatujeme, že pán dekan je teda ďalším z tímu, ktorému
naša obec a ľudia v nej prirástli k srdcu. Potom
nám je jasné, prečo perfektne zapadá do nášho
kolektívu priateľských a ústretových ľudí.
Drahý náš duchovný otec, i touto cestou Vám
chceme zaželať veľa Božích milostí, ktoré vo svojom ťažkom, ale bohumilom povolaní potrebujete. Božia láska a starostlivá ochrana Presvätej
Bohorodičky nech požehnáva Vašu duchovnú
činnosť, aby ste naďalej s láskou a vernosťou
viedli našu farnosť ako dobrý pastier po Božích
cestách až k dosiahnutiu neba. Pochválený buď
Ježiš Kristus!
Zhovorala sa: Patrícia HALÁSZOVÁ
Foto: Jolana ČULÁKOVÁ
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INZERCIA

Podzoborskí heligonkári
v spolupráci s Obcou Výčapy – Opatovce
Vás srdečne pozývajú na VI. ročník

HELIGONKÁROV
NA PODZOBORÍ
sobota 31. august 2019 o 13. hodine
Kultúrny dom Výčapy – Opatovce
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