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Prišiel Mikuláš aj čert

Radostné
Vianočné sviatky,
veľa šťastia, lásky
a porozumenia
v roku 2013
želá redakcia
Aké budú dane a poplatky
v budúcom roku?
Foto: J. Čuláková

Niektoré deti museli nájsť veľa odvahy, aby si prišli pre balíček, keďže čert
nikdy nespí...

Foto: JČ

Zrekonštruovanú MŠ si prišli
pozrieť zástupcovia z EÚ

Foto: archív ZŠ

Imatrikulácie – prvákov prijali do
žiackeho cechu

Sčítanie obyvateľov –
maďarčina v obci postupne
zaniká

Foto: M. Čulák

Naši malí športovci z Futbalovej
akadémie prepísali históriu
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Detské očká opäť zažiarili
V piatok 7. decembra sa sála kultúrneho domu naplnila rodičmi a ich ratolesťami. Deti s obavami aj radosťou a niektoré
s malou dušičkou očakávali príchod Mikuláša spolu s jeho pomocníkmi. Ako už
sa stalo dobrým zvykom, deti Mikuláša
privolali a ten ich nesklamal a naozaj prišiel.
Na radosť všetkých detí ale bol sám - čertisko neprišiel. A tak uvoľnené deti z ma-

terskej školy predviedli krátky program
a potom už všetky deťúrence očakávali
sladkú odmenu.
Ale čo to? Zaznelo búchanie, klopanie zo všetkých strán a veru nielen deti,
ale aj mnohí rodičia sa zľakli, čo sa deje.
Predsa len asi všetky deti celý rok neboli
poslušné a ten čertisko si tých huncútov
prišiel pozrieť. A bol naozaj strašidelný,
takže v sále sa ozýval aj nefalšovaný plač

a nechýbali slzičky. Deti ale boli statočné
a aj keď tí menší potrebovali pri preberaní darčeka pomoc mamičky alebo otecka,
všetci si nakoniec k Mikulášovi prišli balíček prevziať. A balíčkov bolo neúrekom
– niekoľko košov, za čo chceme poďakovať
vedeniu obce.
Ďakujeme Ti, Mikuláš, že si na nás nezabudol a prišiel si nás potešiť.
Jana KUNOVÁ

Foto: J. Čuláková
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Rok 2012 bol pre našu obec úspešný
Opäť tu máme december a s ním spojený sviatočný čas Vianoc. Už len pár dní nás delí od chvíle stretnutia starého roka s novým.
Tak ako každý rok, aj tento mi dovoľte, vážení spoluobčania, aby som v poslednom tohtoročnom vydaní obecných novín pár
riadkami zhrnul dianie v našej obci.
Rok plný investícií
V januári bol vypracovaný projekt Bezpečná obec Výčapy-Opatovce, v rámci ktorého
bol v našej obci nainštalovaný kamerový systém. Inštalácia šiestich kamier potvrdila ich
význam a opodstatnenosť. Nasvedčuje tomu
aj skutočnosť, že na základe podnetov obyvateľov obce a následného vyhľadania v „archíve kamerového systému“ sa podarilo vypátrať
stratený bicykel, odcudzenú tabuľku evidenčného čísla motorového vozidla ako aj usvedčiť mládež poškodzujúcu obecný majetok.
Február patril k tým žičlivejších. Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
sme boli vyzvaní k podpisu dodatku zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných
prostriedkov na realizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizácia objektu Základnej
školy Výčapy-Opatovce. Podpísanie dodatku
zmluvy znamenalo odsúhlasenie a následné spustenie realizácie projektu. V období
mesiacov marec až september boli na škole vykonané stavebné práce spočívajúce
vo vylepšení tepelno-technických vlastností
budovy, výmene podláh a nových maľoviek.
Za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu bola v rámci projektu zriadená nová učebňa s informačno-komunikačnou technológiou a moderná jazyková učebňa. Pribudli
nové interaktívne tabule, lavice so stoličkami
a skrinkami na osobné veci žiakov. Stavba
bola odovzdaná a skolaudovaná v septembri.
Po rekonštrukcii miestnej komunikácie na domovine, vybudovaní chodníka
a parkoviska pred základnou školou sa vykonávanie ďalších prác v rámci projektu
Regenerácia centra obce Výčapy-Opatovce
presunulo k budove obecného úradu. Tu
nám postupne vyrástlo nové parkovisko,
námestie so zeleňou, fontánou, detským
ihriskom a mobiliárom. V areáli školy bola
postavená stavba - hygienické zariadenie
s prezliekarňou, urobili sa sadbové úpravy
v areáli základnej školy. Práce boli ukončené
v mesiaci september a následne v mesiaci október bola stavba skolaudovaná.
V mesiaci apríl začali práce aj na projekte
Centrálny park Výčapy-Opatovce. V rámci tohto projektu boli v zelenom páse časti
obce Opatovce vytvorené dve oddychové zóny s lavičkami, doplnené drevinami
a kvitnúcimi krami. Mesiac apríl sa niesol
aj v znamení jednaní so zástupcami slovenskej sekcie Európskej banky pre obnovu
a rozvoj /EBRD/. Predmetom týchto bola realizácia schváleného projektu Rekonštrukcia
materskej školy. Po predložení potrebných

formalít (projektová dokumentácia, rozpočet
a iné účtovné doklady vzťahujúce sa k hospodáreniu obce za predchádzajúce obdobia)
boli obci z grantového programu MUNSEFF
schválené úverové prostriedky. Stavebné práce spočívajúce vo výmene okien a dverí, zateplení fasády a strechy ako aj hydraulickom
vyregulovaní vykurovacieho systému sa urobili v júli a auguste a všetko bolo skolaudované v septembri.
Na realizáciu týchto investičných akcií boli
získané finančné prostriedky z EÚ, ŠR, dotácií a grantov vo výške 901 500 eur. Z vlastných zdrojov obce išlo na dofinancovanie
83 500 eur.
Kultúrny rok
Veľmi kladne si dovolím hodnotiť aj oblasť
kultúrnospoločenského života obce. Som
nesmierne rád, že pribúdajúce kultúrne,
spoločenské a športové podujatia odzrkadľujú dobrú spoluprácu obce s organizáciami
a združeniami v obci. Výsledkom tejto spo-

Zrekonštruovanú materskú školu si prišli
pozrieť zástupcovia z viacerých štátnych
aj európskych inštitúcií. Foto: JČ
lupráce bolo veľa zaujímavých a kvalitných
podujatí. Z týchto mi nedá nespomenúť pravú Fašiangovú zabíjačku spojenú s ochutnávkou vín organizovanú miestnym vinohradníckym spolkom, Beh obcou organizovaný
Klubom mladých športových nádejí, ktorý sa
už päť rokov teší záujmu takmer všetkých vekových kategórií obyvateľov obce, vydarenú
premiéru Súťaže vo varení guláša a Rodinného futbalového turnaja, ktorý bol sprievodným podujatím Dňa detí, či 3. ročník Vodného futbalu, ktorého sa tento rok zúčastnilo
rekordných dvadsať mužstiev. Obdobne premiéra Kultúrneho leta sa niesla v znamení
nielen vysokej návštevnosti ale aj profesionálnej úrovne a to hlavne vďaka určite nezabudnuteľnému vystúpeniu hosťa podujatia Pavla
Hammela. Osobitnú pozornosť si dovolím venovať našim seniorom zo Základnej organizácie JDS. Z hľadiska počtu jej členov je štvrtou najpočetnejšou seniorskou organizáciou
v našom okrese. O ich sile nehovorí len

ich počet ale aj vysoká spevácka úroveň
skupiny Nádej, ktorej v tomto roku silne
konkuruje aj skupina našich heligonkárov
v zložení Ján Rapan a Pavol Svorad, ktorých
dopĺna v hre na ozembuch Ladislav Žigo.
O tom, že naši seniori sú, ako sa hovorí, „nielen do koča ale aj do voza“ svedčia nielen ich
aktivity v podobe súťaží ako Superbabička
či Športový deň, ako aj ich nezištná pomoc
pri upratovaní priestorov materskej školy
po rekonštrukčných prácach a čistení potoka
pri ihrisku. Za túto ich pomoc im vyslovujem
nielen slová vďaky ale aj úcty a obdivu.
Ekologický rok
Ďalšou významnou oblasťou, ktorej je aj
z mojej strany venovaná pozornosť, je oblasť odpadového hospodárstva. Nie je to len
z dôvodu narastajúceho množstva odpadu
a vplyvu na životné prostredie. Je to hlavne
z dôvodu neustále zvyšujúcich sa nákladov
na likvidáciu odpadu. Určite mnohí z vás
postrehli, že v mesiaci október bola schválená novela zákona o odpadoch. Jej schválenie by v praxi malo znamenať nielen
zvýšenie pozornosti triedeniu odpadu
a tým znižovaniu množstva komunálneho odpadu, ale aj zvýšenie tzv. zákonných
poplatkov za zneškodnenie tohto druhu
odpadu, ktorý je v našich domácnostiach
dominantný. Z uvedeného dôvodu bol
v minulom roku podaný projekt, v rámci ktorého obec získala z Environmentálneho fondu 67 000 eur na zakúpenie kompostérov. Podľa novely zákona

Hostia sa zaujímali nielen o kvalitu prác, ale
aj o fungovanie našej škôlky – prekvapilo ich,
že za prijateľnú mesačnú sumu sú deti v škôlke celý deň a dokonca tam aj spia, čo v zahraničí nie je bežné. Foto: J.Č
pokračovanie na strane 4
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o odpadoch je obec povinná okrem plastov, papiera a skla separovať aj bioodpad.
Od tejto povinnosti sú oslobodené obce,
ktoré majú zabezpečené kompostéry
na likvidáciu tohto druhu odpadu.
Pokračovať budeme aj na budúci rok, keďže
v súvislosti s triedením odpadu obec v rámci
projektu „Separovaný zber a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných odpadov“ obdržala
v mesiaci september pre každú domácnosť

Hostí z EÚ čakalo bohaté pohostenie a najviac
si pochutnávali na oškvarkových pagáčikoch
a koláčoch, ktoré pripravili naše kuchárky.
Foto: JČ

120 litrové nádoby žltej farby na plasty. V nasledujúcich troch mesiacoch by sme mali obdržať ďalšie 120 litrové nádoby modrej farby
na papier ako aj nádoby zelenej farby
na sklo. Po osadení čipov a čiarových kódov
na nádobách tak každá domácnosť bude
na budúci rok odpad z domácností triediť
do obdržaných smetných nádob. Čipové zariadenie a čiarový kód umožní zaznamenávať množstvo vytriedeného odpadu domácnosťou - producentom. Producent bude mať
prístup k evidencii vytriedeného odpadu
a bude mať tak možnosť skontrolovať si nielen množstvá vyprodukovaného odpadu, dátumy ich zberu ako i náklady na likvidáciu.
Vážení spoluobčania, ďalší kalendárny rok
sa chýli k jeho záveru. Využívam túto možnosť, aby som sa poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného
úradu, všetkým organizáciám a združeniam
v obci pôsobiacim a vám všetkým, ktorí ste sa
akýmkoľvek angažovaním pričinili o ďalšie

O rekonštrukcii škôlky a návšteve, ktorú iniciovala Európska banka pre obnovu a rozvoj,
natočili aj krátky dokument. Foto: JČ
zveľadenie našej obce a zlepšenie života v nej.
V mene svojom ako i v mene obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu
vám a vašim rodinám želám krásne vianočné
sviatky plné radosti, lásky, pokoja a Božieho
požehnania. Do nového roku 2013 prajem
veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a porozumenia. Nech sa nový rok nesie v znamení
množstva úspechov v osobnom ako aj pracovnom živote.
Ing. Jozef Holúbek, starosta obce

Zanikne maďarský jazyk v našej obci?
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je akcia mimoriadneho významu. Vykonaná bola na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Toto najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie poskytlo opäť po desiatich rokoch nielen nové údaje o
počte obyvateľov žijúcich na území Slovenskej republiky, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej
a ekonomickej štruktúre.
Výsledky potvrdili, že starneme
muži
ženy
spolu
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Ženy opäť v prevahe
K rozhodujúcemu okamihu sčítania počet
obyvateľov Výčapov-Opatoviec mierne narástol na 2156, z tohto počtu je 1055 mužov
a 1101 žien.
Aká je naša etnická identita
Niečo nad 94 % (2039) obyvateľov uviedlo slovenskú národnosť, 2,7 % (59) obyvateľov sa hlási k maďarskej národnosti.
Medzi nami žijú 4 ľudia s českou a 1 človek
s chorvátskou národnosťou, zvyšok 2,5 %
(53) túto citlivú informáciu zamlčalo.
Najpočetnejšia je Rímskokatolícka cirkev
Účasť na náboženskom živote, resp. vzťah
k Rímskokatolíckej cirkvi deklarovalo
takmer 90 % (1923). Nositelia náboženského vyznania Gréckokatolíckej cirkvi 3,
Pravoslávnej cirkvi 1, Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania 13, Kresťanských
zborov 1, Cirkvi československej husitskej
2, Bahájskeho spoločenstva 1. Iné vierovyznanie uviedlo 7 občanov a 4,4 % (94) Výčapčanov sa nehlási k žiadnemu duchovnému smerovaniu. U 5,1 % (111) obyvateľov
nebolo zistené žiadne náboženské vyznanie.

Jazyk nášho detstva
Materinský jazyk, alebo jazyk, ktorým nás
učili hovoriť naši rodičia nemusel byť zhodný s národnosťou, no uviesť sa mohol podľa
vlastného uváženia len jeden. Z celkového
počtu 2156 obyvateľov Výčapov-Opatoviec
89 % (1920) uviedlo slovenský jazyk, 7,8 %
(169) občanov rozprávalo v detstve maďarsky, 6 česky, 1 chorvátsky a 2,8 % (60) z nás
svoj rodný jazyk neuviedli.
Doma hovoríme po slovensky
Najčastejšie používaným jazykom vo výčapských domácnostiach je slovenčina.
Uviedlo to 86,2 % (1859) obyvateľov, 5,9 %
(127) občanov rozpráva maďarsky, 7 česky,
4 anglicky, 5 ľudia si nevybrali z ponuky jazykov a u 7,1 % (154) obyvateľov sa používaný jazyk v domácnosti nezistil.
Slovenčina prevláda aj na verejnosti
Z 2156 obyvateľov Výčapov-Opatoviec sa
91,8 % (1980) dorozumieva na verejnosti
slovensky, 2,8 % (61) obyvateľov maďarsky,
5 česky, 6 anglicky, 10 občanov používa
na verejnosti iný jazyk a 4,4 % (94) ľudí výber používaného jazyka na verejnosti neuviedli.

Ľudí s diplomom pribúda
Štatistiky uvádzajú, že v súčasnosti už
na vysokých školách študuje viac než polovica určitej vekovej skupiny, pričom vzdelanie sa považuje za najspoľahlivejšiu poistku
pred dlhodobou nezamestnanosťou. Čo sa
týka nášho vzdelania 16 % (346) občanov
má základné vzdelanie, 17,3 % (373) učňovské bez maturity, 9,6 % (208) stredné odborné bez maturity, 3,9 % (85) úplné stredné
učňovské s maturitou, 19,9 % (429) úplné
stredné odborné vzdelanie s maturitou, 2,7
% (58) občanov má ukončené úplné stredné
všeobecné vzdelanie a 1% (22) tvoria ľudia
s vyšším odborným vzdelaním. Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa má 2,1 % (45) obyvateľov, II. stupňa 9,5 % (205) a vysokoškolské
doktorandské uviedlo 15 osôb. Máme 15 %
(323) občanov bez vzdelania a 47 z nás sa
k svojej vzdelanosti odmietli vyjadriť.
Ako sme na tom s treťou gramotnosťou
Po prvýkrát sa týmto spôsobom zisťovali
i vybrané počítačové znalosti.
50,1 % (1080) trvalo bývajúcich obyvateľov vo Výčapoch-Opatovciach uviedlo, že
vie pracovať s textom. S tabuľkami podľa
vlastného posúdenia dokázalo pracovať
37,7 % (812) a znalosť práce s elektronickou
poštou (e-mailom) potvrdilo 45,4 % (978)
„Áno“ pri práci s internetom vyznačilo 54,4
% (1173) obyvateľov s trvalým bydliskom.
Spracovala Patrícia Halászová
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Ako podať priznanie za byt, stavbu, či pozemok v roku 2013
Od začiatku decembra platí zákon, ktorý
hovorí o čiastkovom priznaní. To je pre občanov novinka a znamená, že aj v priebehu
roka treba podať daňové priznanie, ak nastanú zmeny. No a tí, ktorí nemali zmenu,
si nemusia do konca januára vypĺňať nové
tlačivá.
Prvá informácia je pre tých, ktorí mali
v roku 2012 zmenu. Priznanie k dani
z nehnuteľností a k dani za psa je takýto daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára 2013 na novom
tlačive. U koho nenastala žiadna zmena,
priznanie nepodáva.
Od 1. 12. 2012 zákon č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku
zároveň zavádza termín čiastkové priznanie. Kto je povinný ho podať? Ak daňovník
už v predchádzajúcom období podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani
za psa a stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľ-

nosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu
alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľnosti, je povinný podať čiastkové
priznanie k dani z nehnuteľnosti v lehote
do 31. januára 2013.
Druhá informácia je pre tých, ktorí budú
mať zmeny v priebehu roka 2013. Zákon
hovorí, že ak daňovník podal priznanie
k dani za psa a daňová povinnosť k dani
za psa vznikne alebo zanikne v priebehu
zdaňovacieho obdobia, je povinný podať
čiastkové priznanie k dani za psa, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. V prípade dane za byt, stavbu či
pozemok tak stačí urobiť do konca januára
nasledujúceho roka. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu
k dani z nehnuteľností, k dani za psa vrátane

čiastkového priznania k týmto daniam alebo
niektorej z nich.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové
priznanie k dani z nehnuteľností podá každý
spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový
priestor v bytovom dome v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.
Priznanie možno podať osobne na obecnom úrade alebo zaslať poštou na adresu
obecného úradu. Tlačivá sú k dispozícii
na obecnom úrade alebo je možné si ich
stiahnuť z internetovej stránky obce. Ako
prílohu je potrebné doložiť list vlastníctva
k danej nehnuteľnosti.
Jarmila BERNÁTOVÁ, prednostka OcÚ

Zaplatíme vyššie dane za nehnuteľnosti
Od 1. decembra 2012 je účinná novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Kým smetné a daň za psa v našej obci sa nezvýši, dochádza k viacerým zmenám, ktoré boli zohľadnené pri tvorbe Všeobecne záväzného nariadenia Obce Výčapy-Opatovce č.2/2012 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2013.
Na základe nového členenia pozemkov na
území Slovenskej republiky, predmetom dane
z pozemkov sú pozemky, v novom členení na
5 druhov oproti pôvodným 8 druhom. Z dôvodu nového členenia pozemkov pre správcu dane vyplýva povinnosť určiť jednotnú
sadzbu dane z pozemkov pre zlúčené druhy
pri zachovaní doterajších hodnôt pozemkov.
Nové členenie pozemkov a sadzba dane
z pozemkov na rok 2013 sa určuje takto:
Druh pozemku
a/ orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady, trvalé trávnaté
porasty
b/ záhrady
c/ zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy
d/ lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky
s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
e/ stavebné pozemky

Sadzba dane
v r. 2013
0,60%
0,45%
0,45%

2,00 %
0,50%

Ďalšia podstatná zmena nastáva aj u dane
zo stavieb. V zmysle citovaného zákona ročná sadzba dane zo stavieb nesmie presiahnuť
10-násobok najnižšej ročnej sadzby určenej správcom dane vo VZN. Nakoľko Obec
Výčapy-Opatovce mala v roku 2012 rozdiel
sadzieb 30-násobok, v súlade s § 104f ods.
3 je povinná pri každej ďalšej zmene sadzby
dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach znížiť tento násobok, inak sa uplat-

ní pri všetkých druhoch stavieb základná
sadzba 0,033 € podľa § 12 ods. 1 zákona č.
582/2004 Z.z..
Členenie stavieb podľa druhov a sadzby
dane z pozemkov v roku 2012 a určená
sadzba na rok 2013:
Druh stavby
a/ stavby na bývanie
a drobné stavby
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo,
stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie
vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
c/ stavby rekreačných
a záhradkárskych chát
a domčekov
d/ samostatne stojace
garáže
e/ priemyselné stavby,
stavby slúžiace energetike
f/ stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť
g/ ostatné stavby

Sadzba
dane v r.
2012

Sadzba
dane v r.
2013

0,066 €

0,12 €

1,991 €

2,00 €

0,298 €

0,12 €

0,232 €

0,20 €

1,991 €
1,991 €

2,00 €
2,00 €

0,298 €

1,00 €

V praxi to znamená, že doposiaľ medzi
najnižšou (0,066 €/m²) a najvyššou (1,991 €/
m²) sadzbou dane u stavieb bol 30-násobok.
V ďalšom období musí dôjsť k postupnému
znižovaniu násobku, poprípade k jednorázovej úprave a to tak, aby rozdiel najnižšej

a najvyššej sadzby dane za stavby a byty nepresiahol 10-násobok. Z uvedeného dôvodu
bola vykonaná úprava najnižšej sadzby dane
t.j. za stavby na bývanie, byty z 0,066 €/m² na
0,12 €/m², čo je nárast o 0,054 € na m².
Z dôvodu zníženia vplyvu nárastu sadzieb
dane u stavieb na rozpočet domácností bola
vykonaná úprava sadzieb u dane z pozemkov, konkrétne u zastavaných plôch, nádvorí
a záhrad. Tu sa znížila sadzba z dane 0,55%
na 0,45%, čo znamená zníženie sadzby dane
o 0,185 € na m².
V porovnaní s rokom 2012 sa upravujú aj
podmienky poskytnutia zníženia dane z pozemkov, stavieb a garáží. Vlastníci stavby
na bývanie a bytu, ktoré slúžia na ich trvalé
bývanie musia zároveň spĺňať podmienku
výlučného užívateľa stavby na bývanie a bytu.
To znamená, že pokiaľ v stavbe na bývanie
a v byte má trvalý pobyt alebo sa zdržiava aj
iná osoba, nevzniká takémuto žiadateľovi nárok na poskytnutie zníženia dane.
S účinnosťou od 1.januára 2013 sa zavádza
spoločná správa dane pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň
za nevýherné hracie prístroje, ktoré správca
dane vyrubuje podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia jedným rozhodnutím.
Ing. Jozef Holúbek, starosta obce

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

6

Adventné vence potešia aj pomôžu
Stalo sa už tradíciou, že pred adventným
obdobím sa zídu šikovné ženy v UPeCe
sv. Jozefa, aby pripravili adventné vence.
Veniec je od nepamäti symbolom úcty,
víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Najskôr
z voňavého ihličia uvijú základ a umiestnia
štyri sviečky, ktoré znázorňujú štyri týždne
do Vianoc. A potom sa už fantázii nekladú
medze. Z nepreberného množstva rôznych
suchých plod, farebných listov, zelených
vetvičiek, všetkého čo štedrá príroda dáva,
vyberú tie najkrajšie. S vkusom a estetikou
ich umiestnia na veniec, aby bol pekne ozdobený. Tým je každý jeden originálom.
Prvú adventnú nedeľu boli vence
na svätej omši požehnané. Čistý príjem
z predaja vencov v sume 430 € je venovaný
na financovanie stavby kostola. Ďakujeme.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ

Nájsť si čas na výrobu vencov v predvianočnom zhone si vyžaduje veľa ochoty a obetavosti.
Na fotografii Patrícia Halászová, Mária Čuláková a Otília Tóthová. Foto: Jana Tóthová

Relikvia sv. Cyrila bola aj v našom chráme
Slávnostnou svätou omšou v starobylej Nitre, na sviatok sv. Cyrila a Metoda dňa 5. júla 2012, sa začal v Katolíckej cirkvi Jubilejný rok zasvätený solúnskym vierozvestcom. Slávenie 1150. výročia od ich príchodu pripomenú
na Slovensku viaceré podujatia, ktoré vyvrcholia v septembri 2013.

Relikvia Sv. Cyrila je v súčasnosti uložená
na Nitrianskom hrade v Katedrále sv. Emeráma. Foto: archív BÚ
Rodičia Konštantína a Metoda boli urodzeného pôvodu. Mali sedem detí, Konštantín bol najmladší. Narodil sa v roku 827
v Solúne, v Grécku. Bol byzantský filozof,
teológ, misionár, jazykovedec, prekladateľ
a hymnograf, zakladateľ slovanského písomníctva. Študoval na cisárskej odbornej
škole v Carihrade. V roku 849 bol vysvätený
za diakona. Byzantský cisár Michal III. poveril Konštantína a Metoda misiou na Veľkú
Moravu. Podľa tradície sem prišli 5. júla 863.
Na účely misie vytvoril Konštantín nové písmo – hlaholiku, s Metodom zhotovili viacero
prekladov a vlastných textov v staroslovienčine. V Ríme dosiahli u pápeža Hadriána II.
schválenie slovanskej liturgie aj pre západnú
cirkev. Na Veľkej Morave museli čeliť kritike
bavorských kňazov, ktorí sa obávali, že stra-

tia v krajine vplyv. V roku 863 založil Konštantín tzv. Veľkomoravské učilište, v ktorom
sa vychovávali budúci slovanskí kňazi. Bratia sa považujú za zakladateľov slovanskej
literatúry, Slovanom zvestovali vieru v ich
jazyku a tiež priniesli so sebou symbol byzantského dvojkríža, ktorý je v slovenskom
znaku. Konštantín s podlomeným zdravím
sa v Ríme utiahol do monastiera pri chráme
sv. Praxedy a prijal rehoľné meno Cyril. Zomrel v roku 869, 42-ročný, pochovaný bol
v chráme sv. Klementa v Ríme.
Nitrianska diecéza spája mnohé duchovné aktivity v Roku viery v spojitosti
s jubilejným Rokom sv. Cyrila a Metoda.
Niekoľko mesiacov bude po sedemnástich
dekanátoch putovať relikvia sv. Cyrila, čo
bude vždy spojené s poďakovaním Bohu
za dar viery. A práve v piatok, 16. novembra 2012, navštívil našu farnosť nitriansky
biskup Mons. Viliam Judák so sprievodom.
Po stretnutí s členmi Farskej rady nasledovala asi hodinová beseda s veriacimi.
Za hlaholu zvonov a svetla sviečok priniesli skauti relikviu sv. Cyrila a umiestnili ju
pred oltár. Relikviu tvorí malá časť kľúčnej
kosti, je uchovávaná v nitrianskej katedrále
od roku 1964. Je darom z Vatikánu z čias
druhého vatikánskeho koncilu. Slávnostnú
svätú omšu celebroval biskup Judák so siedmimi kňazmi. V kázni opísal život sv. Cyrila

a Metoda a ich prínos pre Slovanov. V sobotu bola relikvia prístupná celodennej adorácii, veriaci mohli pri nej zapáliť sviečky.
Svätý otec Benedikt XVI. povedal: „Relikvie poukazujú na Boha samotného. Keď nás
Cirkev povzbudzuje k úcte voči telesným
pozostatkom mučeníkov a svätých, nezabúda, že v skutočnosti ide síce len o úbohé
ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností, ktoré navštívila všetko presahujúca Božia moc.“
Putovanie relikvie sv. Cyrila po Slovensku
a jej prítomnosť v našej farnosti upevnilo
vieru nielen v tomto Jubilejnom roku.
Gabriela JÁNOŠKOVÁ

V nedeľu 16. decembra si v Katedrále
sv. Emeráma prevzali z rúk nitrianskeho
biskupa mons. Viliama Judáka betlehemské
svetlo skauti. Medzi desiatkami mladých
ľudí nechýbali ani členovia zboru z našej obce. Môžete mať betlehemské svetlo aj
u vás doma. Prinesú vám ho skauti na Štedrý deň, stačí sa zapísať do zoznamu, ktorý je
k dispozícii v kostole. Zároveň tak pomôžete
finančným príspevkom, ktorý poputuje prostredníctvom Dobrej noviny deťom v krajinách trietieho sveta. Foto: archív BÚ
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Betlehem je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc
Mesto Betlehem (Bejt Lechem, doslova „dom chleba“) sa nachádza v centrálnej časti Západného brehu Jordánu, asi osem kilometrov južne od Jeruzalema. Je označované ako mesto Dávidovo, v ktorom bol korunovaný kráľ Izraela. Novozákonné evanjelia podľa Matúša a Lukáša označujú Betlehem ako miesto narodenia
Ježiša Nazaretského.
Betlehem (jasle, jasličky) je umelecké,
priestorové vyobrazenie znázorňujúce Svätú
rodinu pri narodení Ježiša. Ježiško leží
v jaskynke na sene v jasliach, Panna Mária
a svätý Jozef ho opatrujú. Pastieri a orientálni traja králi prinášajú dary. Scéna býva doplnená zvieratami a anjelom. Betlehemy sú
vytvárané z najrôznejších materiálov, z dreva, keramiky, papiera, perníku, ale i piesku,
snehu, ľadu, existujú aj živé betlehemy.
Tradíciu betlehemov zaviedol svätý František z Assisi, zakladateľ rehole františkánov.
V roku 1223 pozval taliansky šľachtic Giovanni di Velita Františka z Assisi, aby strávil
Vianoce na jeho panstve. František si želal
vidieť, ako Ježiško leží v jasličkách a rozhodol sa, že tento výjav zobrazí. Jaskyňu na vrchole skalnatého kopca pri talianskej dedinke Greccio upravil ako kaplnku a usporiadal
v nej výjav narodenia Pána. Do jaslí uložil
živé dieťa, vedľa stáli Mária a Jozef, priviedli aj oslíka a teliatko. Sem pozval v noci
24. decembra dedinčanov zo širokého okolia. O polnoci sa rozozneli zvony a kopec sa
rozžiaril svetlami z pochodní prichádzajúcich ľudí. Kňaz slúžil omšu a František čítal
úryvky z Lukášovho evanjelia. Táto udalosť
bola prvým betlehemom a prvýkrát sa slúžila polnočná omša. Napodobnením situácie

opísanej v Biblii chcel František upozorniť
spolubratov aj miestnych ľudí na maximálnu chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol prísť
na svet. V nasledujúcich rokoch si obyvatelia Greccia sami pripravovali živé aj umelé
betlehemy a podľa Františkovho príkladu
si rozdávali darčeky, aby napodobnili lásku
Boha, ktorý sa nám sám dal ako dar. Tento zvyk sa neskôr rozšíril do všetkých krajín. Najhonosnejšie betlehemy sa stavali
vo františkánskych a kapucínskych kostoloch
a na ich výzdobe sa podieľali poprední
umelci a vladári.
Na území dnešného Slovenska sa jasličky začali stavať od 13. storočia. Neskôr ich
vystriedali gotické krídlové oltáre. Známe
sú drevené reliéfy narodenia Krista z okruhu Majstra Pavla v kostole svätého Jakuba
v Levoči, z Hlohovca alebo z kostola svätého Egídia v Bardejove, ktoré pochádzajú
z prelomu 15. a 16. storočia. V období baroka sa v kostoloch stavali honosné betlehemy
v životnej veľkosti. S postupným rastom počtu figúrok sa však ich rozmery zmenšovali.
K svätej rodine pribúdali anjeli, traja králi,
pastieri a ďalšie postavy aj zvieratá. Koncom
18. storočia vydal Jozef II. nariadenie, ktorým zakázal stavať v kostoloch betlehemy.
Ľudia si ich začali stavať doma, autormi boli

neškolení rezbári a preto hovoríme o ľudových betlehemoch. K najkrajším vyrezávaným betlehemom patria stredoslovenské
s veľkým množstvom maľovaných postáv
a bohatými dekoráciami. Na severnom a východnom Slovensku prevládali jednoduchšie betlehemy, často boli prenosné a slúžili
pri vianočných obchôdzkových hrách.
Tlačené jasličkové hárky na vystrihovanie
sa v Rakúsku-Uhorsku objavili okolo roku
1890 s rozvojom moderných tlačiarenských
technológií. Najprv to boli ručne kolorované oceľorytiny, neskôr litografie alebo drevorezby. V 30. rokoch 20. storočia sa objavili
papierové reklamné betlehemy. Rozkladacie
betlehemy z kartónu boli razeného do nízkeho reliéfu. Nový rozkvet zaznamenali betlehemy po roku 1989. Ide o originálne diela,
ktoré už nemožno zaradiť medzi ľudové betlehemy. Súčasnú líniu reprezentuje najmä
monumentálne dielo Jozefa Pekaru, ktorého
pohyblivý Slovenský betlehem je trvalo vystavený v Rajeckej Lesnej pri Žiline.
Pokoj vyžarujúci z Betlehema nech prinesie pokoj aj do vašich rodín, nielen počas
vianočných sviatkov, ale aj do všedných dní
nasledujúceho roku.
Zdroj: Internet
Spracovala: Gabriela JÁNOŚKOVÁ

Originálny drevený betlehem v našej obci vyrobila Jana Tóthová a inštaluje ho každoročne spolu so svojou rodinou pred Štedrým dňom
pri kostole. Foto: Jozef Billik
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Imatrikulácia prvákov
Už po šiestykrát boli prijatí do stavu „školského“ naši prváčikovia
na základnej škole. Opäť ukázali, že sú šikovní a pripravení zvládnuť
náročnú úlohu žiaka.
V mesiaci november býva zvykom na našej
škole slávnostne prijať prvákov do žiackeho
cechu. Tento rok bola slávnostná imatrikulácia 23. novembra v kultúrnom dome.
Za účasti vedenia školy, žiakov 2. - 4. ročníka, Špeciálnej triedy A, rodičov, starých
rodičov a kamarátov nastúpilo 16 prvákov
k slávnostnej imatrikulácii. Naši prváci dokázali všetkým, že za necelé tri mesiace sa už

niečo naučili a sú naozajstnými žiakmi ZŠ.
Po slávnostnom nástupe a úvodnom slove
deviatačky predstavili všetkých prvákov a za
ich asistencie predviedli, že sa vedia popasovať s čítaním, počítaním. Ukázali sa, že ani
na hodinách anglického jazyka nazaháľajú
a predviedli prítomným, čo sa naučili. Počas pesničky Zelená je tráva predviedli pohybové zručnosti a schopnosti prechodom

Byť žiakom znamená nebáť sa ukázať všetko, čo ovládam. Prváčikom ešte trochu pomáhali
deviatačky. Foto: archív ZŠ

Deti už majú v rukách potvrdenie, že sú skutoční žiaci. Foto: archív ZŠ
cez lavičku a kopaním lopty na bránku,
pri čom ich povzbudzovalo prítomné obecenstvo. Odmenení boli medailou múdrej
sovy, certifikátom a malým darčekovým balíčkom, aby mali na tento deň peknú spomienku a pamiatku. V dobrej spolupráci pripravili deviatačky spolu s prvákmi pesničky
a scénku s číslami, čím spestrili a obohatili
oslavu. Riaditeľka školy Eva Homolová zaželala prvákom veľa tvorivosti, úspechov
a elánu do učenia.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí pomohli naplniť imatrikulačný balíček pre prvákov: OcÚ Výčapy - Opatovce, VÚB Nitra,
Ľubici Kunovej, Slovenskej sporiteľni Nitra
– M. Hrubovčákovej, OcÚ Čermany - pani
Bartovej, Martine Vajdovej a Martine Nergešovej.
Milí prváci, želáme Vám veľa zdravia, šťastia, úspechov a úsmevov!
Lýdia MOLNÁROVÁ

Stretnutie dvoch generácií
Mesiac október má už tradične prívlastok „Mesiac úcty k starším“. V tomto čase si viac ako po iné
mesiace uvedomíme prítomnosť našich starých mám, babičiek a deduškov.
Žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ sa zúčastnili milého stretnutia s dôchodkyňami Eleonórou
Fábryovou a Helenou Chumovou, ktoré
prijali naše pozvanie. Za aktívneho života
boli tiež pedagógmi, dnes sú na zaslúženom
odpočinku. Naučili celé generácie čítať, písať, počítať, venovali sa výchove a všestrannému rozvoju mladých ľudí. Zaujímavým
rozprávaním priblížili žiakom život kedysi
v školských laviciach. Poukázali na skutočnosť, ako ťažko museli rodičia pracovať, aby zabezpečili svoje rodiny, aby mali
deti najzákladnejšie potreby. Mnohí žiaci,
najmä mladší, boli zaskočení a čudovali sa,
keď počuli, že ich pekná škola, vybavená
učebnými pomôckami, modernou technikou, počítačmi a internetom, kedysi nebola takou ako dnes. Nebolo toľko hračiek
ako majú deti teraz, často veľmi drahých.
Aj napriek ťažším podmienkam, ktoré prinášal život, nebola núdza o jednoduché hry
vonku spolu s priateľmi, boli krajšie a lepšie

aj medziľudské vzťahy a nechýbalo porozumenie a láskavé slovo, ktoré sa dnes akosi
vytráca z našej slovnej zásoby.
Pútavé rozprávanie žiaci odmenili veľkým

potleskom, zapriali milým dôchodkyniam
veľa pevného zdravia, radosti v kruhu rodiny a veľa spokojných rokov.
ZŠ

Deti zaujalo rozprávanie bývalej pani učiteľky Eleonóry Fábryovej, ktorá pred rokmi
na ich škole učila. Foto: archív ZŠ
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Rekord v čítaní a riešení
hádaniek
Vo štvrtok 15. novembra 2012 medzi 8. a 9.
hodinou prispelo 58 žiakov Základnej školy
vo Výčapoch-Opatovciach k vytvoreniu slovenského rekordu v čítaní a riešení hádaniek.
Vyučovaciu hodinu sme prispôsobili vopred naplánovanej akcii, do ktorej sa zapojili nielen odberatelia časopisu Maxík - žiaci
3. a 4. ročníka a žiaci špeciálnej triedy B, ale
aj prváci a druháci. Štvrtáci okrem čítania
a riešenia textových hádaniek a úloh z knižky Z leta vanie cestovanie, ktorú napísala Danuša Dragulová-Faktorová a vyšla vo vydavateľstve DAXE, navštívili prvákov a druhákov,
ktorým zadávali hádanky z uvedenej knižky.
Prváci a druháci nielen hádanky hádali,
ale na výtvarnej výchove kreslili odpovede
na vybrané hádanky.
Sme radi, že žiaci našej školy sa do tejto
akcie zapojili a prispeli k vytvoreniu rekordu
detí na Slovensku a zápisu do Knihy rekordov. Poďakovanie za realizáciu patrí aj triednym učiteľkám L. Molnárovej, K. Kapustovej,
A. Billíkovej, A. Némethovej, K. Janjušević.
Vlasta VLČKOVÁ, školská knihovníčka

S hádankami sa potrápili aj žiaci špeciálnej B.
triedy. Foto: archív ZŠ

Záložka do knihy spojila deti
V septembri vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave celoslovenský projekt Záložka do knihy spája
slovenské školy. Cieľom bolo nadviazanie
kontaktov medzi slovenskými základnými
školami a strednými školami a podpora
čítania prostredníctvom výmeny záložiek
do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou. To všetko pri príležitosti
Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2012. Do projektu sa zapojili aj žiaci
Základnej školy vo Výčapoch –Opatovciach. Pracovali počas hodín výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania, vyrábali
záložky rôznych motívov a tvarov, pri práci využili svoju kreativitu. Priateľské záložky, ktoré sme dostali od partnerskej cirkevnej ZŠ Matky Alexie z Bratislavy, sme
rozdali žiakom nižších ročníkov a žiakom
špeciálnych tried, zvyšné sú k dispozícii
v školskej knižnici. Fotografie všetkých
záložiek, ktoré vytvorili žiaci našej školy,
sú uverejnené na webovej stránke školy.
Vlasta VLČKOVÁ, školská knihovníčka

9

Aj učenie môže byť aj zábavné

Na škole tentoraz nestrašili písomky ale naozajstné strašidlá. Foto: archív ZŠ
My, žiaci tretieho ročníka, sa v našej škole vyučujeme trochu netradične. Pani
učiteľka aj vychovávateľka nám pripravujú množstvo zaujímavých aktivít. Ani prvé
mesiace v novom školskom roku neboli výnimkou.

V septembri pani učiteľka pripravila „Pirátsky deň“ plný vzdelávacích a výchovných
aktivít. Riešenie matematických a jazykových úloh nám tretiakom nerobili žiadny
problém. Indície sme získavali počas celého
dňa a na konci sme si vyrobili perfektné pirátske lode. V októbri sme spoločne prežili
farebný deň. Súťaž o najpestrejšiu masku
bola super. Indícia DÚHA hovorila za všetko. A 30. októbra sme mali Haloween. Strávili sme ho netradične v škole. Naša trieda sa
premenila na sieň plnú duchov a strašidiel.
Strašidlá sa ukázali aj v slovenskom jazyku,
matematike, prileteli aj do súťaží. S pani
učiteľkou sme prežili prekrásny „STRAŠIDEŇ“. Koniec dňa sme si spestrili animač-

ným tancom a upiekli sme sladkých duchov.
Pestrosť, veselosť, spokojnosť a radosť
v našom učení nesmú chýbať ani jeden deň
v týždni. Každý deň plný zážitkov a očakávania je naplno prežitý a necháva v nás nezabudnuteľné spoločné spomienky.
Tretiaci a učiteľka Andrea BILLÍKOVÁ

Dievčatá sa predviedli ako šikovné maskérky.
Foto: archív ZŠ

Školský reprezentačný ples v januári nebude

Rodičovská rada sa ale tento školský rok rozhodla ples neusporiadať, dôvodom pre toto
rozhodnutie bola nedostatočná podpora zo strany rodičov a problém, ktorý sme zdedili
z predchádzajúceho školského roka.

Rodičovské združenie pri ZŠ vo Výčapoch-Opatovciach už dlhé roky usporadúva benefičný ples. Školský ples má
tradíciu v našej obci a je obľúbeným podujatím spoločenského života v obci. Výnos
z predchádzajúcich ročníkov bol použitý
na podporu vyučovacieho procesu a športových aktivít v základnej škole. Rodičovské združenie hospodárilo veľmi dobre,
od sponzorov ako i usporiadaním plesu
v januári 2012, sa podarilo získať dostatočné financie na zariadenie jednej triedy novým nábytkom. K ich čerpaniu však
nedošlo, nakoľko na konci školského roka
2011/2012 bol zistený neoprávnený výber
financií z účtu rodičovského združenia. Dňa
13.8.2012 sa uskutočnilo mimoriadne zasad-

nutie Rodičovskej rady (RR) a na základe
jeho uznesenia bolo v ten istý deň podané
na Polícii SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z podozrenia z prečinu sprenevery. V súčasnej dobe prebieha trestné
stíhanie a RZ aktívne spolupracuje s orgánmi
činnými v trestnom konaní. Veríme, že táto
nepríjemná vec sa uzavrie k spokojnosti nás
všetkých v čo najkratšej dobe. Najbližšie mesiace sa zameriame na zlepšenie spolupráce
s RŠ a so ZŠ. Privítame nápady aj od vás,
rodičov, veď naše deti si isto zaslúžia to najlepšie. Potrebujú cítiť záujem a lásku nielen
od svojich blízkych, ale chceme, aby ich detstvo bolo spojené s našou školou a obcou, do
ktorej sa budú s radosťou vracať.
Monika BUDAYOVÁ, predsedníčka RR pri ZŠ

MATERSKÁ ŠKOLA
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Škôlkárska jeseň a príprava na Vianoce
Jeseň je krásne ročné obdobie, ktoré ponúka množstvo aktivít pre deti. Nechýba výzdoba materskej školy, kreslenie, maľovanie prírody, modelovanie ovocia a zeleniny, výroba z prírodnín
a predvianočná atmosféra, ktorá všetkých spája.
V mesiaci september sa deti zúčastnili
na Dni otvorených dverí vo VÚ Nitra
– Zobor. Deti zaujala vojenská techni-

ka a ukážky sebaobrany vojakov. V interiéri škôlky sme si pripravili výstavku ovocia a zeleniny z produktov, ktoré

Pohybové vystúpenie „Knick-knack“. Foto: archív MŠ

Pani doktorka Ingrid Jurkin deťom ukázala, ako sa nebáť zubára aj ako si správne čistiť
zúbky. Foto: archív MŠ

Deti vo vojenskom útvare Nitra – Zobor. Foto: archív MŠ

dopestovali v záhradách rodičia detí.
V októbri sme slávnostne otvorili v materskej škole „Dopravné ihrisko“ za účasti zástupcov NKN z Nitry, starostu obce
a zástupcov rodičov. Edukačnú aktivitu
s dopravnou tematikou pripravila pre
deti učiteľka Zuzka Gašparíková. Deti nás
presvedčili, že dopravné značky poznajú
a vedia ich aj dodržiavať v cestnej premávke. Podujatia v novembri boli zamerané
na vštepovanie zdravého životného štýlu
a ochranu zdravia. V materskej škole sme
privítali zubnú lekárku MUDr. Ingrid Jurkin, ktorá atraktívnym a veku primeraným
spôsobom deťom vysvetlila, aký význam
má dodržiavanie dentálnej hygieny a prečo sa deťom kazia zúbky.
Divadelné predstavenie s témou zameranou na zdravovedu: O psíčkovi a mačičke,
pre deti zahrali členky divadelného súboru Kapre na scéne a koncom novembra
sme mali podujatie - pohybové vystúpenie „Knick-knack“, do ktorého sa zapojili
všetky deti, ktoré obľubujú pohyb, žonglovanie, gymnastiku a tanec.
A prišiel adventný čas, kedy všetci, nie
iba tí neskôr narodení, očakávame príchod
najkrajších sviatkov v roku. Aj v škôlke
sme sa pripravili na očakávané sviatky.
Vyzdobili sme si triedy, ozdobili stromček,
napísali list Ježiškovi. Deti a rodičia si
v materskej škole na vianočnej tvorivej
dielni zhotovili adventné vence, aranžmány a ozdoby na stromček. Mikuláš priniesol dobrým deťom v škôlke balíčky plné
sladkostí. Posledný deň v škôlke v tomto
kalendárnom roku sme ukončili vianočnou besiedkou pri stromčeku. Zaspievali
sme si piesne, koledy, zarecitovali básničky a deti si našli pod stromčekom hračky
od Ježiška.
Ďakujeme OZ Škôlkarik za finančný
príspevok šesťsto eur na zakúpenie hračiek
pre deti.
Biely sneh, na okne kvety mrazivé, všetky
deti už túžia po zime.
So zimou Vianoce prichádzajú, radosť
do detských očí prinášajú.
Prežite ich v kruhu blízkych duší, nech láska a spokojnosť zo všetkých srší.
Prajem všetkým krásne a pokojné vianočné sviatky.
Helena Kováčová

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
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Jesenné upratovanie nielen vo vlastnej záhrade
Dôchodcom v našej obci sa dlho nepáčil pohľad na závlahový kanál pri ihrisku. Rozhodli sa ho vyčistiť, aby pripomenuli všetkým, ktorí sem vozia odpad, že sú aj takí, ktorým na svojom okolí záleží
a že dobrovoľnícka práca má zmysel a prináša radosť.
Žijeme vo veľmi uponáhľanej dobe, kedy
času je málo. Na upratovanie domu či dvora,
záhrady si však čas nájdeme. Ale naša spoločná „obývačka“ je tiež zrkadlom vzťahu k domovu a k okoliu, v ktorom žijeme. Pohľad
na upravené priestory v Opatovciach, park
a fontána pri obecnom úrade, upravené
priestory pri základnej škole, nový kostol
a dopravné ihrisko v škôlke, je niečo, čo nielen oku ale aj srdcu lahodí.
No je tu veľa vecí, o ktorých sa nedá takto
pekne hovoriť. Jeden s objektov, ktoré sa nám
dôchodcom dlho nepáčil, bol závlahový kanál od starého ramena rieky Nitry v časti
od premostenia popri ceste pri ihrisku. To,
čo sa tam nachádzalo, nepriniesla voda, je to
v úvodzovkách naše dielo, respektíve tých,
ktorí to zapríčinili.

Výbor ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
vo Výčapoch–Opatovciach, vyzval svojich
členov na odstránenie tohto nešváru. Dôchodcovia, ktorí sme v minulosti odbrigádovali stovky hodín, nechceme spať na vavrínoch. Ukázali sme, že vzťah ku skrášľovaniu
našej obce, nášho domova, nevyhasol. Preto komu slúžilo zdravie, v sobotu 15. októbra sme prišli na brigádu. Svojou účasťou
pri čistení závlahového kanála sme dali najavo, že chceme žiť v peknom a čistom prostredí. Z kanála boli vytiahnuté a odvezené štyri
vlečky drevnej hmoty a dve vlečky plastov,
pneumatík a iného plastového odpadu. Je
potrebné dokončiť odstránenie odvetveného
porastu, aby sa nedostal znovu do kanála. Veríme, že sa ešte aj pri tejto práci zídeme.
S úprimnosťou chceme poďakovať za ocho-

Predvianočná kvapka krvi

V novembri sa opäť podaril dobrý skutok a ľudia prišli darovať krv. Bolo ich takmer tridsať
a čas si našla aj celá rodina. Mama s otcom tak svojej ratolesti ukázali, že úsmev a ihly idú
k sebe a dokonca ich kombinácia môže priniesť ľuďom zdravie a dokonca zachrániť život. Malá
Lea Anna Krnčanová si to evidentne užívala a môže prísť aj počas ďalšieho hromadného odberu krvi, ktorý bude v našej obci v apríli v zasadačke kultúrneho domu. Foto: JČ

ŽIVOT OBCE si môžete prečítať
na www.vycapy-opatovce.sk

tu a čas , ktorí venovali tomuto úsiliu dôchodcom a spoluobčanom: Lýdii Bedeovej, Elene
Machovej, Jolane Marcišovej, Ing. Arch. Natálií Kunovej, Zuzane Kuckovej Matinovi Dávidovi, Milanovi Lacenovi, Ing. Žigmundovi
Bedemu, Júliusovi Némethovi, Gabielovi
Kunovi, Tinborovi Mitkovi, Jánovi Kuckovi,
Jánovi Rapanovi, Ľudovítovi Marhulovi, Vojtechovi Čulákovi a Miroslavovi Luščonovi.
Poďakovanie patrí aj tým, ktorí prejavili
ochotu pomôcť a však zdravotný stav im to
neumožnil. Poďakovanie patrí aj starostovi
obce, ktorý nás svojou prítomnosťou a občerstvením povzbudil.
„...aj keď sme už starí, ešte v kalendári dosť
dní čaká na nás...“. Veľa zdravia a síl do ďalších dní.
Ján Rapan, ZO JDS Výčapy–Opatovce

Stretnutie na priedomí
V divadelnom predstavení Stretneme sa na priedomí sa predstavili členovia divadelno-folklórnej skupiny Benát
z Machuliniec.V dvoch dejstvách humorným a vtipným textom poprepletanými
peknými ľudovými piesňami nás vrátili
do čias minulých, kedy sa väčšia časť života odohrávala na lavičkách pred záhradkami, kde sedávali aj klebetnice, ktorým
neušla žiadna udalosť v obci. Prepierali,
kto s kým chodí, ktorá nevesta dostala
lepšiu výbavu, ale rozoberali sa aj susedské vzťahy ako aj manželské hádky. Mnohí by sme si v jednotlivých postavách vedeli predstaviť aj ľudí z nášho okolia.
Divadelné predstavenie zorganizovala
Základná organizácia JDS vo Výčapoch–
Opatovciach z príležitosti Mesiaca úcty
k starším.
Želajme si, aby takýchto veselých nedeľných popoludní bolo čo najviac, aby sa ľudia častejšie stretávali nielen na priedomí
a našli k sebe cestu i vo svojich srdciach.
Emília ČEREŠŇOVÁ

ŠPORT
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Košický maratón je srdcová záležitosť
Vincent Kostolány každoročne cestuje na východ Slovenska, aby absolvoval jednu z najkrajších bežeckých tratí na Slovensku. V nohách má dvanásť košických maratónov, šestnásť polmaratónov a trinásť ďalších maratónov u nás aj v zahraničí.
Kedy si sa rozhodol pre maratón?
V roku 1984 som prišiel z vojny a lákalo
ma to, keďže som aj dovtedy veľa behával.
A chcel som to akosi zhmotniť. Keď už
behám, tak aby som z toho mal aj nejaký
výsledok. No ešte v tom osemdesiatomštvrtom som sa na celý 42-kilometrový
maratón neodvážil, lebo si vyžaduje precíznu prípravu a nesmiete nič podceniť.
Tak som to skúsil o rok neskôr a zvládol
som ho. Môj čas v cieli bol tri hodiny a štrnásť minút.
Išiel si do toho úplne sám? Nikto ti neradil?
Áno, úplne sám. (smiech) Aj som sám
trénoval. Mal som vtedy neskutočne veľa
energie, popri behaní som aj súťažne hrával futbal. To, čo je dnes pre mňa akurát,
vtedy som mal výčitky, že je to málo. A ten
svoj prvý maratón som úspešne dobehol
a bol som neuveriteľne šťastný zo svojej
prvej medaily.
Dnes máš aký čas?
Keďže už v posledných rokoch behávam
polmaratón, tento rok rok som mal hodinu
dvadsaťštyri minút. To je, myslím si, veľmi
dobré, ale čím ďalej mám problém udržať
výkonnosť pod jednou hodinou dvadsiatimi piatimi minútami. To znamená každý
kilometer odbehnúť za štyri minúty.
Prečo si začal behať polmaratón?
Pretože na maratón sa treba mimoriadne
dobre pripraviť a vyžaduje odbehnúť v príprave aj štyristo kilometrov. Nevychádza
mi na to čas a aj organizmus už má dosť.
Mám síce kamarátov v mojom veku, ale
keď vidím, akí sú ubolení, keď majú vyjsť
hore schodmi alebo ich chytí kŕč a padnú
na zem, tak toto ja nepotrebujem. Chcem
si užiť atmosféru pretekov. To rozhodnutie
prišlo potom, ako som sa vrátil z Vancouveru, kde som si splnil svoj životný sen.
Bol si teda aj na iných maratónoch...
Spolu mám odbehnutých dvadsaťpäť maratónov. V Košiciach som odbehol plný tucet, štyrikrát som bol vo Viedni a štyrikrát
v Bratislave, tri razy v Trnave, raz v Novom
Meste nad Váhom. No a vďaka kamarátom
a sponzorom som našetril na letenku a splnil som si sen – maratón vo Vancouveri.
Bol to veľký zážitok. Býval som u kamaráta
Vinca Novického v Calgary a dostal som
to ako darček k mojím 33. narodeninám.

Neláka ťa New York?
Ani nie, lebo tam je obrovská masa ľudí
a to nie je nič pre mňa. Košický maratón
má atmosféru, ktorá je môjmu srdcu blízka.
Čím ťa chytil za srdce?
Je tam strašne dobrá atmosféra. Tá je
hlavne o divákoch, ktorí stoja skoro na
každom kúsku trate, hrajú kapely a všet-

Vincent Kostolány (vľavo) s kamarátom
Ferim Mikušom po absolvovaní tohtoročného 89. Medzinárodného maratónu mieru.
Foto: archív VK
ko je jednoducho skvelé. Ľudia totiž majú
v rukách informačné letáky s číslami a menami všetkých pretekárov, takže sa mi už
stalo, že kričali moje meno. Viete si predstaviť, ako neuveriteľne to povzbudí?
Je tam približne sedemtisíc štartujúcich. Dá sa každému zmerať presný čas?
Každý má na teniske čip a keď prejde
štartom, vtedy sa mu spustí časomiera.
Pretekári sú tak neustále kontrolovaní,
musia prejsť špeciálnymi platňami na trati
a nemôžu si ju skracovať.
A sú aj takí „majstri“?
No, hej. Trať je všelijaká, kľukatá a sú medzi nami aj neféroví športovci. Hoci všade
stoja ľudia, nie je nič výnimočné, keď si
niekto odbehne napríklad na záchod alebo mu príde nevoľno, takže na chvíľu odíde mimo trate. Niektorí to skúšajú, ale sú
okamžite diskvalifikovaní.
Podľa čoho sú zoradení bežci na štarte?
Podľa najlepšieho v predchádzajúcom
ročníku, ktorý si napíšu do prihlášky. Ke-

ďže všetci štartujú spolu, tak čísla po 2000
sú vyčlenené pre maratóncov a jednotku
má ten najlepší. Polmaratónci majú čísla
od 2001. Tento rok som mal číslo 2025, čo
sa presne zhoduje s poradím z minulého
roka, keď som skončil na 25. mieste. Tento
rok som bol 39-ty, tak možno na budúci
rok budem mať štartovné číslo 2039.
Ako to vyzerá pred pretekmi?
Treba sa prihlásiť už niekoľko mesiacov
vopred, zaplatiť štartovné vo výške približne 30 eur podľa toho, ako včas sa prihlásite. Deň pred pretekmi do 22. hodiny je
v Košiciach prezentácia a kto to dovtedy
nestihne, tak nemôže na druhý deň pretekať. Preteky začínajú o deviatej ráno a
desať minút predtým idú vozíčkari a dve
minúty pred bežcami odštartujú inlinesti.
Aká je tvoja príprava pred pretekmi?
U mňa je to rovnaké každý rok. Začnem
v septembri, teda mesiac pred pretekmi a
behám asi štyrikrát do týždňa, spolu je to
40 – 50 kilometrov. Za mesiac teda asi dvesto. Hovorí sa, že v príprave treba zabehnúť
desaťnásobok trate. Tento rok som ich za
mesiac nabehal 235.
Čo posilňovanie alebo výživové doplnky?
Posilňovanie nemám veľmi rád a skôr
sa udržujem vo forme počas celého roka.
Behávam každý druhý deň 9 – 10 kilometrov. Väčšinou idem ráno pred raňajkami,
teda na lačný žalúdok. No a počas prípravy
používam multivitamínové tabletky, ktoré
kupujem bežne v lekárni. Sú potrebné kvôli rýchlejšej regenerácii, aby telo dostalo
minerály a vitamíny, ktoré vypotí počas
tréningu.
Behávaš aj preto, aby si schudol?
Keďže behávam pravidelne s hmotnosťou
nemám problém. Väčšinou bežím po jelšovský most popri rieke a späť. No a keď
ma to zunuje tak si vymyslím nejakú inú
trať.
Dnes čo robíš?
Jazdím ako vodič autobusu.
Máš čas na behanie? Neodradí ťa napríklad zlé počasie?
Je to už pre mňa samozrejmosťou. Po
každom behu sa cítim famózne, fantasticky, už som zrejme závislý na vyplavených
endorfínoch. Dáva mi to super pocit,
hlavne keď sa prekonám v zlom počasí.
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Môže maratón zvládnuť bežný zdravý
človek?
Pravdaže, len si to vyžaduje veľa behávať. Napríklad tento rok som išiel do Košíc
s Ferim Mikušom, ktorý bežal svoj prvý
maratón a zvládol to. Trochu možno prepálil začiatok a na 35. kilometri mal problém, ale prišiel do cieľa, na nováčika mal
slušný čas 3 hodiny 55 minút. Minulý rok
som ho presvedčil, aby prvýkrát išiel iba

polmaratón, ale tento rok sa rozhodol pre
maratón. Vraj ho vyhecovali kamaráti, neverili mu, že to zvládne.
Mávaš „svalovicu“ po pretekoch?
Nie, na druhý deň riadne fungujem
v práci.
Je tam naozaj niekoľko tisíc pretekárov?
Samotných maratóncov a polmaratóncov
je asi dvetisíc a zvyšných približne päťtisíc
sú vozíčkari, inlinesti a rekreační bežci , to
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znamená, že absolvujú tzv. minimaratón,
čo je 4,2 kilometra. To je pre tých, ktorí
si chcú užiť atmosféru, pre rodiny s deťmi
a podobne.
Dokedy by si chcel behať polmaratón?
Kým mi zdravie dovolí a aby to nebolo
trápenie. Ale určite čo najdlhšie, lebo je to
jedna z vecí, na ktoré sa počas roka teším.
Zhovárala sa Jolana Čuláková

Budeme mať nového lekára?
Ambulancia obvodného lekára v našej obci je v posledných rokoch buď prázdna alebo plná na prasknutie. Dôvodom je nevyspytateľný prístup lekára, ktorý nedodržuje ordinačné hodiny a tak majú pacienti dilemu, či ísť alebo neísť
k lekárovi.
Mnohým pacientom z našej obce sa stáva, že keď navštívia obvodného lekára Ladislava Absolona, v ordinácii ho nenájdu.
Tento problém trvá už roky. Zisťovali sme,
či o tom vie krajský lekár a ako chce situáciu riešiť. Ľubomír Ševčík – lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja nám potvrdil,
že písomnú sťažnosť od pacientov nedostal, ale po informáciách z obecného úradu a tiež po našich pripomienkach pána
doktora vraj upozornil. Keďže situácia sa
nezlepšila, krajský lekár vydal povolenie
na vykonávanie zdravotnej starostlivosti
v obvode Výčapy-Opatovce, Ľudovítová
a Jelšovce ďalšiemu lekárovi - MUDr. Romanovi Fajerovi, ktorý je v súčasnosti lekárom v topoľčianskej nemocnici.
Novému lekárovi obecné zastupiteľstvo v novembri schválilo nové priestory
na obecnom úrade, kde bude mať svoju
ambulanciu. Zaujímali sme sa, prečo nemôže začať ordinovať v súčasnej ambulancii, ktorá sa nachádza v zdravotnom
stredisku. Podľa starostu je problém v dôvodoch výpovede nájomnej zmluvy. Keďže
obec môže nájomnú zmluvu so súčasným
lekárom vypovedať iba z prípade, že neplatí nájomné alebo z dôvodu, že stratí oprávnenie na vykonávanie činnosti, t.j. že mu
bude zrušené resp. odobraté rozhodnutie
na vykonávanie činnosti všeobecného lekára v našom obvode . Toto rozhodnutie
nevydáva obec, ako sa niektorí občania
domnievajú, ale lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja. A rozhodnutie je stále platné aj napriek prísľubom krajského
lekára, že doktorovi Absolonovi obvod
zoberie. Okrem toho, aby mohol nový lekár začať napríklad od januára ordinovať,
potrebuje získať ďalšie povolenia a podpísať zmluvu so zdravotnými poisťovňami.
Všetko je však v rukách krajského lekára,
ktorý by mal súčasnému lekárovi Ladislavovi Absolonovi zrušiť povolenie. Vedenie

obce očakáva, že sa tak v krátkej dobe aj
stane, veď komu by zamestnávateľ toleroval nechodiť do práce?
Keď sme sa na to spýtali krajského lekára
Ľubomíra Ševčíka, odpovedal, že sa s doktorom Absolonom pokúšal viackrát spojiť,
ale ten nereagoval na telefonáty ani na poštové zásielky. Dodal, že novému lekárovi
po vybavení potrebných dokladov nič nebráni v tom, aby začal ordinovať a pacienti
si môžu vybrať svojho obvodného lekára.
Pre pacienta to znamená, že keď obecný
úrad vyhlási, že nový lekár Roman Fajer
začína ordinovať a pacient sa rozhodne
zmeniť lekára, môže k nemu prejsť - stačí
podpísať zmluvu o zdravotnej starostlivosti a priniesť zdravotnú dokumentáciu,
ktorú mu jeho súčasný lekár musí vydať.
Predbežne budú ordinačné hodiny každý
pondelok, stredu a piatok a v prípade záujmu pacientov ich plánuje doktor Fajer
rozšíriť.
Všetci, ktorí sme pacientmi, už netrpelizlivo čakáme na zmenu. Veď kým naša
detská lekárka alebo zubárka každú neprítomnosť oznámi a dá vyhlásiť v obecnom
rozhlase, obvodný lekár Ladislav Absolon
svojich pacientov neinformuje. A to spôsobuje problémy nielen chorým a starým
ľuďom, ktorí potrebujú predpísať lieky, ale
aj zamestnaným alebo matkám s malými
deťmi.
Paradoxne sa však ľudia sťažujú iba jeden druhému, prípadne po niekoľkohodinovom márnom čakaní prídu nahnevaní
na obecný úrad, ale keď ich tam vyzvú, aby
dali písomnú sťažnosť, odmietnu. Preto ak
v budúcnosti nebudete spokojní so svojím lekárom, môžete sa sťažovať hoci aj
telefonicky u krajského lekára, ktorý sídli
na úrade Nitrianskeho samosprávneho
kraja (v súčasnosti je to budova bývalej
Colnej správy pri Starej pekárni).
Jolana Čuláková

Tenis do škôl
V rámci programu „Športové poukazy – pilotný projekt pre športové zväzy“
sa na našej Základnej škole uskutočnil
program tenis do škôl. Bol formou tenisového krúžku v období od 14. 5. do
30. 6. 2012 a 10. 9. do 9. 10.2012. Vybratých bolo 10 žiakov, z toho 6 chlapcov
a 4 dievčatá z rôznych ročníkov. V období trvania projektu sa uskutočnilo
20 vyučovacích jednotiek v trvaní 60 minút. Metodicky sme postupovali podľa
vypracovaných metodických materiálov
Slovenského tenisového zväzu. Dievčatá
boli tenisové začiatočníčky a chlapci mali
už nadobudnuté určité zručnosti. V prvej
fáze sme boli na asfaltovom hokejbalovom
ihrisku a v druhej fáze na školskom viacúčelovom ihrisku. Jednoznačne sa nám potvrdilo, že viacúčelové ihrisko plne vyhovuje požiadavkám na výcvik tenisu. Zodpovedá bezpečnostným aj hygienickým
požiadavkám. Jediné, čo nám chýba, je
tenisová stena alebo jej náhrada. Čiastočne sme to kompenzovali hrou o mantinely
viacúčelového ihriska. Športové potreby –
tenisové rakety a loptičky poskytnuté STZ
za finančnej podpory sponzorov sa nám
osvedčil. Aj v školskom roku 2012-2013
bude na našej škole pracovať tenisový krúžok. Projekt bol pozitívne prijatý medzi
žiakmi, učiteľmi aj verejnosťou v obci. Touto cestou sa chceme poďakovať STZ , že
umožnili žiakom našej školy rozvíjať svoje
spôsobilosti v tenise a priniesli tak do vyučovania prvky zážitkového vyučovania.
Jozef JANČI

ŠPORT
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Prepísali sme históriu futbalu v našej obci
Jesennú časť ročníka 2012/2013 hrali Výčapy-Opatovce v krajskej súťaži prípraviek.
Takáto súťaž sa v našej obci ešte nikdy nehrala. Mali sme za súperov napríklad Galantu, Nové Zámky či Štúrovo. Chlapci hrajúci
v prípravke 5. ročníka a 3. ročníka bojovali
statočne a dosiahli aj prvé úspechy. Samozrejme nemôžeme sa merať s veľkoklubmi, ktoré
majú v tejto kategórii dlhú históriu, a preto
sme sa zamerali nie na výsledky ale na rozvoj
a zlepšovanie zručností našich hráčov.
Prvý gól sme dali v zápase proti ŠG Dunajská Streda. V zápase proti Močenku sme
siahali na prvé bodíky, keďže sme na začiatku druhého polčasu vyhrávali 2:1, no potom
sa ukázala naša neskúsenosť a súperovi sme
nakoniec podľahli. Historicky prvý bod sme
získali v 6. kole proti Šali, s ktorou sme doma
remízovali 2:2. V nasledujúcom zápase proti
Vionu Vráble sme dokonca vyhrali a zapísali
si tak prvé víťazstvo. To sa nám podarilo zopakovať aj o dva týždne na ihrisku FC Nitra.
Odohrali sme veľa prípravných zápasov,
v ktorých sa nám taktiež podarilo víťaziť,
pričom môžeme skonštatovať, že chlapci sa
v konfrontácii so silnými súpermi veľmi zlepšili a už teraz v ich talentoch vidíme veľkú
budúcnosť pre futbal vo Výčapoch-Opatovciach. Už teraz začíname budovať nové mužstvo tretiačikov pre nasledujúci ročník, preto

ak poznáte chlacov, ktorých baví futbal alebo
vo svojich deťoch vidíte športové nadanie,
prihláste ich do našej akadémie, aby mohli futbalovo rásť už od malička a dostali tak
šancu byť možno aj ligovými hráčmi či reprezentantmi. Pre deti budeme počas jarných
a letných prázdnin organizovať futbalové
kempy, ktoré budú mať za úlohu pritiahnuť
deti do klubu, rozvinúť v nich kladný vzťah
k futbalu a intenzívne zlepšovať ich futbalové
zručnosti. No a jedna z najdôležitejších vecí
pre fungovanie prípravkárov je zabezpečenie
dopravy, v čom nám pomohli I. Tóth a predseda PPD P. Čebík, za čo im patrí veľká vďaka.
V zime sme si naplánovali si dva halové tur-

naje, organizované KMŠN Výčapy-Opatovce. Prvý v Preseľanoch začiatkom decembra
a následne 21. 12. dopoludnia v mestskej
hale v Nitre na Čermáni. Týchto turnajov sa
zúčastnia tímy ČFK Nitra, Vion Nitra-Chre-

Tréner Stanislav Esse vysvetľuje a dáva rady
chlapcom 3. ročníka Foto: archív MČ

Prípravkári - 3. ročník. Horný rad zľava: Lukáš Belo, Marek Čulák, Ondrej Čulák, Jakub
Schnierer, Filip Hupka, Stanislav Esse. Dolný
rad zľava: Milan Kuna, Tomáš Čulák, Lukáš
Čulák, Marek Kondela, Denis Kuna Foto:
archív MČ

nová, FC Nitra a KMŠN Výčapy-Opatovce.
Za zorganizovaním turnajov stoja predovšetkým V. Hrnčár, T. Fábry, L. Dlábik a P. Tóth.
Náš projekt malej regionálnej futbalovej
akadémie označili za veľmi zujímavý aj také
legendy slovenského futbalu ako sú tréneri
Dušan Radolský či rodák z neďalekých Koniaroviec Rastislav Vincúr. Preto dúfame, že
aj vám - občanom z našej a okolitých obcí,
sa táto aktivita zapáči a budete vidieť zmysel
v jej podporovaní. Ďakujeme.
Martin ČULÁK

Umiestnili sa na treťom mieste medzi vidieckymi školami
Počas minulého školského roka dievčence a chlapci reprezentovali obec a základnú školu v cezpoľnom behu, vo florbale,
v hádzanej, v malom a veľkom futbale, vo vybíjanej a v atletických súťažiach. Naša škola sa tak dostala na celkové tretie
miesto v okrese.
Obsadzovali sme hlavne súťaže, na ktoré sme mohli žiakov priebežne pripravovať
na hodinách telesnej a športovej výchovy
a na športových krúžkoch.
Novinkou pre žiakov bola možnosť hrať
aj súťažiť vo florbale. Napriek tomu, že sme
mali len krátky čas na prípravu, florbalové
súťaže absolvovali mladšie a staršie žiačky, mladší a starší žiaci. Najúspešnejšie boli
mladšie žiačky, ktoré sa vo svojej kategórii
stali majsterkami okresu Nitra a postúpili
na krajské majstrovstvá, ktoré sa konali v Prašiciach. Majsterkami okresu sa stali žiačky:
Eva Chrzaszczová, Eva Berecová, Nikola
Čerešňová, Vanesa Tomková, Miroslava
Tóthová, Dominika Svoradová, Jana Tábiová
a Lea Kňažická. Prekvapujúco sa stal florbal
na škole zaujímavým športom, určite budeme tento šport rozvíjať aj v nasledujúcom
školskom roku. Ďakujeme rodičom, že nákupom športových potrieb, umožnili deťom
spoznať aj menej tradičné športy.
V ďalších športoch žiaci trikrát postúpili

zo základných kôl až na majstrovstvá okresu,
v hádzanej žiakov, v malom futbale žiačok
a vo veľkom futbale žiakov. Boli z toho síce
tri štvrté miesta, ale v rámci všetkých škôl
v Nitrianskom okrese to je pekné umiestnenie. Pekné výsledky dosiahli dievčence v atletických disciplínach, trikrát sa umiestnili
v prvej desiatke.
Novinkou v tomto školskom roku bol aj tenis. Tu treba zdôrazniť, že bez vybudovania
viacúčelového ihriska, by to nebolo možné.
Realizujeme priebežne dva tenisové projekty.
Projekt Tenis do škôl prebieha v 3. ročníku
a v 4. A triede. Žiaci sa na hodinách telesnej
výchovy učia základy tenisu. Druhým projektom je projekt Športové poukazy športovým
zväzom, naša škola bola vybraná Slovenským
tenisovým zväzom na realizáciu tenisových
aktivít v rámci tenisového krúžku. V mesiacoch máj, jún, september a október 2012
tak aj ďalší žiaci získali základy tenisových
spôsobilostí. Chceme poďakovať Klubu mladých športových nádejí - Márii Frankovej

a Vladimírovi Dobšíkovi za možnosť používať priestory hokejbalového ihriska počas
rekonštrukcie školy.
V septembri bolo zverejnené vyhodnotenie
športových súťaží za školský rok 2011- 2012
a naša škola sa umiestnila v Nitrianskom
okrese na peknom treťom mieste zo všetkých vidieckých škôl. V školskom roku
2012-2013 sa žiaci a žiačky našej školy zúčastnia postupne športových súťaží v cezpoľnom behu, vo vybíjanej dievčat, v malom a veľkom futbale, vo florbale, v atletike
a v cezpoľnom behu. Pohybové aktivity sa
uskutočňujú v tomto školskom roku vo viacerých športových záujmových útvaroch. Pokračujeme v spolupráci s Futbalovou akadémiou vo Výčapoch–Opatovciach, malí futbalisti môžu rozvíjať svoje futbalové zručnosti
na viacúčelovom ihrisku alebo v telocvični.
Veríme, že sa nám aj v budúcnosti podarí dosiahnuť pekné športové výsledky
v reprezentácii obce a školy.
Jozef JANČI
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Zápas s Močenkom. Horný rad zľava: Stanislav Ešše, Juraj Dávid, Lukáš Čepílek, Martin Čulák, Adrian Piterka, Daniel Trsťan, Dominik
Trsťan, Filip Hupka, Tomaš Čulák. Dolný rad zľava: Jakub Schnierer, Milan Kuna, Marek Čulák, Marek Kondela, Ondrej Čulák, Denis Kuna,
Nikolas Hurban, Boris Nergeš Foto: archív MČ

BLAHOŽELÁME
60 rokov
Václav Dávid, Milan Vagunda, Eva
Dudáková, Ľuboslav Bulejčík, Margita
Budayová, Júlia Kováčová, Július Kuna,
Tibor Tóth

70 rokov
Veronika Andrášková, Monika Csasznyiová, Emília Dékaňová, Gabriel Kuna,
Helena Molnárová, Ján Novák, Ing.
Ľudovít Žigo

75 rokov
Imrich Molnár, Matej Dávid, Matilda
Kosztolányiová, Katarína Blaženiaková,
Valéria Petrželová

80 rokov
Ing. Jozef Čulák, Helena Magáthová

85 rokov
Veronika Machová, Žigmund Tóth

Títo občania sú narodení
od 1.10. do 31.12.
príslušného roku.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Od 26.septembra 2012
do 30. novembra 2012

Vitajte na svete

Natália Molnárová, Hugo Candrák,
Nela Ďuríková, Elena Koníčková

Veľa lásky a porozumenia

Tomáš Hazucha a Romana Grznárová,
Peter Bielik a Mgr. Elena Molnárová,
Albert Dudák a Eva Dudáková,
Ivan Čentéš a Petra Krajčová,
Ivan Hamara a Daniela Janičkovičová
Peter Candrák a Ing. Mária Reľovská
Tóthová,

Zostanete v našich spomienkach
Július Tóth, 87 r., Jaroslava Dékaňová,
76 r., Tibor Kuna, 73 r.,
Irena Kapustová, 76 r.,

Zápis žiakov
do prvého ročníka
pre školský rok
2013/2014
bude 5. februára 2013
v ZŠ Výčapy-Opatovce
od 14.00 - 16.30 hod.
v 1. triede.
Na zápis je potrebné prísť
s budúcim prváčikom
a priniesť jeho rodný list
aj občiansky preukaz rodiča.

Zápis detí do materskej školy
bude od 25. februára do 1. marca
od 10.00 – 16.00 hod.

Kritériá budú zverejnené na obecnej tabuli, v budove MŠ
a na www.vycapy-opatovce.sk
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Folklórna skupina Nefelejcs
vás pozýva na program
ľudových tradícií, miestnych zvykov,
piesní a tancov

Spevavé fašiangové
popoludnie
Farsangi dalos délután
v nedeľu 3. februára 2013 o 15.30 h.
v kultúrnom dome
vo Výčapoch-Opatovciach

Srdečne Vás pozývame na

28. REPREZENTAČNÝ
PLES ZÁHRADKÁROV
v sobotu 9. februára 2013
v kultúrnom dome
vo Výčapoch-Opatovciach
Do tanca hrá skupina Baróni
z Dolných Vesteníc
Vstupné: 20 eur/os.
(aperitív, 2x večera, káva,
minerálka, víno)
Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Vás pozýva na

2. ročník
Ochutnávky vín
spojený so zabíjačkou
v sobotu 23. februára 2013 o 16. hodine
v kultúrnom dome vo Výčapoch-Opatovciach.
O zábavu sa postarajú Výčapskí heligonkári.

v kultúrnom dome
vo Výčapoch-Opatovciach
Bližšie info na plagátoch a stránke
www.vycapy-opatovce.sk
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