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Príjemné Veľkonočné sviatky
Vám želá redakcia

 Poslanci volili hlavného
kontrolóra
 Spúšťa sa projekt
separovaného zberu

Piatok 28. marca žila naša obec literatúrou. Z príležitosti odhalenia pamätnej tabule spisovateľke Kataríne Lazarovej, ktorá sa u nás
narodila pred 100 rokmi, nás navštívili manželia Feldekovci.
Viac na str. 4

Skauti absolvovali nezabudnuteľný výlet

Fašiangovali aj naši seniori

Masky zaplnili materskú školu aj kultúrny dom

KULTÚRA
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Čo znamená tento obrad?
Pred niekoľkými rokmi sme na farskom
dvore slávili židovskú sederovú večeru.
Izraelovi potomkovia si ňou každý rok pripomínajú udalosť, keď okolo roku 1 300
pred Kristom opúšťali Egypt - krajinu, v
ktorej boli zotročení, aby ako slobodní
ľudia zaujali zasľúbenú zem. Na začiatku
sederovej večere najmladšie dieťa v rodine
položí rituálnu otázku: „Čo znamená tento obrad?“ A začína „hagada“, rozprávanie
o starozákonnej Veľkej noci. Otec pritom
vysvetľuje, prečo sa je pečený baránok a
nekvasený chlieb, čo symbolizujú horké
zeliny a natvrdo uvarené vajce, čo pripomí-

na hnedočervená omáčka z nastrúhaných
jabĺk a orechov, prečo sa niektoré jedlá namáčajú do slanej vody, čo je to afikoman,
koľko kalichov vína sa pije a prečo posledný zostáva nedotknutý...
Doprajme si aj my túto zvedavosť, ktorá
nás robí duchovne aj duševne mladými.
„Čo znamená tento obrad?“ Prečo je pre
kresťanov Veľká noc najväčším sviatkom?
Večernou svätou omšou na Zelený štvrtok začína takzvané Posvätné trojdnie,
najsvätejší čas roka. Počas tohtoročných
obradov sa trochu vrátime k spomínanej
sederovej večeri. Slávili sme ju najmä kvôli

tomu, aby sme na pozadí židovskej tradície
hlbšie pochopili tajomstvo Poslednej večere a nasledujúcich udalostí, aby sme hlbšie
pochopili tajomstvo každej svätej omše.
Mnohí z vás na židovskej veľkonočnej večeri vtedy neboli. Mnohí z vás už dávno
neboli ani na svätej omši. Prosím, prijmite
pozvanie a vstúpte do nevyčerpateľného tajomstva. Dozviete sa nielen niečo o židovských obradoch a význame kresťanského
slávenia, dozviete sa niečo o sebe. Kristus,
ukrižovaný aj zmŕtvychvstalý, k vám prehovorí.
o. Peter Brenkus

Na karnevale nechýbali masky, torta aj ohňostroj
V sobotu 22. februára, zaplnilo sálu kultúrneho domu množstvo detí v sprievode
dospelých. Na privítanie sme si mohli pozrieť nacvičené tance detí z Materskej školy.

A karneval sa mohol začať. Predstavila sa
pestrá škála masiek. Ani jedna maska však
neodišla naprázdno. Všetci si odniesli chutné sladkosti. Nezabudli sme ani na tých skalných rodičov, ktorí sa odvážili prísť v maske.
Aj tí dostali malú odmenu.
V sále bolo cítiť veselú atmosféru. Deti
šantili a tancovali. Do súťažného balónového tanca sme tentokrát zapojili aj rodičov.
Dievčatá aj chlapci využili možnosť dať si
pomaľovať tváričku krásnymi motívmi.
Veru, naša Katka Kunová sa naozaj nezastavila, mnoho detičiek, ba dokonca aj niektorí
dospelí si chceli v tento veselý deň skrášliť
svoju tvár.
A ako to už býva zvykom, počas tanca sa
zrazu svetlo zhaslo a deti s očakávaním hľa-

deli na prichádzajúceho starostu. Prinášal
totiž krásnu farebnú tortu. Ich očká rožžiaril aj ohňostroj, ktorý ju sprevádzal. Z torty
sa ušlo každému, možno aj dupľa, veď bola
skutočne výborná. Za chutnučkú tortu by
sme sa týmto radi poďakovali šikovnej mamičke Lujze Balkovej. Za veselé pesničky
DJ-ovi, pánovi Vozárovi a za všetko ostatné
obecnému úradu a Kultúrnej komisii, ktorá
veselými farbami balónov prežiarila kultúrny dom a postarala sa o zábavu detí.
Dúfame, že sa na budúci rok opäť so všetkými detičkami stretneme a spolu s nimi sa
vrátime do detských čias. Veď rozžiarené
detské očká sú tou najkrajšou odmenou za
všetko.
Helena MORAVANSKÁ MACHOVÁ

Spievanka a Zahrajko zaplnili kultúrny dom
Už od minulého roku si mamičky na detskom ihrisku šepkali, že by do našej obce
mohli prísť koncertovať obľúbenci najmenších, Spievanka a Zahrajko. Povedali sme si,
prečo nie? No a po zverejnení termínu koncertu začali vyzváňať na obecnom úrade telefóny. Predaj vstupeniek začal 15. januára o 8.
hodine a míňali sa ako teplé rožky, takže o dve
hodiny už pracovníčky obce nemali čo predávať . A ani sme sa nenazdali a prišiel 15. február. Už hodinu pred začiatkom Spievankova
začali prichádzať prví hostia. Do 16-tej hodiny bolo všetkých štyristo miest zaplnených a
deti nedočkavo hľadeli na javisko a očakávali
svojich miláčikov. A tí nesklamali. Deťúrence
od prvej sekundy hltavo sledovali známe piesne v podaní Spievanky (Márie Podhradskej)
a Zahrajka (Richarda Čanakyho). Deti sa do
programu aktívne zapojili, hrali a spievali na
javisku. Zapojil sa aj náš starosta, ktorý stvárnil červíka počas známej piesne o jabĺčku.

Bolo to pekné a zážitkami naplnené popoludnie. Ďakujeme všetkým deťom za ich
aktívnu účasť, rodičom za ohľaduplnosť a
všetkým organizátorom, ktorí pomohli zre-

alizovať takýto veľký koncert. Veríme, že sa
ešte budeme spolu s našimi deťmi tešiť na
vystúpenie Spievanky a Zahrajka v našej obci.
Jana Kunová
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Výčapy-Opatovce
Prvé tohtoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva (OZ) bolo 29. januára za účasti poslancov Stanislava Balka, Slavomíra Fiksela,
Ing. Mariána Piterku, Mgr. Jana Kunovej,
Zdenky Miškolciovej, Eriky Šebovej a Ing.
Žigmundy Tótha. Ďalšie sa uskutočnilo
26. februára a zúčastnili sa ho všetci deviati
poslanci obecného zastupiteľstva. Hlavným
bodom programu zasadnutia bola voľba
hlavného kontrolóra obce Výčapy-Opatovce. Hodnotiaca komisia na základe prezentácie a vyhodnotenia úspešnosti odpovedí
štyroch prihlásených uchádzačov do výberové konania odporučila zvoliť za hlavného
kontrolóra obce Výčapy-Opatovce Ladislava
Fúsku, ktoré poslanci schválili. Pracovný pomer vzniká dňom 13. apríla 2014 a mesačný
úväzok je 20% t.j. 7,5 hod./týždenne.
OZ ďalej prerokovalo a schválilo tieto
body:
• nájomcu 2-izbového bytu C1 Ľuboša Jesenského, bytom Výčapy-Opatovce 239 a
2-izbového bytu C6 Alenu Čelinákovú,
bytom Výčapy-Opatovce 876
• počet prijímaných detí do MŠ Výčapy-Opatovce 478 pre školský rok 2014/2015
v počte 23 detí, celkom 63 detí do troch
tried MŠ
• Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Výčapy-Opatovce
č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení na území obce Výčapy-Opatovce
• Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Obce Výčapy-Opatovce

č.2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky
v ZŠ, výške príspevku za pobyt dieťaťa v
MŠ, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni
• uzavretie Zámennej zmluvy medzi
zmluvnými stranami:
účastník v 1. rade : Ing. Jozef Fázik, bytom
Výčapy-Opatovce 130 a manželka
účastník v 2. rade : Ing. Veronika Fáziková,
bytom Výčapy-Opatovce 130
účastník v 3. rade : Obec Výčapy-Opatovce
so sídlom 951 44 Výčapy-Opatovce 467,
predmetom ktorej je zámena pozemkov
špecifikovaných v čl. II. Zmluvy.
• vecné bremeno – právo prechodu cez
novovytvorenú parcelu č. 175/2 a predkupné právo ako vecné právo k pozemku parcele č. 175/2 v celosti v prospech
Obce Výčapy-Opatovce.
• uzavretie Dodatku č.2 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej dňa
27.02.2012 medzi Obcou Výčapy-Opatovce ako prenajímateľom a Záchrannou
zdravotnou službou Bratislava ako nájomcom, predmetom ktorého je predĺženie doby nájmu a to na obdobie do 25.
apríla 2020.
OZ neschválilo tieto body:
• návrh Materskej školy Výčapy-Opatovce
478 na spoplatnenie služieb prania a žehlenia v zmysle predloženej prílohy
• prenájom nebytových priestorov nachá-

dzajúcich sa na nehnuteľnosti a to stavby
s. č. 204 pre CINEMA PUB, s.r.o. so sídlom Výčapy-Opatovce 703 pre Mariána
Krajča so sídlom Výčapy-Opatovce 591.
OZ vzalo na vedomie:
• vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Výčapy-Opatovce
za rok 2013 a kontroly vybavovania sťažností za rok 2013 na obecnom úrade
• vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na nehnuteľnosti – stavby s.č. 204 a stavby s.č.470
• žiadosť Ing. Mariána Piterku a manželky Klaudie, bytom Výčapy-Opatovce134
aEvy Kerekovej, bytom Dvorany nad
Nitrou 76 o zahájenie činnosti smerujúcej k zmene územného plánu obce Výčapy-Opatovce
Poslanci poverili starostu obce, aby vyhlásil
obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na
nehnuteľnosti – stavbe s.č. 204 a obdobne na
prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na nehnuteľnosti – stavbe s.č. 470
a uložili Komisii výstavby a územného plánovania preskúmať schválený Územný plán
obce Výčapy-Opatovce a potreby vykonania
prípadných zmien.
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke obce
www.vycapy-opatovce.sk a sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Ing. Jozef HOLÚBEK
starosta obce

Projekt separovaného zberu finišuje
Ukončenie realizácie prác na projekte Separovaný zber a zhodnocova- priamo pri zvoze. Kontrola množstva vysepanie biologicky rozložiteľných odpadov sa v týchto dňoch dostáva do rovaných komodít bude prístupná aj obyvateľom, ktorý požiadajú o prístup do systému
konečnej fázy.
Do projektu sa na území Nitrianskeho kraja
zapojilo 65 členských obcí s takmer 79 500
obyvateľmi a viac ako 25 000 domácnosťami
vrátane našej obce. Vychádzali sme z potreby
zákonom stanoveného zavedenia komplexného systému separovaného zberu šiestich
zložiek komunálneho odpadu a vybudovania zariadenia na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov, teda kompostárne.
Ponitrianskym združením obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi bol tento
projekt podaný v rámci žiadosti o pridelenie
NFP v roku 2010. V Lužiankach sa vybudovala hala s triediacou linkou na separované

zložky komunálneho odpadu a vo Výčapoch-Opatovciach bola vybudovaná kompostáreň. Súčasťou projektu okrem stavebných objektov sú aj technologické linky, zariadenia a
zberné autá s čítacím zariadením.
V rámci projektu boli do všetkých členských obcí dodané plastové zberné nádoby na
zber plastov (žlté), papiera (modré), bioodpadu (hnedé) aj kontajnery na sklo. Zberné
nádoby majú čip a čiarový kód. Toto zariadenie umožní viesť evidenciu nielen množstva
jednotlivých separovaných zložiek a odpadu
v jednotlivých domácnostiach ale aj váženie

evidencie.

Zberné nádoby obyvatelia resp. domácnosti
dostanú bezodplatne. Podmienkou však bude
uzatvorenie zmluvy o zapožičaní, keďže nádoby sú majetkom Ponitrianskeho združenia
obcí pre separovaný zber. Na základe zmluvy budú nádoby zapožičané na päť rokov a
po uplynutí tejto doby sa stávajú majetkom
obyvateľov. Rozvoz zberných nádob bude zabezpečený obcou v nastávajúcich týždňoch, o
čom budú občania informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu a písomnou výzvou
na uzatvorenie zmlúv o zapožičaní zberných
nádob.
Jozef HOLÚBEK, starosta obce
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Manželia Feldekovci učarovali deťom aj dospelým
Ľubomír Feldek je človekom s veľkým „Č“, osobnosťou s otvoreným srdcom, s darom strhnúť publikum k interaktívnej komunikácii a nevídane
aktívnej účasti na besede

Prívlastky, ktoré by som mohla použiť z
Wikipédie na charakteristiku klasika našej
literatúry, by zaplnili niekoľko riadkov a
napriek tomu by nevystihli úplne podstatu
tohto velikána. No skôr, než sme odovzdali
slovo najpovolanejšiemu majstrovi hovoreného a písaného slova, privítala riaditeľka
našej základnej školy Mária Civáňová prítomných hostí a slovo odovzdala žiakom,
ktorí si pripravili scénickú hru podľa námetu literárneho debutu pána Ľubomíra
Feldeka Hra pre tvoje modré oči.
„Tak ako bola pre Beethovena osudovou
jeho Piata symfónia, pre pána Feldeka je
osudovou jeho Hra pre Tvoje modré oči,“
týmito slovami som uviedla naše vystúpenie
žiakov špeciálnej triedy „A“ a ich kamarátov. Samko Bojkovskýa prváčky s lopárikmi
na úvod predstavili Cirkus zelenín, potom s
Martinkou Maťovou v rozprávkovej záhrade pozbierali úrodu rozprávkových kníh
Ľ.Feldeka, spevokol zaspieval obľúbenú
ľudovú pieseň o „falošniciach“ Okolo Súče
vodička tečie, nasledovalo recitovanie básne Hladný hroch v podaní Matúša Chudého a Hviezdičková rozprávka v podaní
Patrície Juhasovej, žiakov špeciálnej triedy.

Záver patril temperamentným žiačkam zo
4. ročníka ,ktoré zatancovali (aj zarepovali)
na pieseň o Mackovi Uškovi. Program bol
odmenený búrlivým potleskom a slovami
vďaky a chvály od samotného autora, ktorý
bol dojatý srdečným privítaním a viackrát
zopakoval, aké úžasné deti, ale tiež pedagógov má naša škola.
Nasledovala beseda, ale kto by čakal, že to
bude nuda a ako vraví dnešná mládež suché
a nezáživné, tak sa hlboko mýlil. To bola
jedna báseň! Jedna krásna rozprávka! Pán
Feldek s deťmi rýmoval o zdravej strave,
vtipkoval o športe, naviedol Noela, žiaka 4.
ročníka, k vymysleniu minipríbehu o vajíčku... Náš hosť si získal besedou a vtipnými
odpoveďami srdcia všetkých prítomných.
A zahanbiť sa nedala ani jeho manželka
Oľga, ktorá prezradila, že sa s manželom
spoznali tesne pred jej 17. narodeninami,
pričom vtedy od neho dostala vzácny darček. Bola ním už spomínaná knižka Hra
pre tvoje modré oči, ktorá sa však nepáčila
vtedajšej garnitúre a preto hneď z tlačiarní putovala rovno do šrotu. Zachovalo sa z
nej iba niekoľko kusov a preto je vzácnou.
„Mohla som sa nevydať za muža, ktorý mi

daroval takú vzácnosť?“ ukončila rozprávanie so šarmom Oľga Feldeková.
Hovorené slovo emotívne podčiarklo vystúpenie ich dcéry Katky Feldekovej. Spievala šansóny, ktoré jej píše, resp. prekladá
otec a nájdete ich v knižočke Sto piesní Ľ.
Feldeka spieva Katka Feldeková. No a nespievala iba ona. Účastníci besedy zborovo
zaspievali Olinke Feldekovej k jej životnému jubileu a milým hosťom na záver tohto
príjemného a emóciami nabitého stretnutia
odovzdali naši žiaci vlastnoručne vyrobené
darčeky ako spomienku na „Výčapníkov“
- ako nás pán Feldek nazval. Napokon, aspoň jedna odpoveď Ľubomíra Feldeka na
otázku od žiaka, aký je jeho obyčajný deň:
„Ráno vstanem a idem do výčapu. Potom
do druhého a do tretieho, až skončím vo
Výčapoch.“
Pán Feldek mal poriadne nabitý program.
Pokrstil knižku Zvieratká a Vianoce, ktorú zhotovili žiaci špeciálnej triedy „A“ na
krúžku Škola hrou. Krstilo sa trblietkami –
hviezdnym prachom. Odovzdal prváčikom
diplom za 1. miesto v súťaži o Ľubomírovi
Feldekovi, ktorá bola vyhlásená počas celého týždňa medzi žiakmi na škole, nasledovala autogramiáda, fotenie, exkurzia po
škole, prezretie posterov z tvorivých výtvarných dielní žiakov špeciálnych tried a
1. stupňa, návšteva špeciálnej triedy „A“,
ktorá obom manželom Feldekovcom doslova učarovala. A úplne by som zabudla
na ich vnučku Aničku, ktorú v našej triede
zaujali výrobky z keramiky a windovcolors,
pričom stromček šťastia a dekoračnú vázičku z našej dielne si vzala od nás na pamiatku.
Možno tí, ktorí čítate tieto riadky, ste už
riadne unavení dĺžkou textu, ale zhustiť
moje a verím, že aj zážitky ostatných účastníkov besedy, je jednoducho nemožné. Nakoľko 28. marec bol Dňom učiteľov, chcem
popriať všetkým kolegom, počnúc pani riaditeľkou so zástupcami, cez učiteľov 1. a 2.
stupňa, našim vychovávateľkám, asistentkám, katechétke, pánovi dekanovi, proste
celému kolektívu veľa zdravia, šťastia, elánu, pozitívnej energie, lásky a trpezlivosti
v práci a spokojnosti v osobnom živote.
Úplne na záver zacitujem slová riaditeľky
Márie Civáňovej, ktoré odzneli v závere
besedy:
„Ďakujem Feldekovcom za to, že sú takí
úžasní umelci a neuveriteľne skvelí ľudia.
Základná škola Výčapy-Opatovce má dvojnásobný sviatok. ĎAKUJEME, pán Feldek! „
		
Eva Veseličová
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Katarína Lazarová sa narodila v našej obci 13.
februára 1914. Pochádzala z roľníckej rodiny a
vzdelanie získavala vo Výčapoch-Opatovciach,
v Novom Meste nad Váhom a v Nitre. Bola
praktikantkou v Janovej Novej Vsi, pracovala
ako pisárka v redakcii časopisu Slovenský hlas
v Žiline. Počas Slovenského národného povstania bola členkou 1. československej partizánskej brigády a veliteľkou bojovej jednotky. Po
skončení 2. svetovej vojny písala knihy a pracovala vo Zväze protifašistických bojovníkov,
vo Zväze slovenských žien a Zväze slovenských
spisovateľov.
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Tí, čo prišli, neľutovali, pretože Katarínu Lazarovú spoznali bližšie a väčšina z nich je rozhodnutá
prečítať si jej dielo Osie hniezdo z roku 1953. o ktorom Ľubomír Feldek povedal, že vyšlo v roku,
kedy zomrel Stalin a v tej dobe prekvapilo svojou otvorenosťou a stalo sa protiváhou Hečkovej
Drevenej dedine.

Toto nie sú účastníci zájazdu, ale tí, ktorí na slnečné piatkové popoludnie určite nezabudnú a
neľutujú, že si našli čas a na chvíľu odložili bokom povinnosti alebo prácu v záhrade.

Oľga Feldeková odhaľuje pamätnú tabuľu v
priestoroch obecného úradu. O Kataríne Lazarovej, ktorú osobne poznala, povedala, že ju
obdivovala pre jej odvahu, krásne čierne vlasy
a veľké oči.

Hovorilo sa nielen o Kataríne Lazarovej pretože Feldekovci spríjemnili popoludnie svojím rozprávaním a spevom ich dopĺňala dcéra Katka.
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Novinky nielen zo školských lavíc
Stále sa niečo začína a každý deň sa niečo končí... spieva sa v jednej piesni, a tak uvažujeme, že dnes dokážeme viac, ako
sme vedeli pred rokom, týždňom alebo včera. O tom, ako plynul ten náš školský čas, sa s vami radi podelíme.
Ako sme plesali
O tom, že škola neznamená vždy len učenie, sme sa presvedčili koncom januára,
kedy sa spoluprácou školy, rodiny a obce
uskutočnil 12. školský ples. Ten tohtoročný
by sa dal prirovnať nielen k inšpiratívnej
módnej prehliadke, ale aj k harmonickému
stretu elegancie a šarmu. Čo ho však robilo výnimočným bol jeho školský prívlastok.
Veď to, aby si škola, rodina a obec našli spoločnú nôtu, je naším hlavným cieľom, potom budú spokojné aj naše deti a o to nám
všetkým ide. Rodičovskému združeniu,
rade školy, všetkým zainteresovaným a našim sympatizantom ďakujeme za podporu a
spoluprácu.
Ako sme sa „maskovali“
A spomienkou na fašiangové obdobie ďa-

lej pokračujeme, kedy sa na pôde školy stretla najväčšia koncentrácia karnevalových a
rozprávkových bytostí na meter štvorcový.
Ten náš karneval, neopakovateľný nápaditosťou a zručnosťou tvorivých mamičiek,
mohol pokojne konkurovať svetoznámemu
v Benátkach. Školu v okamihu zaplavila
vlna rôznorodých masiek, a tak sa nás dospelých zmocnila okrem radosti aj štipka
nostalgie, keď spoločnú reč našiel policajt
s banditom, či čertice s nebeskými stúpencami.
Ako sme zapisovali prváčikov
Začiatkom februára sme do rozprávky zavítali opäť, presnejšie sme o pomoc požiadali dve Červené čiapočky, veď bol najvyšší

čas pozvať do veľkého školského hniezda
ďalších budúcich prvákov. A ako to už býva,
čas rozprávok musela vystriedať príjemná
realita, ktorá našu chuť pripraviť maličkým
predškolákom zážitok zo stretnutia s veľkou školou, len umocnila. Niektorí sa zaiste už od rána nevedeli dočkať tohto kroku
a možno sa našli aj takí, ktorí prekračujúc
školský prah s malou dušičkou tŕpli, čo sa
len od nich bude chcieť. Ale popravde, nič
strašidelné to nebolo. Deti sa mohli v škole
zahrať, ale aj ukázať, čo všetko už vedia a
ako sú na školu pripravené. Tak či onak, s
potešením oznamujeme, že v septembri do
školských lavíc zasadne 25 prvákov v plnej
paráde. A možno, že ešte nejaká tá „lastovička“ k nám priletí.
Ako sme nielen hovorili o živote
O tom, že v plynúcom čase života aj sekundy majú svoj zmysel, nás presvedčila
pani Kristína Billiková, zdravotnícka záchranárka Záchrannej dopravnej služby
Bratislava. Časť prednášky sme spoločne
venovali tiesňovým volaniam a spôsobu
ohlasovanie nehody. Oboznámila nás najbežnejšími zraneniami a úrazmi. Názorne
predviedla prvú pomoc na výukovej figuríne. Postrehla, že aj malé deti majú základné
znalosti, ako postupovať pri krvácaní nosa,
odreninách či malej reznej rane. Beseda s
ňou bola pre nás zážitkom, a preto sme jej
srdečne venovali naše výtvarné práce, ktoré
skrášlia priestory jej pracoviska.
Ako sme žili
Začnem najznámejšou slovenskou prehliadkou detského a umeleckého prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
V obvodnom kole sa v prednese poézie na
2. mieste umiestnila Sabínka Láclavíková,
žiačka 2.triedy. Nikoleta Bedeová, žiačka
6.B, získala 3. miesto za svoju literárnu prácu. O tom, že nám i telocvik nerobí vrásky na čele, nás presvedčili mladší žiaci 3.
miestom v malom futbale a dievčatá 1. a 2.

ročníka bronzovou medailou z obvodných
pretekov v gymnastickom štvorboji v Zlatých Moravciach. Staršie gymnastky 4. a 6.
ročníka skončili na 4. mieste, no i zemiaková medaila je úspech. Za zmienku určite
stojí i 5. miesto v krajskom kole dejepisnej
olympiády, ktoré za nás vybojoval Marek
Sahulčík. Aj v biblických poznatkoch sme
ako doma, dôkazom čoho je naša víťazná
priečka. Z umeleckého súdka vyberáme
ďalšie úspechy. Vo výtvarnej súťaži Vesmír
očami detí Petra Hurbanová postúpila do
celoslovenského kola a v ďalšej výtvarnej
súťaži získal Radoslav Kupec 1. miesto a
Martina Maťová 3. miesto.
Všetkých našich priaznivcov a zvedavcov
pozývame na prehliadku našej staronovej

web stránky:
www.zsvycapyopatovce.edupage.org, kde
je toho o nás oveľa viac.
Patrícia Halászová

MATERSKÁ ŠKOLA
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Koniec fašiangov v materskej škole
Každý rok v čase fašiangov deti čakajú na chvíľu, kedy pani učiteľka oznámi, že bude
v škôlke karneval. Ten tohtoročný sme naplánovali na 21. februára.
Príprava na karneval si vyžaduje viac času,
pretože je potrebné nacvičiť kultúrny program, vyzdobiť školskú jedáleň, zabezpečiť

občerstvenie pre deti a najdôležitejšia vec
– pripraviť si najkrajšiu a najzaujíma-vejšiu
masku. Deti si posadali v jedálni k prestretým

stolom, každá trieda sa predstavila kultúrnym programom. Tradičný fašiangový tanec
chlapci zvládli veľmi pekne aj napriek tomu,
že ich bolo pre chorobnosť málo. Nasledovalo
spoločné fotografovanie tried a skupín masiek
a promenáda masiek. Masky boli prekrásne,
nápadité a zaujímavé. V tanci sa zvŕtali víly,
princezné, šašovia, čerti, rozprávkové bytosti,
väzeň, turecký paša, rytieri, včielky a motýliky a mnohé iné zaujímavé masky.
Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali svojim
deťom o nádherné masky, sme všetci prežili
jedno čarovné dopoludnie plné radosti, tanca, obohatené o krásne zážitky.
Zážitok prežili aj rodičia detí, ktorí v tento
deň prišli zapísať svoje dieťa do našej materskej školy. Teší nás, že záujem o umiestnenie
dieťaťa do tunajšej materskej školy je taký vysoký. V čase zápisu bolo podaných 25 žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ. Budeme sa snažiť
uspokojiť rodičov v rámci našich možností.
Rozhodnutia o prijatí – neprijatí dieťaťa do
materskej školy budú vydávané od 23. apríla
2014. Helena Kováčová, riaditeľka MŠ

Sokoliar v materskej škole
S príchodom jari sa prebúdza príroda,
vzduch krajšie vonia, trávička sa postupne zazelená a v predzáhradkách rozkvitajú

prvé kvety. Každý rok v zimnom období
máme v našej škôlke vtáčích hostí – sovy
myšiarky, ktoré oddychujú počas dňa na

stromoch v areáli škôlky. Nie je tak dávno,
čo sme mali na komíne škôlky nezvyčajného nájomníka, hniezdil tam bocian so
svojou družkou a vychovali aj potomka.
Príchodom jesene však odletela celá bociania rodinka.
Vo februári sme privítali v materskej
škole sokoliara Dušana. Priniesol so sebou aj svojich zverencov – jastraba lesného, myšiaka lesného, výra skalného
a havrana. Porozprával deťom o živote
dravých vtákov, o význame sokoliarstva
a okrem toho sa deti dozvedeli, že dravce
sú vyzbrojené dokonalým zrakom. Patria
medzi chránené živočíchy. Najviac deti
zaujala ukážka spôsobu lovenia a preletu
nad areálom materskej školy. Dravce lovia
a živia sa menšími drobnými živočíchmi,
tým zabraňujú ich premnoženiu. Odvážni jednotlivci si mohli pohladkať myšiaka
lesného a podržať ho v ochrannej rukavici
na ruke.
Podujatie bolo pre deti veľmi zaujímavé
a poučné, o to viac, že poznatky získané
zážitkovým učením si deti uchovajú v pamäti natrvalo.
Helena Kováčová, riaditeľka MŠ

SKAUTI

8

Oranžové radiátory vo fodbalovom turnaji zvíťazili
Vyčapanky boli tretie a finále patrilo Oranžovým radiátorom, ktorí sa stretli s tímom Tigre, čo boli
minuloroční víťazi.
Druhý marcový víkend sa uskutočnil 11.
ročník Skautského fodbalového turnaja v
Bratislave, na ktorom sa zúčastnili štyri družstvá z nášho zboru. Z toho dve dievčenské a
dve chlapčenské, takže sme mali zastúpenie
na oboch stranách. Prvé dievčenské družstvo
boli Veveričky, ktorým však šťastie neprialo a
nepodarilo sa im obsadiť 1. miesto, ako si to
plánovali od začiatku. Vekom však pribúdajú
skúsenosti, a tak ich staršie sestry skautky z
tímu Vyčapanky bojovali o medajlovú pozíciu do samotného konca. Vyčapanky boli
zložené z družín Pánd a Delfínov a spoločne
sa im podarilo vybojovať zaslúžené 3. miesto
z 13 dievčenských tímov, a to aj po tom ako
bola zranená ich kľúčová hráčka Kika. No a
ako sa vraví, že všetko zlé je na niečo dobré,
Kiku o týždeň neskôr, v čase volieb, preslávilo
toto ‚‘fodbalové‘‘ zranenie, a tak sa stala mediálnou televíznou a rozhlasovou hviezdou, o
ktorej písali aj v novinách. Ale poďme späť k
„fodbalu“. Takže, my dievčatá, sme sa veľmi
tešili z 3. miesta a potom menej už z modrín,
ktoré máme na nohách doteraz, ale nevadí,
stálo to za to!

Foto : archív 34.zboru Dona Bosca
Dva tímy The Eagles (družina Orlov) a
Oranžové radiátory mali menšie problémy s
obsadením hráčov do poslednej chvíle. No
napokon sa všetko na dobré obrátilo a chalani sa nazbierali, aj keď v tých minimálnych
počtoch. Oranžové radiátory milo prekvapili staronovou známou tvárou nášho zboru,
bratom Mirkom Horákom, ktorý pomohol
Radiátorom prebojovať sa do nedeľňajších
finálových zápasov. Samotné finále bol asi
najnapínavejší zápas celého turnaja, kedže si
v ňom zmerali sily naši Radiátory, ktorí sú vo
finálovej trojke každý rok, čiže sa dá pove-

dať, že vždy patria medzi veľkých favoritov,
s tímom Tigre, ktorí boli minuloročnými
víťazmi. V tomto zápase padali góly jedna
radosť. Raz do našej bránky, raz do súperovej až napokon po riadnom hracom čase
skončil zápas remízou. Všetkých fanúšikov
Radiátorov chytila panika, čo teraz? Penalty
boli jasná voľba, čím sa napätie stupňovalo,
priam sa dalo krájať. Po troch výmenách
bol stále stav nerozhodný, fanúšikovia revali
z plných pľúc: „Radiátory dotoho!´“ Čo sa
napokon vyplatilo a padol vytúžený gól, ktorý rozhodol o všetkom. Oranžové radiátory
zvíťazili a tak konečne získali vysnívané prvenstvo. Telocvičňou sa niesol veľký aplauz
a oslavné fanfáry, o ktoré sa postarali najmä
naši skautskí bratia z Veľkého Zálužia.
No však musíme pochváliť aj tím The Eagles, ktorý sa v posledných minútach dokázal zorganizovať, napriek všetkým nečakaným zraneniam v ich družine a aj napriek
tomu obsadili skvelé 6. miesto z tridsiatich
mužstiev. Budúci rok to už bude určite jedna
z víťazných priečok!
Natália KUNOVÁ

Na Oponický hrad cez Veľkú skalu až do Horných Lefantoviec
1. oddiel Cassiopeia, čiže tí najmenší z
nášho skautského zboru, sme sa vybrali v
nedeľu 23. marca na malý jarný výlet. S pomocou rodičov sme sa vyviezli do Oponíc a
potom už po vlastných sme šliapali na krásnu zrúcaninu Oponického hradu. Naša zborová vodkyňa Monika si po ceste nazbierala
medvedí cesnak ale deti s ním neohúrila. Tie
si po ceste energiu radšej dopĺňali sladkosťami a najmä Lienky pospevovaním. Po prvotnom obliehaní zrúcaniny a zjedení Romanburgerov či rezňov deti plnili úlohy, ktoré
im prezradili históriu zrúcaniny. Najlepšie
sa darilo Tigrom, strieborné boli Lienky a
bronzoví Gepardi s Bublinkou a každá družina získala sladkú odmenu. Po zaspievaní
skautskej hymny a pomodlení sa za pekné
počasie na nás ale začali padať prvé kvapky a
potom sa to už striedalo ako v známej piesni
Prší, neprší. Ale nás to neodradilo a vyškriabali sme sa na Veľkú skalu, odkiaľ bol krásny,
aj keď zamračený výhľad.
Ako sme si tak kráčali lesom, stihli sme aj
uschnúť a utvrdiť sa v tom, že deti do kopca nevládzu a z kopca ich bolia nohy. Na
jednom rázcestí sme sa rozhodovali, či ešte

Najmenší skauti zvládli nielen marcovo-aprílové počasie ale aj pešiu túru
a nezabudnuteľné stretnutie s mega veľkými „poschodovými“ žabami
nezbehneme na Gýmeš, ale viete si asi predstaviť, ako škaredo sa nás vĺčatá a včielky
pozreli. Keďže sme mali čas, namiesto na
autobusovú zástavku, sme si to namierili
ešte pri Liečebný ústav a rybník. Tam nás
čakali mega veľké „poschodové“ žaby, ktoré
boli fakt škaredé. Nie je to len môj subjektív-

ny názor, veď sa spýtajte detí... A tých žiab
tam boli stovky! Čakanie na autobus sme si
skrátili naháňačkami, schovávačkou a konzumovaním posledných sladkostí. A hoci
domov sme prišli unavení, tešíme sa na ďalší výlet s našimi najmenšími z 26. zboru sv.
Cyrila a Metoda.
Jana Lyžičiarová
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Spolužiaci sa stretli až po 45-tich rokoch
Stretnutie spolužiakov, ktoré sa z rozličných dôvodov od skončenia deviatich pozvaných sa nás zišlo dvadsaťpäť
základnej školy nikdy neuskutočnilo, sa podarilo zorganizovať až teraz, a pozvanie prijala aj triedna učiteľka pani
Anna Budayová, ktorá mala zo stretnutia rakeď sme sa dožili šesťdesiatky.

Osud nás zavial do rozličných kútov Slovenska, od Bratislavy po Košice a tak sme
sa s niektorými skutočne nevideli dlhých
45 rokov. V prvú marcovú sobotu sme sa už
dopoludnia začali schádzať pred kostolom
vo Výčapoch-Opatovciach. Prvé zvítania,
prekvapené a užasnuté tváre a nespozna-

nie sa na prvýkrát. Snahu porozprávať sa
okamžite, prerušil až začiatok svätej omše,
ktorá bola obetovaná za šesťdesiatnikov. Po
nej sme navštívili hroby našich spolužiakov,
ktorí sa stretnutia nedožili a položením venca, tichou spomienkou a krátkou modlitbou
sme si uctili ich pamiatku. Z dvadsiatich

dosť ako my. Počas obeda každý v krátkosti
rozpovedal svoje prežité životné starosti aj
radosti od skončenia základnej školy a potom sa postupne vytvárali hlúčiky ,v ktorých
sa snažil porozprávať každý s každým. Zabudli sme na problémy s vysokým krvným
tlakom, na bolesti krížov či kĺbov. Stretnutie
trvalo do neskorých nočných hodín, no i napriek tomu sme si nestihli všetko povedať.
Padlo aj niekoľko návrhov na ďalšie stretnutie o rok, o dva alebo o päť rokov. Nech by
to bolo kedykoľvek, určite sa všetci na takéto
stretnutie budeme tešiť. Poďakovanie za zorganizovanie stretnutia patrí predovšetkým
Julke, Terke, Betke a Gizke, ktoré všetko naplánovali a zabezpečili tak, aby sme sa cítili
príjemne. A ďakujeme aj sponzorom.
Milí spolužiaci, ďakujem, že som mohol
byť s vami opäť po 45-tich rokoch!
Ladislav HUPKA

Zo života našich seniorov
Rok 2014 začala ZO JDS vo Výčapoch-Opatovciach hodnotením činnosti za
uplynulý rok na členskej schôdzi v marci. V Nitrianskom okrese patrí táto
organizácia medzi tie najpočetnejšie, keďže má 196 členov.

Venovali sme sa najmä kultúrnym a športovým aktivitám. Organizovali sme fašiangové posedenie, Deň matiek, súťaž Super
babička, Mesiac úcty k starším a Mikulášske
posedenie. Pripravili sme výstavku ručných
prác – vyšívaných násteniek a uterákov, perníkových betlehemov, fotografií s námetom
výčapského kroja a krojovaných bábik. Mesiac knihy sme si pripomenuli rozhovorom
a besedou o významných osobnostiach z
našej obce a v neformálnej besede sme diskutovali o prečítaných knihách. Zúčastnili
sme sa divadelného predstavenia Jánošík v

Nitre. Zorganizovali sme poznávací zájazd
do Budapešti. Okrem pamätihodností mesta sme obdivovali aj rôzne morské živočíchy
v Tropikáriu. Naši členovia sa nevyhýbajú
ani športovým aktivitám. Dôkazom toho je
aj vysoká účasť na regionálnych športových
hrách. Veľmi úspešne nás prezentujú muži
v stolnotenisových turnajoch. Vo veľkej
obľube sú aj rekondičné pobyty seniorov v
kúpeľných mestách. Spevácka skupina Nádej reprezentovala našu obec osemnástimi
vystúpeniami na Slovensku, ale aj v obci
Mlynky v Maďarsku, kde náš slovenský fol-

klór predviedli v Dome Matice slovenskej
maďarským Slovákom. V rámci kultúrneho
leta sme hostili šesť súborov. Na rozlúčke so
zosnulými sme spievali jedenásťkrát.
Po dobrej práci prišla aj zábava. Tak sme
aj my preniesli svoju pozornosť na fašiangovú veselicu. Naši seniori nám zatancovali tradičný palicový tanec a prekvapili nás
pekným spevom, výčapskí heligonkári zase
svojou hrou. Ženy zo speváckej skupiny Nádej pobavili žartovnými piesňami. No a aké
by to boli fašiangy bez pochovávania basy?
Tú nám veľmi vtipným spôsobom predviedli Íreckí seniori z Jarku. Súčasťou podujatia
bola aj bohatá tombola, nechýbali smažené
šišky, pečená klobása a dobré vínko.
V rámci prevencie a ochrany zdravia sme
v spolupráci s Regionálnym úradom v Nitre
zorganizovali zdravotnú prednášku spojenú
s meraním tlaku, cholesterolu a s pokynmi
o správnom a zdravom stravovaní seniora.
Keďže je Marec – mesiac knihy, ich milovníci usporiadali v klube dôchodcov výstavku
naj-kníh: najstaršie, najobľúbenejšie, najmenšie, najväčšie, atď. Besedu viedla Estera
Kollárová. Prítomných čitateľov oboznámila
s históriou vzniku Mesiaca knihy. Vznikol
na počesť buditeľa Mateja Hrebendu. Tento
oduševnený šíriteľ knižnej kultúry sa totiž
narodil aj zomrel v marci. Beseda bola veľmi
plodná a inšpirovala nás k čítaniu nových
zaujímavých publikácií.
Emília ČEREŠŇOVÁ

ŠPORT 
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vianočný turnaj v stolnom tenise
Posledná decembrová sobota patrila tenistom. Športový klub stolného tenisu vo Výčapoch – Opatovciach usporiadal Vianočný
turnaj v stolnom tenise pre neregistrovaných
hráčov. Takmer päťdesiatka prihlásených
súťažiacich bojovala o medaily a diplomy v
šiestich kategóriách. O pohodový priebeh

turnaja sa postarali členovia stolnotenisového
klubu. Ďakujeme všetkým zúčastneným súťažiacim a veríme, že sa v takej príjemnej atmosfére aká vládla počas športového popoludnia
stretneme aj pri ďalšom vianočnom turnaji.
		
Ladislav HUPKA,
predseda ŠKST Výčapy- Opatovce

Výsledky:
Kategória ženy:
1. Zuzana Tóthová
2. Andrea Kunová
3. Ľubica Kunová

Kategória do 12 rokov:
1. Kristián Kuna
2. Jakub Čulák
3. Tomáš Čulák

Kategória 12-20 rokov:
1. Miloš Majer
2. Adrián Čulák
3. Juraj Molnár

Kategória 20-30 rokov:
1. Matúš Húska
2. Patrik Jánošík
3. Zuzana Kijacová

Kategória 30-45 rokov:
1. Martin Čulák
2. Branislav Jarolín
3. Miroslav Horák

Kategória nad 45 rokov:
1. Ladislav Žigo
2. Roman Knap
3. Vojtech Čulák

Záhradkársky ples
29. záhradkársky ples sa konal 1.marca
v kultúrnom dome. O účasť na zábave bol obrovský záujem, nakoniec sála pojala 185 ľudí.
Hostia pozitívne hodnotili vynovený vestibul
a nové zariadenie kultúrneho domu. Sála bola
slávnostne vyzdobená v jarných zelených farbách so zaujímavo vyriešeným osvetlením
pódia. Po tradičnom zahájení plesu predsedom ZO SZZ pánom Tóthom a tajomníkom
pánom Molnárom sa rozbehla zábava pod
taktovkou hudobnej skupiny Baróni. Úsmev
na tvárach vykúzlilo milé vystúpenie skupiny mažoretiek s názvom Again. Občerstvenie
pripravil majiteľ pizzerie Amigo. Okolo polnoci sa žrebovala tombola. Zaujímavé ceny,
ako motorová kosačka, postrekovač alebo
píla potešili však len zopár šťastlivcov. Dobrá zábava sa udržala až do skorých ranných
hodín. Poďakovanie patrí všetkým horlivým
členom organizácie a ich priateľom za iniciatívu. 		
Ing.Viera Kunová

Spoločenská rubrika
od 1. decembra 2013
do 31. marca 2014

Vitajte na svete
Matej Bédi, Daniel Čulák, Andrej Šebo

Degustácia vína 2014
Marec už tradične u nás býva časom pre
ochutnávanie vína našich vinohradníkov.
Tento rok sa 15. marca konal tretí ročník
odbornej degustácie vína ročníka 2013 a
starších, za účasti erudovaných degustátorov. Do súťaže bolo prihlásených 206 vzoriek vína z Nitrianskeho regiónu, z toho
150 bielych, 40 červených a 16 ružových
vín. Tohtoročné vína mali vysokú kvalitu a
výber najlepších bol veľmi zložitý. Najlepšie
hodnotené vína boli odmenené vecnými
cenami a diplomami. Najvyššie hodnotené
víno z našej obce bolo od pána Ladislava
Čepílka, odroda Moravský muškát.
O týždeň neskôr 22. marca sa uskutočnila
verejná ochutnávka vína v kultúrnom dome,
ktorá bola doplnená ponukou výrobkov
z domácej zabíjačky. Návštevníkov hneď
pri vstupe do kultúrneho domu vítala vôňa
pečenej klobásy, mäsa a jaterníc. V štýlovo
upravenej sále za barovým pultom mladí šikovní someliéri ponúkali všetky hodnotené
vzorky vín. Ľudia po zakúpení vstupenky
mali možnosť vybrať si víno podľa chuti
a vôle v ľubovoľnom množstve. Orientovali
sa podľa katalógu, kde boli všetky vzorky
vína prehľadne usporiadané podľa odrody

Veľa lásky a porozumenia
Erik Klačman a Mária Töröková, Jozef
Kováč a Jana Kuviková

Zostanete v našich
spomienkach
Milan Tomka, 67 r., Etela Miškolciová,
76 r., Margita Tóthová, 65 r.,
Irena Budayová, 81 r., Ing. Imrich
Molnár, 59r., Peter Švába, 75 r.,
Milan Kolha 56 r., Júlia Žigová, 79 r.,
Františka Miškolciová, 79 r.,

V kategórii nad 45 rokov 1. miesto obhájil
Ladislav Žigo, 2. miesto Roman Knap a 3.
Miesto Vojtech Čulák, najstarší a pravidelný
účastník turnaja. Víťazov dekoroval starosta
obce Jozef Holúbek.

s uvedením prideleného počtu bodov z degustácie a samozrejme mena vystavovateľa
vína. Každý sa mohol posadiť k bielo prestretému stolu a v kultivovanom prostredí
v spoločnosti priateľov a známych si vychutnať ponuku vinohradníckeho spolku.
Vďaka úsiliu aktívnych členov, pána Benďáka, Čepílka, Kunu, Magátha a Molnára sa
táto príjemná gastronomická akcia zapísala
do povedomia mnohých, o čom nás uisťujú
neustále pochvalné slová zúčastnených.
Naša verejná koštovka vína sa stala magnetom nielen pre domácich, ale aj pre hostí
zo širokého okolia. Stretlo sa tu veľa starých
i mladých vinárov, ktorí organizujú podobné degustácie vína vo vlastných obciach,
kde bodujú aj vyčapské vína. Považujeme
to za peknú rodiacu sa tradíciu, ktorá povyšuje konzumáciu vína, v rozumnej miere,
na zmyslovo bohatý pozitívny zážitok. Teší
nás, že pestovanie viniča poctivou prácou
vo vinohrade u nás opäť získava pozornosť
a úctu. Chceme sa poďakovať za pomoc
všetkým zainteresovaným, ktorí sa podieľali
na príprave a priebehu tejto akcie a sponzorom, obzvlášť starostovi našej obce.
Ing.Viera Kunová

Zoznam jubilantov

od 1. decembra 2013 do 31. marca 2014

60 rokov

75 rokov

Jozef Kováč, Štefan Molnár, Jozef Čulák,
Mgr. Marian Bednárik, Anastázia Stanovičová, Gabriela Košťálová, Jozef Kováč

Vojtech Benďák

80 rokov

70 rokov

85 rokov

Vojtech Török, Lýdia Bedeová, Ernest
Martonka, Milan Ilinjo, Veronika Dávidová, Mária Machová, Margita Benďáková, Emília Kunová

Jozef Koprda, Matilda Škandiková
Vendelín Dlábik

60. výročie sobáša
Ladislav a Margita Magáthoví,
Eduard a Veronika Vizioví
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