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Vážení čitatelia,

Slnečné leto

prihováram sa vám na prahu asi
najočakávanejšieho obdobia roka. Letné
obdobie má svoje čaro. Právom ho vnímame ako čas dovoleniek, prázdnin a oddychu. My, dospelí, na malú chvíľu zabudneme na starosti, deti a mládež nahradia
školské povinnosti dobrodružstvom a hrami. So svojimi najbližšími si vychutnáme
dlho očakávanú spoločnú pohodu.

Leto – nádherný čas, čas prázdnin a dovoleniek. Konečne je teplo, konečne sú dlhé
slnečné dni, konečne máme viac času na seba a svojich blízkych, konečne si do sýtosti
oddýchneme.
Žeravá guľa slnka žiari na jasnomodrej oblohe celý deň, lúče slnka spaľujú všetko živé,
teplota vzduchu stúpa na tropické hodnoty, horúčava sa zdá byť neznesiteľná. Ale vtom
slnko zakryjú ťažké mraky, oslepujúce blesky križujú oblohu, ohlušujúce hromy nám
naháňajú strach, dvíha sa vietor, začína letná búrka. Osviežujúca, ovlažujúca. Prvé ťažké
kvapky dažďa dychtivo vpíja vyprahnutá zem, sklesnuté steblá rastlín ožívajú. Dážď zmyje
prach, príroda sa osvieži, vzduch sa prečistí, dýcha sa ľahšie. A znova spoza mráčka vykúka slnko, aby sa pozrelo na tú osvieženú letnú nádheru, pestré farby kvetov, jasnú zeleň
trávy, košaté koruny stromov, ktoré poskytujú príjemný chládok.
Vánok veje nad nekonečnými lánmi obilia, opeľuje ich, slnko sfarbuje plné klásky do
zlatista. Na sklonku leta čaká poľnohospodárov najdôležitejšia práca, pozbierať zlaté
zrnká obilia, naplniť sýpky, aby sme po celý rok mali na stole chlieb náš každodenný, aby
nikto nehladoval. Veď voňavý, čerstvý chlieb tak veľmi chutí, človek sa ho nikdy nepreje.
Leto je aj čas dovoleniek a prázdnin, na ktoré sa každý teší. Veď po celoročnej práci
dobre padne oddych, osvieženie, načerpanie nových síl.
Je to čas, keď trávime viac dní s deťmi a priateľmi pri vode, na horách, na výletoch.
Alebo len doma v záhrade, keď nás k stolu láka vôňa grilovaného mäska a misa čerstvého,
pestrofarebného šalátu. Keď deti veselo šantia, keď dospelí vedú nekonečné debaty o
všetkom možnom. Alebo si len tak sadneme sami, nikým nerušení a oddýchneme si pri
dobrej knihe, ktorú sme už dávno chceli prečítať. A k tomu studená, sladká zmrzlina.
Deti sa asi najviac tešia na pobyt v rôznych táboroch, kde budú chvíľu bez dozoru
rodičov. Čaká ich tajomný svet zázrakov, výletov, športu. Veselé dobrodružstvá im prinesú
nových kamarátov, nadviažu nové priateľstvá a pri rozlúčke dajú prvej láske kradmý
bozk.
Prajem vám všetkým, aby slnko, voda, vzduch, tieto neoddeliteľné súčasti leta, priniesli
len pohodu a oddych. Dajte si na seba pozor, aby leto bolo šťastné, spokojné. Aby ste
sa zdraví vrátili z ďalekých dovolenkových ciest, plní krásnych zážitkov, novej energie, z
ktorej budete čerpať po celý rok. Aby vás obišlo nešťastie, choroby, aby ste sa radi vracali
domov, kde vás čaká náruč pohody a lásky.

A práve v tomto období sa vám dostáva
do rúk ďalšie číslo obecných novín. Obzrieme sa v nich za dianím v našej obci v
posledných troch mesiacoch. Priblížime si
akcie usporiadané pre mládež a občanov
našej obce, a pozveme vás na akcie pripravované v nasledovných mesiacoch. Veríme,
že vás články zaujmú a budú príjemným
spestrením voľných chvíľ.
V mene kolektívu redakčnej rady vám
všetkým prajem, aby ste v pohode prežili
čas prázdnin a dovoleniek. Aby slniečko
sprevádzalo vaše chvíle oddychu všade
tam, kde nájdete vhodné prostredie na relaxovanie a nazbieranie nových síl.
V našom najbližšom čísle novín sa radi
podelíme s vami prežitými zážitkami z dovoleniek a prázdnin. Takisto radi privítame
i vaše ostatné príspevky.
Želám vám príjemné leto, veľa slnka a ešte
viac pekných zážitkov.
Ing. Jozef Holúbek

Veď všade dobre, ale doma najlepšie.
Ing. Gabriela Jánošková
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Starosta obce informuje...
Obec Výčapy – Opatovce má vypracovaný Plán
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na
roky 2007 – 2013. Prioritou tohto dokumentu je
rekonštrukcia budovy základnej školy, budovy materskej
školy, komunikácií, chodníkov a verejnej zelene. Obec
zabezpečila predprojektovú a projektovú prípravu pre
tieto akcie.
V rámci výzvy Regionálneho operačného programu
vyhláseného Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky obec podala žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok na Rekonštrukciu a modernizáciu objektu Základnej školy Výčapy – Opatovce v

celkovej hodnote 29 166 540,98 Sk. Projekt bol prijatý
na MV a RR SR dňa 15. apríla 2008. Súčasťou projektu
je zateplenie budovy, rekonštrukcia strechy, výmena okien a dverí, výmena vykurovacích telies, rekonštrukcia
vonkajšieho areálu školy.
Projekt Rekonštrukcia Materskej školy Výčapy – Opatovce v celkovej hodnote 11 696 595,84 Sk bol na
MV a RR SR prijatý dňa 5. júna 2008. V tomto projekte je obsiahnutá výmena okien a vchodových dverí,
rekonštrukcia kotolne a výmena vykurovacích telies,
zateplenie odvodových stien s novými omietkami a na
plochú strechu objektu je navrhnutý nový drevený krov
s vaľbami a plechovou krytinou.
Projekty spolu spĺňali všetky potrebné náležitosti pre podanie žiadosti a budú prehodnotené užšou výberovou
komisiou. Výsledky hodnotenia a úspešnosť projektu
budú známe do 100 dní od ich podania.
Zabezpečené je i stavebné povolenie a realizačný projekt
na realizáciu 3. a 4. etapy rekonštrukcie komunikácií,
chodníkov parkovísk a verejnej zelene. Predpokladaný
náklad pre túto investičnú akciu je 26 000 000,- Sk.
Ernest Hupka
starosta obce

VYBERÁME Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na 10. zasadnutí, ktoré sa konalo 28. marca 2008, obecné
zastupiteľstvo schválilo 11 uznesení:
Kontrola uznesení z posledného obecného zastupiteľstva
Uznesenie č.33/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach súhlasí s návrhom subjektu
Petra Kunu – Cyber Dream Výčapy – Opatovce 361 na odpredaj
zariadenia – plávajúca podlaha a obloženie stien po predložení
dokladov /faktúr/ vo výške 10.500,- Sk.
Rozbor hospodárenia obce, ZŠ a MŠ za rok 2007
a schválenie záverečného účtu obce
Uznesenie č.34/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje rozbor hospodárenia
obce, ZŠ a MŠ za rok 2007 a Záverečný účet Obce Výčapy – Opatovce za rok 2007 s celoročným hospodárením bez výhrad.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Výčapy – Opatovce k
návrhu záverečného účtu obce
Uznesenie č.35/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach berie na vedomie stanovisko
hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Výčapy
– Opatovce za rok 2007.
Audítorská správa za rok 2007
Uznesenie č.36/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a účtovníctva za
rok 2007.

Voľba hlavného kontrolóra obce
Uznesenie č.37/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach schvaľuje verejnú voľbu hlasovania hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č.38/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach volí Ing. Ladislava Fúsku za
hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce na obdobie od
13.4.2008 do 12.4. 2014. Úväzok hlavného kontrolóra obce sa
stanovuje v rozsahu 20 %.
Rôzne
Uznesenie č.39/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach schvaľuje podanie žaloby na
Okresný súd Nitra o určenie vlastníctva parc. č. 421 o výmere 23
652 m2 vedené ako ostatná plocha v k. ú. Výčapy – Opatovce.
Uznesenie č.40/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach schvaľuje odpredaj pozemku
pod čerpacou stanicou ČS7 kanalizačnej siete v obci, vedenej na
Správe katastra Nitra na LV č. 2536 Obce Výčapy – Opatovce a
uzavretie kúpnej zmluvy podľa geometrického plánu č. 73/2007
na zameranie čerpacej stanice ČS7 – z parcely registra „E“ č.
336/5 – záhrady, časť o výmere 3m2, diel č. 1 pre novovytvorenú
parcelu č.1522/4 o celkovej výmere 5 m2.
Dohodnutá kúpna cena je 350,- Sk/m2.
Pre: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nábrežie za
hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949
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Uznesenie č. 41/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach schvaľuje bezplatné poskytnutie sály KD pre Domov sociálnych služieb Ľudovítová na
uskutočnenie spoločenského podujatia dňa 22. 5. 2008.
Uznesenie č. 42/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach schvaľuje prerozdelenie
vyčlenenej dotácie 400.000,- Sk z rozpočtu obce na športovú
činnosť v pomere 370.000,- Sk pre Združenie FC Výčapy – Opatovce a 30.000,- Sk pre ŠKST Výčapy – Opatovce.
Uznesenie č. 43/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach súhlasí s uzatvorením zámennej
zmluvy pre p. Ignáca Tótha, Výčapy – Opatovce 723. Jedná sa o
zámenu časti parciel č. 1073/70, parc. č. 1519 a parc. č. 1521/4 o
výmere 1200 m2 v k. ú. Výčapy – Opatovce za parc. č. 1073/71 a
parc. č. 1073/63 o výmere 480 m2 v k. ú. Výčapy – Opatovce.
Uznesenie stráca účinnosť ak k podpisu zmluvy nedôjde v termíne
do 30. 6. 2008.
Dňa 30. mája 2008 sa konalo 11. zasadnutie obecného
zastupiteľstva, na ktorom bolo schválených 15. uznesení:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy
– Opatovce na II. polrok 2008
Uznesenie č.44/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach schvaľuje plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce na II. polrok 2008.
Následná ﬁnančná kontrola zameraná na čerpanie prostriedkov pri výstavbe 21 b.j.
Uznesenie č.45/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce o následnej ﬁnančnej kontrole zameranej na čerpanie prostriedkov pri výstavbe 21 b.j.
Územný plán obce – zmeny a doplnky 2008
Uznesenie č.46/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje doplnok č. 1/2008
ÚPN Obce Výčapy – Opatovce a to vo vymedzení novej hranice
historickej časti obce a centrálnej časti obce.
Rôzne
Uznesenie č.47/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach schvaľuje vstup Obce Výčapy
– Opatovce do Nitrianskeho regionálneho združenia ZMOS.
Uznesenie č.48/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach schvaľuje v termíne od 1.7.2008
zrušenie šrotovania.
Uznesenie č.49/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach berie na vedomie žiadosť ﬁrmy
EXIMA spol. s r.o. Lazovná 52, Banská Bystrica a poveruje obecný úrad s odpoveďou, že obec v súčasnosti neodpredáva žiadne
pozemky z majetku obce.
Uznesenie č.50/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach berie na vedomie žiadosť SZZP
– ZO Výčapy – Opatovce o sponzorský príspevok na činnosť organizácie a poveruje obecný úrad odpoveďou, že uvedenou otázkou
sa bude zaoberať po úprave rozpočtu za I. polrok 2008.
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Uznesenie č.51/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach berie na vedomie žiadosť SZZP
– ZO Výčapy – Opatovce o vybudovanie bezbariérového prístupu
na chodník zdravotného strediska.
Uznesenie č. 52/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach schvaľuje termín vybudovania
prístupu na chodník zdravotného strediska do 3 mesiacov.
Uznesenie č. 53/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach zamieta žiadosť SZZP – ZO
Výčapy – Opatovce o poskytnutí úľavy na daniach, nakoľko VZN
č. 2/2007 takúto úľavu neumožňuje.
Uznesenie č. 54/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach zamieta žiadosť Združenia
kresťanských spoločenstiev mládeže Výčapy – Opatovce o poskytnutí ﬁnančného príspevku, nakoľko VZN č. 2/2006 takúto
možnosť v tomto termíne nepripúšťa.
Uznesenie č. 55/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach potvrdzuje platnosť uznesenia č.
34/2003 o rozšírení elektrickej siete za opatovským cintorínom.
Uznesenie č. 56/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach schvaľuje Dohodu o prevode
vlastníckeho práva k hnuteľnej veci a o vysporiadaní práv a záväzkov v zmysle Zmluvy o príspevku na výstavbu č. 23/212/NR/2003
medzi Obcou Výčapy – Opatovce a ZSE distribúcia, a.s. Čulenova
6, 816 47 Bratislava 1.
Uznesenie č. 57/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach ukladá obecnému úradu vyzvať
vlastníka nehnuteľnosti parc.č. 399/32 v k.ú. Výčapy – Opatovce
Ing. Danielu Hupkovú rod. Kunovú bytom Výčapy – Opatovce č.
411, kedy mieni začať s výstavbou rodinného domu na uvedenej
parcele.
Uznesenie č. 58/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach ukladá obecnému úradu
vyzvať právnika o preskúmanie riešenia skutočnosti v uznesení
č. 57/2008 z 11. zasadnutia OZ.
Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční v piatok 25. júla 2008.
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu
v mesiacoch júl – september 2008

07. 07. 2008
21. 07. 2008
29. 07. 2008
04. 08. 2008
13. 08. 2008
18. 08. 2008
06. 09. 2008
20. 09. 2008
23. 09. 2008
29. 09. 2008

Pondelok
Pondelok
Utorok
Pondelok
Streda
Pondelok
Sobota
Sobota
Utorok
Pondelok

TKO
TKO
Plasty
TKO
Papier, Sklo
TKO
TKO
TKO
Plasty
TKO
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Školstvo vo Výčapoch – Opatovciach
Z historických materiálov sa dozvedáme, že v našej obci
sa vyučovalo už dávno pred rokom 1848. V škole sa učilo
v maďarskom jazyku a do roku 1852 bolo vyučovanie
nepravidelné, do školy sa chodilo len cez zimné mesiace. Až v roku 1852 sa začína riadna, tzn. pravidelná
výučba v jednotriednej škole rím.-kat. cirkevného charakteru. Škola sa pravdepodobne nachádzala v budove
vedľa farského úradu.
V roku 1875 sa uvedená škola stáva dvojtriednou s charakterom už obecnej školy. V roku 1912 bola postavená
nová budova trojtriedna, ktorá bola odovzdaná uhorskému štátu.
Na základe výnosu referátu Ministerstva školstva a
národnej osvety zo dňa 30. marca 1923 nariadením
Školského úradu v Nitre bolo oznámené správcovi
štátnej Ľudovej školy vo Výčapoch – Opatovciach trojtiednu štátnu ľudovú školu počnúc od 1. septembra 1923 pretvoriť na jednotriednu slovenskú a dvojtriednu maďarskú štátnu ľudovú školu. Týmto začína
vyučovanie detí aj v slovenskom jazyku.
Výnosom Ministerstva školstva a národnej osvety z 26.
septembra 1929 bola zriadená druhá slovenská trieda.
V septembri 1934 sa vykonala komisionálna obhliadka
pozemku, ktorý Obec Výčapy - Opatovce ponúkla pre
novostavbu slovenskej školy. Pozemok bol uznaný za

vhodný. Staviteľkou školy sa mala stať Slovenská liga,
ktorá sa zaviazala ﬁnančne hradiť z vlastných prostriedkov celú výstavbu. No k výstavbe sa nepristúpilo.
K započatiu výstavby novej školy prichádza až v lete
1940. Stavebníkom po stránke ﬁnančnej sa stal Slovenský štát, zastúpený Slovenskou ligou. Celú stavbu realizo-vala súkromná ﬁrma z Nitry. Všetky práce, t.j. od
výkopu základov až po úplné ukončenie výstavby sa prevádzali čiste manuálnou ručnou prácou bez akejkoľvek
mechanizácie.
Stavba školy do 1.9.1941 nebola úplne dokončená,
preto vyučovanie v školskom roku 1941/42 začína v
starej škole pri hradskej (terajšie zdravotné stredisko).
V novej školskej budove sa začalo vyučovať v školskom
roku 1942/43.
Pod vedením riaditeľa p. Eduarda Víziho sa v roku
1980 začalo s prístavbou ZŠ s 10 triedami, ktorá
bola ukončená v roku 1982. V roku 1990 sa stal
riaditeľom školy Ján Hill a od školského roku 1994/95
je riaditeľkou

(Kolektív autorov: Výčapy Opatovce)

Základná škola Výčapy - Opatovce
Od roku 2002 sme ako právny subjekt – rozpočtová organizácia začali patriť pod zriaďovateľa Obec Výčapy – Opatovce
a zamestnávateľom je základná škola.
Kapacita školy je 315 žiakov. V tomto školskom roku evidujeme
265 žiakov v 13 bežných triedach a 2. špeciálnych triedach pre
1. a 2. stupeň. Koncepciou školy je výučba dvoch povinných cudzích
jazykov, dôsledné uplatnenie informačno – komunikačných technológií v odborných predmetoch, v inovácii učebných metód
a nových foriem práce, úspešným zavádzaním alternatívnej
výučby – integrované tematické vyučovanie a výber metód Daltonskej školy.
O výučbu sa stará 21 kvaliﬁkovaných učiteľov, 3 vychovávatelia
v školskom klube detí, 4 učitelia náboženskej a etickej výchovy
a 4 nepedagogickí pracovníci.
Talentovaných žiakov pripravujeme do predmetových olympiád
a odborných súťaží, ako sú: Olympiáda slovenského jazyka,
Olympiáda matematiky, Geograﬁcká a Biblická olympiáda, Biologická olympiáda. Žiačky 8. ročníka i v tomto školskom roku
študovali na UKF v Nitre, Katedra prírodných vied.
Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú takisto súťaží:
Prednes poézie a prózy v slovenskom jazyku, Story – prednes
poézie a prózy v anglickom jazyku, Song – spev v cudzom jazyku,
Prednes kresťanskej poézie a prózy, Pytagoriáda, Proslavis – súťaž

školských časopisov (vydávame časopis „WOW“), Sézamko
– korešpondenčná matematická súťaž, Matematický klokan,
Hliadka mladých zdravotníkov, Zdravé nepečené prekvapenie,
Regionálna súťaž „Supertrieda“.
V oblasti športu sú to súťaže týkajúce sa loptových hier, či
cezpoľného behu.
Vo voľnom čase majú žiaci možnosť navštevovať niektorí zo
14 záujmových útvarov. Členky Tanečného klubu Sambáčik
a Mažoretky vystupujú na podujatiach ako sú Deň matiek a

Život obce
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reprezentačný ples.

podporujúca zdravie, Dní otvorených dverí, Škola bez hluku,
Hlasné čítanie v domácom prostredí, Kým nie je príliš neskoro.

Škola sa snaží získavať ﬁnančné prostriedky i formou projektov,
ako sú: Otvorená škola, projekt „NATIVES“- výučba anglického
jazyka netradičnými formami,.Lesoochranárenská škola, Zdravie v školách, Premena klasickej školy na modernú, Didaktické
pomôcky na rozvoj zmyslového vnímania žiakov špeciálnej triedy,
Brána jazykov otvorená, Edukačné programy vo vyučovaní žiakov
špeciálnych tried.
Z interných projektov vyberáme: Správaj sa normálne, Škola

Vďaka ﬁnančnej podpore starostu obce, obecného
zastupiteľstva, Rady školy a Rodičovskej rady pri základnej škole neustále modernizujeme interiér našich tried
a zvyšujeme kvalitu výučby.Všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobopomáhajú škole, ďakujeme.
Mgr. Eva Homolová
riaditeľka ZŠ

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka na stredné školy v školskom
roku 2007/2008
9. A: 21 žiakov
Gymnázium Párovce
2
Piartistické Gymnázium
1
Obchodná akadémia NR
2
Obchodná akadémia TO
1
Hotelová akadémia
2
SPŠ elektrotechnická
1
SPŠ stavebná
1
SPŠ potravinárska
1
Súkr.stred.odb.škola Animus 3
ZSŠ dopravy,obchodu a služieb 2
SOU s maturitou
2
SOU bez maturity
3

9.B: 18 žiakov
Piaristické gymnázium
Gymnázium sv. Cyrila a Met.
Obchodná akadémia NR
Stred.zdravotnícka škola
SOU s maturitou
SOU bez maturity
SPOLU:
gymnáziá spolu
obchodné akadémie
hotelová akadémia
SŠ odborné
SOU s maturitou
SOU bez maturity

POČET ŽIAKOV SPOLU: 39
2
2
3
3
3
5
7
6
2
9
7
8

Prijímacích pohovorov sa zúčastnilo:
19 žiakov (SJ, M, AJ, F, Nv).
Ostatní boli prijatí bez prijímacích
pohovorov (väčšina na SOU).
Na gymnáziá, SŠ a SOU s maturitou
bolo prijatých 79,5% žiakov.
Všetci žiaci boli prijatí v 1. kole prijímacieho konania.
Mgr. Mária Civáňová
výchovná poradkyňa

POĎAKOVANIE
V mene žiakov špeciálnej triedy "A" sa chceme úprimne
poďakovať Nitrianskej Komunitnej Nadácii, za
schválenie projektu
"Drevené a plastové
didaktické pomôcky
na rozvoj zmyslového vnímania žiakov"
a udelený grant v hodnote 15 000,- Sk.
Atraktívne pomôcky

zakúpené z ﬁnancií grantu sa stali každodennou súčasťou
výchovno - vzdelávacieho procesu našich žiakov a slúžia im na
osvojovanie nových poznatkov názornou, hravou a príťažlivou
formou. Učebné pomôcky umožňujú rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov, priestorovú orientáciu, predstavivosť, rozvoj
myšlienkových operácií a zmyslového vnímania v každej fáze
vyučovacej hodiny.
Srdečná vďaka!
Riaditeľstvo ZŠ Výčapy - Opatovce
a špeciálny pedagóg Mgr. Eva Veseličová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Od 1. apríla 2008 – do 20. júna 2008

Vitajte na svete...

Zostanete v našich spomienkach...

Richard Rotter, Natália Rolfesová, Martin Smutný, Da- Veronika Mitková, Milan Vacho, Ján Michalčík, Rozália
mian Kuna, Marianna Kopčeková, Tamara Čuláková
Kováčová, Emília Čuláková, Rozália Kunová
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Vďaka ti, mamička..........
Deň matiek ako oﬁciálny sviatok vznikol v USA v roku
1914, kde ho prezident Woodrow Wilson vyhlásil za
Deň verejného vyjadrenia lásky a úcty matkám. Onedlho prevzali tento sviatok aj Európania. U nás bola
tradícia Dňa matiek následne obnovená po roku 1989,
keď sa sviatok
začal
sláviť
každoročne, v
druhú májovú
nedeľu.
A tak tomu
bolo aj tento
rok, presnejšie
11. mája.

S básňou, piesňou a tancom pozdravili naše milované
mamičky a starostlivé babičky deti z materskej a základnej školy. Najúprimnejší boli tí najmenší škôlkari, kde
radosť z vystúpenia sa striedala so slzami v očkách.
Nechýbal ani rytmický program mažoretiek a gymnastiek.
Nie je nič krajšie ako láska vyjadrená detským srdiečkom.
A tak všetkým mamičkám, babičkám i prababičkám
prajeme dostatok lásky a úcty po celý rok, nielen v tento deň.
Ing. Gabriela Jánošková
Mgr. Patrícia Halászová

Nultý ročník Behu obnovenými ulicami Výčap – Opatoviec
Občianske združenie Klub mladých športových nádejí
v rámci svojej činnosti v nedeľu 18. mája zorganizoval
nultý ročník bežeckého podujatia pod názvom Beh obnovenými ulicami Výčap – Opatoviec.
Za pochmúrneho počasia, ktoré neskôr vyvrcholilo príjemným májovým dáždikom, v desiatich kategóriách súťažilo celkom 58 účastníkov, na tvárach
ktorých bolo možné badať nezlomnú túžbu podať čo
najlepší športový výkon. V jednotlivých kategóriách
najpočetnejšie zastúpenie mali kategórie žiakov rozdelené podľa ročníkov. Pre organizátorov podujatia
potešujúca bola i účasť súťažiacich v kategóriách ženy
a muži, v ktorých boli vytvorené dve vekové kategórie. V
každej kategórii prvé tri miesta boli odmenené vecnými
cenami, ktoré poskytli v rámci sponzoringu spoločnosti
FLAGA Progas, Hagard:Hal, Miva plast a kaviareň Avalon.

Dobrá nálada, o ktorú sa staral D.J. Jozef Bomboš,
ako i úprimná radosť z vydareného podujatia sa stali
dostatočnou motiváciou na to, aby sme sa o rok opäť
spolu stretli.
OZ KMŠN

Víťazi jednotlivých kategórií:
žiaci MŠ
žiaci I. - II. ročník
žiaci III. – IV. ročník
žiaci V. - IX. ročník
- chlapci
- dievčatá
stredoškoláci
ženy do 40rokov
ženy nad 40 rokov
muži do 40 rokov
muži nad 40 rokov

Samuel Holúbek
Jakub Tóth
Adrián Čulák
Peter Arpáš
Simona Chrzaszczová
Swen Jurkin
Zuzana Tóthová
Ingrid Jurkin
Jozef Kováč ml.
Boris Jurkin

Život obce
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Sviatok našich detí
Tak, ako sa už stalo dobrým zvykom, aj toho roku
občianske združenie Škôlkarik spolu s Klubom mladých
športových nádejí a s ﬁnančnou podporou obecného úradu zorganizovalo pre naše deti MDD pod názvom Detská
olympiáda.

Tento rok nám počasie vyšlo v ústrety a naše deti si
mohli naplno vychutnávať pripravené atrakcie, ktoré sa
niesli v znamení športov letných olympijských hier. Na
úvod prijal naše pozvanie Kynologický klub Čakajovce,
ktorého členovia nám predviedli výcvik psov, čo bolo pre
naše deti nielen zábavné, ale i poučné. Náš symbolický
olympijský oheň neopakovateľným športovým krokom
zapálil poslanec obecného zastupiteľstva a člen Klubu
mladých športových nádejí, pán Jozef Holúbek, ktorý v
mene detí privítal aj pána starostu. Po tomto slávnostnom
otvorení olympiády sa deti plné entuziazmu vrhli na nasledovné stanovištia: futbal, tenis, basketbal, skok do diaľky,
prekážkový beh, hod do cieľa a iné zábavné športové disciplíny. Na každom stanovišti súťažilo celkovo 170 detí,
kde získavali body podľa svojho výkonu a po absolvovaní
všetkých disciplín bol ich celkový výkon zhodnotený a odmenený medailou a sladkou odmenou.
Po skončení súťaženia sa však Deň detí ani zďaleka
neskončil, pretože pokračovala voľná zábava s hudbou.
Mimochodom, nielen pre deti. Deti šantili na celom
ihrisku, mohli sa občerstviť a nadobudnúť novú energiu
v pripravenom bufete. Zaujímavé je, že niektoré z nich tak
urobili ešte skôr, ako nejakú energiu vôbec vydali.:-) Takto
sme sa zabávali až do neskorých večerných hodín. Finančné
prostriedky, získané z bufetu, a dobrovoľné vstupné budú

použité na pomôcky v materskej škôlke (DVD prehrávač a
zásobník na pitný režim do jednej triedy).
Finančné prostriedky z tomboly, ktorú organizoval Klub
mladých športových nádejí, budú použité na dokončenie
ihriska.
Na záver by som chcela skonštatovať, že nie je ľahké
pripraviť pre deti takej veľkej obce ako je naša takéto
zábavné popoludnie. Vyžaduje si to obetovanie voľného
času, energie na úkor vlastnej rodiny a zapojenie nejedného
jej člena. Preto by som chcela poďakovať všetkým rodinám
a mladým ľuďom, ktorí nám podali svoju pomocnú ruku,
pomohli doviesť, postaviť a zrealizovať olympijské hry a
akýmkoľvek spôsobom nás podporili.
No v prvom rade veľké poďakovanie patrí pani Janke Kunovej, ktorá bola hlavnou iniciátorkou Dňa detí 2008 vo
Výčapoch – Opatoviciach. Aj napriek svojej rodičovskej a
pracovnej vyťaženosti nás dokázala zorganizovať a vybaviť
veci tak, aby deťom nič nechýbalo a to všetko bez nároku

na nejakú odmenu, ak nerátame úprimnú radosť našich
detí.
Verím, že tohtoročný sviatok Dňa detí nebol posledný a že
inšpiroval viacerých rodičov prispieť svojimi možnosťami,
skvalitniť ho a obohatiť o nové zážitky. Našou radosťou
bude, ak sa našich akcií bude zúčastňovať stále tak veľa
detí a ak sa na ich radosť a úspechy v súťažení prídu pozrieť
aj ich rodičia, starí rodičia a tiež zástupcovia našej materskej škôlky.
Stojí to za to, premeniť svoju nezištnú ochotu za detský
úsmev.
Mgr. Martina Kováčová
OZ Škôlkarik

Obecná knižnica Výčapy - Opatovce
oznamuje svojim čitateľom, že obohatila knižničný fond o 45 nových titulov
od najčítanejších autorov.
Nákup kníh v hodnote 9 992,- Sk zahŕňa

tituly pre dospelých čitateľov, knihy pre
tínedžerov, detské rozprávkové knihy a
detské encyklopédie.
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!
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Na rozlúčku
Stalo sa už tradíciou, že predškoláci absolvujú
rozlúčkový výlet do Bojníc. Ani tento rok sme tradíciu

neporušili a začali sme výlet plánovať.
Deti sa už nevedeli dočkať, učiteľky s vervou zháňali dozor z radov rodičov.
Nie je ľahké nájsť spomedzi zaneprázdnených rodičov
dostatok nadšených a hlavne odvážnych rodičov. Veď
čo si budeme navrávať, vybrať sa s dvadsiatimisiedmimi
deťmi vlakom do Bojníc, to chce poriadnu dávku odvahy…
Ale predsa sa to podarilo, dozor bol zabezpečený, suchá
strava z jedálne objednaná, deti navnadené, už len aby
to počasie vyšlo.
Ale čert nikdy nespí, a tak, ako po iné roky, tento rok
sa oblaky zgrupili a rozhodli sa, že práve deň nášho
dlhoočakávaného výletu je ten najvhodnejší na lejak.
No presvedčte deti, že keď prší, výlet sa nekoná… Nevadí, veď nie sme z cukru, vybrali sme sa teda do toho

CHOVATEĽSKÉ
ZÁHRADKÁRSKE RYBÁRSKE
POTREBY

upršaného počasia s nádejou, že sa počasie umúdri
/cesta je predsa dlhá a Bojnice ďaleko/.
Po príchode do Prievidze aj Bojníc trochu pršalo, ale
predsa bolo na nás slniečko zvedavé a predieralo sa
pomedzi oblaky.
Návšteva ZOO zožala očakávaný úspech, zvieratá boli
ako vždy zaujímavé a fascinujúce. Opice, šelmy, ryby,
slony, všetky zvieratá boli rovnako obdivované. Deti
boli neúnavné a stále rovnako nadšené.
Po dlhej prechádzke nasledoval obed, ako inak, v
reštaurácii. Deti sa správali slušne, jedlo im chutilo a
personál bol zhovievavý.
Nastal čas odchodu a nám neostávalo iné, ako sa
rozlúčiť s malebným mestečkom Bojnice a vybrať sa na
dlhú cestu domov.
Deti boli plné zážitkov a emócií, celou cestou živo diskutovali, miestami napodobňovali zvieratá v ZOO.
Sprievodcom vo vlaku sme vysvetlili, že sa hrajú na zvieratá a tí vôbec deti neupozorňovali, aby boli tichšie a
pod. Musíme povedať, že boli veľmi trpezliví, za čo im
patrí veľká vďaka.
Po šiestej hodine večer sme šťastne dorazili pred MŠ,
kde nás už čakali rodičia.
Deti sa plné zážitkov rozpŕchli k rodičom a my sme sa
tešili, že sme sa vrátili všetci, bez zranení. A pomaly
zasa začíname rozmýšľať nad ďalším ročníkom výletu
do ZOO Bojnice.
Na záver by sme sa chceli poďakovať obecnému úradu,
ktorý prostredníctvom OZ Škôlarik umožnil bezplatné
absolvovanie tohto nezabudnuteľného výletu.
Mgr. Jana Kunová

Katarína Kolláriková
Výčapy - Opatovce 523

V našej predajni si Vám dovoľujeme ponúknuť svoje služby v oblasti predaja a sprostredkovania chovateľského,
záhradkárskeho a rybárskeho sortimentu.
Kŕmne zmesi pre nosnice, kurčatá, zajace, morky, kačice,
komponenty.
Krmivá pre psy, mačky, ryby, exotické vtáky a hlodavce.
Potreby pre rybárov – vnadiace zmesi, háčiky, olovká, silóny,
udice, navijaky, a iné.
Živé zvieratá – vtáky a hlodavce .
Osivá, sadivá, hnojivá, postreky a iné.

Tešíme sa na Vašu návštevu

Život obce
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Hviezda bez manierov...
V jeden slnečný deň som si zapla televízor hneď ako som prišla z práce
domov, i keď to nemám vo zvyku. Mala som totiž avízo, že v relácii
Reﬂex uvidím niekoho, koho poznám. A naozaj tam niekto taký bol
– Tomáš Bezdeda. I keď Tomáša nepoznám osobne, tú osôbku, ktorá
stála vedľa neho a tešila sa zo stretnutia s ním, poznám veľmi dobre.
Veď kto by už nepoznal Gizku Billíkovú? Gizka sa vrátila z Ameriky
a Tomáš bol prekvapenie resp. odmena za získané zlato.Čo robila
v Amerike a aké zlato vlastne doniesla, sme sa opýtali jej mamičky,
pani Emílie Billíkovej.
Aký bol dôvod vášho amerického „výletu“?
V dňoch 18. mája – 5. júna 2008 sme sa na pozvanie Americkej gymnastickej federácie zúčastnili dvoch súťaží. Prvá súťaž bola v štáte Tenessie a druhá bola v meste Atlanta. Boli to Letné národné špeciálne
olympijské hry Severnej Ameriky. Nakoľko Gizka cvičí najvyššiu výkonnostnú triedu, ktorú na celom svete dosiahlo len 6 športovkýň,
privítali sme možnosť opäť sa stretnúť a zmerať si sily. Celkove sa
súťaže zúčastnilo 140 gymnastov z Anglicka, Mexika, Kanady a Nórska. Náš tím reprezentovala Gizela, ktorá súťažila v umeleckej gymnastike v štyroch individuálnych zostavách a v jednej uniﬁkovanej so
svojou sestrou Máriou. Na súťaži sa nám darilo, za každú individuálnu
disciplínu Gizka získala zlaté medaily a za spoločnú zostavu s Máriou
získali tiež dve zlaté. Spoza veľkej mláky si spolu doviezli 12 zlatých
medailí.
Ako sa o Gizke v Amerike dozvedeli?
Pozvanie na súťaž dostala Gizka na základe jej športových výsledkov na
Svetových letných špeciálnych olympijských hrách v Šanghaji. V Číne
sme sa týchto hier zúčastnili minulý rok v septembri. Nakoľko ARABESKA (pozn. red. Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, športu a tanca mentálne postihnutých) je členom špeciálnych
olympiád na Slovensku, naši športovci sú oﬁciálni reprezentanti,
ktorí systematicky trénujú počas celého roka a pripravujú sa na
súťaže. V roku 2006 sa zúčastnili celoslovenskej kvaliﬁkačnej súťaže
v Trenčíne a na základe dosiahnutých výsledkov bola Gizka a ešte
jedna športovkyňa, Romana Trizňová z Lužianok, nominovaná na hry
v Číne. Dúfam, že nie sme neskromné, keď poviem, že toto pozvanie
na súťaž sme dostali ako pozvanie pre najlepšiu gymnastku na svete v
najvyššej výkonnostnej triede na svete. Nakoniec, tak sa vyjadrila o nej
aj riaditeľka pretekov, keď ju predstavovala. Dosiahnutá známka na
súťaži 9,2 bodu z celkového počtu 10 bodov je toho dôkazom.

V septembri v Číne, v máji
v Amerike – vy teda toho
dosť nalietate. Športová
výstroj a účasť na takýchto vrcholových športových
podujatiach musí riadne
zaťažiť rodinný rozpočet,
nie?
Je to smutné, hendikepovaní športovci sú reprezentanti, ich výkon
je vrcholový, ale pre sponzorov nie sme atraktívni, a tak ﬁnancie na
možnosť prípravy, ale aj športovú výstroj sa získavajú veľmi ťažko. Gizka je vlastne už dospelá, dostáva len invalidný dôchodok, z ktorého
si tieto aktivity nedokáže ﬁnancovať sama. Na tréningy a najmä na
nájom získava ﬁnancie ARABESKA z grantov, dotácií a z darov 2 %
daní.
Pre gymnastku je nevyhnutné cvičiť s kvalitným náčiním a v predpísaných gymnastických dresoch, náklady na zabezpečenie výstroje sú
dosť vysoké, len jeden dres stojí 4 000,- Sk a gymnastka ich potrebuje
za jeden rok 5. Náčinie sa pohybuje v rozmedzí 1 600 - 2 000,- Sk
a gymnastické špičky 1 600,- Sk. Trénuje v nich každý deň a za mesiac poctivého tréningu sú ,,zlikvidované“. Je to len zlomok nevyhnutných nákladov, ktoré nie sme schopní ﬁnančne kompenzovať z nášho
rodinného rozpočtu.
Tak to bolo aj v prípade jej prípravy na olympiádu. Vo ﬁnančne
najnáročnejšom období nám pomohla Obec Výčapy -Opatovce, ktorá
nám prispela na rehabilitačnú prípravu a športovú výstroj a náčinie
sumou 25 000,- Sk.
V prípade zdravých športovcov, ktorí nie sú sociálne odkázaní a
v tímových športoch zarábajú peniaze, sa nik nepozastaví nad stotisícovým sponzoringom a podporou, mňa však trochu zarazila
skutočnosť, že podpora zo strany obce pre reprezentantku niektorým
ľuďom prekážala. Koľko ľudí, toľko názorov, ja som však šťastná, že
Gizka úspešne a dôstojne reprezentuje aj našu obec na celom svete.
Ešte jedna otázka na záver. Gizku po prílete na letisku čakal
Tomáš Bezdeda. Prečo práve on? Bolo to pre ňu prekvapenie?
Bolo a veľmi veľké. My sme to s Máriou vedeli, pretože za zlato to
mala sľúbené. Gizka však nič netušila, a tak po prílete stála asi minútku ohúrená a nevedela, či je tam Tomáš kvôli nej alebo len náhodou.
Bola šťastná, pretože je jej platonickou láskou a zároveň aj spevákom,
ktorého piesne počúva.
Predsa ešte jedna otázka. Gizi toho vo svojich 25 rokoch veľa
dosiahla, je hviezda. Má Gizka nejaké hviezdne maniere?
Gizka je skromná a aj keď si povie, ja som hviezda, nedáva druhým
pocítiť, že je niečo viac. A maniere? Veruže má, ale nie hviezdne, ale
také ako každý človek. Výchova dieťaťa s postihnutím je náročná, ale
aj ono má nárok na svoju pubertu, maniere a aj chyby.
Ak dovolíte, na záver by som sa rada poďakovala za priestor, ktorým ste
nám umožnili informovať o Gizke a jej úspechoch. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám pomáhajú, povzbudzujú nás, ale predovšetkým rodnej obci, jej
predstaviteľom, ktorí schválením dotácie Gizke umožnili pripraviť sa na
tieto súťaže a majú veľký podiel na jej úspechoch.
lh
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Naši malí pútnici
My dospelí sme príliš
zameraní na svoje
starosti. Chýba nám
detská radosť, ktorá
by bola našou silou.
Prvé písmeno slova
radosť je eRko Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí,
ktoré každoročne v
spolupráci s katolíckymi farnosťami a
Pápežskými misijnými dielami organizuje projekt Dobrá
novina. Teda kolednícku akciu slovenských detí spojenú
so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Ukazuje na potrebu objavovať radosť v
rodinách.
A Duch radosti sprevádzal aj akciu v Rajeckej Lesnej,
v sobotu 10. mája. Stáva sa to už tradíciou, že sa malí
koledníci Dobrej noviny z celého Slovenska stretávajú
na Misijnej púti. Tohtoročného, siedmeho ročníka sa
zúčastnili i mladí pútnici z výčapskej a jelšovskej farnosti. Niesol sa v znamení modlitby (Lk 11,1).
Začnime však od začiatku.
Naše putovanie začalo svoju premiéru, keď sme zbadali

veže baziliky. My, iba kvapka v mori, v oceáne päťtisícich
malých veriacich. Niečo fantastické! Naša cesta však
týmto ani zďaleka nekončila.
S úžasom sme si prezreli obdivuhodné dielo ľudských
rúk Slovenský Betlehem, ako zaujímavú učebnicu
histórie, v ktorej sa spája scéna Božieho narodenia
s rôznorodosťou slovenských regiónov s najvýznamnejšími miestami a pamiatkami.
Ten pravý zmysel nášho putovania však odštartovala
modlitba. Prostredníctvom spoločnej katechézy (ktorá
sa začala ešte vo farnostiach) sme mohli v nej objaviť
slová vďaky, prosby, odpustenia i chvály.
Naša púť pokračovala cestou na Kalváriu, štrnástimi
zastaveniami Krížovej cesty. Aby sme si pripomenuli
bremeno kríža, každý vyniesol na vrch Kalvárie kamienok, väčší či menší, každý svoj. Po „náročnom výstupe“
padol vhod dúšok pramenistej liečivej frivaldskej vody.
Vyvrcholením dňa bola slávnostná svätá omša. Nitriansky diecézny biskup, Mons. Viliam Judák všetkým
zaželal, aby aj v každodennom živote pociťovali pokoj,
radosť a jednotu ako prejavy Ducha Svätého. Ako svoj
obetný dar sme ponúkli čisté zošity, ktoré poputujú
núdznym školákom v rómskych osadách.
Misijná púť detí je príležitosťou oživovať vieru detí prostredníctvom stretnutia s kamarátmi z viacerých farností. A pre nás dospelých aj radostným zážitkom vidieť
množstvo detí, spievajúcich a modliacich sa za iných.
Mgr. Patrícia Halászová

Vinohrady, vinohrady, tajomné sú vaše rady
Vinohrad dobre rodí, keď doň hospodár často
chodí.
Zachovávajúc staré zvyky, popoludní, dňa 24 mája
2008, pri príležitosti sviatku svätého Urbana, patróna
vinohradníkov, sa vo vinohrade konala pekná slávnosť.
Kňazi našej farnosti posvätili vinohrady a spolu s ostatnými prítomnými sa pomodlili za bohatú úrodu.

Po krátkej pobožnosti sa ľudia rozišli do svojich vinohradov, kde pripravili malé pohostenie. Nechýbali
koláčiky, pagáče, sladkosti a samozrejme každý sa pochválil so svojím aromatickým vínom. Večerné posedenie v prírode, keď vánok osviežoval vzduch, keď vtáčiky
trilkovali, končilo pod hviezdnou oblohou.
Práca vo vinohrade si vyžaduje celoročnú, ťažkú prácu. Ešte je na poliach sneh, keď sa vinná réva strihá a
viaže. Nasleduje okopávanie, čistenie, postrekovanie.
Na jeseň, keď lúče slnka naplnia bobuľky hrozna šťavou
a sladkosťou, sa začína oberačka. Po vylisovaní a
vykvasení sa vyrába víno. Číre, aromatické víno, ktoré
skrýva v sebe teplé lúče slnka, sladkosť bobúľ, ale aj pot
a drinu vinohradníka. Tak málo stačí k šťastiu, dúšok
vína.
Pochválené buď vínečko až naveky.
Ing. Gabriela Jánošková
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Krátke zhodnotenie súťažného ročníka 2007/2008
Po vypadnutí prvého mužstva z krajskej súťaže stála pred
nami úloha po 16 rokoch zhostiť sa účinkovania v okresnej
súťaži. Prvé výsledky boli rozpačité, ale mužstvo sa postupne
dostávalo do herného tempa. Káder mužstva bol na jeseň
úzky, z čoho vyplývalo, že sme museli v zostave mnohokrát
improvizovať. Striedali sa dobré výsledky so slabšími. Aj
vzhľadom na tieto skutočnosti a pri chybe v poslednom
zápase (neoprávnený štart Pavloviča) zasypaného snehom
(mimochodom hralo sa len u nás) ktorý bol kontumovaný
v náš neprospech, sme v konečnej jesennej tabuľke obsadili
8. miesto so ziskom 23 bodov. Prípravu na jarnú časť súťaže
sme začali iba 3 týždne pred začatím súťaže už s novým kormidelníkom, Vladimírom Svoradom, ktorý vystriedal Jaroslava Dekýša. Po úvodnej prehre mužstvo akoby nabralo
nový dych a celú jarnú časť odohralo v impozantnom štýle.
A aj napriek dvom nezvládnutým zápasom (Nová Ves n.
Žitavou, Vinodol) a za pomoci „ostaršených“ hráčov dorastu, ktorí striedavým štartom dopĺňali A - mužstvo, za čo
dorastencom ďakujeme, sa stalo mužstvo Výčap – Opatoviec najúspešnejšie mužstvo jarnej časti.
V konečnom účtovaní sme obsadili 3. miesto so ziskom 51
bodov. Pred nami skončili len Janíkovce a Rumanová, ktorí
odmietli ponuku Oblastného futbalového zväzu na postup
do vyššej súťaže, na základe čoho sme boli ohlásený aj my.

Naša reakcia bola tiež záporná z dôvodu ﬁnančnej náročnosti krajskej súťaže, ktorú bohužiaľ u nás nevieme pokryť.
Takže aj budúci ročník pokračujeme v okresnej súťaži.
1. Janíkovce
2. Rumanová
3. Výčapy - Opatovce
4. Chrenová
5. Zbehy
6. Klasov
7. Žitavany
8. Lehota
9. Čechynce
10. Čeľadice
11. Vinodol
12. Sľažany
13. Topoľčianky
14. Nová Ves n/Ž.
15. Selice
16. Č. Kľačany

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18
19
15
15
14
14
12
13
11
13
11
11
10
10
8
8

5
1
6
5
5
4
8
5
8
1
6
5
8
2
5
2

7
10
9
10
11
12
10
12
11
16
13
14
12
18
17
20

64:36
52:33
63:42
61:39
60:30
59:44
42:43
55:56
51:56
48:65
32:42
38:42
48:58
44:58
46:79
37:77

59
58
51
50
47
46
44
41
41
40
39
38
38
32
29
26

(+14)
(+13)
(+6)
(+5)
(+2)
(+1)
(-1)
(-1)
(-4)
(-5)
(-6)
(-7)
(-7)
(-13)
(-16)
(-19)

NAJLEPŠÍ STRELCI: 24 - R. Endrödy (Chrenová)
23 - J. Martonka (Výč.-Opatovce), 21 - R. Galo
(Janíkovce)

Dorastenci vkročili do súťaže razantne, až takým spôsobom, že na jeseň nenašli premožiteľa. Zišli sa silné ročníky Výčapy – Opatovce – Alekšince 1:1 (na pok. kopy 5:4)
3:0
futbalovo nadaných chlapcov, s ktorých si môžeme do Výčapy – Opatovce – Lapáš
Týmto víťazstvom sa hráčom dorastu otvorila možnosť
budúcnosti vychovať domácich hráčov pre prvé mužstvo.
Jesennú časť ukončili dorastenci suverénnym spôsobom, postupu do V. ligy. Bohužiaľ, aj túto možnosť sme museli
keď skončili na 1. mieste s 11. víťazstvami a dvoma remízami odmietnuť, už zo spomínaných ﬁnančných dôvodov.
so skóre 60:8. Prípravu na jarnú časť začali súbežne s prvým I. A – trieda - DORAST
mužstvom a pokračovali v nastúpenom kurze. Až o niekoľko
zápasov sa prejavila skutočnosť dvojitého štartu niektorých
1. Výčapy - Opatovce 26 19 7 0 110:17 64
dorastencov a to únavou a vyčerpanosťou kľúčových hráčov
2. Sľažany
26 19 5 2 83:26 62
dorastu. Súťaž sa vyvinula tak, že sa rozhodovalo v posled3. Č. Kľačany
26 19 2 5 103:39 59
ných dvoch kolách medzi nami a Sľažanmi.
4. Klasov
26 17 2 7 82:41 53
Víťazstvo v poslednom zápase v Klasove nám zabezpečilo
5. Žitavany
26 15 4 7 94:43 49
víťazstvo súťaže, bez ohľadu na ďalšie výsledky. Bohužiaľ
6. Zbehy
26 15 2 9 91:68 47
tento zápas naši dorastenci prehrali 5:3. Avšak Klasov
7. Vinodol
26 12 5 9 92:73 41
urobil technickú chybu (neoprávný štart hráča), na ktorú
8. Lehota
26 10 3 13 57:77 33
došli naši hráči počas zápasu a funkcionári dotiahli vec do
9. Nová Ves n/Ž.
25 9 2 14 53:92 29
úspešného vyriešenia (výsledok posledného zápasu sa kon10. Rumanová
24 6 3 15 49:71 21
tumoval v náš prospech). Týmto pádom sa naše mužstvo
11. Čechynce
26 6 1 19 52:103 19
dorastu kvaliﬁkovalo do baráže o víťaza ObFZ Nitra, čiže
12. Čeľadice
26 5 3 18 41:105 18
postup do krajskej súťaže.
13. Jarok
26 5 2 19 62:111 17
Táto baráž sa odohrala v sobotu 21. júna 2008 a na veľké
14. Selice
25 2 1 22 26:129 7
potešenie naše mužstvo vyhralo s týmito výsledkami:
Záverom by som sa rád poďakoval všetkým, ktorí sa pričiňujú rôznym spôsobom o chod futbalu vo Výčapoch
– Opatovciach aj napriek neľahkým podmienkam sa snažia udržať úroveň futbalu hodnú mena Výčapy – Opatovce.
Stanislav Balko
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Obecný úrad
Výčapy - Opatovce
vás pozýva na oslavy
64. výročia SNP
a
Dňa Ústavy SR,
ktoré sa budú konať
v sobotu 30. augusta 2008
so začiatkom o 19.00 hod.
pri pomníku padlých hrdinov.

.
0

Jednota dôchodcov Slovenska
Základná organizácia Výčapy – Opatovce
pozýva pri príležitosti 10. výročia založenia
Základnej organizácie Výčapy - Opatovce
všetkých svojich členov
na priateľské posedenie,
ktoré sa uskutoční dňa 23. augusta 2008
v sále Kultúrneho domu
vo Výčapoch – Opatovciach.
V programe vystúpia súbory
zo Zbehov, Lužianok, Lehoty a Bádic.

1

Tešíme sa na vašu účasť!

vás srdečne pozýva
na 3. ročník
minifutbalového turnaja

CUP
- CUP
C UP

Dňa 21. apríla 2008 sa uskutočnil
v našej obci odber krvi,
na ktorom sa zúčastnilo 25 darcov.
Národná transfúzna stanica Nitra
a Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža
srdečne ďakuje všetkým darcom.

ktorý sa uskutoční

v sobotu 5. júla 2008
na futbalovom ihrisku
vo Výčapoch – Opatovciach.

Uzávierka budúceho čísla obecných novín Život obce bude 19. septembra 2008.
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