ŠTVRŤROČNÍK OBCE VÝČAPY - OPATOVCE

I. ČÍSLO

PRÍHOVOR
ŠÉFREDAKTORA...
Milí čitatelia,
som rád, že vám môžeme ponúknuť ďalšie číslo obecných novín.
Názory na obsah nultého
čísla boli rôzne, podobné boli
vyslovené i odlišné pohľady na
význam ich vydávania. Kritike sa
nebránime, veď aj zdravá kritika
vie posunúť dielo k správnemu
cieľu.
Kolektív ľudí, pracujúcich na
tvorbe tohto čísla, vám prináša
prehľad najzaujímavejších aktualít, týkajúcich sa našej obce
za prvý štvrťrok kalendárneho
roka 2008. Stručne sme zhrnuli
informácie zo spoločenského,
kultúrneho a športového diania.
Keďže začiatok každého roka sa
nesie v znamení bilancovania
a hodnotenia, v súhrnnej forme
sme spracovali i dosiahnuté
výsledky v oblasti ﬁnančného
hospodárenia obce.
Dúfam, že zverejnené príspevky vás oslovia a vaša spokojnosť
bude pre redakčný tím zadosťučinením za vynaloženú prácu.
Ing. Jozef Holúbek

NEPREDAJNÉ

APRÍL 2008

ZÁZRAK JARNÉHO ZNOVUZRODENIA
Nerada sa zima lúči,
lieska prvá v chlade pučí.
Hoc sa sečeň dlho vlečie,

vesne nikdy neutečie.
Z februára, od starca,
cesta vedie do marca.

Jar – krátke slovo, len tri písmenká, ale akú veľkú moc v sebe skrývajú.
Skrývajú v sebe čaro znovuzrodenia, začiatok nového života.
Aj keď zima nebola tuhá, aj keď Perinbaba nenadelila veľa snehu, aj keď
Mrázik nevymaľoval okná ľadovými kvetmi, predsa len prichádza túžobne
očakávaná jar. Prvé teplé lúče slnka zohrievajú a prebúdzajú prírodu zo
zimného spánku k životu. Zakladá sa podstata novej úrody a nového
života, všetko živé sa dáva do pohybu. Pôda sa otvára vlahe a semenám,
medzi hrudkami sa tlačia nežné hlávky snežienok a pestrofarebných
cibuľovín. Prvé jarné dažde umývajú trávu, ktorá sa sfarbuje do jasnej zelenej. Rozprúdi sa miazga stromov, puky sa nalievajú, aby čoskoro rozkvitli
ako mladucha v závoji. Zavčasu ráno nás budí veselé trilkovanie vtáčikov.
Neúnavne stavajú svoje hniezda, do ktorých privedú potomstvo.
Ale nielen príroda, aj ľudia akoby vyzlečením teplých kožuchov zvliekli
zo seba pochmúrnu náladu, sú usmievaví, veselí, šťastní. Už na fašiangy
mládenci, zachovávajúc staré ľudové zvyky, zobudili dedinu, vytiahli ľudí
z teplých izieb, aby si zatancovali a rozhýbali sa s prichádzajúcou jarou.
Štyridsaťdňový pôst je časom na rozjímanie o večnom kolobehu života, je
časom na očistu tela a duše. Slávnostným zavŕšením jarného obdobia je
Veľká noc. Kresťania oslavujú svoj najväčší sviatok, pripomínajú si utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V tomto veľkonočnom tajomstve
sa prejavuje obrovská sila vzkriesenia. Ježiš, ako syn Boha pokoril smrť. Aj
toto je symbol a nádej začiatku niečoho nového. Jeho moc nám má dať
silu, ktorá nám pomôže prekonať všetky prekážky.
Tak ako sa prebúdza a ožíva príroda, tak by sme sa mali prebudiť aj
my, ľudia. Buďme k sebe dobrí, milí, priateľskí, otvorení, ústretoví. Veď
kolobeh života je večný, nenechajme si ho pokaziť zlobou a nenávisťou.
Nezabudnime, že sme služobníkmi prírodného sveta. Chráňme našu
prírodu, chráňme sa navzájom, len tak môžeme žiť v harmónii a láske.
Jar je nádej pre všetko živé.
Ing. Gabriela Jánošková
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BILANCUJEME ROK 2007
SAMOSPRÁVA
Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach
malo v roku 2007 7 zasadnutí, na ktorých schválilo
199 uznesení a prijalo 2 všeobecne záväzné nariadenia,
a to:
VZN 1/2007 o podmienkach prideľovania bytov vo
vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce, ktoré budú ﬁnancované z dotácie MVaRR SR z úveru ŠFRB SR a VZN
2/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Výčapy – Opatovce. Koncom roku 2007 bol v NR
SR novelizovaný predmetný zákon, ktorý sa premietol
do úpravy tohto VZN. Obecným zastupiteľstvom vo
Výčapoch – Opatovciach boli schválené tieto zmeny:
Daň z pozemkov
- orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady-ročná
sadzba dane sa upravuje z 0,40 % na 0,60 % zo
základu dane
- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané
vodné plochy-ročná sadzba dane sa upravuje z 0,25%
na 0,50 % zo základu dane
Daň zo stavieb – sadzba zo stavieb za každý aj začatý
m2 zastavanej plochy vo výške:
- z pôvodných 40,- Sk na 60,- Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu,
- z pôvodných 40,- Sk na 60,- Sk za priemyselné stavby,
stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
- z pôvodných 40,- Sk na 60,- Sk za stavby na ostatné
podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a
zárobkovou činnosťou.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady – zvýšenie z 0,73 Sk/deň/osoba na
0,82 Sk/deň/osoba.
Dňa 7. augusta 2007 navštívil našu obec minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek
a riaditeľ direktoriátu regionálnej politiky Európskej
komisie José Palma Andrés, ktorí sa presvedčili o výsledkoch podpory z európskych štrukturálnych fondov na
slovenskom vidieku.
Na 6. zasadnutí obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 21. septembra 2007, bol za zástupcu starostu zvolený Ing. Jozef Holúbek.
Dňa 21. septembra 2007 začala fungovať oﬁciálna
stránka obce Výčapy – Opatovce: www.vycapy-opatovce.sk. Do konca roka stránku navštívilo vyše 5 000
návštevníkov.

INVESTIČNÉ AKCIE
Dlhodobou investičnou akciou, ktorá bola ukončená
v roku 2007, bola výstavba celoobecnej kanalizácie.
Táto investičná akcia bola ukončená výstavbou chodníka od výčapského cintorína po koniec dediny v smere
na Koniarovce. Chodník v dĺžke 1 037 m bol uvedený
do užívania dňa 11. decembra 2007.
Ďalšou investičnou akciou uplynulého obdobia bol
projekt Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov, námestia a autobusových zastávok v Obci Výčapy – Opatovce. S realizáciou tohto projektu sa začalo v septembri
2006 a ukončený bol v septembri 2007. Počas ročného
obdobia sa zrekonštruovalo 8 miestnych komunikácií
v celkovej výmere 15064 m2 a 290,60 m2 chodníkov. Bolo vytvorených 1506,40 m2 nových chodníkov
a 5 autobusových zastávok. Celkové náklady na túto
investičnú akciu boli vo výške 18 948 930,02 Sk. Projekt
bol ﬁnancovaný z nasledovných zdrojov:
Európsky fond regionálneho rozvoja 75 %
14 211 697,52 Sk
Štátny rozpočet Slovenskej republiky 20 %
3 789 786,- Sk
Obec Výčapy – Opatovce (vlastné zdroje) 5 %
947 446,50 Sk
V júni 2007 sa začalo s výstavbou nájomných bytových domov (2 x 6 b.j. a 1 x 9 b.j.).
Celkové náklady stavby sú:
29 089 621,- Sk
a to z nasledovných zdrojov:
Úver zo ŠFRB
22 037 000,- Sk
Dotácia z MVaRR SR
5 817 000,- Sk
Obec (vlastné zdroje)
1 235 621,- Sk
Predpokladaný termín kolaudácie je naplánovaný na
február 2009.
V júni 2007 sa tiež začalo s výstavbou technickej vybavenosti k 21 b.j. a k 33 rodinných domov. Táto výstavba bola dokončená v priebehu leta 2007. Finančné
prostriedky na tieto akcie boli nasledovné:
Technická vybavenosť
k 21 b.j.
k 33 RD
– celkové náklady
2 585 410,4 222 835,– dotácie MVaRR SR
623 000,1 028 000,– obce (vlastné zdroje) 1 962 410,3 194 835,HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK OBCE
Hospodárenie obce Výčapy – Opatovce sa v roku 2007
riadilo schváleným rozpočtom obce. Rozpočet obce na
rok 2007 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
19. 1. 2007 uznesením č.6/2007. V priebehu roka bol
tento upravovaný trikrát.
Po skončení rozpočtového roku boli súhrnne spracované údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného
účtu obce.
Zo záverečného účtu obce vyberáme:

Plnenie príjmov za rok 2007
1. Bežné príjmy - daĖové príjmy
a/ finanþné prostriedky zo štátneho rozpoþtu
b/ daĖ z nehnuteĐností
c/ daĖ za psa
d/ daĖ z užívania verejného priestranstva
e/ popl.za kom.odpad a drobný stav.odpad
2. Bežné príjmy - nedaĖové príjmy
a/ príjmy z vlastníctva majetku
– z toho z prenajatých pozemkov
– z prenajatých budov, priest. a objektov
– prenájom kultúrneho domu
b/ administr.popl. a iné poplatky a platby
– z toho za prevádz. výher. hracích autom.
3. Bežné príjmy - ostatné príjmy
Prijaté granty a transfery v roku 2007
– úþelovo viazané (ZŠ, spoloþný stavebný
úrad, matrika, pomoc deĢom v hm. núdzi)
4. Kapitálové príjmy
a/ príjmy z predaja pozemkov
b/ granty a transfery - rozpoþtovaných
- skutoþný príjem
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007
1. Bežné výdavky
a/ mzdy a služobné príjmy
b/ poistné a príspevky do poisĢovní
c/ odmeny poslancov OZ a þlenov komisií
d/ odmeny zam.mimo prac. pomeru
e/ bežné transfery a odchodné
f/ prevádzkové výdavky OcÚ
g/ splácanie úverov a ost.platby súv.s úvermi
2. Kapitálové výdavky
a/ výdavky verejnej správy
– proj.dokumentácia na rekonš.kaštieĐa
b/ ekonomická oblasĢ
– rekonš.miestnych kom.a chodníkov
c/ ochrana životného prostredia
– uzávierka a rekultivácia skládky odpadov
– kanalizácia
d/ bývanie a obþianska vybavenosĢ
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

563 662,00
11 415,00
491 187,00
61 060,00
340 130,00
270 000,00

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

25 175 202,03 Sk
Sk
1 404 907,50 Sk
129 746,00 Sk

20 500,00 Sk

217 670,39 Sk

2 376 283,07
693 807,20
132 445,00
62 525,00
39 570,00

4 060 550,00 Sk
20 988 000,00 Sk
19 989 033,03 Sk

8 393 244,03 Sk

Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

11 655 374,87
2 378 469,56
29 700,00
8 161,00
594 054,00

8.

7.

5.
a/
b/
c/
6.

4.

3.

f/

e/

– technic.vybavenosĢ k 33 RD a 21 b.j.
– výstavby b.j.
– rekonš.kaštieĐa na obecný dom
vzdelávanie
– príprava proj.dok.na rekonštrukciu MŠ
– príprava proj.dok.na rekonštrukciu ZŠ
rekreácia, kultúra
– príprava proj.dok.na výstavbu telocviþne
Výdavkové finanþné operácie
Splatenie istiny
– úveru na real. investiþnej akcie Výstavba
ýOV a kanalizácie
– ŠFRB
Návrh vyspor. výsledku hospod. obce
Výsledok hosp.obce za r.2007 je prebytkový
Zostatok finanþných prostriedkov
– na úþtoch
– na pokladni
– peniaze na ceste
Tvorba a použ. prostriedkov fondov obce
Rezervný fond - zostatok k 31.12.2007
Fond rozvoja bývania - zost.k 31.12.2007
Fond zveĐaćovania obce - zost.k 31.12.2007
PodnikateĐská þinnosĢ
– príjmy z predaja vencov, šrotovanie
Finanþné prostriedky organizáciám
OZ Škôlkarik
TK Sambáþik
FC Výþapy - Opatovce
ŠK stolného tenisu
ZO zdravotne postihnutých
ZO Jednoty dôchodcov
ZO Zväzu chovateĐov
Jednotlivci - Gizela Billíková
PrehĐad o vývoji a stave dlhu k 31.12.2007
Splátka úveru prijatého v roku 1993 na
investiþnú akciu Výstavby ýOV a kanaliz.
Zmluva o návratnom finanþnom príspevku
na výstavbu 21. b.j. (uzavretá v roku 2007)
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk
Sk

22 037 000,00 Sk

742 800,00 Sk

30 000,00
20 000,00
410 000,00
40 000,00
20 000,00
60 000,00
7 000,00
25 000,00

2 177,50 Sk

566 450,00 Sk
512 000,00 Sk
764 425,59 Sk

2 502 533,09 Sk
18 491,50 Sk
10 000,00 Sk

7 190,00 Sk

742 800,00 Sk
263 017,17 Sk

29 800,00 Sk

72 380,00 Sk
85 958,00 Sk

1 650 999,94 Sk
12 816 034,30 Sk
5 297 413,50 Sk

Život obce
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ROZPOýET OBCE NA ROK 2008
ýasĢ príjmová

DaĖové príjmy
Výnos dane z príj. poukáz.územ.samos.
Výnos dane z príjmov MŠ, ŠKD
Výnos dane z príjmov opatrov.služby
SPOLU
DaĖ z pozemkov
DaĖ zo stavieb
DaĖ z bytov
Dane za špecifické služby
Za psa
Za užívanie verejného priestranstva
DaĖ za TKO a drobné stavebné odpady

Príjmy z vlastníctva
Z prenajatých pozemkov
Z prenajatých budov priestorov a objektov
Príjmy z prenájmu KD
Administr. a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky
Poplatky správne
Licencie - za záb. hracie prístroje

2008

7 145 000
5 089 000
615 000
12 849 000
1 900 000
657 000
2 000
30 000
8 000
650 000

11 000
760 000
60 000

60 000
270 000

Poplatky a platby z nepriemyselného
a náhodného predaja a služby
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Poplatky za relácie v MR
Z kult. þinnosti - vstupné
Knižnica - výpožiþné

15 000
30 000
10 000

Za služby DS
Poplatky za vrecia
Poplatky za odpadové nádoby
Poplatky za služby (zdr. stredisko)
Za služby - cintorínske
Úroky z vkladov fin. hospodárenia

1 000
2 000
20 000
80 000
5 000
18 000

Granty a transfery
Transfery zo ŠR (stav. úþely)
Transfery zo ŠR (matrika)
Transfery zo ŠR (KŠU)
Bežný rozpoþet

Príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ
Kapitálový rozpoþet
Prevod prostriedkov z peĖažných fondov
Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB
Úver - kaštieĐ
Finaþný rozpoþet spolu
Príjmy spolu
ýasĢ výdavková
Zdroj 111

54 000
107 000
8 344 000
25 943 000

900 000
900 000
500 000
10 492 000
4 720 000
15 712 000
42 555 000
2008

01.1.2.
Bežné transfery spol. stav. úrad

54 000

01.3.3.
Bežné transfery - matrika
Príplatky

46 000
8 000

Poistné do VšZP
Na nemocenské poistenie
Na starobné poistenie
Na úrazové poistenie
Na invalidné poistenie
Na poistenie v nezamestnanosti
Na poistenie do rezervného fondu
Energia (elektr. energia)
Energia (plyn)
Telefón
SPOLU
01.1.1.6.
Bežné výdavky
Tarifný plat
Tarifný plat
Príplatky
Príplatky na riadenie
Odmeny
Práca v noci, S, N a vo sviatok

6 000
2 000
8 000
2 000
3 000
2 000
3 000
4 000
2 000
86 000

1 600 000
750 000
450 000
40 000
190 000
5 000

Poistné a príspevok do poisĢovní
Poistné do VšZP
Poistné do ostatných zdrav.fondov
Na nemocenské poistenie
Na starobné poistenie
Na úrazové poistenie
Na invalidné poistenie
Na poistenie v nezamestnanosti
Na poistenie do rezervného fondu
Príspevok do doplnkových dôchod.poisĢov.

41 000
411 000
24 000
88 000
29 000
140 000
67 000

Cestovné náhrady
Tuzemské

100 000

Energie, voda a komunikácie
Vodné
Poplatky za telefóny
Poplatky za mobilné telefóny
Poštové služby - známky
Telekomunikaþné služby
Materiál
Interiérové vybavenie
Výpoþtová technika
Prev. stroje, prístroje, has. prístroje
Všeobecný materiál
Knihy, þasopisy, noviny
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky
Softvéry
Palivá ako zdroj energie - kosaþka
Reprezentaþné
Rutinná a štandardná údržba
Údržba výpoþtovej techniky
Údržba prev. str. prístr. a zar.
Služby
Školenia, kurzy, semináre, porady
Všeobecné služby
Stravovanie
Poistné - budovy
Poistné - stavba - nájomné byty
Poistné - komunikácie a chodníky
Prídel do sociálneho fondu
Kolkové známky
Odmeny a príspevky - OZ, komisie
Odmeny zamest. mimoprac. pomeru
Bežné transfery na nem. dávky

294 000

35 000
100 000
60 000
30 000
20 000
100 000
20 000
10 000
90 000
100 000
5 000
200 000
20 000
50 000

10 000
15 000
45 000
120 000
100 000
51 000
25 000
17 000
26 000
25 000
150 000
63 000
5 000

Život obce
01.1.2.
Špeciálne služby - auditorské, advokátske, p
Štúdie, posudky - znalecké
Poplatky za vedenie úþtov, manipulaþné
Transf. na zriad. spol. úradu
Manipulaþné poplatky súvisiace s úverom
01.3.3. Matrika
Cest. náhrady - tuzemské
Všeobecný materiál
Knihy, noviny, þasopisy, uþebnice
Školenia, kurzy, semináre, porady
01.7.0.
Splácanie úrokov ostatným bankám
Splácanie úrokov ostatnému veriteĐovi
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasĢ
Tarifný plat VPP
Poistné do VšZP VPP
Poistné do Spol.ZP VPP
Poistné do ostatných ZP VPP
Poistné do Sociálnej poisĢovne VPP
Na nemocenské poistenie
Na dôchodkové poistenie
Na úrazové poistenie
Na invalidné poistenie
Na poistenie v nezamestnanosti
Na garanþné poistenie
Na poistenie do rezervného fondu
Prevádzkové stroje, zar.,techn.a nárad.
Všeobecný materiál
Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky
04.5.1. Cestná doprava
Všeobecný materiál
Všeobecné služby
Údržba ciest
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150 000
42 000
12 000
63 000
68 000

1 000
1 000
1 000
10 000

4 000
215 000

08.2.0.
Kultúrne služby
Elektrická energia - KD
Plyn - KD
Všeobecný materiál
Rutinná a štand. údržba budov, objektov
Športové a kultúrne podujatia
Revízie has. prístrojov a el. zariadení
Poplatky SOZA
Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce
08.2.0.3.
Elektrická energia - kaštieĐ
Plyn - kaštieĐ

2 000
12 000

08.2.0.5.
Knihy - knižnica

15 000

08.2.0.9.
Elektrická energia - kino
Energia - plyn kino
Kuriérske služby - kino
Všeobecný materiál
Revízie a kontroly zariadení
Poplatky SOZA, požiþovné za filmy
Odmeny na zákl. dohôd o vykonaní práce
08.3.0.
Údržba miestneho rozhlasu
Poplatky SOZA

5 000
5 000
20 000

05.2.0.
Nakladanie s odp. vodami
Elekt. energia - preþerpávaþky
06.2.0. Rozvoj obcí
Energia - dom smútku
Všeobecný materiál
Rozvoj obce
Informaþné tabule
06.4.0. Verejné osvetlenie
Energia - verejné osvetlenie
Údržba verejného osvetlenia a rozvodov
07.2.1.
Všeobecný materiál
Energie
Energie - elektrina (zdrav. Stredisko)

30 000
750 000

30 000
32 000
1 000

20 000
1 000

09.1.1.1.
Poistné budov vo vlast. obce - MŠ

8 000

09.1.2.1.
Poistné budov vo vlast. obce - ZŠ
OpatrovateĐská služba

16 000
250 000

Bežný rozpoþet
054.1.0. Nakladanie s odpadmi
Prevádzkové stroje, prístroje,
zariadenia, technika a náradie
Všeobecný materiál
Všeobecné služby

150 000
210 000
20 000
100 000
32 000
70 000
4 000
5 000

0.4.5.1.
realizácia nových stavieb - rigol
06.1.0.
realizácia nových stavieb - nájomné byty
06.2.0.
rekonštrukcia kaštieĐa - vlastné zdroje

9 257 000

1 200 000
10 492 000

rekonštrukcia kaštieĐa - úver

890 000
12 582 000
4 720 000

10 000
10 000
2 000
118 000

04.5.1.
Spolufinancovanie projektov EÚ (ZŠ,MŠ)
Kapitálový rozpoþet spolu

1 490 000
18 792 000

250 000
30 000

01.7.0.
Splácanie bankových úverov dlhodobých
Splácanie bankových úverov dlhodobých
Štátny fond rozvoja bývania
Finanþný rozpoþet spolu

189 000
194 000
636 000
1 019 000

30 000

10 000
50 000
15 000

08.
Rekreácia, kult. a nábožen.
08.1.0.
Príspevok na šport. þinnosĢ - transfery

400 000

Príspevok - klub dôchodcov
Príspevok SZZP
Príspevok - Škôlkarik
Príspevok - Mažoretky a TK Sambáþik
Klub mladých športových nádejí
Na þlenské príspevky

50 000
20 000
30 000
20 000
30 000
20 000

Výdavky obce spolu
Výdavky ZŠ Výþapy - Opatovce
Výdavky ŠKD Výþapy - Opatovce
Výdavky MŠ Výþapy - Opatovce
Výdavky zriaćovateĐa spolu

29 122 000
8 344 000
945 000
4 144 000
42 555 000

Rozpoþet obce na rok 2008 bol schválený uznesením
Obecného zastupiteĐstva þ. 2/2008 dĖa 1. 2. 2008
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DISCIPLÍNA OBČANA – CESTA K ČISTÉMU PROSTREDIU OBCE
Naša obec, vnímaná očami turistov, patrí medzi tie
čistejšie. Schválne hovorím čistejšie, pretože o celkovej
čistote sa hovoriť nedá. A to ešte mnohí nevidia tzv. divoké skládky, ktoré sú všade po okolí za dedinou. Sme
za to zodpovední všetci, čo žijeme v obci, pretože vieme v mnohých prípadoch, kto to robí, a bojíme sa (?)
poukázať na vinníkov.
V roku 2005 naša obec prešla na separovaný zber
troch komodít, a to plastov, papiera, skla. Aj napriek
separácii odpadu sme však nezaznamenali výrazný pokles komunálneho odpadu. Je to tým, že sme sa nenaučili
správne separovať a uvedené komodity sa stále nachádzajú v kuka nádobách. A nielen v kuka nádobách,
ale všade v okolí dediny a hlavne za riekou Nitrou.

Dvakrát ročne – v jarnom a jesennom období
zabezpečujeme pre občanov odvoz nebezpečného odpadu, do ktorého patrí olej, žiarivky, farby a nádoby
od farieb, televízory, práčky, chladničky, akumulátory,
rádia, monitory k počítačom a počítače. Je smutné, že
aj po tomto zbere nachádzame v odľahlých miestach
chotára obce spomínaný nebezpečný odpad.

Obec dvakrát ročne poskytuje pre občanov
veľkokapacitné kontajnery. Už z názvu vyplýva, že do
týchto kontajnerov patrí veľkoobjemový odpad – napr.
pneumatiky, sedačky, divány, váľandy, koberce, nábytok a pod. Teda nepatrí tam nebezpečný odpad, separovaný odpad, uhynuté zvieratá, eternit a drobná
stavebná suť.
Pri čističke odpadových vôd je zriadená skládka na
bioodpad, kde občania môžu vyvážať konáre, trávu
a iný zelený odpad.
Rampa pri čističke, kde je možné vyvážať bioodpad,
je otvorená každú sobotu od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Obec poskytuje bezplatne veľkoobjemové kontajnery na
vývoz stavebnej sute a nepotrebného odpadu, avšak dopravu si občania musia objednať a zaplatiť zo svojho vrecka.
Bližšie informácie ohľadom zapožičania spomínaných
kontajnerov vám poskytnú na obecnom úrade, resp. na
telefónnom čísle 037/77951 51.
V roku 2007 sme v obci vyprodukovali:
422 ton odpadu z kuka nádob a 1100 litrových kontajnerov
18 ton odpadu z veľkoobjemových kontajnerov
5 ton papiera
8,5 tony plastov
9 ton skla
6 ton nebezpečného odpadu
5 ton stavebnej sute
Za toto všetko obec z rozpočtu obce zaplatila 753 000,- Sk,
pričom občania zaplatili 579 000,- Sk.
Apelujeme na občanov – rodičov a ich deti – nedovoľte
znečisťovať a neznečisťujte prostredie, v ktorom žijeme.
Buďme disciplinovaní, separujme odpad. Nech nás
neodrádza, že musíme ku kontajnerom podísť niekoľko
krokov. Je to v záujme nás všetkých. Buďme príkladom
pre naše deti i všetkých, ktorí navštívia našu obec.
Stonásobne nám to príroda odplatí.
Jarmila Bernátová

PRACOVNÉ OBVODY POSLANCOV
Meno poslanca
čísla domov
Vladimír Hrnčár
1 - 90
Ján Rapan
91 - 180, 841
Ing. Žigmund Tóth, PhD.
181 - 270, 839
Ing. Jozef Holúbek
271 - 360
Róbert Čulák
361 - 450
Jaroslav Čulák
451 - 540
Stanislav Balko
541 - 630
Jaroslav Holka
631 - 720, 833, 837
Slavomír Fiksel
721 - 831

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO
ODPADU V MESIACOCH APRÍL – JÚN 2008
14. 04. 2008

Pondelok

TKO

16. 04. 2008

Streda

Papier, sklo

18. - 21. 04. 2008 Piatok - pondelok Veľkoobjemový
kontajner
28. 04. 2008

Pondelok

TKO

12. 05. 2008

Pondelok

TKO

20. 05. 2008

Utorok

Plasty

26. 05. 2008

Pondelok

TKO

09. 06. 2008

Pondelok

TKO

11. 06. 2008

Streda

Papier, sklo

23. 06. 2008

Pondelok

TKO

Život obce
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MATERSKÁ ŠKOLA VÝČAPY – OPATOVCE
V našej obci bola založená detská opatrovňa v roku
1941. Zmienky o jej vzniku sa nachádzajú v I. a II. školskej
kronike Základnej deväťročnej školy vo Výčapoch –
Opatovciach. Materská škola bola do roku 1987 umiestnená v budove ZDŠ, v roku 1988 bola daná do prevádzky novopostavená budova materskej školy.
V kronike materskej školy sa uvádza, že Mária
Kováčová bola riaditeľkou Materskej školy vo Výčapoch
– Opatovciach od 1. septembra 1958 do 31. augusta
1991. Od 1. septembra 1991 do 31. decembra 2006
riadila prevádzku materskej školy Margita Pénteková.
V súčasnosti je riaditeľkou materskej školy Helena
Kováčová, ktorá bola menová do funkcie od 1. januára
2007 starostom obce na základe výsledku výberového
konania.
Materská škola Výčapy – Opatovce poskytuje celodennú
a poldennú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov a deťom
s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zriaďovateľom materskej školy je Obec Výčapy – Opatovce.
Materská škola je umiestnená v účelovej budove, má
zriadené tri triedy. Interiér vyhovuje bezpečnostným
požiadavkám, je účelovo a vkusne zariadený na
pomerne dobrej úrovni. Maximálna kapacita materskej
školy vzhľadom na naplnenosť tried je 74 detí. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje šesťčlenný pedagogický
kolektív kvaliﬁkovaných učiteliek.
Exteriér materskej školy tvorí priestranný školský dvor,
vybavený pieskoviskom pre každú triedu, preliezkami,
húpačkami, detským ihriskom a altánkom, ktorý môžu
deti využívať počas horúcich letných dní. Školský dvor

poskytuje dostatok priestoru pre realizáciu pohybových
aktivít detí.
Súčasťou materskej školy je Školské stravovacie zariadenie, ktoré poskytuje deťom MŠ celodennú stravu
a zabezpečuje stravovanie aj pre deti ZŠ.
Od septembra sa zrealizovalo v MŠ mnoho zaujímavých aktivít a podujatí, ktorými sme sa snažili spestriť
život detí. Niektoré z nich boli realizované v spolupráci s občianskym združením Škôlkarik. Išlo napr. o:
Čo sa urodilo v našom sade – príprava ovocných dobrôt, Súťaž o najkrajšieho šarkana, Strašidielka medzi
nami – tekvičková slávnosť, Nebezpečenstvo na cestách – beseda s príslušníkom policajného zboru, Poznaj
farby jesene – turistická vychádzka, Vítame Mikuláša,
Vianočná besiedka pri stromčeku, Vianočné motívy
v tvorivosti detí – tvorivá dielňa, Návšteva predškolákov
v 1. triede, Fašiangový karneval detí, O psíčkovi
a mačičke – návšteva divadelného prestavenia v bábkovom divadle v Nitre, Netradičné veľkonočné vajíčko
– tvorivé dielne, Exkurzia predškolákov do obecnej
knižnice, Veselá muzika – výchovný koncert a iné.
Ceníme si, že rodičia v dnešnom uponáhľanom svete
majú záujem o spoluprácu s materskou školou. Dieťa
prežíva najkrajšie roky svojho života v škôlke, tu sa formujú jeho vedomosti, rozvíja sa tvorivosť, učí sa hravou formou spoznávať svet a vzťahy medzi ľuďmi. Nuž
a prečo by sme im na to my, dospelí nevytvorili podmienky. Tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia.
Helena Kováčová, riaditeľka materskej školy

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE
Obdobie od Troch kráľov až po Popolcovú stredu nazývame fašiangovým obdobím. Už od nepamäti sa v tomto období usporadúvali ľudové zábavy, ktoré boli často
spojené s prezliekaním sa do rôznych masiek.
Toto prezliekanie malo okrem
zábavnej funkcie aj ochranný
význam. Maškary mali chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl, mali
zabezpečiť úrodný rok a plodnosť
hospodárskych zvierat.
Tak ako voľakedy, aj dnes sa
často počas obdobia fašiangov
prezliekame do rôznych masiek.
Ochranná funkcia prezliekania síce
zanikla, no prezliekame sa najmä pre potešenie a zábavu.
Najväčšiu radosť z takého prezliekania majú deti, a preto
sa pre ne tradične usporadúva fašiangový karneval.
Aj keď sme sa v posledných rokoch na detskom karnevale zabávali všetci spolu v kultúrnom dome, v tomto

roku ho deti slávili v materskej škole. Aj napriek tomu deti
spoločne s rodičmi ako vždy vymysleli nápadité kostýmy,
v ktorých sa deti znamenite predviedli. K dobrej nálade
prispeli aj predškoláci, ktorí si pod vedením triednych
učiteliek pripravili fašiangový
tanec. Ostatné deti sa predviedli
krásnymi piesňami s karnevalovou
tematikou. Deti sa po krátkom
programe zabávali, šantili a veselili…
Nezabudlo sa ani na občerstvenie. Tety kuchárky deťom pripravili tradičné fašiangové fánky
a uvarili výborný čajík, rodičia
zabezpečili iné dobroty.
Aj keď zábava netrvala dlho, zážitky sa vryli do pamäti
detí a budú ešte určite dlho spomínať, akou maskou boli
na karnevale.
Mgr. Jana Kunová
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Z PLESU NEZOSTALI LEN SPOMIENKY
Už sedem rokov sa v jednu januárovú sobotu koná
v kultúrnom dome reprezentačný ples. Organizuje ho
rodičovské združenie a školská rada pri základnej škole.
Záujem z roka na rok rastie.
Prípravy na ples začínajú už v októbri a vrcholia v piatok pred plesom, keď pomáhajú deti, učitelia aj rodičia.
Treba vyzdobiť sálu, prestrieť obrusy, rozložiť sviečky,
priviezť víno, minerálky, doplniť bufet a naaranžovať
tombolu. Tento rok vstupné dvere zdobili originálne
drevené postavičky dámy a pána v spoločenskom
oblečení, ktoré vyrobila Jana Tóthová. Profesionálnu
výzdobu dodala Magdaléna Krajčovičová.
Ples slávnostným prípitkom otvorili starosta obce
Ernest Hupka a riaditeľka školy Mgr. Eva Homolová.
V programe vystúpili mažoretky Mirabel a tanečná
skupina Sambáčik, ktoré pôsobia pri základnej škole.
Štandardné a latinsko-americké tance predviedli
tanečníci z Akadémie tanca z Nitry, hip-hop dievčatá
z nitrianskej tanečnej skupiny All for one. Tento rok
sa zabávalo 230 hostí, do tanca hral a spieval Jozef
Bomboš, chutnú večeru dodal Vladimír Galbavý.

Sponzori prispeli do bohatej tomboly. Hlavnú cenu,
chladničku s mrazničkou, ktorú prisľúbili už vlani venovali bratia Jaroslav a Róbert Čulákovci, pracovníci
ﬁrmy Ardo a miestni poslanci. Ples rôznymi cenami do
tomboly i ﬁnančne podporilo mnoho podnikateľov,
rodín a jednotlivcov. Aj touto cestou sa im chceme
srdečne poďakovať.
Tombola sa predávala po desať korún a hostia si kúpili 3 549 lístkov. Žrebovanie tomboly vyvrcholilo prekvapením. Riaditeľka školy Mgr. Eva Homolová, žrebovala
výhercu hlavnej ceny Róberta Čuláka. Ten však za potlesku všetkých prítomných venoval cenu škole.
Zisk z plesu, ktorý bol 83 743,- Sk, sa zvýšil na vyše
stotisíc, keďže škola získala chladničku s mrazničkou
v hodnote 30 000,- Sk. Výťažok z plesu sa použije na
nákup vyučovacích pomôcok pre deti v škole – mapy,
knihy, CD, školské lavice, lopty, lyže.
7. reprezentačný ples sa úspešne skončil v skorých
ranných hodinách. Žije už len v spomienkach, na fotograﬁách a na videu.

Riaditeľka školy Mgr. Eva Homolová sa tešila dvakrát, z výťažku z tomboly
aj z prvej ceny, ktorú jej daroval výherca Róbert Čulák (vpravo)

Na plese sa zabávalo 230 hostí

PS: Týmto ďakujem všetkým, ktorí prišli s myšlienkou zorganizovať ples a naštartovali ho, a všetkým,
ktorí akokoľvek prispeli k jednotlivým ročníkom, vytrvali a napriek problémom a starostiam ho
dodnes organizujú. A keďže od budúceho školského roku nebudem mať na škole dieťa (dúfam),
a teda nebudem v rodičovskom združení, prajem všetkým, ktorí budú ďalší ples organizovať,
veľa úspechov a tvorivých nápadov.
Mgr. Jolana Čuláková
predsedníčka rodičovskej rady

Život obce
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FAŠIANGY VO VÝČAPOCH – OPATOVCIACH
Už oddávna boli fašiangy obdobím zábavy, žartovania,
prekáračiek a rôznych zvykov. Bolo to obdobie pred
štyridsaťdňovým pôstom, počas ktorého sa ľudia
bezstarostne veselili, robili si rôzne masky, žartovali
a dosýta sa zabávali, akoby si chceli vynahradiť všetko,
čo si počas pôstu budú musieť odriekať. V tom čase sa
konalo aj najviac svadieb a tanečných zábav.
Aj v našej obci sa zachovávajú fašiangové zvyky. Je
už tradíciou, že v poslednú fašiangovú sobotu chodia
naši mládenci fašiangovať po dedine. A verte, že sa
na to aj náležite pripravujú. Už dva týždne predtým sa
večer čo večer schádzajú v kultúrnom dome. Za doprovodu harmoniky spievajú fašiangové piesne a nacvičujú
fašiangový tanec. Dedinou sa ozývajú tóny a slová
známej piesne: „ Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto
nemá kožúška, zima mu bude...“
V sobotu ráno - poslednú pred Popolcovou
stredou - sa vyberú mládenci, vyparádení v klobúkoch
a vyšívaných košeliach, do dediny a fašiangujú. Ľudia

vychádzajú z domov, vynášajú slaninu, klobásy, do
košíkov im kladú vajíčka. Gazdiné a dievky pohostia
a obdarujú mládencov aj chutnými domácimi koláčmi,
fánkami a pagáčikmi. Samozrejme, že nechýba ani dobrá pálenka a lahodné vínko.
V podvečer sa mládenci zídu v kultúrnom dome
„na praženicu“ – ako sa kedysi vravievalo - a hostia sa
všetkými tými dobrotami, ktorými ich ľudia obdarovali.
Večer sa už tradične poriada v kultúrnom dome
fašiangová disko-zábava, na ktorej mládenci o polnoci
zatancujú svoj fašiangový tanec a potom povykrúcajú
v tanci pri ľudovej hudbe aj všetky dievčence.
Želám si, aby sa tieto pekné zvyky v našej obci aj
naďalej zachovali. Pri dnešnom uponáhľanom živote aj
takáto „fašiangová atmosféra“ vnáša do našich domov
radosť a pohodu.
Štefánia Fraňová

FAŠIANGY, FAŠIANGY, FAŠIANGOVÉ ČASY, ĽUDIA FAŠIANGUJÚ A JEDIA KLOBÁSY...
Vo fašiangovom období bolo na dedinách veselo.
Tak to bolo aj v našej obci, vo Výčapoch – Opatovciach. Deň
pred Popolcovou stredou si prišli na svoje aj naši seniori
a seniorky. Už od rána sa z kuchynky kultúrneho domu šírila
vôňa.

To členky speváckej skupiny Nádej smažili voňavé šišky
a krehké vanilkové fánky. Veď aké by to boli fašiangy bez
nich. No nechýbala ani pečená klobáska.
Oﬁciálna časť začala výročnou členskou schôdzou JDS.
Po nej nasledovalo občerstvenie, zábavný program a tanec.

ČO ZA VŔŠOK ZÁJDEŠ, INÝ ZVYK, PIESEŇ A OBYČAJ NÁJDEŠ
Dôkazom toho bol tradičný fašiangový tanec, ktorý
zatancovali naši mladí fašiangovníci.

ktoré nesie názov Lastovička lieta, si môžete vypočuť
krásne trávnice a ľúbostné piesne.
Nasledovala tanečná zábava. Do tanca hral Jožko
Bomboš.
Seniori sa veselo zabávali, nechýbal ani
srdiečkový tanec a dámska volenka.
Súčasťou fašiangového posedenia bola aj bohatá tombola, do ktorej nám prispeli sponzori
z našej obce.

Piesňou Namále je už fašánek,
namále je muziky,
kúpime si ruženeček,
budeme sa modliti,...
Končila naša zábava.
Nastala slávnostná chvíľa krstu. Čoho? Predsa prvého
CD speváckej skupiny Nádej. Krstným otcom sa stal
starosta našej obce p. Ernest Hupka. Na tomto CD,

Nastalo dlhé pôstne obdobie.
Mgr. Ester Kollárová
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OKAMIHY ŽIVOTA
„Sú okamihy, v ktorých si nečakane uvedomíme: Áno, malo
by to byť presne takto, pravý život by mal byť presne takýto. No,
naopak, to, čo v každodennosti nazývame život, v skutočnosti nie
je životom.“ Tieto slová pápeža Benedikta XVI. z jeho poslednej
encykliky Spe salvi sa ma osobitne dotkli. Asi tri dni predtým,
než som ich prvýkrát v živote čítal, som si naozaj nečakane uvedomil takéto okamihy. V istých ťažkých okolnostiach mi Pán Boh
zrazu v istej chvíli predostrel niekoľko z najkrajších okamihov
môjho života. Pritom som sa na nič také nechystal myslieť. Tie
okamihy neboli pripomenutím žiadnych študijných či pracovných
úspechov. Naopak, boli to akoby celkom obyčajné momenty.
Napr. chvíľa, keď sme ako deti so zvláštnou radosťou v srdci
išli na Vianoce zaspievať starej mame koledy. Bývala skoro dva
kilometre ďaleko, na cestu nám svietil mesiac a pod nohami
vržďal sneh.
Alebo chvíľa, keď sme s mojím bratrancom ako malí chlapci tajne fajčili lacné cigarety u nich v humne. Cenný bol tento
okamih nie kvôli cigaretám, ale kvôli priateľstvu, ktoré nás vtedy
spájalo a ktoré dodnes trvá.
Z nedávnych rokov to bola situácia z dovolenky, ktorú som
strávil so svojím bratom a ktorý je tiež kňazom. Jednu noc sme
stanovali vo vysokohorskom kempe, kde nadránom klesla teplo-

ta takmer na bod mrazu. Ráno sme boli zmrznutí až na kosť,
ale napriek nepohode nás spájalo skutočné bratstvo. Samozrejme, takýchto okamihov sa mi v spomínanej chvíli milosti pripomenulo viac...
Keď si všimneme evanjeliá, ako opisujú Ježišove stretnutia
s ľuďmi po zmŕtvychvstaní, sú to podobné okamihy. Už žiadne
zázraky, žiadne podobenstvá, žiadne dlhé vyučovanie. Prchavé
a krásne okamihy drobných stretnutí. Niekto by to možno nazval banalitami. A predsa v týchto ľuďoch ostali na celý život a cez
ich rozprávanie boli zachytené v evanjeliách. Ženy, premožené
šťastím a úžasom, že ho vidia živého, mu objímajú nohy. Emauzskí učeníci rozprávajú o tom, ako im Kristus lámal chlieb a oni
ho spoznali v takej obyčajnej chvíľke. Na brehu jazera Peter
s niekoľkými apoštolmi pečie na pahrebe rybu a za ranného
svitu s Kristom rozprávajú a či skôr mlčia o láske...
„Večný život,“ hovorí pápež Benedikt XVI. v už spomínanej
encyklike, „je niečo ako okamih plného uspokojenia.“ Je možný
práve preto, že Kristus vstal zmŕtvych. Tento život my, kresťania,
zvestujeme. Do tohto sme pozvaní. Všetkým prajem požehnaný
a najbližšie týždne ešte stále veľkonočný čas. Aleluja.
Mgr. Peter Brenkus, správca farnosti

POZDRAV OD PÁTRA MELA
Počas veľkonočných sviatkov navštívilo pár našich spoluobčanov Rím. Pri prehliadke
rímskych pamätihodností mali to šťastie stretnúť vdp. Alexandra Mela, ktorý pôsobil
v našej obci v rokoch 1979 – 1983. Dôstojný pán pôsobí už ôsmy rok v Ríme, no na
časy strávené vo Výčapoch – Opatovciach má pekné spomienky a za tunajších veriacich
odslúžil sv. omšu na veľkonočnú nedeľu.
Všetkých srdečne pozdravuje

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA od 1. decembra 2007 do 31. marca 2008

Vitajte na svete...

Veľa lásky a porozumenia...

Viktória Bencová, Lukáš Čulák, Miroslav Matyo a Ing. Zuzana Bedeová
Vanesa Töröková, Jakub Kováč, Ján Krnčan a Ľuba Chajmová
Ján Varga, Bianka Caková, Da- Ladislav Molnár a Katarína Ivaňová
niela Turčeková, Evelína Ligačová,
Juliana Bedeová, Jakub Billik,
Samuel Gróf, Karin Hruboňová

Zostanete v našich spomienkach...
Jozef Miškolci, Emília Juriková, Štefan
Dlábik, Anna Blahová, Ľudovít Bede,
Amália Machová, Jozef Magáth, Terézia
Králiková

Život obce
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OBECNÁ KNIŽNICA INFORMUJE...
Zriaďovateľom Obecnej knižnice Výčapy – Opatovce
je Obec Výčapy – Opatovce. Knižničný fond tvorí 9 465
knižničných jednotiek. Je v ňom zastúpená odborná
a krásna literatúra pre deti a mládež i dospelých.
Pre verejnosť je Obecná knižnica otvorená dva dni
v týždni, v utorok a vo štvrtok, v čase od 10,00 do
18,00 hodiny. K 31. decembru 2007 knižnicu navštívilo
488 návštevníkov a bolo poskytnutých spolu 1 128
výpožičiek. Našu knižnicu navštevujú aj čitatelia zo
susedných obcí Jelšovce, Lefantovce a Podhorany.
V roku 2007 sme zakúpili 47 kusov kníh v hodnote
10 311,- Sk. Značný záujem je o detskú krásnu literatúru
a z odbornej literatúry hlavne o detské encyklopédie.
Ženské čitateľky sa v súčasnosti najviac zaujímajú o diela populárnej autorky Táne Keleovej – Vasilkovej, ďalej
Džerengovej a Gillerovej.
Žiadaný je aj autor thrillerov Dominik Dán a Michael
Donnelly. Knižničný fond sa preto snažíme dopĺňať
o tituly najžiadanejších autorov.
Aj keď v súčasnej dobe nemá naša knižnica 200 až 300
čitateľov ako kedysi, predsa má svojich „verných“ nielen
z radov detí, ale aj dospelých, ktorí navštevujú knižnicu
už niekoľko rokov a život v našej obci si nevedia bez nej
predstaviť. Pri dnešných cenách kníh nie je pre každého
človeka kupovanie kníh dostupnou záležitosťou.
Pri tejto príležitosti mi nedá, aby som nespomenula
veľmi peknú akciu, ktorá sa uskutočnila v našej knižnici

dňa 22. novembra 2007 v spolupráci s pani učiteľkou
Mgr. Veseličovou. Bola to návšteva detí zo špeciálnej
triedy „A“ a témou bolo: „Literárne a výtvarné spracovanie slovenskej rozprávky“. Deti si priniesli so sebou
aj farbičky, kreslili a vymaľovávali obrázky, čítali sme si
spoločne rozprávky, rozprávali sa o rozprávkových hrdinoch. Pripravili si aj pekný kultúrny program. Boli to
dve hodinky spoločne strávené vo veľmi príjemnej atmostére.
Myslím si, že táto akcia splnila svoj účel a deti si
odniesli pekné zážitky.
Štefánia Fraňová

KOZMETICKÉ ŠTÚDIO EMA
Výčapy – Opatovce 295
(vedľa potravín Coop Jednota)
Ponúka tieto služby:
- úprava a farbenie obočia, farbenie mihalníc
- depilácia celého tela
- hĺbkové čistenie pleti maskami, prípadne manuálne
čistenie pleti
- masáž tváre, krku a dekoltu a liftingová masáž prístrojom
- ošetrenie galvanickou žehličkou Nu skin na rôzne
problémy
- líčenie na rôzne príležitosti
- manikúra
- odborné poradenstvo
- predaj kvalitnej prírodnej kozmetiky Jafra
Príďte do kozmetického štúdia Ema relaxovať a zažite premenu, ktorú si
všimne aj Vaše okolie a blízky.

Objednávať sa môžete osobne alebo na tel.
číslach 0918 841 870, 0902 175 526
Otváracie hodiny:
Pondelok a sobota podľa objednávky
Utorok – piatok 900 – 1200 1300 – 1800
S radosťou Vás očakávam...
Erika Magáthová, kozmetička
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ŠPORT - FUTBAL
Jarná príprava mužstva dospelých začala neskoro, až
8. februára 2008. Z tohto dôvodu sme odohrali „iba“
štyri prípravné zápasy, ktoré skončili s týmito výsledkami:
Výčapy – Opatovce – Preseľany
2:2
Výčapy – Opatovce – Veľký Lapáš
7:2
Oponice – Výčapy – Opatovce
2:5
Pata (4. liga) – Výčapy – Opatovce
1:1
Počas jarnej prípravy prišlo k výmene na
poste hlavného trénera, p. Jaroslava Dekýša
vystriedal Vladimír Svorad. Prvé dva prípravné zápasy
sme odohrali ešte pod taktovkou p. Dekýša, ostatné
pod vedením p. Svorada.
Družstvo dospelých sa nám nepodarilo posilniť
o nových hráčov, a to najmä z ﬁnančných dôvodov. Spolupráca s eventuálnymi sponzormi nie je totiž na takej
úrovni, ako by sme si želali (česť výnimkám). I napriek
tomu sa pokúsime využiť posledný prestupový termín
a doplniť káder o jedného, prípadne o dvoch hráčov.
Doplnenie prvého mužstva s výhľadom do budúcnosti

sa nám však podarilo dosiahnuť vďaka dvojitému štartu
dorastencov, a to: Juraja Tótha, Ondreja Sahulčíka
a Andreja Hrošša. Z tohto dôvodu budú domáce dorastenecké zápasy hrané v sobotu nasledovne: 17.,
18., a 21. kolo so začiatkom o 13,00 hod. a 23.,
25., 27. a 29. kolo so začiatkom o 15, hod.
Do jarnej časti súťaže nastupujeme s mladým
kádrom z domácej liahne. Naším cieľom je
dosiahnuť umiestnenie v prvej polovici jarnej
tabuľky. Bude to dosť náročné i vzhľadom na absenciu L. Pavloviča na 6 zápasov. Treba však chlapcov
povzbudiť a popriať im mnoho síl do športových bojov.
Mužstvo dorastu získalo na desiatom ročníku halového dorasteneckého turnaja PP Invest Cup striebornú
priečku. V majstrovskej súťaži sa budeme snažiť našu
skupinu vyhrať.
Na záver by som sa poďakoval všetkým, ktorí sa
starajú o chod futbalu vo Výčapoch – Opatovciach, ako
prvého mužstva, tak aj dorastu.
Stanislav Balko

Blíži sa 11. máj – Deň matiek
Každoročne si tento sviatok pripomíname druhú májovú nedeľu.
Obecný úrad v spolupráci so základnou školou a materskou školou
Vás srdečne pozývajú na

slávnostný program ku Dňu matiek
v nedeľu 11.

mája 2008 o 14,30 hod. do sály kultúrneho domu.
Tešíme sa na Vašu hojnú účasť

Národná transfúzna stanica Nitra
v spolupráci s Miestnym spolkom
v spolupráci s obecným úradom
a Klubom mladých športových nádejí
pozýva všetky deti, ale aj dospelých
na oslavu Dňa detí,
ktorá sa uskutoční dňa

31. mája 2008 na tunajšom ihrisku.
Čaká Vás veľa zábavy, sladkých odmien
a na záver detská diskotéka.
Presné informácie sa dozviete z plagátov,
ktoré budú vyvesené na dostupných miestach.
Tešíme sa na Vás!

Slovenského Červeného kríža
vo Výčapoch – Opatovciach
vás pozývajú na ODBER KRVI,
ktorý sa uskutoční dňa

21. apríla 2008
od 8,00 hod. do 10,00 hod.
v sále Kultúrneho domu
vo Výčapoch – Opatovciach.

Uzávierka budúceho čísla obecných novín Život obce bude 20. júna 2008.
Život obce – štvrťročník obce Výčapy – Opatovce
Vydáva: Obecný úrad Výčapy – Opatovce, tel.: 037//77 951 51, e-mail: lujza.holkova@vycapy-opatovce.sk • Redakčná rada: Ing. Jozef Holúbek – šéfredaktor, Jarmila Bernátová
– zástupca šéfredaktora, Stanislav Balko, Mgr. Mária Civáňová, Štefánia Fraňová, Mgr. Patrícia Halászová, Mgr. Lujza Holková, Ing. Gabriela Jánošková, Mgr. Jana Kunová •
Graﬁcký dizajn a tlač: PRIMA – PRINT, a.s., Tovarníky, č. tel.: 038/5320 897• Redakčná rada si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo neuverejniť. Názory
čitateľov nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.

