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Vážení spoluobčania,
žijeme v radosti očakávania najkrajších
sviatkov roka – Vianoc.
Tešíme sa na stretnutia v rodinnom
kruhu, pri štedrovečernom stole.
Želám si z celého srdca, aby každý
z nás svojou dobrotou a láskou počas
týchto sviatkov prispel k vytvoreniu
jednej veľkej rodiny, aby v tomto čase
radosti, veselosti, lásky a pokoja nebol
nikto sám.
K životu každého z nás patria i nepríjemné chvíle a okamihy. Nezabúdajme však pritom na ľudskosť,
toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie.
Do nového roka 2009 Vám v mene
poslancov obecného zastupiteľstva,
pracovníkov obecného úradu a v neposlednom rade i v mene svojom, prajem viac krajších dní ako tých horších,
viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti
a radosti ako smútku a trápenia, pevné
zdravie a veľa úspechov v pracovnom
i osobnom živote.
Ing. Jozef Holúbek
zástupca starostu obce

Zástupca starostu obce Ing. Jozef Holúbek
na 2. a 3. strane zbilancoval výstavbu nájomných
bytových jednotiek i rekonštrukciu bývalého
kaštieľa na obecný dom.

Na 4. strane sa dočítate o návšteve Mikuláša, ktorý prišiel
obdarovať všetky dobré deti.
Na pomoc si priniesol anjela, ale i čerta.

V októbri sa uskutočnil už piaty ročník folklórnych
slávností ROK NA DEDINE.
Viac sa o tejto akcii dočítate na strane 6.

Adventné vence sú predzvesťou
najkrajších sviatkov roka – Vianoc.
Viac na strane 11.

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2009 nájdete na 15. strane .
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Vážení spoluobčania,
blížiaci sa koniec kalendárneho roka mi dáva priestor na zhodnotenie
činnosti v našej obci za rok 2008 v oblasti realizovaných investičných akcií.
V roku 2007 v našej obci začala prebiehať výstavba nájomných bytových
jednotiek a tak isto i rekonštrukcia bývalého kaštieľa na obecný úrad.
V akom stave sa nachádzajú obe predmetné investičné akcie v krátkosti
zhrniem v nasledovnom príspevku.

NÁJOMNÉ BYTY PRIPRAVENÉ KU KOLAUDÁCII
Výstavba nájomných bytov v našej obci bola začatá dňa
11.06.2007, kedy sa uskutočnilo odovzdanie staveniska
zhotoviteľovi stavby, spoločnosti AGROSTAV HSV spol.
s r.o. Zlaté Moravce, ktorá na základe predložených ponúk
vyhrala výberové konanie na realizáciu diela „Novostavba nájomného bytového domu 2x6 b.j. + 1x9 b.j.
Výčapy – Opatovce“.
Obec Výčapy – Opatovce týmto spôsobom zareagovala na potrebu pomoci
hlavne mladým ľuďom pri zabezpečení
jednej zo základných ľudských potrieb –
bývania.
Výstavba nájomných bytov sa zrealizovala na novovytvorenom stavebnom obvode
JUH, nachádzajúcom sa v katastrálnom
území obce Výčapy – Opatovce na par.
čísle 399/51, 399/42, 399/43. V rámci
výstavby boli postavené tri bytové domy
s celkovým počtom 21 bytových jednotiek
štandardného typu. Každý bytový dom
je dvojpodlažný s obytným podkrovím,
nepodpivničený, zastrešený sedlovou
strechou.
V bytových domoch „A“ a „B“ sa
nachádza po 6 trojizbových bytových
jednotiek s rozlohou 77,59 m2. V bytovom dome „C“ sa nachádza 9 bytových
jednotiek, z toho 6 dvojizbových jednotiek
s rozlohou 55,88 m2 a 3 jednoizbové jednotky s rozlohou 39,84 m2.
Každá bytová jednotka má riešené samostatné meranie plynu, vody a elektrickej energie. Vykurovanie bytových
jednotiek je zabezpečené prostredníctvom plynových nástenných turbokotlov
s ohrevom TÚV. V kuchyniach bytových
jednotiek sú osadené kuchynské linky,
celoplynový sporák a recirkulačné digestory. Dvojizbové a trojizbové bytové
jednotky na druhom podlaží a v podkroví majú dva balkóny so vstupom
z obývacej izby a kuchyne. Jednoizbové
bytové jednotky na druhom podlaží a v podkroví majú jeden
balkón so vstupom z obývacej izby. Bytové jednotky, nachádzajúce sa na prvom podlaží, sú bez balkónov. Prístup do
bytových domov je zabezpečený chodníkmi z uličného chodníka ku vstupom do bytových domov. Medzi bytovými domami bude v dvoch parkovacích pásoch 22 parkovacích miest.
Náklady na realizáciu vlastnej stavby 2x6 b.j. + 1x9 b.j. spolu
29.089.621,-Sk tvoria:

– úver zo štátneho fondu rozvoja bývania vo výške
22.037.000.-Sk, s lehotou splatnosti 30 rokov, pri základnej
úrokovej sadzbe 1 %,
– dotácia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo
výške 5.817.000.- Sk,
– vlastné zdroje obce vo výške
1.235.621.-Sk.
Dotácie na výstavbu nájomných bytov
sú viazané na technické parametre bytov
v bytovom dome /byt v bytovom dome
max. 80 m2/ ako i limitu ceny m2 podlahovej plochy nájomného bytu /od
17.920.-Sk do 20.420.-Sk/.
Okrem uvedených dotácií na vybudovanie vonkajších NTL plynovodov,
vonkajších vodovodov, vonkajšej kanalizácie, elektrických prípojok, smetníkov, parkovísk, chodníkov a terénnych
úprav budú použité vlastné ﬁnančné
prostriedky obce vo výške 2.052.389.-Sk.
Celkové náklady na realizáciu diela „Novostavba nájomného bytového domu
2x6b.j. + 1x9 b.j. Výčapy – Opatovce“ sú
vo výške 31.142.010.-Sk.
Mesačná výška nájmu je u trojizbovej bytovej jednotky 4.655,- Sk,
u dvojizbovej bytovej jednotky 3.353,- Sk,
u jednoizbovej bytovej jednotky
2 390,- Sk a táto je stanovená z ceny
bytovej jednotky. Náklady súvisiace so
spotrebovanou energiou nie sú súčasťou
uvedenej výšky nájomného. Okrem uvedenej výšky nájomného, nákladov za
energie nájomca uhrádza i poplatky
spojené s užívaním bytu.
Doba nájmu bytových jednotiek
v zmysle k nájmu vzťahujúcej sa legislatíve
je krátkodobá, nájomná zmluva s nájomcami môže byť podpísaná maximálne na
dobu troch rokov s možnosťou jej ďalšieho
obnovenia za podmienok spĺňajúcich
stanovené kritériá. Kritériá prideľovania bytov vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce
sú upravené Všeobecne záväzným nariadením Obce Výčapy
– Opatovce č. 1/2007, schváleným obecným zastupiteľstvom
dňa 19.1.2007.
V súčasnom období sú vykonávané revízie zariadení, ktoré
sú potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. Predpokladaný reálny termín vykonania kolaudácie a odovzdania
bytov do užívania nájomcom je mesiac január 2009.
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REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA NA OBECNÝ ÚRAD UKONČENÁ
Z materiálov vzťahujúcich sa k dejinám našej obce sa
dozvedáme, že barokový kaštieľ dal v polovici 18. storočia
postaviť knieža Frigyes Hohenzollner, ale po vymretí uhorskej
vetvy rodu a zrejme aj z obavy pred maďarskou revolúciou
1848/49 majetok s kaštieľom bol predaný rodine Nozdroviczkych. Od konca 19. storočia do roku 1945 mal kaštieľ
v prenájme židovský statkár Jenő Kácser. Budova slúžila
rôznym účelom /kancelária, obchod, klub a pod./.
Nakoľko „zub času“ čoraz značnejšie zanechával stopu
na technickom stave tejto budovy, obecné zastupiteľstvo
v roku 2007 rozhodlo o vykonaní jej rekonštrukcie. Pôvodným cieľom plánovanej rekonštrukcie bolo v prvom rade
architektonicky vylepšiť vzhľad pôvodnej schátralej budovy
bývalého kaštieľa a zároveň získanie nových priestorov pre
vytvorenie Spoločného obecného úradu, predstavujúceho
efektívny nástroj na zníženie výdavkov v samospráve pri presune kompetencií zo štátnej správy na samosprávy.
Nakoľko na rekonštrukciu tohto kaštieľa sa nepodarilo
získať prostriedky z fondov Európskej únie, v roku 2007 rozhodlo obecné zastupiteľstvo o realizácii rekonštrukcie formou úveru vo výške 10.000.000,- Sk. Názory na tento, obecným zastupiteľstvom prijatý krok boli rôzne. Zatracujúce
vo vzťahu k prijatému úveru a k jeho výške, podporujúce vo
vzťahu k vykonaniu rekonštrukcie chátrajúcej budovy.
Stavebné práce na tomto objekte boli začaté v mesiaci
júl 2007 spoločnosťou STAVECO, s.r.o. Topoľčany, víťazom
výberového konania na realizáciu stavby „Rekonštrukcia
kaštieľa na obecný dom“.
Samotná rekonštrukcia kaštieľa bola rozdelená na dve
etapy.
Počas prvej etapy boli vykonané rekonštrukčné práce na
pravej prednej časti kaštieľa a jeho krídla, ktorého časť bola
v dezolátnom stave. V priebehu druhej etapy bola vykonaná
rekonštrukcia na čiastočne funkčnej prednej ľavej časti kaštieľa

a jeho krídla /bývalé obchody/. V rámci rekonštrukcie bola
vykonaná celková výmena krovu a strešnej krytiny, výmena
zhnitých drevených stropov, oprava fasády a muriva, výmena
podláh, dverí a okien, bola prevedená celková rekonštrukcia
elektroinštalácie, plynoinštalácie, zdravotechniky a kúrenia.
Technický stav stropov funkčnej časti kaštieľa umožnil ich
ponechanie v pôvodnom stave. Pod funkčnou časťou kaštieľa
sa nachádza klenbová pivnica. Nakoľko technický stav je dobrý, táto bola zachovaná v pôvodnom stave s možnosťou jej
otvorenia a vykonania rekonštrukcie v budúcnosti.
Náklady na realizáciu stavby v celkovej zmluvne dohodnutej výške 10.889.922.-Sk pozostávajú z prostriedkov vo
výške 10.000.000,- Sk, čerpaných v rámci úveru poskytnutého OTP Bankou Slovensko, a.s., s lehotou splatnosti
10 rokov, pri úrokovej sadzbe 5,30 a z vlastných zdrojov obce
vo výške 889.922,- Sk.
V rámci dobudovania prístupovej cesty k vstupným častiam
budovy bude dokončená pokládka chodníkov.
V súvislosti s návrhom výsadby okolia zrekonštruovaného
kaštieľa nachádzajúceho sa v centre obce, bol vypracovaný
projekt riešiaci vybudovanie prístupovej cesty ku kaštieľu od
hlavnej komunikácie I/64 ako i parkovacích miest. Takisto
súčasťou projektu je i navrhovaná sadová úprava a vytvorenie celoročných reprezentatívnych priestorov, odpočinkových
priestorov s detským kútikom a prvkami drobnej architektúry
/studne, lavičky/. Cieľom tohto zámeru je zvýšenie príťažlivosti
obce pre obyvateľov a návštevníkov obce, vytvorenie priestranstiev s možnosťou relaxácie a regenerácie obyvateľov obce,
ako i vybudovanie v obci absentujúceho detského kútika
s preliezkami a hojdačkami.
S cieľom uskutočnenia tohto zámeru, naša obec v rámci
Programu obnovy dediny 2009 dňa 30.10.2008 podala
Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok
2009.

VETERNÝ PARK NITRA
Bratislavská spoločnosť Green Energy Slovakia plánuje
vybudovať v niekoľkých lokalitách Nitrianskeho kraja veterný park. Dodávateľom veterných turbín bude dánska
spoločnosť Vestas, ktorá je lídrom vo výrobe technológie
veterných elektrární.
Starostovia dotknutých obcí v okolí Nitry v prvej polovici novembra navštívili veterný park v malej rakúskej obci
Scharndorf. Už piaty rok sa v ňom točí jedenásť turbín
Vestas. Osobne si vypočuli skúsenosti miestneho starostu
i prevádzkovateľa veterného parku. Ako poznamenali, nik
z obyvateľov nemá v rakúskej obci proti veterným
elektrárňam výhrady.
Investor očakáva, že stavebné povolenie na výstavbu veterného parku by mohol získať do roku 2010. Ten sa bude
realizovať v jednotlivých etapách a postupne sa bude spúšťať
do prevádzky. Už teraz sa na jeho príprave podieľajú viacerí
odborníci z rôznych organizácií. Spoločnosť plánuje vo veternom parku vytvoriť aj dve pracovné miesta pre kontrolu
prevádzky. Predpokladaná návratnosť veterného parku
Nitra je na základe získaných výsledkov z merania rýchlosti

a smeru vetra približne 12 rokov. Vyrobená elektrická energia z veterného parku by pokryla ročnú spotrebu elektriny
pre cca 30-tisíc domácností a znížila produkciu CO2 o viac
ako 95-tisíc ton ročne.
Na prehliadke veterného parku v Rakúsku sa zúčastnil
poslanec obecného zastupiteľstva pán Ján Rapan.
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MATERSKÁ ŠKOLA DNES

V septembri sa začal aj pre naše
najmladšie deti nový školský rok, ktorý
priniesol zmeny aj pre materské školy.
Od 1. septembra 2008 vstúpil do platnosti nový školský zákon č. 245/2008
Z.z, podľa ktorého sú materské školy zaradené do sústavy škôl. Materská škola
poskytuje predprimárne vzdelávanie
a dieťa v závere dochádzky do materskej školy získa Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
V tomto školskom roku je do našej
materskej školy prihlásených 69 detí
vo veku od 3 do 6 rokov. Výchovno –
vzdelávaciu činnosť zabezpečuje 6 členný kolektív kvaliﬁkovaných učiteliek
a o plynulý chod prevádzky sa stará
6 členný kolektív prevádzkových zamestnancov.
V uplynulom štvrťroku sme pre deti
pripravili mnohé podujatia a záujmové
činnosti. Z toho množstva vyberáme
tieto:
Deti 3. ročníka pod vedením p. uč.
Kunovej a Dlábikovej nacvičili kultúrny
program na posedenie s dôchodkyňami
– bývalými pani učiteľkami, kuchárkami
a upratovačkami, ktoré sme pozvali na
posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším.

V októbri sme boli na výlete v Nitre, kde
si na dopravnom ihrisku deti prakticky
vyskúšali dodržiavanie pravidiel cestnej
premávky, oboznámili sa so svetelnou
signalizáciou a skúsili si jazdu na
autíčkach a motocykloch.
Veľkou udalosťou bolo podujatie organizované v novembri, kedy prišli na pozvanie pani riaditeľky príslušníci Policajného zboru v Nitre a priviezli so sebou
aj svojho štvornohého priateľa a pomocníka pri prenasledovaní páchateľov
– psíka KIKA. Ukázali deťom, ako
plní psík ich pokyny, ako vyhľadáva
výbušniny a porozprávali ako prebieha
výcvik policajných psov. Zvedaví chlapci
si mohli vyskúšať, ako sa sedí v policajnom aute. Ujovia policajti poučili deti
o tom, ako sa majú správať na chodníku, ako majú prechádzať cez cestu
a hlavne o tom, že cesta nie je ihrisko
na hranie.
Okrem týchto podujatí sme pre deti
i rodičov pripravili tvorivé dielne. Výrobu tekvicových strašidiel si vyskúšal
každý rodič doma a výsledok svojej
práce priniesol do materskej školy.
Vyvrcholením tvorivosti bola prezentácia tekvičiek na Tekvičkovej slávnosti
v kultúrnom dome pod vedením p. uč.
Beňovej.
V predvianočnom období deti privítali
v sále kultúrneho domu Mikuláša. Celé
podujatie koordinovala p. uč. Kunová
s podporou OZ Škôlkarik.
Pripravili sme i vianočnú tvorivú
dielňu, kde sme si spolu rodičia, deti
a p. učiteľky vyrábali adventné vence,

vianočné svietniky, pozdravy či vianočné
ozdoby. Vyzdobili sme nimi celý interiér
škôlky.
Deti sa však najviac tešili na vianočné
posedenie pri stromčeku, pretože boli
plné očakávania, či im Ježiško nadelí
nejaké darčeky – hračky. Pripravili si
aj pesničky, básničky a scénky, len aby
sa ukázali, aké sú poslušné a šikovné.
A naozaj! Prekvapenie sa konalo.
Radosť detí nemala konca. Ježiško im
naozaj poslal krásne bicykle, kolobežky,
kočiariky s bábikami, stavebnice,
knižky, ale našli sme pod stromčekom
aj jednu prútenú metličku. Nikto sa
však nechcel priznať, komu ju Ježiško
poslal. Celé podujatie koordinovala
p. uč. Candráková.
Všetky tieto nezabudnuteľné zážitky
a podujatia sme zaznamenávali v kronike materskej školy, ktorú vedie p. uč.
Machová.
Čo dodať na záver? Rada by som
poďakovala OZ Škôlkarik za ﬁnančnú
pomoc pri zabezpečovaní odmien pre
deti na podujatia, za ﬁnančný príspevok
na zakúpenie zásobníkov vody pre deti
k pitnému režimu, obecnému úradu
za poskytnutie sály KD na podujatia
a celkovú ústretovosť a spoluprácu,
ktorú prejavuje nám a našim deťom.
Dúfam, že aj naďalej bude naša spolupráca úspešná, príjemná a bohatá.
Ďakujeme.
Prajem všetkým deťom, rodičom
a všetkým dobrým ľuďom príjemné a pokojné vianočné sviatky.
Helena Kováčová, riaditeľka materskej školy

PRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠ
„Príď, Mikuláš, príď medzi nás!“ ozývalo sa v sobotu podvečer zo sály kultúrneho domu. To deti plné
očakávania volali Mikuláša. Dúfali, že boli dostatočne
poslušné a Mikuláš im prinesie veľa cukríkov a čokoládok.
A naozaj, prišiel tak, ako každý rok. No nezabudol ani
na svojich pomocníkov: anjela a čerta z horúceho pekla,
ktorý bol tento rok hroznejší ako obyčajne (žeby deti menej
poslúchali?). Škôlkari predviedli Mikulášovi pásmo piesní
a básní. Za odmenu Mikuláš všetkým deťom v sále porozdával
darčeky. Čert chcel niektoré deti vziať do pekla, ale všetky
sľúbili, že už naozaj budú poslúchať. A tak čert opäť odišiel
s prázdnymi rukami.
Ďakujeme Ti, Mikuláš, aj tvojim pomocníkom, že ste k nám
opäť zavítali, a veríme, že nás neobídete ani o rok.
Mgr. Jana Kunová
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IMATRIKULÁCIE

Prváci Základnej školy vo Výčapoch
- Opatovciach mali v piatok 28. novembra veľký sviatok. Ako prví v
histórii našej školy mali imatrikulácie.
Na podnet triednych učiteliek I. A a I.
B ich pre našich najmenších žiakov zorganizovali deviataci základnej školy.
Tímto prvákom symbolicky odovzdali
štafetu, ktorú budú niesť celých deväť
rokov.
Slávnosť sa začala príhovorom
riaditeľky ZŠ Mgr. Evy Homolovej.
Celú imatrikulačnú slávnosť viedla
žiačka IX. A triedy Michaela Kolláriková, ktorá svoju úlohu zvládla
na výbornú. Slávnostne predstavila
vedeniu našej školy, pani učiteľkám
i žiakom 2. – 4. ročníka všetkých 32
prváčikov. Súčasťou imatrikulácií bolo
niekoľko disciplín, v ktorých prváci
všetkým ukázali, akí sú šikovní a že sú
pripravení stať sa výbornými žiakmi
základnej školy. Prvá disciplína bola
náročná, ale každý sa tešil, akú úlohu
si vyžrebuje.

Možnosti boli: prejsť po lavičke,
spoznať základné geometrické útvary,
prečítať slabiku, vypočítať príklad,
vojsť do kruhu, ktorý symbolizoval
kolektív všetkých žiakov našej školy. Potom každý prvák dostal kvapku medu
na líce, aby celý školský rok dostával
iba samé včeličky a jednotky. Po vypití
„nápoja múdrosti“ /deviataci takto
nazvali sladkú malinovku/ prváčik
položil ruku na Kroniku ľudstva
a povedal: „Sľubujem.“ Sľub prvákov
prečítala na začiatku slávnosti žiačka
9.ročníka. V ňom prváci sľubovali,
že sa stanú vzornými žiakmi, budú
dodržiavať školský poriadok a pani
učiteľkám budú robiť len radosť. Po

pasovaní mečom za žiaka základnej
školy dostali prváci medailu s múdrou
sovou a certiﬁkát, že sa stali žiakmi
Základnej školy vo Výčapoch - Opatovciach.
Na záver čakali prváčikov dve prekvapenia: darčeky od tretiakov a veľká torta od pani učiteliek. Imatrikulácie sa
naozaj vydarili. Bolo veľkým zážitkom
sledovať prváčikov, ako prežívajú svoju slávnosť. Úspešne zvládli všetky disciplíny a keď možno na začiatku mali
niektorí aj trému, po skončení imatrikulácií boli všetci šťastní a hrdí, že
svoju prvú veľkú skúšku v škole zvládli
na výbornú.
Mgr. Mária Civáňová

ZÁPIS DIEŤAŤA NA PLNENIE
POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského
roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok
veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Zápis detí v Základnej škole Výčapy - Opatovce sa bude
konať dňa 4. februára 2009 od 14,00 – 18,00 hod.
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo,
trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
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ROK NA DEDINE
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a Obec Výčapy Opatovce usporiadali dňa 5. októbra 2008 jubilejný 5. ročník folklórnych
slávností pod názvom Rok na dedine.
Slávnostný program svojím príhovorom otvoril zástupca starostu obce
Ing. Jozef Holúbek, moderovala Mgr. Estera Kollárová. V pestrom programe vystúpilo niekoľko folklórnych súborov, ktoré nás symbolicky previedli celým rokom. Predstavili nám ťažkú prácu našich starých rodičov,
ale aj to, ako sa vedeli po dobre vykonanej práci zabaviť, zaspievať
a zatancovať si.
V zime, keď príroda spala pod bielou perinou, šikovné ruky žien nezaháľali.
Zišli sa v dome nevesty, aby jej prichystali perie do duchien. Teraz bol
ten správny čas
na driapačky,
ktoré
predviedla skupina
Nádej z Výčap
- Opatoviec.
Keď bola výbava nevesty prichystaná, mohla sa vydávať. Aké boli
pytačky v Podhoranoch, nám ukázala skupina Podhoranka. Po
pytačkách uvili dievky venčeky zo zimozelu, ktoré budú zdobiť rukávy
krstných otcov. Veselo si zaspievali pri príprave svadobných pierok.
Najviac svadieb sa konalo v čase fašiangov.
Súbor Matičiar z Čakajoviec nám ukázal, že v čase fašiangov sa veselo zabávali mladí, ale aj tí skôr narodení.
Aby mal mladý pár kde bývať, tak si postavil domček. Ale ešte
pred tým sa zišli príbuzní, aby vybrali miesto pre nový dom a začali
udupávať zem. Tento starý zvyk nám počas rezkého tanca a spevu
predviedla skupina Jaročan z Jarku.
A nastali dni všedné, dni zaplnené prácou. Ale aj počas práce zneli krásne
ľudové piesne. Ako spievali ženy na hrabačkách, sme počuli v podaní
skupiny Nádej.
Na jeseň, keď dozrela bohatá úroda, nastal čas zberu. Aj vo vinohradoch
sa ozýval spev. Keď sa skončilo vinobranie, robotníci priniesli gazdovi veniec z hrozna. Za prácu boli odmenení a pri dobrom vínku si zaspievali
a zatancovali členovia skupiny Ujlačanka z Veľkého Zálužia.
Blíži sa záver roka, príroda sa ukladá na zimný spánok. V čase Vianoc,
večer, pod hviezdnou oblohou prichádzajú malí koledníci z detského speváckeho súboru Prvosienka z Výčap - Opatoviec a zvestujú nám príchod
najkrajších sviatkov roka, sviatkov pokoja a mieru.
V pokoji a mieri odchádzali aj diváci z tejto krásnej akcie. Pozreli si zvyky
a obyčaje našich predkov, videli rezké tance, zaspievali si veselé piesne.
A hlavne, kochali sa v krásnych vyšívaných starobylých krojoch, ktoré sa
ešte opatrujú na dne truhlíc.
Ing. Gabriela Jánošková

FOLKLÓRNA SKUPINA NEFELEJCS
Naša obec oslavovala v roku 1999 krásne jubileum, 760.
výročie prvej písomne zmienky o obci Výčapy - Opatovce. Pri
tejto príležitosti sa zišlo niekoľko nadšencov pod vedením
Ing. Gabriely Jánoškovej a Anastázie Billikovej, aby obnovili
činnosť folklórnej skupiny, ktorá tu pôsobila asi pred dvadsiatimi rokmi.
Pomenovali sme sa Nefelejcs – Nezábudka. To preto, aby
sme nezabudli na krásne, pôvodné maďarské piesne, na
zvyky našich prastarých rodičov, hoci mnohé už neúprosný

čas odvial do nenávratna. Aby sme z truhlíc vybrali chránené,
ešte zachovalé, nádherné, bohato vyšívané ľudové kroje.
A tým pripomenuli zašlé časy súčasnej generácii.
Načreli sme do nevyčerpateľnej studnice ľudových tradícií,
piesní, tancov, miestnych zvykov a obyčajov.
Najveselším obdobím v roku boli fašiangy, keď sa konali
svadby. Aj my sme v našom folklórnom pásme oživili výčapské
svadobné zvyky. Poriadna svadba trvala tri dni. V prvý deň,
v nedeľu večer, zobrali svadobní hostia výbavu nevesty do
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domu ženícha. Boli to z bavlny tkané,
červeno zdobené duchny a vankúše do
svadobnej postele. Dedinou zneli žartovné
piesne. Táto honosná výbava nebola lacná,
krstná mama ženícha ju musela vykúpiť. Ale
nie drobnými mincami, ktoré sa ocitli v prachu podlahy, ale šuchotavými bankovkami.
Je len samozrejmé, že sa to neobišlo bez
žartovného prekárania a klebetenia.
Na druhý deň, po podaní rúk, sa konala veselá svadba. Mladá nevesta v čarokrásnom,
tylovom kroji, s bohato zdobenou partou
na hlave a ženích vo svadobnom sa odobrali v sprievode hostí do kostola na obrad.
Cestou spievali veselé svadobné piesne. Po
sobáši na prahu nového domova šťastná
nevesta rozsypala za hrsť drobných mincí
ako symbol bohatstva. Malé deti ju v izbe
vítali horiacimi sviečkami, ktorých žiarivý plameň zobrazoval
čistý, jasný, dlhý život. Po prípitku sa začala svadobná hostina, spev a tanec.
Na tretí deň, v utorok, sa zakončila veselá svadba. Svadobní hostia z domu nevesty v sprievode žartovných piesní išli
navštíviť mladú ženu. Niesli jej raňajky, čo keď jej svokra nedá
jesť. A zároveň sa pozreli, ako sa jej darí.
V roku 2007 sme náš repertoár rozšírili o pásmo Fašiangovej
veselice. Zima nebola len časom oddychu. Počas dlhých
večerov sa ženy a dievky schádzali na driapačkách a priadkach. Ich pekné piesne prilákali aj mládencov. Mnohí si tu
vybrali svojmu srdcu blízku, zahľadeli sa do seba, v pitvore
ukradli prvý bozk. Muži sa zatiaľ zabávali v krčme, zohrievali
sa pohárom vína. Veselé fašiangy sa nezaobišli bez žartovných
piesní, bez prekárania a večer sa často ukončil rezkým tancom.
Časť týchto starých zvykov sme mali možnosť predviesť aj na
rôznych folklórnych prehliadkach v okolitých obciach, napr.
Horný Ohaj, Kolíňany, Žirany, Nitra. Pravidelne v auguste sa
od roku 2000 za podpory obecného úradu zúčastňujeme na

7

oslavách Svätého Štefana Kráľa, ktoré sa konajú v čarovnom
gotickom Dóme vo Viedni. Už cesta po starobylých uličkách
Viedne je nezabudnuteľným zážitkom. Naším spevom
a prekrásnymi krojmi pútame pozornosť okoloidúcich. Po
slávnostnej svätej omši, na ktorej sú vystavené relikvie sv.
Štefana, nasleduje prehliadka súborov. Námestie ožíva spevom a tancom. Každý sa snaží ukázať to najlepšie a najkrajšie
zo svojho programu. Zúčastňujeme sa folklórnych slávností
Rok na dedine, ktoré poriada obecný úrad a ZO Jednoty
dôchodcov vo Výčapoch - Opatovciach. V podaní folklórnych
skupín z okolitých dedín znejú miestne piesne a zvyky. Naším
najväčším úspechom bolo získanie zvláštnej ceny poroty na
krajskej súťažnej prehliadke – Hudobný folklór dospelých,
ktorá sa konala v našej obci dňa 26. 10. 2003. Krátke šoty
o akciách, na ktorých sme sa zúčastnili aj my, boli odvysielané aj v televízii a rozhlase, články sa uverejnili v Nitrianskych
novinách. Aj tým sme prispeli k reprezentácii našej obce.
Počet členov foklórnej skupiny nie je stabilný. Poďakovanie
patrí pani Ing. Gabriele Jánoškovej, ktorá naďalej úspešne
vedie skupinu Nefelejcs. Je to možné len za aktívnej účasti
členov, napr. rodiny K., A. a J. Billiková, H. a J. Budayová,
M. a A. Dávidová, A. a L. Valentínyová, p. V. Bartová, L. Billik, M. Búšová,
Ing. J. Čulák, A. Čuláková, V. Jesenská,
E. Kunová, V. Nováková, Ale pribudli
aj noví členovia: D. Billik, Ľ. Marhula,
H. Novická. Zároveň ďakujeme všetkým,
ktorí nás kedysi podporili. Problémom
je angažovať mladších ľudí, nakoľko už
títo väčšinou nerozprávajú po maďarsky
a my spievame a rozprávame v pôvodnej maďarskej reči. Ale naša náruč je otvorená pre všetkých, ktorým leží na srdci
zachovanie miestnych tradícií.
Chceme, aby sa nezabudlo na krásne
piesne a tance, chceme uchovať zvyky,
obyčaje a dedičstvo našich starých
rodičov. Chceme, aby prekrásne vyšívané
ľudové kroje neležali na dne truhlíc.
Chceme, aby sa pestré korále na snehobielych čepcoch trblietali v slnečných
lúčoch ešte veľa, veľa dní.
Ing. Gabriela Jánošková
vedúca skupiny Nefelejcs
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VÔŇA VIANOČNÉHO STROMČEKA
Dni plynú neuveriteľne rýchlo a znova sa stretáva starý rok
s novým a znova sú tu Vianoce.
K najkrajším symbolom vianočných sviatkov
už neodmysliteľne patrí ozdobený, rozžiarený
vianočný stromček, ktorý prináša pohodu,
svetlo a pokoj do našich domovov.
Odkiaľ k nám prišiel vianočný stromček a aká
je jeho minulosť? Legenda hovorí, že starí
keltskí kňazi verili, že ich bohovia prebývajú
v stromoch. Pred jednou slávnosťou vraj pripravili bohom krvavú obetu, mladého muža.
Na stretnutí sa objavil kresťanský misionár
Winfried, ktorý prítomným ľuďom porozprával príbeh o narodení Ježiša Krista a o sile
dobra a lásky. Svedectvo presvedčilo kňazov
a darovali mladíkovi život. Vyťali strom,
v ktorom podľa nich prebývali ich bohovia.
Pri tomto strome spoločne večerali a oslávili
Boží dar, narodenie Ježiša Krista.
Cirkev vložila do slávenia Vianoc celkom iné
posolstvo. Ich hlavným zmyslom je radosť zo spásy, ktorú
ľudstvu poslal Boh vo svojom Synovi, čím obdaroval všetkých
ľudí. Preto vznikol aj zvyk dávať si pod stromček darčeky
a obdarovať sa navzájom.
Strom má v rámci kresťanstva bohatú symboliku. Zastupuje
stratený raj, na dreve stromu umrel Kristus, aby ľudia mohli
prísť opäť do raja. Je symbolom narodenia Krista, pravého
života a Božej lásky, ktorá bude vždy hnacím motorom, ale aj
útechou, nádejou a spásou pre ľudstvo.
Vianočný stromček k nám prišiel z protestantského Nemecka
až koncom 18. storočia. Najprv sa udomácnil v mestskom
prostredí a neskôr prenikal aj na vidiek. Na východné Slovensko sa dostal až v medzivojnovom období. Dovtedy sa
v izbách vešali rôzne slamené predmety, snopy obilia a zelené
vetvičky. Aj stromček býval spočiatku zavesený v kúte alebo
v strede izby vrcholcom k zemi.
V roku 1815 sa spomína prvý stromček v Gdansku, v roku 1817
vo Viedni, v roku 1819 v Budíne, v roku 1833 v Ríme, v roku
1837 v Paríži. V literatúre sa ako prvý o vianočnom stromčeku
zmienil Goethe. V Anglicku sa prvý vianočný stromček
objavil, keď sa kráľovná Victoria vydala za Alberta, nemeckého princa. V roku 1841 Albert postavil vianočný stromček
vo Windsorskom zámku blízko Londýna ako spomienku na
domovinu. Do Ameriky priviezli vianočný stromček nemeckí
kolonisti okolo roku 1800.
Zelená farba stromčeka symbolizuje obnovu, nádej,
nesmrteľnosť, večný život. Hviezda na vrchole stromčeka
poukazuje na narodenie Ježiška v Betleheme. Zelené vetvičky
a imelo chránia príbytky pred zlom. Zvončeky a zvony nás
upozorňujú na čas, ktorý treba venovať Bohu a počúvať aj
toho druhého. Darčeky nám pripomínajú najväčší dar, aký
ľudstvo od Boha dostalo – svojho syna, ktorý sa obetoval za
naše dobro.
Dnešné stromčeky sú naozaj bohatšie ako kedysi, farebnejšie,
honosnejšie a je pod nimi bohatá nádielka darčekov. Ale
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prinášajú aj viac šťastia? Radosť, šťastie a pohoda musia
vyvierať zvnútra každého z nás. Stromčekom nenahradíme
celoročnú lásku a starostlivosť o svojich blízkych. Zamyslime
sa nad sebou v tichu padajúceho snehu a pri blikotavom plameni sviečok.

VESELÉ SVIATKY
Aby sviatky boli veselé a vstup do nového
roku šťastný, prinášame niekoľko receptov
na príjemné chvíle v kruhu blízkych.
Po polnočnej vás zahreje Vianočné hriate.
Potrebujeme: 100 g kryštálového cukru,
1 lyžicu masti alebo slaniny pokrájanej
nadrobno, 100 ml vody, klinčeky, škoricu,
citrónovú a pomarančovú kôru, 500 ml
vodky.
Postup: Cukor upálime na karamel, zalejeme vodou a rozvaríme. Pridáme roztopenú masť alebo slaninu, koreniny,
chvíľu povaríme. Nakoniec prilejeme vodku a precedíme.
Podávame horúce.
Ak ste uzimení po
dlhej prechádzke,
vyskúšajte Horúci
grog.
Potrebujeme: hrnček
írskej whisky, lyžičku cukru, lyžicu
pomarančového
džúsu, lyžičku masla.
Postup: Whisky, cukor a pomarančový
džús zahrejeme s trochou vody a nalejeme do predhriateho pohára na grog. Pridáme maslo a zamiešame.
Aby záver roka bol veselý, doprajte si Silvestrovský čajový
punč.
Potrebujeme: 300 ml rumu, 300 ml brandy, 400 g krupicového cukru, 400 ml vody, 2 pomaranče, 2 citróny,
klinčeky, celú škoricu, 2 balíčky vanilkového cukru, čaj.
Postup: Do vody uvarenej s cukrom pridáme natenko nakrájanú kôru z pomarančov a jedného citróna,
škoricu, klinčeky a vanilkový cukor. Zakryjeme a necháme
vychladnúť. Vmiešame šťavu z citrónov a pomarančov,
rum, brandy, premiešame a zohrejeme, ale nevaríme.
Nalievame do pohárov a podľa chuti dolievame horúcim
čajom.
Na nový rok si pripite s nápojom Bellini.
Potrebujeme: 50 ml broskyňového džúsu, 150 ml sektu.
Postup: Dobre schladený džús nalejeme do pohára na
šampanské a dolejeme chladeným sektom.

Prajeme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešné vykročenie do nového roku 2009.
Ing. Gabriela Jánošková
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Od 20.9. 2008 – 5.12. 2008
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Národná transfúzna stanica SR – pracovisko Nitra
a Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
pozývajú všetkých darcov i prvodarcov
na

ODBER KRVI, ktorý sa uskutoční

14. januára 2009 od 7,30 – 10,00 hod.
v sále kultúrneho domu.
Prineste si so sebou: kartičku darcu krvi,
občiansky preukaz, zdravotný preukaz.

Vitajte na svete...
Lenka Ďurická, Matej Molnár

Darcom môže byť zdravý človek vo veku 18 – 60 rokov, s telesnou hmotnosťou
minimálne 50 kg.
Deň pred odberom sa odporúča ľahká strava a vypiť 2 l tekutín a neodporúča
sa pitie alkoholu a fajčenie. Ráno pred odberom je vhodné vypiť aspoň 0,5 l
nealkoholických nápojov a zjesť ľahké raňajky (pečivo, džem, med, ovocie, zeleninu), nejesť mliečne výrobky, údeniny a pod. Krv nie je vhodné darovať počas
menštruácie, resp. tesne pred ňou alebo po nej.
Priebeh odberu krvi:
1. vyplnenia Dotazníka pre darcu krvi, plazmy a krvných buniek
2. zaevidovanie darcu v evidencii
3. odber krvi na vyšetrenie krvného obrazu
4. lekárske vyšetrenie
5. samotný odber krvi (čas odberu cca 7 – 10 min., objem odobratej krvi 400 –
500 ml)
Po odbere sa odporúča nahradiť stratu tekutín a občerstviť sa. Bezprostredne
po odbere sa neodporúča viesť motorové vozidlo a vystaviť sa zvýšenej fyzickej
a psychickej námahe počas nasledujúcich 12 hodín.
Zdroj: Národná transfúzna služba SR

Veľa lásky a porozumenia...
Miroslav Holub a Anna Sulovková
Juraj Kuna a Mária Moravanská
Martin Ďurický a Lenka Zásadná
Tomáš Kniebügl a Dana Dékáňová
Roman Tóth a Kristína Poljaková
Marek Hanus a Petra Samayová
Ladislav Pavlovič a Jana Benďáková
Pavol Hašúk a Miriam Molnárová
Dušan Ivančík a Lucia Chobotová
Ľuboš Jančovič a Miriama Martonková
Marek Bako a Andrea Vernerová
Tomáš Paluš a Soňa Hazuchová
Jozef Brezina a Eva Kovačiková
Ing. Peter Fázik a Monika Mančáková

Zostanete v našich spomienkach...
Mária Kozárová, Barbora Budayová,
Verona Dávidová, Oľga Molnárová,
Juliana Berecová, Vojtech Tóth

NOVÉ KNIŽNÉ TITULY V OBECNEJ KNIŽNICI
PRE DOSPELÝCH:
Dán D.: Cela číslo 17
Dán D.: Hriech náš každodenný
Boková H.: Len hory nesklamú
Boková H.: Aj muži vedia odpúšťať
Christie A.: Zabudnutá vražda
Christie A.: Sittafordská záhada
Roddová E.: Údolie stratených
Roddová E.: Návrat do Del
Keleová – Vasilková T.: Kvety pre Lauru
Fartelová M.: Vo víre života
Gillerová K.: Ráno neplačem
PRE DETI A MLÁDEŽ:
Cabotová M.: Môj sused je božský!
Max A.: Záhada labyrintu bohov 55
Vogel M.: Záhada vo ﬁtku
Kerr P. B.: Deti čarovnej lampy: Džinovia faraóna Achnatona 1
Kerr P. B.: Deti čarovnej lampy: Modrý Džin babylonský 2
Makarová E.: Zuzanka a jej pes
Ball – Simon D. a spol.: Zuzanka, poď sa hrať
Colfer E.: Artemis Fowl: Kód večnosti
Colfer E.: Artemis Fowl: Opalin podvod
Molitor I. a Muška: Dievčatko z krajiny drakov: Chrám duchov
VÝPOŽIČNÝ ČAS:
utorok 10,00 – 13,00 / 13,30 – 18,00
štvrtok 10,00 – 13,00 / 13,30 – 18,00
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de bolo, tam bolo... Za sedemdesiatimi siedmimi horami a sedemdesiatimi siedmimi dolinami, kde sa piesok lial a voda sa sypala, žil jeden
kráľ... Takto alebo podobne začínajú rozprávky. Majú
ich radi nielen deti, ale zväčša aj my dospelí. Je to v nich
ohromné, čarovné a dobro vždy zvíťazí nad zlom.
Existuje však ešte čosi udivujúcejšie. Skutočný príbeh.
Nevymyslel ho žiadny spisovateľ. Vymyslel ho Boh. Tento príbeh začína úplne inak, než tie rozprávkové. Žiadne

Život obce
z týchto pokrmov sa stane Božie telo. A stane sa niekoľko
vecí naraz. Okrem iného sa Ježiš skutočne narodí. Toto
sa deje pri každej svätej omši. Vianoce sú vlastne každý
deň. V chlebe je Pán Ježiš prítomný celým svojím životom.
A vtedy sa deje aj to, čo sa deje v každej dobrej rozprávke,
len s tým rozdielom, že vo svätej omši sa to deje naozaj. V hĺbkach srdca Dobro víťazí nad Zlom. Život nad
Smrťou. Pravda nad Klamstvom. Spravodlivosť nad
Nespravodlivosťou. Láska nad Nenávisťou. Každý deň

„kde bolo, tam bolo“. Začína takto: „V tých dňoch

vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po
celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do
svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta
Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá
Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,
aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá
bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas
pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula
ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo
miesta v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili
svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich
Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im
povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť,
ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám
bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok
a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo
množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hosa pre teba, ale i pre celý svet znova narodí Boží Princ.
vorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom Každý deň dostaneš darček, ktorý sa nedá kúpiť a nič sa
dobrej vôle.“ (Lk 2,1-14)
mu nevyrovná. A s mocným, ale predsa blízkym Bohom

V skutočnej dobe a v skutočnej krajine prišiel na svet
najväčší Princ. Áno, tento príbeh je z najčítanejšej knihy sveta, z Biblie. Možno si povieš: „Ale to bolo dávno
a dnes sa už nič také nedeje. Veď Pán Ježiš, keď vyrástol, odišiel naspäť do neba.“ Tento príbeh však stále
pokračuje...
Keď bol totiž Ježiš spolu s apoštolmi za jedným stolom,
vzal chlieb, požehnal ho a povedal: „Vezmite a jedzte,
toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“ Podobne to
urobil aj s vínom a apoštolom prikázal, aby to robili
na jeho pamiatku. Tým im dal moc premieňať chlieb a
víno na jeho telo a krv. Vyzerá to príliš jednoducho? A
predsa je to najväčší zázrak. Keď kňaz hovorí tieto slová,

vo svojom srdci môžeš každý deň, hocijako obyčajný,
premeniť na sviatočný. Lebo v Božom kráľovstve sú
i tie najobyčajnejšie veci neobyčajné. A i tie najmenšie sú
v ňom veľké.
Betlehem znamená po hebrejsky Dom chleba. Cirkev
je týmto Domom chleba. Betlehemom, v ktorom nie
sú len „tí dobrí“ a predsa zostáva Ježišovým rodiskom.
Pozývam vás, drahé veľké i malé Božie deti, do tohto
Betlehema. Možno po dlhšom čase... Aj pastieri si
tak povedali: „Poďme spolu do Betlehema.“ Ježiš nás
čaká...

Požehnané vianočné sviatky!
Mgr. Peter Brenkus, dekan
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ŽIARIVÉ VENCE ADVENTU
To, že sa pred nami otvára jedno
z najkrajších a najpoetickejších období
v roku netreba azda nikomu pripomínať,
ale vráťme sa na okamih jeho začiatku
- k adventu. K obyčajnému slovu, ktoré

ROZPIS SVÄTÝCH OMŠÍ
POČAS VIANOČNÝCH
SVIATKOV:
24. december 2008
22.00 Ľudovítová
25. december 2008
00.00 Výčapy - Opatovce
08.00 Výčapy - Opatovce
09.30 Ľudovítová
11.00 Výčapy - Opatovce
26. december 2008
08.00 Výčapy - Opatovce
09.30 Ľudovítová
11.00 Výčapy - Opatovce
15.00 Jasličková pobožnosť
28. december 2008 - nedeľa
08.00 Výčapy - Opatovce
09.30 Ľudovítová
11.00 Výčapy - Opatovce
31. decembra 2008
17.00 Výčapy - Opatovce
1. januára 2009
08.00 Výčapy - Opatovce
09.30 Ľudovítová
11.00 Výčapy - Opatovce
4. januára 2009 - nedeľa
08.00 Výčapy - Opatovce
09.30 Ľudovítová
11.00 Výčapy - Opatovce
6. januára 2009
08.00 Výčapy - Opatovce
09.30 Ľudovítová
11.00 Výčapy - Opatovce

však skrýva v sebe neobyčajné posolstvo tichého a nádejného očakávania
príchodu malého Ježiška. To, že sa symbolom tohto obdobia stal práve veniec, nie je náhodou. Adventný veniec
svojím kruhovým tvarom pripomína
nerozlučnú jednotu človeka s Bohom,
zelené vetvičky večný život a sviece Kristovu lásku, ktorou štedro osvecuje
človeka.
Príprava adventných vencov v našom
UPeCe sv. Jozefa nadobúda rokmi
punc tradície, a tak naše ratolesti
mohli naplno uplatniť svoju kreativitu a zručnosť i tento rok. Výber materiálu a farebné ladenie záviselo od
osobného vkusu, nuž sa stal každý
venček neopakovateľný svojím nápadom a vzhľadom. Jedinečnosť znáso-

bila príjemná vôňa ihličia, ktoré na
tento účel poskytla rodina Benďáková.
Prívlastok dokonalosti dodali až slová
vdp. dekana P. Brenkusa, ktorý záverom všetky výtvory slávnostne posvätil
a zažal na adventnom venci prvú sviecu.
Nech teda rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho
Krista nám všetkým.
Mgr. Patrícia Halászová

JASLIČKOVÁ
POBOŽNOSŤ
Vianoce - čas pokoja, radosti a šťastia.
Čas najkrajších a najočakávanejších
sviatkov roka, keď sa stretne celá rodina. Ich magické čaro nevyprchalo ani po
stáročia.
K vianočnej atmosfére patria neodmysliteľne jasličky. Nadväzujú na prastarú
tradíciu zobrazovania narodenia Pána. Ľudové betlehemy a rozličné jasličkové
pobožnosti majú u nás dlhú tradíciu. Tento obyčaj má svoj pôvod vo zvyku zavedenom svätým Františkom.
Ako túto tradíciu vnímajú naše deti, sa môžete dozvedieť v jasličkovej pobožnosti,
ktorú Vám chcú predstaviť. Príbeh narodenia malého Ježiška, to, ako túto
zázračnú noc prežívali ľudia, a veci okolo nich, sa dozviete 26. decembra na
sviatok svätého Štefana o 15-tej hodine v kostole vo Výčapoch - Opatovciach.
Všetci ste srdečne vítaní. Po predstavení Vás čaká sladké prekvapenie...
Klaudia Piterková

PODAJME RUKU DEŤOM
V duchu motta “Podajme ruku deťom” sa vo vianočnom období vydávajú
deti ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána. Stávajú sa nielen poslami nádeje, ale i priaznivcami Dobrej noviny, teda aktívnymi účastníkmi koledníckej akcie
spojenej so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Ten
tohtoročný štrnásty ročník sa nesie v znamení hesla “Dobré správy z Kene..” a jeho
výťažok je opäť určený ľuďom v krajnej núdzi, bez prístupu k vzdelaniu, zdravotnej
starostlivosti, pitnej vode či k iným základným potrebám.
Tou našou dobrou správou je, že jednou z 1158 farností Slovenska zapojených
do Dobrej noviny je po druhýkrát i naša farnosť. Bezmála 30 koledníkov s veľkou
odvahou i veľkým srdcom 25. decembra na chvíľu zabudne na pohodlie vianočnej
atmosféry a v štvorčlenných skupinách prinesú nádej, lásku a radosť do vašich
príbytkov.
Nuž teda otvorme našim ratolestiam svoje srdcia i dvere dokorán.
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BETLEHEMSKÉ SVETLO VO VÝČAPOCH – OPATOVCIACH UŽ 19.-KRÁT
Betlehemské svetlo, plamienok odpálený v Bazilike Narodenia Pána v Svätej zemi, sa dostane k ľuďom vo Výčapoch Opatovciach v tomto roku, už 19.-krát. Cieľom tejto akcie je,
aby sa tento symbol ľudskej lásky, pokoja, jednoty a porozumenia dostal k čo najväčšiemu počtu ľudí. Malý plamienok
sa odovzdáva osobným odpálením plamienka zo sviečky na
sviečku, z ruky do ruky medzi miliónmi ľudí v Európe. Posolstvom Betlehemského svetla je, aby sa šíril pokoj a mier
v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku
šíri plameň Betlehemského svetla.
Skauti z 26. skautského zboru z Výčap - Opatoviec prebrali Betlehemské svetlo pri slávnostnej svätej omši vo
františkánskom Kostole Zvestovania Pána v Bratislave dňa
14. decembra 2008. Na Štedrý deň dopoludnia ho prinesú
do farského kostola vo Výčapoch – Opatovciach a roznesú
ho po uliciach obce a tiež do Ústavu sociálnej starostlivosti
v Ľudovítovej. Tento rok pre obyvateľov domova pripravili
vianočný program najmenšie včielky pod vedením Veroniky

Bombošovej a vlastnoručne vyrobené darčeky pre klientov
vyrobili Pandy so svojimi radkyňami Ivanou Boboňovou
a Martinkou Tóthovou.
Ing. Monika Tóthová

STOLNÝ TENIS
Športový klub stolného tenisu Výčapy - Opatovce má
v prebiehajúcej sezóne v okresných súťažiach dve družstvá,
ktorých cieľom je samozrejme obstáť čo najlepšie. Veľký
dôraz kladieme na výchovu mladej generácie vyznávačov
tohto bieleho športu. Chceme, aby mladí hráči nastupovali do zápasov čo najčastejšie a mohli svoje schopnosti konfrontovať s hráčmi ostatných klubov, čo má viesť
k zlepšovaniu ich výkonnosti. Veríme, že pozitívne výsledky
z tejto našej stratégie sa dostavia čo najskôr a budeme sa
z nich spoločne tešiť s našimi priaznivcami.
Pred niekoľkými sezónami sa prihlásili
do klubu bratia Arpášovci, z ktorých
Jozef a Martin sú dnes platnými členmi
„A“ mužstva. Od nich očakávame, že
budú príkladom pre ďalších chlapcov.
Sú dôkazom toho, že i v takých, pre
stolný tenis skromných podmienkach,
môžu vyrásť hráči, ktorí sa v okresných
súťažiach určite nestratia.
V súčasnosti intenzívne trénujú a už
si zahrali aj súťažne v „B“ mužstve
ďalšie mladé talenty, a to: Peter Tóth, Michal Molnár, Juraj Molnár, Patrik Jánošík a Filip Tóth. Ak budú poctivo
trénovať, možno už onedlho sa môžu tešiť z prvých dosiahnutých bodov v majstrovských zápasoch. Tréningy začalo
navštevovať aj zopár dievčat, takže je celkom pravdepodobné, samozrejme, ak budú trpezlivé, že sa v budúcej sezóne
môžu objaviť v nominácii niektorých zápasov.
Roky zápasíme s podmienkami, ktoré ani zďaleka nespĺňajú
kritériá na tento druh športu. Tanečný parket v podstate
ani nemôže vyhovovať pre účely športu. No i napriek tomu
sa statočne „šmýkame a tancujeme“ v okresných súťažiach,
ako najlepšie vieme. I napriek tomu by som chcel poďakovať
obecnému zastupiteľstvu za podporu pri schvaľovaní
ﬁnančnej podpory pre náš klub, bez ktorej by sme mohli

našu činnosť robiť len veľmi ťažko. Financie, ktoré sú nám
už niekoľko rokov pravidelne prideľované, využívame na
nákup materiálneho a technického vybavenia obidvoch
mužstiev. Tento rok sme napríklad zakúpili zariadenie Robo-pong, ktoré nám veľmi pomáha pri tréningovom procese, ako i začiatočníkom na nácvik koordinácie pohybov./
Pre nezainteresovaných – je to stroj, ktorý vystreľuje loptičky
oproti hráčovi na druhej strane stola. Je možné nastavenie
rôznych rýchlostí, rotácií a pod./.Na druhej strane veľkú
časť našich výdavkov tvorí cestovné,
ktoré vlastne od začiatku existencie
klubu ﬁnancujeme sami. Osobitne by
som sa chcel poďakovať predsedovi
PPD Výčapy - Opatovce Ing. Čebíkovi
za sponzorovanie nákupu vybavenia
stolnotenisového klubu, verím, že podpora bude fungovať i v budúcnosti.
A v neposlednom rade poďakovanie
patrí členovi nášho klubu p. Bučekovi,
ktorý nás ﬁnančne podporuje už
niekoľko rokov.
Športový klub stolného tenisu organizuje každoročne „Vianočný turnaj v stolnom tenise“, ktorý
je určený pre všetky vekové kategórie. Pre účastníkov turnaja
je každoročne pripravený tradičný guláš a varené víno ako
i nealkoholické nápoje. Termín konania ďalšieho ročníka
nie je síce tradičný, ale veríme, že bude o to úspešnejší.
Uskutoční sa v sobotu 3. januára 2009 so začiatkom
o 13,00 hodine. Srdečne Vás všetkých pozývame.
Blížia sa Vianoce a koniec kalendárneho roka, preto mi
dovoľte, aby som Vám poprial radostné prežitie vianočných
sviatkov, lásku, pohodu a pokoj v rodinách a v novom roku
2009 veľa zdravia a novej peňažnej meny.
Ing. Ladislav Hupka
predseda ŠKST
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ZRKADLO FUTBALOVEJ JESENE
V septembrovom čísle obecných novín sme našu stránku skončili hodnotením našich mužstiev, keď mužstvo
dospelých bolo na 3. mieste tabuľky a mužstvo dorastu jasne viedlo. Ako sme vám sľúbili, druhú časť jesene zhodnotíme v tomto čísle.
Mužstvu dospelých sa podarilo udržať 3. miesto
Klub
Z
V
R
P Skóre
Body
tabuľky aj po ďalších zápasoch jesennej časti.
38
1. Chrenová
15 12
2
1 41 : 10
Chcel by som vyzdvihnúť niektoré zápasy, v kladnom
27
2. Lehota
15
8
3
4 50 : 26
i negatívnom zmysle. K tým pozitívam rozhodne patrí
27
3. Výčapy - Opatovce 15
8
3
4 37 : 26
26
4. Alekšince
15
8
2
5 35 : 28
zápas v Alekšinciach, kde sme po zbabranom prvom
24
5. Zbehy
15
6
6
3 44 : 17
polčase prehrávali 2:0. Mužstvo sa vyplo k výkonu dlho
24
6. Sľažany
15
7
3
5 22 : 22
nevídanému a výsledok tohto ich snaženia bol, že sme
23
7.
Žitavany
15
7
2
6
30
:
31
dokázali zvrátiť stav a uhrať v Alekšinciach cenný bod
20
8. Janíkovce
15
5
5
5 23 : 22
za remízu 2:2. Ďalšie kolo sa nieslo tiež v tomto duchu
20
9. Klasov
15
5
5
5 25 : 28
a zbierali sme ďalšie body.
20
10. Čeľadice
15
6
2
7 25 : 35
V dvanástom kole došlo k dlho očakávanému due- 11. Horný Ohaj
19
15
5
4
6 23 : 27
lu Výčapy – Opatovce - Chrenová, jednému zo šlágrov 12. Čechynce
19
15
6
1
8 21 : 32
okresnej súťaže. Začiatok zápasu tomu aj nasvedčoval. 13. Vinodol
16
15
3
7
5 28 : 27
Po nepremenených tutovkách Martonku z ničoho nič 14. Topoľčianky
14
15
4
2
9 28 : 42
sme dosť nešťastne od súpera inkasovali. Tento gól ako- 15. Rumanová
14
15
4
2
9 29 : 45
by podlomil sebavedomie nášho mužstva a pred koncom 16. Jarok
4
15
1
1 13 10 : 53
polčasu sme inkasovali druhý gól, v druhom polčase ešte
jeden. V závere sme sa zmohli len na skorigovanie výsledku na konečných 3:1. Tento zápas akoby vniesol do našich
radov nervozitu a nie najlepšiu klímu pred zostávajúcimi tromi kolami. Avšak v ďalšom zápase s pohode hrajúcou
Lehotou chlapci ukázali, že futbal hrať vedia, aj keď sa zápas skončil 2:2. Bol to súboj dvoch vyspelých mužstiev.
K čomu asi muselo dôjsť a čoho sme sa najviac obávali, prišlo v Zbehoch. Zápas s odvekým rivalom sme nezvládli a domov sme odchádzali s nádielkou 5:0. Aj kvôli tomuto výsledku a kvôli hre sme za
obávali posledného zápasu s nevypočítateľnými Janíkovcami. Našťastie chlapci zmobilizovali
svoje sily a tento zápas sme jasne doviedli do víťazného konca. Týmto posledným zápasom
sme potvrdili 3. miesto v tabuľke, hoci sme dúfali, že skončíme o jednu priečku vyššie –
nepodarilo sa. Práve preto musíme poctivo absolvovať zimnú prípravu aby, sme mohli
pomýšľať aj na vyššie priečky.
Naše mužstvo dospelých sa i tohto roku zúčastní 17. ročníka vianočného turnaja MY
Nitrianske noviny, ktorý sa bude konať v dňoch od 26. – 28. decembra 2008 v mestskej
športovej hale na Čermáni. Naši budú hrať v hlavnom turnaji, teda v nedeľu 28. decembra.
Držte chlapcom palce!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klub
Výčapy - Opatovce
Alekšince
Žitavany
Topoľčianky
Zbehy
Klasov
Vinodol
Sľažany
Lehota
ČFK Nitra B
Jarok
Horný Ohaj
Čeľadice
Rumanová
Čechynce
Neverice

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
15
11
11
9
9
9
9
8
8
7
6
4
3
2
1
0

R
0
2
0
3
1
1
0
2
1
0
2
1
1
2
0
0

P
0
2
4
3
5
5
6
5
6
8
7
10
11
11
14
15

Skóre
Body
45
95 :
7
35
75 : 26
33
53 : 22
30
51 : 17
28
62 : 32
28
30 : 25
27
68 : 38
26
53 : 39
25
46 : 43
21
59 : 42
20
41 : 35
13
31 : 61
10
16 : 50
8
21 : 59
3
11 : 87
0
6 : 135

Čo sa týka mužstva dorastencov, vyzdvihovanie ich
výkonov by bolo iba nosením dreva do lesa. O ich
bezchybnom vykročení v jeseni sme písali už v minulom
čísle a tento ich parádny marš pokračoval aj v druhej
časti jesene, čoho výsledkom boli gólové nádielky
mužstvám, ktoré k nám zavítali. U chlapcov je cítiť chuť
a hravosť aj na tréningoch aj v zápase. Podľa doterajších
výsledkov dorasteneckého mužstva by sme nemali mať
obavy o budúcnosť výčapského futbalu. To, čo sme doteraz písali o dorasteneckom mužstve, najlepšie dokazuje
fakt postavenia mužstva v tabuľke.
Združenie FC Výčapy – Opatovce praje všetkým
fanúšikom i obyvateľom našej obce radostné
a požehnané Vianoce, veľa lásky, pokoja a darčekov pod
stromčekom a všetko najlepšie v novom euro roku.
Stanislav Balko
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ČIPOVÉ KARTY ZA KORUNU
Nitriansky
samosprávny kraj v spolupráci s Veolia Transport Nitra a.s. sa
spolupodieľa na ponuke výhodnejšieho
spôsobu platby cestovného, a to spôsobom
používania bezhotovostnej platby cestovného v dopravných prostriedkoch dopravcov. Tento spôsob platby
nie je pre cestujúcich ničím novým. V súčasnosti už takmer
35 % cestujúcich využíva bezhotovostný spôsob platby cestovného v autobusoch prímestskej dopravy v regióne NSK.
Používanie EZČK (čipová karta) prináša pre cestujúceho
výhody, ako je skrátenie času manipulácie pri platbe mincami pri prechode na euro a tiež výrazné zľavy cestovného
pre všetky kategórie cestujúcich.
Pri platbe EZČK v prímestskej doprave má majiteľ
karty zľavu 4,- Sk (0,13 €) pri obyčajnom cestovnom
a 3,- Sk (0,10 €) pri osobitnom cestovnom (žiaci, študenti
a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S). V mestskej doprave
v Nitre je zľava 4,- Sk (0,13 €) pri jednorazovom cestovnom
lístku občianskom, zľavnenom dôchodcovskom nad 70
rokov a pri invalidite nad 70% schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a 2,- Sk (0,07 €) pri žiackom a študentskom
jednorazovom cestovnom lístku.
Novinkou je, že od 26. novembra 2008 zaplatí občan
s trvalým pobytom v Nitrianskom samosprávnom kraji za
vybavenie čipovej karty 1,- Sk / 0,03 €.
ČO POTREBUJETE K VYBAVENIU EZČK (ČIPOVEJ
KARTY) A ŠTUDENTSKEJ PREUKÁŽKY:
• dieťa 0 - 15 rokov, žiak ZŠ do 15 rokov
- rodný list alebo kartu poistenca
- občiansky preukaz zákonného zástupcu
- fotku 3 x 3,5 cm

- poplatok za vybavenie preukážky 20,-Sk (0,66 €)
- poplatok za EZČK 1,-Sk (0,33 €)
• študent strednej a vysokej školy (v dennej forme štúdia,
do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa)
- vyplnenú a školou potvrdenú žiadanku, prípadne potvrdenie o návšteve školy
- občiansky preukaz
- fotku 3 x 3,5 cm
- poplatok za vybavenie preukážky 20,- Sk (0,66 €)
- poplatok za EZČK 1,- Sk (0,33 €)
• občan
- občiansky preukaz
- poplatok za EZČK 1,- Sk (0,33 €)
• dôchodca
- dôchodkový výmer (originál k nahliadnutiu)
- fotku 3 x 3,5 cm,
- občiansky preukaz
- poplatok za vybavenie preukážky 20,- Sk (0,66 €)
- poplatok za EZČK 1,- Sk (0,33 €)
• invalidný dôchodca
- výmer zo sociálnej poisťovne - postihnutie nad 70%
- fotku 3 x 3,5 cm
- občiansky preukaz
- poplatok za vybavenie preukážky 20,-Sk (0,66 €)
- poplatok za EZČK 1,-Sk (0,33 €)
Vybavenie čipových kariet je možné v kancelárii dopravcu
Veolia - Transport Nitra a.s.:
- Mestská tržnica, Štefánikova trieda, tel. 037 / 65 99 372
- Autobusová stanica, Staničná, tel. 037 / 65 99 345
- Mestský úrad, Štefánikova trieda, tel. 037 / 65 99 370
Zdroj: www.cipovekarty.sk

FILOZOFIA SEPAROVANÉHO ZBERU
Separovaný zber komunálneho odpadu je jediným riešením,
ako znížiť množstvo komunálneho odpadu, a preto sa stáva
separácia stále aktuálnejšou témou. Pri separovanom zbere
sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu,
ktorá môže vstúpiť znova do výrobného procesu. Šetrí sa tým
množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na
zdravie ľudí a životné prostredie nielen vo výrobných procesoch, ale aj na skládkach komunálnych odpadov, kde neseparovaný komunálny odpad môže vytvárať nekontrolovateľné
procesy.
Pokiaľ sa rozhodneme zodpovedne separovať komunálny odpad, mali by sme na to myslieť už pri kúpe výrobkov i počas
ich spotreby, či budeme môcť nepotrebné časti (vo väčšine
prípadov sa jedná o obal) dôkladne vyseparovať. Separáciou
odpadu znižujeme komunálny odpad a tým aj ﬁnančné prostriedky, keďže netriedený komunálny odpad tvorí najvyššiu
položku v celkovej sume za odpad. U nás v obci sa separujú tieto komodity: sklo, papier, PET fľaše, biologický odpad (harmonogram vývozu jednotlivých komodít nájdete na
nasledujúcej strane).
SEPARUJME ODPAD! ŠETRÍME TÝM NAŠE ZDRAVIE,
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE I PENIAZE.
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Harmonogram vývozu odpadu v roku 2009
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Vysvetlivky:
KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
– do smetnej nádoby nepatrí: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpeþný odpad
VEďKOOBJEMOVÝ KONTAJNER
– pristavenie vždy na tri dni /piatok pristavenie, vývoz pondelok/
– do smetných vriec patria þisté PET fĐaše.
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PLASTY
Minimalizujte obsah stlaþením, ušetríme všetci!
PAPIER A SKLO
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v spolupráci s materskou školou
a Obcou Výčapy – Opatovce
Vás pozýva na

DETSKÝ
FAŠIANGOVÝ
KARNEVAL,
ktorý sa bude konať

14. februára 2009
o 17.00 hod.
v sále kultúrneho domu.
Všetkých Vás srdečne pozývame.

Rada školy a Rodičovské združenie pri Základnej škole
Výčapy – Opatovce
Vás pozývajú na

8. reprezentačný ples,
ktorý sa bude konať 24. januára 2009 o 19,00 hod.
v Kultúrnom dome Výčapy – Opatovce.
Večerom Vás bude sprevádzať hudobná skupina DOMINO.
V kultúrnom programe vystúpia detská tanečná skupina
SAMBÁČIK a MAŽORETKY.
Lístky v predaji od 2. januára 2009 u p. Majerovej. Cena vstupenky: 35 € / pár.

Uzávierka budúceho čísla obecných novín Život obce bude 20. marca 2009.
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