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ĽUDIA ODCHÁDZAJÚ, ALE ICH DIELA
A ZÁSLUHY SÚ VEČNÉ

Ernest Hupka
starosta obce
* 30. september 1950
† 27. august 2008

Na náhly odchod z tohto sveta nie je vari nik z nás
dostatočne pripravený. Neúprosná smrť zasiahla
v tom najneočakávanejšom momente a na vrchole
tvorivých síl pretrhla životnú niť nášho starostu,
pána Ernesta Hupku.
Ernest Hupka sa narodil dňa 30. septembra
1950 vo Výčapoch - Opatovciach. Po ukončení
stredoškolských štúdií od augusta 1970 do decembra 1989 pracoval ako asistent hygienickej služby na
Okresnej hygienickej stanici v Nitre. V komunálnych
voľbách v decembri 1989 ho obyvatelia zvolili za
starostu obce. Nestratil ich dôveru ani v ďalších
voľbách. Pre blaho našej obce pracoval dlhých
osemnásť rokov.
Vo svojej funkcii so spolupracovníkmi dosiahol pozoruhodné úspechy. Najskôr sa pustil do výstavby
čističky odpadových vôd, aby mohol následne po
etapách budovať kanalizáciu a vodovod v obci.
V obecnej budove sa zriadila lekáreň a uskutočnila
sa rekonštrukcia zdravotného strediska pre štyroch
lekárov. Pekne sú zrekonštruované miestne komunikácie, chodníky a autobusové zastávky. Vykonali
sa rekonštrukčné práce na dome smútku, kine,
v kotolni základnej školy, ale aj na obecnom úrade
a kultúrnom dome. V roku 1999, počas osláv výročia
obce, bol navrátený a posvätený pôvodný erb obce.
Jeho snom bolo pritiahnuť späť do obce mladých
ľudí a vytvoriť im podmienky na bývanie. Na okraji
obce vzniklo 33 stavebných pozemkov. Začala sa
výstavba troch bytoviek pre 21 rodín. V súčasnosti sa
uskutočňuje rekonštrukcia kaštieľa na obecný dom
a sú vypracované projekty na rekonštrukciu základnej a materskej školy.

Samozrejme, že pri budovaní týchto diel mu stáli
v ceste mnohé prekážky. Ale nevzdával sa a so spolupracovníkmi ich statočne zdolával. Vždy bol odhodlaný bojovať a zasadzovať sa za dobrú vec, v prospech
všetkých spoluobčanov. Určite mal ešte veľa plánov
do budúcnosti, ktoré chcel zrealizovať, ale ktoré už,
žiaľ, neuskutoční.
Aktívnou prácou vypĺňal aj voľný čas. Zastával
niekoľko významných funkcií: od roku 1994 bol
členom rady ZMOS, pôsobil ako predseda Nitrianskeho regionálneho združenia ZMOS, predseda predstavenstva Ponitrianskeho združenia obcí
pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, predsedal Mikroregiónu Zobor, bol členom Združenia FC
Výčapy - Opatovce, členom dozornej rady ZsVS, a.s.
Nitra.
K jeho veľkým záľubám patril šport, hlavne rozvoj
futbalu v našej obci. S hrdosťou podporoval činnosť
miestnych folklórnych skupín a zachovávanie
výčapských tradícií.
Za jeho postoj k práci a k povinnostiam, za jeho
čestnosť a pracovitosť, za jeho ústretovosť voči
obyvateľom obce mu patrí naša veľká vďaka. Veľkosť
osobnosti človeka plne chápeme v okamžiku, keď ho
strácame. Svieca jeho života zhasla predčasne, dňa
27. augusta 2008. Zanechal tu trúchliacu manželku
a dve dospelé deti, ktorým vyslovujeme úprimnú
sústrasť.
Pán Ernest Hupka zostane v našich srdciach a spomienkach. Česť jeho pamiatke.
Spracovala: Ing. Gabriela Jánošková
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AKO ĎALEJ?
Podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov
plní úlohy starostu obce v plnom
rozsahu zástupca starostu obce
Ing. Jozef Holúbek. Zastupovanie
sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
Obec požiadala Ministerstvo
vnútra SR o vyhlásenie nových
volieb na starostu obce, ktoré by
sa mali predbežne konať na jar
roku 2009.

UCTIME SI
ZOSNULÝCH…
Smrť. Pre každého z nás si raz príde.
Nie je zlá ani dobrá. Ona jednoducho je. Prichádza, odchádza a zanecháva bolesť. Starostlivo si medzi
nami preberá a zasiahne vtedy,
keď to čakáme najmenej. Nikdy sa
nedozvieme, kedy a ako zomrieme.
Skôr či neskôr. Smrť doreže krehké
srdce a aj keď sa rany zahoja, jazvy,
tie zostanú navždy. Vezme nám to,
čo je najcennejšie. Náš život. V jej
bolestnom objatí skonáme všetci.
Na cintoríne. A ľudia iba prechádzajú popri a nič nevidia... len vlastné
problémy, vlastný svet.
Slovo cintorín je odvodené od latinského slova coemeterium a označuje
miesto, kde mŕtvi očakávajú prebudenie zo spánku na súdny deň.
Prvého novembra sú cintoríny plné
pozostalých. Je v nich viac smútku,
nostalgie a spomínania. Každý vie,
prečo je to tak. Prezrádza nám to
aj kalendár, kde sú k týmto dňom
priradené Sviatok všetkých svätých
a Pamiatka zosnulých. Ľudia zapaľujú sviečky, kladú vence. Mnohé
hroby sú krásne upravené. Sviečka
na nich neprestáva horieť ani počas
roka. Sú však aj iné hroby, zarastené
trávou. Bez sviečok, kytíc a bez vencov. Ani na Sviatok všetkých svätých
k nim nikto neprichádza. Kto v nich
leží? Mená, vyryté na pomníku,

toho už veľa neprezradia. Snáď iba
to, kto sa kedy narodil a kto kedy
zomrel. Rozlúčky sú všeobecne
taká zvláštna vec – pri nich si totiž
na poslednú chvíľu uvedomíme,
ako veľmi nám ten, s kým sa práve
lúčime, bude chýbať.
ÚMRTIE V RODINE
Ak nastalo úmrtie doma, prvou
povinnosťou je zavolať lekára z pohotovostnej služby, ktorý vykoná

obhliadku mŕtveho ľudského tela
a vystaví list o prehliadke mŕtveho,
v prípade potreby nariadi pitvu.
Následne je potrebné kontaktovať
pohrebnú službu a zosnulého
previezť do domu smútku. Príbuzní
sa môžu rozhodnúť, kam dajú
svojho zosnulého previezť, avšak
u nás je možnosť umiestnenia do
Domu smútku vo Výčapoch – Opatovciach. V tomto prípade pozostalá rodina vybavuje všetky potrebné
náležitosti na obecnom úrade. Na
matriku je treba priniesť list o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz
osoby, ktorá pohreb vybavuje. Ak
chcú pozostalí cirkevný pohreb,
po vybavení týchto formalít môžu
navštíviť farský úrad a zosúladiť
termín pohrebu s možnosťami
pohrebnej služby. V prípade, že
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úmrtie nastalo v nemocnici, resp.
v inom zariadení, prevoz zosnulého
zabezpečujú pracovníci zariadenia.
HROBOVÉ MIESTA
Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom
úrade, kde sa vystaví zmluva o prenájme hrobového miesta s uvedením
doby nájmu a výškou zaplateného
nájomného. Tu chcem apelovať
na všetkých, ktorí si neoprávnene,
bez oznámenia a podľa vlastného
uváženia vykonávajú rôzne úpravy,
rekonštrukcie na pomníkoch a budujú pomníky, pri ktorých nedodržujú
stanovené rozmery. V zmysle platného prevádzkového poriadku,
ktorý je vyvesený na oboch cintorínoch, je každý nájomca hrobového mie-sta povinný ohlásiť každú
úpravu hrobového miesta, lebo ako
všade, aj tu platí, že nevedomosť nikoho neospravedlňuje. Najväčším
problémom je u nás nedodržanie
rozmerov hrobového miesta, za čo
hrozí nájomcovi pokuta vo výške
10 000,- Sk. Ak chcete predchádzať
zbytočným nedorozumeniam a problémom, príďte sa radšej vopred
poradiť na obecný úrad.
Nájomníci, ktorí nemajú záujem
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ponechať si doteraz udržiavané
staršie hroby, môžu túto skutočnosť
nahlásiť na obecnom úrade a právo
užívať hrobové miesto týmto zanikne. Tieto hroby budú evidované ako
voľné hroby.
Poplatky za prenájom hrobových
miest na dobu 10 rokov a vonkajšie
rozmery hrobových miest:
- jednohrob ................... 500,- Sk
130 x 220 cm
- dvojhrob .................. 1 000,- Sk
260 x 220 cm
- trojhrob ................... 1 500,- Sk
390 x 220 cm
- detský hrob ................. 200,- Sk
60 x 100 cm
- urnové miesto .............. 500,- Sk
80 x 80 cm
Informácie o evidencii hrobových
miest a poplatkoch za prenájom
hrobových miest poskytuje počas
stránkových dní p. Erika Hrnčárová.
Cena za prepožičanie domu smútku: 300,- Sk.
Otvorenie zabezpečuje:
p. Fraňová: 037 / 77 959 05
p. Štefanka: 0902 482 535

ZOZNAM POHREBNÝCH SLUŽIEB

PASPORTIZÁCIA CINTORÍNOV
Nielen našim občanom, ale aj ľuďom, ktorí vo Výčapoch
– Opatovciach už nebývajú a majú tu pochovaných
príbuzných, je už verejne prístupný zoznam hrobových
miest oboch našich cintorínov. Program „Cintoríny
online“ umožňuje vyhľadať a zobraziť hrobové miesto
podľa mena, priezviska a je dostupný na webovej
stránke www.vycapy-opatovce.sk/cintoríny online.
Zverejnený je spolu s mapkou každého cintorína. Všetky
údaje o hroboch sú podľa skutočného stavu na náhrobných kameňoch. Postupne budú dopĺňané informácie
o platbách nájomného, evidencia nájomných zmlúv
a doba trvania nájmu hrobového miesta.

Pohrebná služba REQUIEM
Špitálska 5, Nitra

0905 948 812
037/ 6503628

Pohrebná služba MIRTA
Cintorínska 14, Nitra

037/ 6525009
0908 790 760

Pohrebná služba OKENKA
Cintorínska 14, Nitra

037/6525645
0907 424 488

Pohrebná služba NITRA
Špitálska 10, Nitra

037/ 6503565
0904 625 536

Pohrebníctvo MOLNÁR
Nitrianska Streda

0903 725 221

Pohrebná služba BROZ
Ludanice

0903 406 316

Text spracovala: Erika Hrnčárová
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UZNESENIA
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. júla 2008
Prerokovanie úloh obce vyplývajúcich
z ochrany pred požiarmi v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi (p. Schmikal, externý technik
BOZP)
Uznesenie č. 62/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach ukladá
poslancom OZ do budúceho zasadnutia OZ doplniť podklady k zloženiu
kontrolných skupín v rámci požiarneho
poriadku obce.
Uznesenie č. 63/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach
potvrdzuje vo funkcii veliteľa obecného hasičského zboru p. Františka
Štefanku.
Uznesenie č. 64/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach potvrdzuje vo funkcii preventivára obce
p. Miroslava Macha.
Uznesenie č. 65/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach
schvaľuje členov kontrolnej skupiny p.
J.Rapana, S.Balka, J.Holku, R.Čuláka,
a p. Š. Schmikala.
Uznesenie č. 66/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach ukladá
p. Schmikalovi – preventivárovi č. 2 do
15. septembra 2008 pripraviť kompletnú dokumentáciu pre kontrolné skupiny
a vykonať školenie kontrolnej skupiny.

Rozbor hospodárenia obce
za I. polrok 2008
Uznesenie č. 67/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach berie
na vedomie rozbor hospodárenia obce
I. polrok 2008.

Úprava rozpočtu obce na rok 2008
Uznesenie č. 68/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach
schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok
2008.
Správa z previerky zameranej na kontrolu plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva Výčapy – Opatovce za
rok 2007 a I. polrok 2008 so zameraním na ukladacie uznesenia
Uznesenie č. 69/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z previerky zameranej na
kontrolu plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva Výčapy – Opatovce za rok
2007 a I. polrok 2008 so zameraním na
ukladacie uznesenia.

Správa z následnej ﬁnančnej kontroly
zameranej na kontrolu plnenia podmienok zmluvy s ADOS o. z. vykonanej
hlavným kontrolórom a zástupcom starostu obce
Uznesenie č. 70/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach berie
na vedomie správu hlavného kontrolóra
obce z vykonanej kontroly plnenia podmienok zmluvy s ADOS o. z. vykonanej
hlavným kontrolórom a zástupcom starostu obce.

Návrh VZN č. 1/2008 o vyhlásení
záväzných častí územného plánu
Uznesenie č. 71/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach prerokovalo a schválilo na riadnom zasadnutí dňa 25.7.2008 zmeny a doplnky
č. 1 územného plánu obce a
I. konštatuje, že
pripomienky zo strany dotknutých
orgánov štátnej správy a dotknutých
právnických osôb sú v územnom pláne
Obce Výčapy – Opatovce akceptované,
schválený územný plán Obce Výčapy
– Opatovce sa člení na záväznú časť
a smernú časť.
V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre
verejnoprospešné stavby, na vykonanie
asanácie a pre chránené časti krajiny.
II. akceptuje
stanovisko Krajského stavebného úradu
v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácie č. KSÚNR-2008-837.
III. schvaľuje
Územný plán Obce Výčapy – Opatovce –
zmeny a doplnky č. 1
Uznesenie č. 72/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach prijíma Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Výčapy – Opatovce číslo 1/2008
z 25.7.2008 o vyhlásení záväzných častí
Územného plánu obce.

Organizačné zabezpečenie osláv
SNP a Dňa ústavy
Uznesenie č. 73/2008
OZ vo Výčapoch - Opatovciach
schvaľuje zabezpečenie osláv 64. výročia
SNP a Dňa ústavy na deň 30. 8. 2008.

Rôzne
Uznesenie č. 74/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach ukladá
obecnému úradu vyzvať p. Tibora Molnára o doplnenie údajov k žiadosti.

Uznesenie č. 75/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach
schvaľuje zámennú zmluvu medzi Obcou Výčapy – Opatovce a p. Miroslavom
Machom.
Predmetom zámeny sú pozemky
parc. č.
109/2 o výmere 94 m2
109/3 o výmere 97 m2
110/2 o výmere 191 m2
ktorých vlastníkom v podiele ½ podľa
LV č. 2503 je Obec Výčapy – Opatovce,
za pozemky,
- parc. č. 81/4 diel 9 o výmere 70
m2, ktorý vznikol odčlenením z parc. č.
107a parc. č. 81/4 diel 10 o výmere 66
m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely
č. 108, ktorých vlastníkom v podiele 1/1
podľa LV č. 21 je p. Miroslav Macho.
Uznesenie č. 76/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach prehlasuje, že všetky náklady spojené so
zámennou zmluvou uhradí p. Miroslav
Macho.
Uznesenie č. 77/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach ukladá
obecnému úradu vyzvať vlastníkov
nehnuteľností, z ktorých vyrastené stromy zhoršujú bezpečnosť a priehľadnosť
cestnej premávky, o odstránenie týchto
nedostatkov do 15. augusta 2008.
Uznesenie č. 78/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach
ukladá obecnému úradu vyzvať vlastníkov nehnuteľností, z ktorých vyrastené
stromy môžu zapríčiniť poruchy na rozhlasovom vedení, o odstránenie týchto
nedostatkov do 15. augusta 2008.
Uznesenie č. 79/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach
ukladá obecnému úradu vyzvať opätovne vlastníkov, resp. užívateľov
priľahlých nehnuteľností, udržiavanie
čistoty a čistenia chodníkov počas
celého roka.
Uznesenie č. 80/2008
OZ vo Výčapoch – Opatovciach ukladá
obecnému úradu opätovne vyzvať vlastníkov nehnuteľností na odstránenie
skládok stavebného odpadu z verejného priestranstva v zmysle VZN o vytváraní zdravého životného prostredia
o ochrane verejného poriadku a zelene
na území obce Výčapy – Opatovce.

Život obce
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HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
V MESIACOCH OKTÓBER – DECEMBER 2008
13. 10. 2008

Pondelok

TKO

18. 11. 2008 Utorok

Plasty

15. 10. 2008

Streda

Papier, sklo

24. 11. 2008 Pondelok

TKO

27. 10. 2008

Pondelok

TKO

08. 12. 2008 Pondelok

Plasty

10. 11. 2008

Pondelok

TKO

10. 12. 2008 Streda

Papier, sklo

14. – 16. 11. 2008

Piatok – nedeľa Veľkoobjemový odpad

22. 12. 2008 Pondelok

TKO

JESENNÉ UPRATOVANIE

SPAĽOVANIE ODPADU

Jeseň. Ročné obdobie, ktoré prichádza po lete, teda obdobie, kedy sa príroda pripravuje na zimný odpočinok.
V záhradách a sadoch dozrieva posledné ovocie, odkvitajú posledné kvety a listy drevín nadobúdajú pestré
farby, aby onedlho pokryli zem.
Jeseň je charakteristická nielen zvýšeným pracovným
nasadením na poliach, v záhradách, ale aj prácami
pri úprave okolia našich príbytkov. Ich významným
kompozičným prvkom sú priestranstvá slúžiace ako
záhradky, okrasné ploty, verejné priestranstvá ako
i chodníky.
V súvislosti s ich úpravami nesmieme zabúdať na
skutočnosť, že tieto musia byť upravené a udržiavané
tak, aby nerušili vzhľad okolia, neprekážali, prípadne
neohrozovali bezpečnosť občanov.
Blížiace sa obdobie „vegetačného pokoja“ dáva priestor
i na vykonanie vypilovania a opilovania stromov a iných
okrasných drevín. V tomto období je práve vhodný čas
na vykonanie opílenia stromov a drevín zasahujúcich do
elektrických, prípadne iných káblových vedení. Zvýšenú
pozornosť nielen v tomto období, ale v priebehu celého
roka je potrebné venovať i úprave a údržbe zelene na
miestach nachádzajúcich sa v blízkosti miestnych alebo štátnych komunikácií. Túto je potrebné udržiavať
v stave, aby nevytvárala prekážky chodcom pri používaní
verejného priestranstva, aby nerušila a neohrozovala
cestnú premávku, nezakrývala orientačné tabule a dopravné značky.

Osobitne v tomto období, kedy sa zbiera úroda, sa
nad dedinami vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho
a škodlivého dymu. Pri spaľovaní odpadov v záhradách
sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý,
čpavok, uhľovodíky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé
látky.
Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere
úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácností nie
je len škodlivé, ale aj zakázané. Od 1. januára 2006 je
možné tento odpad iba znehodnocovať.
Najneškodnejšou a najužitočnejšou formou nakladania s bioodpadom je kompostovanie. Kompostovanie
biologického odpadu, ktorý patrí fyzickým osobám,
by si mal každý vlastník realizovať buď na vlastnom
pozemku, alebo na mieste za obcou na to určenom.
V našej obci sa takáto skládka nachádza pri čističke
odpadových vôd a vývoz bioodpadu na toto miesto je
možné vykonávať každú sobotu v čase od 09.00 hod.
do 14.00 hod.
Vážení spoluobčania,
vzhľadom na skutočnosť, že na tomto obcou určenom
mieste na vývoz bioodpadu bol zistený i výskyt iného
materiálu (stavebný odpad, staré šatstvo a pod.),
dovoľujem si vás touto cestou vyzvať na zákaz navážania
iného odpadu než označeného ako „zelený“ odpad.
Zároveň vás žiadam i o ohľaduplnosť pri vyskladňovaní
odpadu. Odpad vyskladňujte tak, aby sa ho na určené
miesto dalo uložiť čo najviac.

Stavebný a iný materiál na vykonávanie stavebných a iných podobných prác môže byť uložený na verejnom priestranstve len na čas nevyhnutne potrebný, za podmienok určených stavebným povolením
alebo povolením na použitie verejného priestranstva. Tieto priestory musia byť viditeľne označené.
Čistenie a odburinenie chodníkov, v zimnom období i odpratávanie snehu, ľadu a posyp je povinný
vykonať vlastník alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti na vlastné náklady.
Povinnosťou každého z nás je pričiniť sa o čistotu, poriadok a vylepšenie vzhľadu obce a svojho okolia. Je to vizitka nás všetkých a je len na každom z nás, ako sa tejto povinnosti zhostíme.
Ing. Jozef Holúbek
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INFORMÁCIE O ZAVEDENÍ EURA NA SLOVENSKU
Vstupom Slovenska do Európskej únie
v máji 2004 sme sa zaviazali zaviesť
spoločnú európsku menu. Nakoľko
sme splnili maastrichtské kritériá, euro
začne platiť na Slovensku od 1. januára
2009. Euro je silná a stabilná mena
rešpektovaná všade vo svete.
Eurových bankoviek je sedem, v nominálnych hodnotách 5, 10, 20, 50,
100, 200 a 500 eur. Každá bankovka
predstavuje jeden architektonický štýl.
Okná a brány na prednej strane sú symbolom európskeho ducha otvorenosti
a spolupráce. Mosty na rubovej strane
symbolizujú komunikáciu medzi európskymi národmi a medzi Európou
a zvyškom sveta. Bankovky sú dielom
Roberta Kalinu z Rakúskej centrálnej banky. Ochrannými prvkami sú:
papier, vodoznak, prúžok, hologram
a opticky premenlivá farba čísla. Bankovky sa odlišujú veľkosťou, farbou
a sú rovnaké v celej eurozóne.
Eurových mincí je osem, v nominálnych
hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 centov
a 1 euro a 2 eurá. Jedno euro má 100
centov. Mince budú mať podstatne
vyššiu hodnotu, napr. 10 eurocentov
je vyše 3 korún a jednoeurová minca
má vyše 30 korún. Všetky eurové mince
majú jednu rovnakú spoločnú stranu,
je na nej mapa Európskej únie. Navrhol
ju Luc Luycx z Belgickej kráľovskej mincovne. Rubová strana je národná, sú na
nej národné motívy jednotlivých štátov
eurozóny. Slovenské 1- a 2-eurové
mince zobrazujú štátny znak Slovenska – dvojkríž na trojvrší. Na 10-, 20a 50-centových minciach je Bratislavský
hrad, na 1-, 2- a 5-centových minciach
je tatranský štít Kriváň. Motívy vybrala
Národná banka Slovenska v roku 2005
podľa výsledkov celoslovenskej ankety
medzi občanmi. Všetky euromince sú
platné na území všetkých štátov eurozóny.

Vrch Kriváň vo Vysokých Tatrách,
ako ho navrhol Drahomír Zobek.

Bratislavský hrad, ako ho navrhli
Ján Černaj a Pavol Károly.

Informácie o novej mene sa dostanú
aj priamo k ľuďom domov. Začiatkom
novembra poštový rodučovateľ prinesie do domácností eurokalkulačku
a šesťstranovú informačnú brožúru
o eure. Na prelome novembra a decembra v druhej zásielke bude informácia
o podobe eurových bankoviek a mincí
a konverzná kartička s prepočtom
základných súm v oboch menách.
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk je
prepočítavací kurz medzi eurom a slovenskou korunou. Je známy od 8. 7.
2008. S účinnosťou od 1. 1. 2009 sa
prepočítajú všetky hodnoty v korunách
na eurá: ceny v obchodoch, platby za
služby, mzdy, dôchodky, sociálne dávky,
bankové účty atď. Ceny sa zaokrúhlia
s presnosťou na dve desatinné miesta.
Výnimkou budú platby medzi občanmi
a štátom, kde sa bude zaokrúhľovať
v prospech občana.
Duálne /dvojaké/ zobrazovanie cien
znamená zobrazenie hodnôt v korunách aj v eurách súčasne. Povinne sa
začalo 24. augusta 2008 a potrvá 12
mesiacov po zavedení eura. Do 16.
januára 2009 budeme môcť platiť v hotovosti korunami aj eurami. Vydávať sa
budú iba eurá. Aby sa predajne nestali
zmenárňami, majú právo odmietnuť
platbu korunovými bankovkami a mincami, ak presahujú štvornásobok
hodnoty nákupu. Po tomto termíne
si budeme môcť peniaze bezplatne
zameniť v bankách, mince do 30. júna
2009 a bankovky do 31. decembra
2009. Národná banka Slovenska bude
vymieňať mince do 31. decembra 2013
a bankovky neobmedzene.

Štátny znak Slovenskej republiky,
Dvojkríž na trojvrší,
ako ho navrhol Ivan Řehák.

Občania sa môžu predzásobiť eurom
zakúpením tzv. štartovacieho balíčka.
Balíček bude obsahovať 45 slovenských euromincí všetkých nominálnych
hodnôt v hodnote 500 Sk. Balíčky sa
budú predávať v decembri v bankách
a na poštách.
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Bankomaty najväčších bánk budú vydávať slovenské
koruny v posledný deň tohto roka do dvadsiatej tretej
hodiny. Potom bude nasledovať technická prestávka
pol až tri hodiny. Nabiehať by mali postupne, pričom
po polnoci budú vydávať iba eurá. V prvých januárových
dňoch ponúknu len 10- a 20-eurovky. Platba platobnou
kartou prostredníctvom POS terminálov bude fungovať
bez obmedzenia. Pre prechod na euro budú banky na
prelome rokov pracovať v obmedzenom režime. Prvé
štyri januárové dni majú vyhradené na premenu údajov
z korún na eurá. V pobočkách môžu ľudia iba vymeniť
koruny na eurá, vložiť peniaze na účet či vkladnú knižku.
Do plnej prevádzky nabehnú až 5. januára 2009.

Hladkému prechodu na euro môžeme pomôcť, ak si
pred koncom roka 2008 uložíme úspory v hotovosti
na účet do banky. Zamenia sa na eurá automaticky
a bez akýchkoľvek poplatkov. Banky na to nebudú
žiadať žiadne informácie.

UPOZORŇUJEME, že s blížiacim sa prechodom na
euro vzrastá aj počet špekulantov a podvodníkov,
ktorí sa snažia ľudí okradnúť. Predstavujú sa ako
pracovníci rôznych organizácií. Ale žiadna inštitúcia
nebude v súvislosti so zavedením eura posielať svojich
zamestnancov k občanom domov. Ak by niekto od
vás vyžadoval vydať hotovosť v korunách, súpis sériových čísiel bankoviek, alebo ponúkal výhodnejší kurz
na výmenu, najpravdepodobnejšie pôjde o podvodníka a treba upozorniť políciu. Cieľom rôznych
skupín podvodníkov sa väčšinou stávajú starší
a osamelí ľudia. Dôverčiví ľudia tak môžu prísť aj
o celoživotné úspory.

FIGYELMEZTETJÜK, hogy semmilyen intézmény nem
fog küldeni alkalmazottakat, akik a kész pénzt beváltják euróra, vagy leírják a bankjegyek sorozatszámait,
vagy kedvezöbb árfolyamot felajánljanak. Ha ilyen személyek keresik fel önöket, azok valószínüleg csalók, és
ezt jelentsék a rendörségnek. Kérjük, hogy az időssebb
és magányos személyek legyenek ﬁgyelmessek és ne higyjenek a csalóknak.

Pre úspešný prechod na euro je nutné vybudovať
u spotrebiteľov pocit dôvery a dostatočnej informovanosti. V Etickom kódexe pre zavedenie eura sa signatári zaväzujú okrem iného aj nezneužiť zavedenie
eura na zvýšenie cien a prepočítavať sumy na eurá čo
najpresnejšie. Hoci ceny rastú stále, bez ohľadu na to,
či sa zavádza nová mena.
Spracovala: Ing. Gabriela Jánošková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA Od 20. júna 2008 – 19. septembra 2008

Vitajte na svete...

Veľa lásky a porozumenia...

Zostanete v našich spomienkach...

Dominika Kosztolányiová
Viktor Billik
Soﬁa Ďuríková

Marián Ešše a Mgr. Soňa Billiková
Marek Paulík a Agnieszka Kunegunda Ogórek
Ivan Kuna a Mgr. Zuzana Pokusová
Ing. Martin Čulák a Ing. Silvia Kondelová
Štefan Mikuš a Michaela Pavčírová

Juliana Tóthová, Veronika Kucková,
František Ešše, Ernest Hupka,
Ľubomíra Vargová, Jozef Tóth,
Ján Magáth, Jozef Duda
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OPÄŤ V ŠKOLE
OPÄŤ SA OTVORILI BRÁNY ŠKOLY
PO KRÁSNYCH DVOJMESAČNÝCH
PRÁZDNINÁCH
PRE NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
Škola ani počas letných prázdnin
neodpočívala. Venovali sme sa najmä
údržbárskym prácam, pripravili sme pre
našich žiakov čisté triedy s novým moderným
školským nábytkom – nastaviteľnými lavicami
a stoličkami pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania (2. stupeň ZŠ) a pre žiakov
primárneho vzdelávania (1. stupeň ZŠ) sme
vyrobili tiež nové jednomiestne lavice, za výrobu ktorých chcem poďakovať nášmu pánovi
školníkovi a obetavému pánovi Valentínyimu, nášmu exškolníkovi. Finančne nám pomohli v tejto oblasti rodičia rodičovskej rady,
členovia školskej rady a prevádzka školy,
ktorým patrí tiež vďaka.
S úprimnou radosťou sme privítali medzi
nami i nových žiakov, prváčikov, ktorí boli
už veľmi zvedaví na svoju prvú pani učiteľku,
triedu, nových kamarátov, knižky. Zaželali sme
im veľa úspechov a trpezlivosti pri poznávaní
písmen, číslic, nových hier, pesničiek, veľa
radosti z učenia, aby svojimi vedomosťami
a zručnosťami, dosiahnutými úspechmi tešili
nielen svojich rodičov, ale i nás, učiteľov.

1. A trieda

1. B trieda

REFORMA VZDELÁVANIA
Ako všetci vieme, naše školstvo prešlo reformou vo
vzdelávaní, ktorá nás čaká v tomto školskom roku.
Vláda SR schválila Štátny vzdelávací program pre:
- primárne vzdelávanie – predtým 1. stupeň ZŠ
- nižšie sekundárne vzdelanie – predtým 2. stupeň ZŠ
Na Štátny vzdelávací program nadväzuje školský vzdelávací program, ktorý vytvoril náš pedagogický tím
a podieľa sa 30 % na vzdelávaní žiakov. Školský vzdelávací program je pripravený a spracovaný pre 1. ročník
a 5. ročník. V týchto triedach sa začína učiť po novom. Budú sa využívať moderné metódy výučby alternatívneho školstva:
- metódy Daltonskej školy
- integrované tématické vyučovanie
- programové a problémové vyučovanie
- blokové vyučovanie vždy na konci týždňa.
Pre správnu motiváciu na vyučovaní budú pedagógovia využívať nové učebné pomôcky, pomocou ktorých

sa ľahšie dosiahne vyučovací cieľ a vzbudí sa v žiakoch
záujem o výkonový štandard v jednotlivých predmetoch.
Aj výučba cudzích jazykov prešla zmenami. Povinné
vyučovanie prvého cudzieho jazyka začne v 3. ročníku
a povinná výučba 2. cudzieho jazyka od 6. ročníka.

Nový školský zákon č. 245/2008 Z.z. hovorí okrem
iného aj o maximálnom počte žiakov v triedach. Maximálny počet žiakov v triede je 28, preto sme z tohto
dôvodu boli nútení rozdeliť súčasnú 6. a 9. triedu
na dve triedy. Museli sme tiež hľadať riešenie, kde
umiestniť novovzniknuté triedy. Snažili sme sa využiť
každé voľné miesto, preto sme dočasne zrušili gymnastickú telocvičňu, kde je zriadená 1. B trieda. Na
základe uvedených zmien sme prijali 4 nových pedagógov.
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V ŠKOLSKOM ROKU 2008/2009
SA NA VZDELÁVANÍ VAŠICH DETÍ PODIEĽAJÚ
Mgr. Eva Homolová
riaditeľka základnej školy
Mgr. Jarmila Kročková
štatutárna zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie
sekundárne vzdelávanie
Mgr. Jozef Janči
zástupca riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
a Školský klub detí
Primárny stupeň vzdelávania
(1. stupeň základnej školy):
1. A Mgr. L. Molnárová
alternatívne vyučovanie
1. B Mgr. A. Billiková
alternatívne vyučovanie, metódy
Daltonskej školy
2.
Mgr. Z. Gašparíková
3. A Mgr. R. Streérová
3. B Mgr. M. Nergešová
3. C zriadená ako integrovaná trieda pre žiakov
s poruchami učenia, v ktorej bude vyučovať

slovenský jazyk a matematiku školský špeciálny
pedagóg – Mgr. V. Vlčková, v ostatných predmetoch
budú žiaci integrovaní v intaktných triedach:
4. A Mgr. K. Kapustová
4. B Mgr. K. Pelikánová
trieda s rozšíreným vyučovaním anglického
jazyka s informatickou výchovou
Nižšie sekundárne vzdelávanie
(2. stupeň základnej školy):
5.
Mgr. Z. Kijácová – alternatívne vyučovanie
6. A Mgr. K. Kondelová – trieda s CJ anglickým
6. B Mgr. J. Kušš – trieda s CJ nemeckým
7. A Mgr. G. Zubčáková – trieda s CJ anglickým
7. B Mgr. Ľ. Arpášová – trieda s CJ nemeckým
8.
PaedDr. M. Billíková – trieda s CJ anglickým
9. A Mgr. M. Civáňová – trieda s CJ anglickým
9. B Mgr. V. Holeková – trieda s CJ nemeckým
Špeciálna trieda „A“
Mgr. E. Veseličová - žiaci primárneho vzdelávania
Špeciálna trieda „B“
Mgr. K. Miklová - žiaci sekundárneho vzdelávania
Školský klub detí má 3 oddelenia, z toho dve oddelenia
sú žiaci bežnej ZŠ z primárneho stupňa a jedno oddelenie sú žiaci s mentálnym postihnutím. V školskom
klube detí pracujú kvaliﬁkované vychovávateľky, a to:
Bc. Daniela Cigáňová, M. Franková a E. Koprdová.
Náboženskú výchovu budú vyučovať dôstojný pán dekan Mgr. Peter Brenkus, Mgr. Z. Darnadiová a Mgr.
H. Lénartová. Nemecký jazyk budú vyučovať Mgr.
E. Homolová a Mgr. M. Nergešová a anglický jazyk
PaedDr. M. Billiková. Výtvarnú výchovu spolu s matematikou bude vyučovať nový člen nášho pedagogického
kolektívu, Mgr. Mária Ďurčová.
Konzultácie pre rodičov s problémovými deťmi a so
žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude poskytovať Mgr. V. Vlčková – školský
špeciálny pedagóg.

Kolektív zamestnancov dopĺňajú prevádzkoví pracovníci:
Alžbeta Práznovská – personálna pracovníčka,
účtovníčka
František Tóth – školník a údržbár
Monika Kondelová – upratovačka
Renáta Jančovičová – upratovačka

Na záver by som chcela všetkým kolegom popriať usilovných a slušných žiakov, elán, trpezlivosť a dobrú
náladu, všetkým žiakom, aby šírili dobré meno našej
školy a vynikajúce študijné výsledky.
Mgr. Eva Homolová
riaditeľka základnej školy

OSPRAVEDLNENIE
V druhom čísle obecných novín Život obce v článku Školstvo vo Výčapoch – Opatovciach (4. strana)
nebolo uvedené meno riaditeľky základnej školy Mgr. Evy Homolovej.
Redakčná rada sa ospravedlňuje pani riaditeľke za túto chybu.
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10. ROKOV JDS VO VÝČAPOCH – OPATOVCIACH
V sobotu 23. augusta 2008 sa v sále Kultúrneho domu
vo Výčapoch – Opatovciach konala oslava 10. výročia
založenia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska Výčapy – Opatovce.
Pri tejto príležitosti boli udelené čestné uznania zakladajúcim členom, ale i súčasným členkám výboru, teda
Imrichovi Dékaňovi, Ladislavovi Miškolcimu, Ladislavovi Mágáthovi, Margite Magáthovej, Veronike Tóthovej,
Veronike Ďurčovej a Mgr. Emílii Čerešňovej.
O dobrú zábavu sa počas osláv postarali folklórne
súbory z Bádic, Lehoty, Lužianok, Zbehov a samozrejme domáci Nefelejcs a Nádej.
Počas osláv sa blahoželalo, spievalo, tancovalo, hodovalo ale i bilancovalo. Súčasná predsedníčka Mgr.
Emília Čerešňová uplynulé desaťročie zhodnotila
takto:
V roku 1998 sme sa stali členmi Jednoty dôchodcov
Slovenska. Predsedom sa stal p. Imrich Dékaň. Novovzniknutá organizácia mala 88 členov. Dnes nás je
už 176.
Od roku 1999 až do súčasnosti som predsedníckou ja.
Spolu s 9-členným výborom sme sa snažili organizovať
pre členov zaujímavé akcie. Boli to najmä kultúrnospoločenské podujatia a rekreačno-relaxačné pobyty.
K pravidelným každoročným akciám patria: hodnotiace schôdze, fašiangové posedenia pri hudbe spojené
s tombolou, Deň matiek, oslavy SNP, mesiac Úcty
k starším a Mikulášske posedenia. Snažili sme sa tieto
stretnutia urobiť zaujímavými, pútavými – či to bolo
kultúrnym programom, rôznymi výstavkami ručných
prác, obrazov, veľkonočných a vianočných ozdôb,
betlehemov a pod.
V roku 1999 sme založili spevácku skupinu Nádej.
Jej členky svojim spevom rozdávali dobrú náladu na
rôznych svojich i obecných podujatiach, v susedných
obciach a organizáciách Jednoty dôchodcov, v Domove dôchodcov v Nitre, V Domove sociálnych služieb
v Ľudovítovej, vystupovali sme na okresných i celoslo-

venských prehliadkach. Reprezentovali sme nielen seba,
ale i obec.
Vo svojom repertoári máme príležitostné piesne,
ľúbostné trávnice i folklórne pásma: Hrabačky, Dožinky,
Priadky, Driapačky i vianočné pásmo zvykov a obyčají.
Veľkej obľube sa teší aj prehliadka folklórnych skupín
ROK NA DEDINE, ktorou sa snažíme obnovovať staré
zvyky a obyčaje. V tomto roku to už bude 5. ročník.
Podarilo sa nám vydať i prvé CD pod názvom Lastovička
lieta. Pri jeho zrode stál náš hudobník Jožko Bomboš
a krstným otcom sa stal starosta obce p. Ernest Hupka.
Desaťročnú činnosť základnej organizácie som zhrnula
do niekoľkých viet. Ale za nimi je veľa obetavých ľudí,
ktorí venovali svoj voľný čas, schopnosti, nadanie i svoje
sily na to, aby prispeli k zdarnému priebehu podujatí.
Jedinou odmenou im bol pocit z dobre vykonanej práce,
úsmev na tvárach našich členov, vaša hojná účasť na
všetkých nami organizovaných podujatiach.
Veľká vďaka za všetky krásne spomienky, za to,
že sme mohli vidieť kus nášho Slovenska, že sme sa
mohli rekreovať v liečivých vodách kúpeľov, za to, že
úroveň našich posedení a spoločenských stretnutí
bola stále vyššia, patrí starostovi obce, poslancom
a zamestnancom obecného úradu. Ďalej tiež ďakujeme
Poľnohospodárskemu podielnickému družstvu vo
Výčapoch – Opatovciach, všetkým sponzorom z našej
obce a všetkým tým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom
podporujú.
A nedá mi, aby som tu nevyslovila obrovské a úprimné poďakovanie členom výboru a najmä členkám speváckeho súboru, ktoré veľmi nezištne a s plným nasadením pripravujú všetky podujatia a obetujú more
svojho voľného času, niekedy i na úkor svojich rodín.
Mgr. Emília Čerešňová
ZO JDS Výčapy – Opatovce
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ÚSMEV 2008
Ako mnohí viete,
v dňoch od 28. júla
do 1. augusta sa
konalo športovo
– duchovné stretnutie
mládeže
Úsmev 2008, zastrešené organizáciou Združenie
kresťanských spoločenstiev mládeže. Jeho organizátormi boli členovia ZKSM z Výčap – Opatoviec. Počas
stretnutia sa utorok večer na farskom dvore premietal
ﬁlm A walk to Remember (Dlhá cesta). V stredu sa
konal koncert známej kresťanskej gospelovej skupiny
eSPé, čo znamená Silné posolstvo. Tento koncert bol

obohatením pre všetkých, ktorí sa na ňom zúčastnili
i celej akcie.
Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili
do organizácie mládežníckeho stretnutia, ale i tým,
ktorí toto podujatie ﬁnančne i materiálne podporili.
Sú to: Farský úrad Výčapy – Opatovce. Lekáreň sv. Cyrila a Metoda, Koloniál – Peter Tóth, Avalon, Potraviny
Buday – Budayová, Minipotraviny Dlábik, Magdaléna
Krajčovičová, Stav – Real Vladimír Hrnčár, Jaroslav Holka, rodina Jolany Čulákovej, rodina HUPKOVÁ, rodina
Františka Ďurču.
Peter Chudý

FC VÝČAPY – OPATOVCE: OTVORENIE ROČNÍKA 2008/2009
Naše futbalové mužstvá po krátkej letnej príprave otvorili nový ročník 2008/2009 3. augusta domácimi
zápasmi proti Rumanovej, mužstvu, ktoré bolo
v minulej sezóne veľmi úspešné. Vstup do
súťaže našim mužstvám vyšiel impozantne.
Dorastenci porazili súpera 7:0 a mužstvo
dospelých 7:1.
Počas letného prestupu sme do „A-čka“
získali troch nových hráčov, ako sa však
neskôr ukázalo, nemali sme pri výbere týchto
hráčov šťastnú ruku, k dnešnému dňu už nie sú členmi
nášho mužstva. Vďaka tomu je káder dosť úzky. Pri
domácich zápasoch si opäť vypomáhame domácimi
dorastencami (Tóth, Sahulčík, Herceg).
Prvé mužstvo absolvovalo ďalšie súťažné kolá so striedavými úspechmi, doma víťazstvo, vonku prehra.
Začiatkom septembra sa nám vrátil do mužstva nádejný Hroššo a na výpomoc sme angažovali starého harcovníka Tibora Fiksela. Nielen príchod týchto dvoch,
ale aj zodpovedný výkon celého mužstva v septembrovom vonkajšom zápase na hody v Sľažanoch nám priniesol plný bodový zisk, zlepšenie postavenia v tabuľke
a v neposlednom rade aj náladu v celom kolektíve.
V čase písania článku naše mužstvo s 15 bodmi bolo je
na 3. mieste v tabuľke. Z tejto priečky by sme nechceli
klesnúť ani v priebehu ďalších zápasov, ba naopak.
Dosiahnuť to chceme aj eventuálnym doplnením
kádra.

Naše mládežnícke družstvo pokračuje vo víťaznej
šnúre zápasov z minulej sezóny a prvých 7 jesenných
kôl absolvovali bez straty jediného bodu. Z čoho vyplýva jasné prvé miesto v tabuľke so ziskom 21
bodov s impozantným skoré 36:3.
Veľkou bolesťou výčapského športového areálu je už dlhé roky oplotenie a tým zamedzenie
vandalizmu na našom ihrisku. Ten sa v poslednom období rozrástol do nebývalých rozmerov,
až do ničenia športového majetku. Niektorí teenageri si tam vybíjajú svoju energiu tým, že trhajú zábradlie, ničia tribúnu, rozbíjajú fľaše od skonzumovaného
alkoholu, sklo rozhadzujú na trávnik (nechceme si ani
predstaviť, že by hráč padol na rozbité sklo alebo pri
súboji narazil do odtrhnutého zábradlia). Za naše
upozornenia sa nám dostávajú len vulgárne odpovede
a urážky. Aj cez poslancov OZ sa budeme snažiť dostať
do rozpočtu sumu, ktorá by nám umožnila vybudovať
po etapách oplotenie areálu.
Futbal vo Výčapoch – Opatovciach má svoje korene
a zázemie, obetavých funkcionárov (aj keď je ich iba
pár), a preto by sme privítali väčšiu pomoc, či materiálnu alebo osobnú.
Zároveň sa vám chcem poďakovať za priazeň a dúfam,
že nám ju zachováte aj naďalej. Zhodnotenie celej
jesennej časti uverejníme v nasledujúcom čísle. Pevne
dúfame, že bude radostné.
Stanislav Balko

Počas prázdnin sa v našej obci vo veľkej miere rozšíril vandalizmus. Dôkazom toho je opatovská zvonica popísaná hanlivými
nápismi, rozbitá socha sv. Urbana vo vinohradoch, popísaná novovytvorená fasáda rodinného domu, zdevastovaný kultúrny dom
(porozbíjané okná, povytŕhané parapetné dosky, poškodené pánty a kľučky na dverách, poškodené oplotenie kultúrneho domu).
Z tohto dôvodu žiadame spoluobčanov, ktorí spozorujú osoby poškodzujúce a ničiace obecný majetok, ale i majetok občanov,
aby túto skutočnosť nahlásili na polícii, alebo na obecnom úrade. Dovoľujeme si tiež apelovať na rodičov, ktorých deti sa
v popoludňajších, večerných, ba i v neskorých nočných hodinách pohybujú po obci: VIETE ČO ROBIA VAŠE DETI?
redakcia
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Život obce
Základná organizácia JDS
vo Výčapoch – Opatovciach
a Obec Výčapy – Opatovce
Vás pozývajú na

V. ROČNÍK FOLKLÓRNYCH
SLÁVNOSTÍ

ROK NA DEDINE
5. október 2008 o 15.00 hodine
Kultúrny dom Výčapy – Opatovce

v spolupráci s materskou školou
a Obcou Výčapy-Opatovce
Vás pozýva na

V programe vystúpia folklórne súbory:
• NÁDEJ Výčapy –Opatovce
Driapačky
• PODHORANKA Podhorany
Pytačky
• MATIČIAR Čakajovce
Fašiangy
• JAROČAN Jarok
Udupávanie zeme
• NÁDEJ Výčapy – Opatovce
Hrabačky
• UJLAČANKA Veľké Zálužie
Vinobranie
• DETSKÝ SPEVÁCKY SÚBOR
Koledníci

v spolupráci s materskou školou
a Obcou Výčapy-Opatovce
Vás dňa 6. decembra 2008 pozýva
do sály kultúrneho domu

TEKVIČKOVÚ SLÁVNOSŤ
KEDY? 18. októbra 2008
KDE? v sále kultúrneho domu
O KOĽKEJ? o 17.00 hod.
Zraz s vyzdobenými tekvicovými strašidielkami
pred MŠ. Čaká na Vás množstvo súťaží,
sladkých odmien a detská diskotéka.
TEŠÍME SA NA VÁS!

NA DETSKÚ DISKOTÉKU
PRI PRÍLEŽITOSTI SVÄTÉHO MIKULÁŠA.
Čaká na Vás veľa zábavy a možno príde aj Mikuláš
so svojimi pomocníkmi...
VŠETCI STE VÍTANÍ
Bližšie informácie sa dozviete z letákov a plagátov.
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