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Vážení spoluobčania,
dnes sa vám prihováram pri príležitosti vydania nultého čísla obecných novín, ktoré ponesú názov Život
obce a budú štvrťročne vychádzať v našej obci od roku
2008.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec roka využívam
príležitosť, aby som vám všetkým poďakoval za spoluprácu pri riešení problémov obce, za aktívny podiel
na živote obce a prispenie k jej rozvoju.
Zároveň vám chcem zaželať príjemné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych
a v novom roku 2008 veľa zdravia a spokojnosti.
S úctou vám a vašim rodinám
Ernest Hupka

Noviny budú prinášať aktuálne informácie o živote
v obci, o tom čo sa v obci buduje, čo plánujeme riešiť
v prospech obyvateľov a životného prostredia obce,
o rokovaniach obecného zastupiteľstva a komisiách
obecného zastupiteľstva. Budú sa venovať tiež prezentácii činnosti našej mládeže, športovcov, záujmových a
spoločenských organizácií, ktoré v obci pracujú. Priestor
dostanú i podnikatelia na prezentáciu svojich ﬁriem,
sortimentu služieb a aktivít pre prospech obyvateľov.
Dúfam, že i vy svojimi príspevkami a námetmi obohatíte obsah novín a tým sa stanú novinami živými.
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Vážení spoluobčania,
v týchto dňoch sa vám dostáva do rúk nulté číslo našich
obecných novín. Nápad to nie je nový. Prvá myšlienka
o ich vydávaní siaha do obdobia roku 2000, avšak
k jej samotnej realizácii dochádza až touto
redakčnou radou, ktorej výsledkom je
toto prvé vydanie.
V rámci budovania informačnej spoločnosti chceme
nadviazať na, v tomto
roku zriadenú, oﬁciálnu web stránku obce
a prostredníctvom aj
obecných novín oživiť
spôsob komunikácie
medzi obecným úradom a občanmi.
Zmyslom vydávania obecných novín
bude teda pravidelne vás informovať
o dianí v obci, o práci
obecného úradu a organizácií patriacich do
správy obce. Takisto bude
vytvorený priestor pre informovanie z činnosti občianskych
a záujmových združení, ako i priestor
pre informovanie zo života cirkvi v obci,
ale aj názory a postrehy občanov. V neposlednom
rade chceme týmto spôsobom predísť i rôznym dezinformáciám, ktoré sú prirodzené v každej spoločnosti,
nevynímajúc ani našu obec.
Prostredníctvom obecných novín chceme zverejňovať
informácie z rokovaní orgánov obce, ako i všeobecne
záväzné nariadenia obce a iné prijaté dokumenty. Pôjde
nám o to, aby ste boli včas informovaní o zámeroch
orgánov obce v oblasti rozvoja a zveľaďovania obce,
zlepšovania životných podmienok, o zámeroch v oblasti kultúry, športu, starostlivosti o mládež ako i starších
a na pomoc odkázaných občanov.
Pri riešení problémov obce je potrebná každá dobrá
rada. V novinách chceme preto poskytnúť aj priestor

Život obce
občanom našej obce a tým umožniť vyjadriť svoj názor
na veci spoločné, týkajúce sa každého z nás.
V tejto súvislosti vás však chceme upozorniť
na rešpektovanie pravidiel novinárskej etiky
a dodržiavanie platných právnych noriem vzťahujúcich
sa k vydávaniu tlače. Všetky príspevky musia spĺňať
kritériá spoločenského spolunažívania
a všeobecne platných morálnych
princípov spoločnosti. Obsahom obecných novín bude
i inzercia občianska či ﬁremná. Jej obsah však musí
byť takisto v súlade
s dobrými mravmi
a právnymi normami.
Akým
spôsobom
možno
prispievať do novín?
Príspevky
môžete
odovzdať priamo
členom redakčnej
rady, zaslať e-mailom
na adresu lujza.holkova@vycapy-opatovce.
sk. Informácia o dátume
uzávierky príspevkov bude
zverejňovaná v novinách.
Noviny sa budú vydávať
štyrikrát do roka a to v mesiacoch
apríl, júl, september a december. Ich
distribúcia bude zabezpečená obecným úradom. Obdrží ich každá domácnosť zdarma. Výrobné
náklady na realizáciu novín budú hradené z rozpočtu
obce a ich súčasťou bude i príjem z inzercie.
Nakoľko sa nachádzame v predvianočnom čase,
ako i pred vstupom do roku 2008, prajeme všetkým
našim spoluobčanom a čitateľom šťastné a požehnané
Vianoce plné pokoja a Božieho milosrdenstva a zároveň
šťastný nový rok 2008.
Redakčná rada

Redakčná rada predložila na rokovanie Obecného zastupiteľstva vo Výčapoch – Opatovciach návrh cien
za reklamu, reklamné články a inzerciu v obecných novinách Obce Výčapy – Opatovce.
Schválené boli tieto ceny:
1 strana formátu A4 = 3 000,- Sk
1/2 strany formátu A4 = 1 500,- Sk
1/3 strany formátu A4 = 1 000,- Sk
1/4 strany formátu A4 = 750,- Sk
Finančné prostriedky z reklamy a inzercie budú použité na tlač a distribúciu novín.

Život obce
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Rok na dedine
Obecný úrad a ZO Jednoty dôchodcov Slovenska usporiadali dňa 21. októbra 2007 štvrtý ročník folklórnych
slávností pod názvom Rok na dedine. Je peknou tradíciou, že v týchto slnečných, farebných, jesenných dňoch,
keď je už bohatá úroda našich záhrad v komorách, stretávajú sa nadšenci folklóru z okolitých obcí.
Na úvod zazneli slovenské trávnice v podaní ženskej
folklórnej skupiny Nádej z Výčap - Opatoviec.
A potom sme sa už symbolicky preniesli cez dlhý rok.
Začiatkom roka, v čase fašiangov, bývalo kedysi najviac
svadieb. Svadobné piesne spojené s čepčením nevesty
zazneli v podaní skupiny z Rišňoviec. Počas fašiangov
ženy párali perie a priadli, chlapi trávili čas v krčme
pri poháriku vína.
Že záver fašiangov bol veselý, to nám starými
maďarskými piesňami pripomenula skupina Nefelejcs
z Výčap - Opatoviec. Nezaobišlo sa to bez prekárania
medzi mužmi a ženami, pijanskými piesňami, ale aj veselým tancom.

Po dlhej zime konečne prišlo očakávané leto. Teplé lúče
slnka poláskali zlatožlté klásky obilia. Pšenica sklonila
hlávku pod kosami žencov. Skupina Nádej z Výčap Opatoviec oslavovala sviatok nového chleba – dožinky.

Nastala jeseň, čas zberu bohatej úrody. Skupina
Bádičanka z Bádic šúpala kukuricu. Aj počas tejto jednotvárnej činnosti zostali ľudia veselí, spievali, zabávali
sa na humorných príhodách, zohrievali sa kalíškom
pálenky.
Pomaly sa blíži zima, duje chladný vietor, začína
mrznúť. Ale aj v týchto pochmúrnych dňoch svieti
svetielko najkrajších sviatkov roka – Vianoc. Mágia
Vianoc sa začínala už na Ondreja. Aké čary na prilákanie vyhliadnutých chlapcov používali dievky, to nám
predviedla skupina Briezka z Vrábeľ.
Členovia folklórnych skupín načreli do studnice
ľudových zvykov a ich vystúpením sme sa preniesli
do čias našich starých rodičov. Započúvali sme sa
do krásnych piesní, oživili si starodávne, miestami už
zabudnuté zvyky a obyčaje. Obdivovali sme aj pestrofarebné, vyšívané, nádherné ľudové kroje, ktoré sa ešte
doteraz opatrujú v truhliciach ako veľká vzácnosť, ako
pamiatka na staré časy.
Gabriela Jánošková

Mikuláš vo Výčapoch – Opatovciach
Aj keď má Mikuláš veľa práce s rozdávaním darčekov po celom svete, predsa si našiel
čas a zavítal aj k nám... Mal aj pomocníka, čerta zo samého pekla, ktorý si brúsil zuby
na všetky zlé deti. Vyšiel však naprázdno, pretože
u nás máme samé dobré deti a tie trochu neposedné sľúbili, že sa polepšia, a preto Mikuláš čertovi
nedovolil vziať žiadne dieťa do horúceho pekla.
Práve naopak, za peknú pesničku alebo básničku
odovzdal všetkým deťom sladké odmeny.
Ďakujeme Ti Mikuláš, že si na nás nezabudol
a tešíme sa na Teba zasa o rok.
Jana Kunová
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Čarovné Vianoce
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.
Nežnú melódiu tejto prekrásnej vianočnej piesne už
niekoľko dní počuť v obchodoch, v rádiu, vo vianočnom
mestečku. Až to pôsobí otravne, keď tie tóny na nás
doliehajú z každej strany. Ale nedajme si pokaziť čaro
Vianoc reklamou, komerciou, zhonom, nepotrebnými
nezmyslami.
Advent a Vianoce patria k najkrajším rodinným
sviatkom, je to čas rozjímania a pohody.
Na Mikuláša, ktorý prichádza 6. decembra, sa najviac tešia deti. Je to pamätný deň na biskupa Mikuláša
z Myry, ktorý žil v 4. storočí a staral sa hlavne o deti.
V predvečer si deti postavia do okien vyčistené čižmičky.
Ráno v nich nájdu sladkosti, ovocie, drobné hračky. Tie
ktoré neposlúchali, možno aj uhlie, cibuľu alebo varechu.
Slovo Advent pochádza z latinčiny a znamená
príchod. Už štyri týždne pred Vianocami sa pripravujeme na príchod Ježiša Krista. Je to čas nádeje. Myslime
na to, že Boh nám ukazuje svoju veľkú lásku. Jeho láska
je taká veľká, že jeho jediný Syn ako dieťa prichádza na
svet v Betlehemskej maštali. To bol Boží dar pre nás.
My ho musíme len prijať. A na tomto základe môžeme
sláviť Vianoce.
Deti rátajú dni do Vianoc na adventnom kalendári.
Aby im čas rýchlejšie ubehol, každý deň otvoria jedno okienko so sladkosťou. V mnohých rodinách leží
na stole ozdobený, zelený adventný veniec so štyrmi
sviečkami. Každú nedeľu sa zapáli jedna nová sviečka.
Keď sa rozhoria všetky štyri, skoro budú Vianoce.

Stalo sa už pekným zvykom, že na Štedrý deň naši
skauti navštívia každý dom a prinesú svetlo z Betlehema, z miesta narodenia Ježiška. Príbytky sú slávnostne
vyzdobené zelenou čečinou, všade cítiť vôňu vanilky
a medovníkov, vianočný stromček je plný ozdôb, na
stole žiari sviečka s betlehemským svetlom. Konečne už
opadol zhon, práca, naháňanie sa. Konečne sa zišla celá
rodina pri prestretom stole. Pod obrusom nechýba minca, to aby budúci rok bol bohatý, prípadne reťaz okolo
stola, aby rodina držala spolu. Spomienka patrí aj na
tých, ktorí už nie sú medzi nami. Po celodennom pôste
a po spoločnej modlitbe sa môže začať štedrovečerná
hostina. V našom okolí je to šošovicová, rybacia alebo kapustová polievka, tradičná ryba so zemiakovým
šalátom, rôzne druhy ovocia. Typickými vianočnými
sladkosťami sú oblátky s medom a cesnakom. Niekde
nechýbajú pupáky posypané makom a preliate cukrovou
vodou. Pod stromčekom sú uložené vianočné darčeky.
Pri ich rozbaľovaní sú najnedočkavejšie malé deti. Veľká
je ich radosť nad novými hračkami, ich žiariace očká
zatienia aj trblietanie vianočných ozdôb.
Blíži sa polnoc a rodiny odchádzajú na svätú omšu.
V chráme si pripomenú narodenie Ježiška. Prvý sviatok vianočný tiež začína slávnostnou svätou omšou.
Tento deň patrí rodine. Na druhý sviatok vianočný,
na Štefana, sa navštevujú príbuzní, priatelia a známi.
Prajeme Vám, aby ste prežili hlavne pokojné
vianočné sviatky, pohodu a zdravie v kruhu rodiny
a blízkych. Nenechajme si ich pokaziť zhonom, nervozitou, námahou, všade prítomnou reklamou, komerciou.
Aj keď sa v domácnosti nebude všetko ligotať čistotou,
majme hlavne čistú dušu. Aj keď sa štedrovečerný stôl
nebude prehýbať exotickými dobrotami, dajme si pozor na svoje zdravie. Aj keď pod stromčekom nebudú
tie najdrahšie dary, hlavne že sú dávané z lásky. Ceňme
si to, že si na nás niekto spomenul. Pretože Ježiško chce
každému priniesť nádej a pomoc, len mu otvorme naše
srdcia.
Požehnané a pokojné vianočné sviatky a šťastlivý
krok do nového roku.
Redakcia

Život obce

Vianočná „hymna“
takmer v každej reči
Tichá noc, svätá noc. Pieseň piesní. Už jej nadpis je
veľavravný a významný. Nádherná pieseň, ktorá bola
dodnes preložená do viac ako 73 jazykov veriacich
na celom svete, začala svoju púť v Rakúsku na Vianoce
1818. Možno vás zaujme jej vznik a história,
takže vás pozývame na výlet k jej koreňom.
Historické pramene hovoria, že pomocný
kňaz v kostole svätého Mikuláša v dedinke Oberndorf pri meste Salzburg, kaplan
Jozef Mohr napísal pekný vianočný text,
ktorý chcel dať zhudobniť. Spomenul si
na svojho priateľa Franza Xavera Grubera, učiteľa v susednej dedine, ktorý bol
súčasne i organistom v tom istom kostole, aby k textu zložil hudbu.
Kedy to bolo? 24. decembra 1818. Ojedinelá požiadavka. O to náročnejšia, že
pieseň mala znieť v ten istý deň, teda na polnočnej omši.
Táto nevšedná požiadavka, i keď náročná, mala svoje
opodstatnenie. V období, keď sa táto pieseň tvorila,
sa v chráme sv. Mikuláša uskutočňovala rekonštrukcia
organa, ktorý bol pokazený. Jedna z legiend hovorí, že
vinníkom tejto prekérnej situácie nebol nikto iný, ako
celá kostolná kolónia myší, ktorá si urobila slávnostnú
predvianočnú večeru z mechov organu. Čo je však podstatné, učiteľ a hudobník Gruber, hlboko dojatý textom

Sladké Vianoce
Vanilkové rožky
450 g hladkej múky Špeciál
60 g práškového cukru
300 g Palmarinu
150 g pomletých orechov
3 ks žĺtkov
Prísady dobre pomiešame, vypracujeme cesto. Tvarujeme
rožky asi 6 cm dlhé a 1 cm hrubé. Upečieme. Ešte teplé posypeme vanilkovým cukrom.
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ako nádherným posolstvom pokoja a lásky, skomponoval za necelú hodinku nesmrteľnú melódiu. A tak
o polnoci zaznela ich spoločná pieseň pre dva sólové
hlasy so sprievodom detského zboru a gitary. Táto
skromná premiéra spievaná kňazom Mohrom a učiteľom
Gruberom predznamenala zrodenej piesni nevídaný
úspech. Pokazený organ (alebo možno pestrý jedálniček
kostolných myší) dopomohol k tomu, že sa pieseň
začala rýchlo šíriť aj do ďalších miest a končín sveta.
O to sa postaral staviteľ organov zo Zillertalu, ktorý
prišiel pokazený organ opraviť. Na polnočnej omši
si vypočul neznámu Tichú noc..., ktorá sa mu
veľmi zapáčila. Vyžiadal si notový záznam
a pieseň nacvičil s dvomi tirolskými
rodinami Rainerovcov a Strasserovcov,
ktorí šírili pieseň po celom Nemecku.
Aj preto jej krásna melódia zaznela už
v roku 1832 na slávnostnom koncerte
v Lipsku a v roku 1839 aj v New Yorku.
Neskôr, koncom 19. storočia, zásluhou
kresťanských misionárov znela pieseň už
na všetkých kontinentoch.
A tak, pôvodne rakúska Tichá noc, svätá noc, je dnes
majetkom kresťanov na celej zemeguli. Každoročne
nadobúda priam liturgickú funkciu v obyčajoch
vianočného večera a patrí k sviatočnej atmosfére
Vianoc v celom kresťanskom svete.
Patrícia Halászová

Vínové kolieska
300 g hladkej múky Špeciál
250 g Palmarinu
7 lyžíc bieleho vína
Prísady dobre pomiešame. Vyvaľkáme cesto asi 5 mm
hrubé. Vykrajujeme malé kolieska. Na vymastenom plechu
upečieme do ružova. Posypeme práškovým cukrom.

Medvedie labky
350 g hladkej múky Špeciál
120 g práškového cukru
90 g pomletých orechov
190 g Palmarinu
1 ks vajce
Prísady dobre pomiešame. Cesto plníme do vymastených
a múkou vysypaných malých formičiek. Upečieme. Ešte teplé
posypeme práškovým cukrom.

A k tomu šálku horúceho čaju, blikotavý plameň
sviečky, teplo rodinného kozuba, poletujúce biele vločky
za oknom a dobrú chuť.
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Slovo medzi nami
Privítal som tento nápad. Obecný časopis. Je dúfam viac než symbolické, že uzrel svetlo sveta práve
v dňoch, keď si pripomíname narodenie Ježiša Krista,
o ktorom jeho učeník Ján vo svojom evanjeliu napísal:
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh... V ňom bol život a život
bol svetlom ľudí... A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ Prostredníctvom rodiaceho sa časopisu vzniká v našej obci ďalšia
možnosť, ako sa spojiť v dobrej veci.
Ako prostredníctvom tlačeného slova
viesť dialóg o veciach každodenných
i nadčasových. Pre mňa ako duchovného správcu tejto farnosti
je to vzácna príležitosť ohlasovať
dobrú novinu i tým z vás,
s ktorými sa z rôznych dôvodov
nemôžme stretnúť osobne.
Okrem toho verím, že to pre
mňa bude zároveň jedna
z možností načúvať životu,
ktorý pulzuje v našej obci.
Istá reklama tvrdí, že
určité služby sú tu preto,
„aby ľudia spolu hovorili.“ Dúfam, že tvorcovia
časopisu majú väčšie ambície. Slovo má privádzať
k stretnutiu v pravde a láske.
A má mať osobný rozmer.
Moja obľúbená speváčka
Zuzka Smatanová v jednej
svojej piesni tvrdí: „Koniec
koncov to jediné po čom všetci
túžime je ľudské teplo po svojom boku.“ Vie to nielen
spomínaná „Smatanka“, každý človek to tuší. Vie to
samozrejme i Boh, prameň lásky a tvorca človeka. Preto
sa sám stal človekom. Nechcel zostať anonymný a „nad

Život obce
vecou.“ Dáva sa spoznať. Odhaľuje svet svojho vnútra
a zároveň vstupuje do nášho sveta. Prispôsobuje sa nám
a pritom sa sám nechá akoby prečítať. Robí tak počas
celých dejín, ktoré vrcholia v Kristovi. Ako hovorí List
Hebrejom: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom
hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.
V týchto posledných dňoch prehovoril
k nám v Synovi.“ V duchu citovanej
piesne sa Boh ako malý človiečik stal
odkázaným na ľudské teplo svojej
mamy, ktorú túžil mať po svojom
boku. Odhalil svoju zraniteľnosť,
pretože miloval. Toto je slovo života.
Iste nie všetko čo prežívame
dokážeme dať na stránky časopisu
a ani to nie je potrebné. Nech
každého z nás však prítomnosť
„slova medzi nami“, ktorú
časopis symbolizuje, privádza
k hlbšiemu prežívaniu osobným
stretnutí. Nezabúdajme ani na
tých, čo sú sami. A nezabúdajme ani na svoj vzťah k Bohu.
Bez neho začneme i skončíme
v sentimente, prchavom ako
vôňa vianočných dobrôt. Ide
však o viac. O trvalý záväzok
Bohu i človeku. Veď „koniec
koncov to jediné po čom všetci
túžime je ľudské teplo po svojom boku.“

Rozpis sviatoþných sv. omší poþas vianoþných sviatkov
24. decembra 2007
25. december 2007 1. sviatok vianoþný
26. december 2007 2. sviatok vianoþný
29. decembra 2007 Sv. omša s nedeĐnou platnosĢou
30. decembra 2007 Sviatok Sv. rodiny
31. decembra 2007 Sv. omša s ćakovnou pobožnosĢou na konci roka
s platnosĢou na slávnosĢ 1. januára
1. januára 2008 SlávnosĢ Panny Márie Bohorodiþky (Nový rok)
5. januára 2008 Sv. omša s nedeĐnou platnosĢou
6. januára 2008 SlávnosĢ Zjavenia Pána

Milostiplné vianočné sviatky
a požehnaný nový rok vám
zo srdca praje

Mgr. Peter Brenkus
správca farnosti

Výþapy Opatovce
24.00
8.00 a 11.00
8.00 a 11.00
18.00
8.00 a 11.00
17.00
8.00 a 11.00
18.00
8.00 a 11.00

ďudovítová
22.00
9.30
9.30
9.30

9.30
9.30

Život obce
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Od 1. januára 2007 do 30. novembra 2007

Vitajte na svete...
Katarína Molnárová
Natália Miková
Alex Kuna
Ľuboš Kondela
Emma Belicová
Nina Kunová
Marek Ďurčo
Laura Kosztolányiová
Lucia Arpášová
Andrej Jančovič
Aleš Gál
Viktória Lénartová
Kvetoslava Kunová
Frederik Hurban
Liana Čuláková
Laura Štefanovičová
Andrej Németh
Sára Soﬁa Kollárová
Lucia Lörincová

Veľa lásky
a porozumenia...

Zostanete v našich
spomienkach...

Juraj Arpáš a Lucia Samayová
Juraj Macho a Mária Jeneyová
František Lénart a Lucia Illášová
Ing. Roman Kotlár a Soňa Miková
Matúš Dřizhal a Alexandra Kováčová
Vladimír Harangozó a Veronika Hroššová
Andrej Hazucha a Tatiana Mikušová
Zdenko Kollár a Katarína Chobotová
Imrich Benc a Katarína Korkošová
Peter Török a Gabriela Sečianská
Miloš Turzo a Marianna Grmanová
Marek Magáth a Martina Jakubičková
Ferenc Xavér Erdődy a Jana Arpášová
Marek Rybár a Zuzana Fáziková
Ľubor Hupka a Ing. Daniela Kunová, PhD.
Martin Čupka a Jana Lučanová

Jozef Macho
Ľudovít Ešše
Miloš Macho
František Billik
Šára Čuláková
Imrich Ešše
Margita Sitárová
Emília Kostyálová
Ján Molnár
Veronika Tóthová
Ján Mitko
Jozef Bujna
Mária Andrášková
Margita Tóthová
Silvester Čulák
Cecília Magáthová
Monika Kunová
Margita Tóthová
Ernestína Tóthová

František Hupka
Mária Miškolciová
Ondrej Tóth
Etela Čuláková
Mária Sollárová
Veronika Verešová
Mária Sabová
Imrich Tóth
František Magáth
Ľudovít Kostolányi

Rada školy a Rodičovské združenie
pri ZŠ Výčapy – Opatovce
Vás srdečne pozývajú na

7. reprezentačný ples,
ktorý sa bude konať dňa 19. januára 2008
v KD Výčapy – Opatovce.
Do tanca bude hrať hudobné duo Janissa & Jozef.
V kultúrnom programe vystúpia
detská tanečná skupina Sambáčik,
mažoretky i profesionálni tanečníci z Nitry.
Čaká Vás bohatá tombola a dobrá zábava!
Cena vstupenky: 500 Sk /os.
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ŠPORT - FUTBAL
I. A trieda DOSPELÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rumanová
Janíkovce
ýechynce
Chrenová
SĐažany
Žitavany
Zbehy
Výþapy - Opatovce
Klasov
Lehota
Vinodol
TopoĐþianky
ýierne KĐaþany
Selice

15. ýeĐadice
16. Nová Ves n./Ž.

I. B trieda - ŽIACI
15 10 1
15 9 3
15 7 5
15 8 1
15 8 1
15 7 3
15 7 2
15 7 2
15 6 2
15 5 4
15 6 1
15 5 3
15 6 0
15 5 1

15
15

4
3
3
6
6
5
6
6
7
6
8
7
9
9

29:18
27:12
29:23
29:21
20:19
25:18
35:16
28:24
26:20
27:29
13:23
22:32
25:43
21:35

31
30
26
25
25
24
23
23
20
19
19
18
18
16

5 0 10 23:31 15
4 1 10 14:29 13

I. A trieda – DORAST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Výþapy - Opatovce
Klasov
SĐažany
ýierne KĐaþany
Zbehy
Žitavany
Vinodol
Jarok
Rumanová
Lehota
ýechynce
Nová Ves n./Ž.
ýeĐadice

14. Selice

13 11 2 0
13 9 1 3
12 9 1 2
13 8 0 5
13 8 0 5
12 7 2 3
13 7 1 5
13 5 1 7
11 4 2 5
12 4 1 7
12 4 0 8
12 3 0 9
13 1 1 11
12

60:8
41:21
31:13
50:23
47:35
48:23
45:41
44:54
32:26
27:31
20:42
22:62
22:62

35
28
28
24
24
23
22
16
14
13
12
9
4

1 0 11 13:61
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jarok
VeĐké Zálužie
Nové Sady
ýFK Nitra B
Zbehy
Lehota
Lukáþovce
Výþapy - Opatovce
Drážovce
RišĖovce
Šurianky
Hrnþiarovce

13. D. Krškany

12 10 1 1 49:14 31
12 10 0 2 58:8 30
11 8 0 3 58:14 24
12 7 2 3 31:22 23
12 7 0 5 42:47 21
12 6 1 5 29:38 19
12 6 0 6 32:31 18
12 5 1 6 22:34 16
12 4 2 6 23:35 14
12 4 1 7 26:25 13
12 2 1 9 19:90 7
12 1 2 9 6:32 5
11

1 1 9

9:33
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V súvislosti s vydaním nultého čísla obecných novín
si dovoľujeme prihovoriť sa vám – športovej - futbalovej verejnosti. V tomto čísle stručne zhrnieme jesennú
časť futbalových súťaží, v ktorých hrajú naše mužstvá.
V budúcnosti sa budeme snažiť priniesť vám bezprostredné informácie priamo z ihriska.
Počas minulého ročníka futbalovej súťaže naše
mužstvo dospelých vypadlo z krajskej súťaže do okresnej.
V jesennej časti, pod vedením trénera p. Dekýša a vedúceho mužstva p. Dékaňa, sa mužstvo dospelých
umiestnilo na ôsmom mieste.
Uvedomujeme si, že sme sa stretli s mnohými „zakopnutiami“ a urobili sme veľa chýb, ale sľubujeme,
že v jarnej časti sa im budeme vyhýbať a tabuľkové
umiestnenie zlepšíme.
Pod vedením p. Tótha, p. Torišku a p. Kunu dosiahol obdivuhodný úspech náš dorast, ktorý v jesennej
časti suverénne vyhral svoju skupinu, a to bez jedinej
prehry. Práve medzi týmito mladými futbalistami nám
rastie kvalitná základňa mužstva dospelých.
Účinkovanie najmladších – žiakov - závisí od žiackej
základne v jednotlivých ročníkoch základnej školy.
Počas jesennej časti súťaže ich zastrešoval p. Baláž.
Na záver nám dovoľte poďakovať sa sponzorom
a Obecnému úradu vo Výčapoch – Opatovciach za
neustálu ﬁnančnú podporu, bez ktorej by futbal nemohol fungovať. V neposlednom rade chceme poďakovať
i funkcionárom za obetavosť a ochotu spolupracovať
a ich rodinám za pevné nervy a vytrvalosť.
Združenie FC vám želá pohodové prežitie vianočných
sviatkov a šťastný vstup do nového roku 2008. V marci
začíname.
Stanislav Balko

