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• Novinky v našej obci: trhové miesto,
veterinárna ambulancia a fitnescentrum
• Mužské mená najpoužívanejšie
používané v našej obci
• Spevácka skupina Nádej na celoslovenskej
prehliadke seniorských súborov v Prešove
Sestry Bacmaňákové to roztočili na 2. ročníku Heligonkárov na
Podzoborí. Viac na 3. strane.

Moderná gymnastka Gizela Billíková reprezentovala Slovenskú
republiku, ale i svoju rodnú obec v ďalekom Los Angeles na
Špeciálnej olympiáde. Reportáž nájdete na 13. strane.

O ceste okolo sveta za menej ako 11 dní v podaní našich skautov
sa dočítate na strane 12.

Naši dorastenci žnú úspechy na futbalovom poli ale i na „poli gulášovom“. Pod vedením trénera Pavla Kollára získali 3. miesto
v súťaži o najlepší STAROSTOV GULÁŠ. Viac o tejto vydarenej akcii na strane 2.
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Deťom urobili radosť nafukovacie atrakcie

Guláš treba variť štýlovo, tak ako Švárni svatovci

Ako sme guláš varili...
Prvá prázdninová sobota sa niesla v znamení kotlíkov, varešiek a samozrejme dobrej
nálady pri varení súťažných gulášov. Tentokrát si svoje stanovištia v areáli kultúrneho
domu rozložilo 9 tímov, v ktorých mali zastúpenie nielen ostrieľaní účastníci z minulých ročníkov ale aj nové tváre. Veľmi nás
potešil záujem novopečených Vyčapanov.
Po registrácii bolo konečne zahájené varenie. Aj napriek úmornej horúčave bolo na
každom súťažiacom vidieť veľké odhodlanie
navariť ten najlepší guláš. Každý mal svoju
techniku, svoje tajomstvo, ktorým bol jeho
guláš jedinečný. Nesúťažný obecný guláš
sa varil pod vedením skúsených kuchárov
pána Miroslava Matya a Štefana Fazekaša,
ktorí neskôr aj za asistencie pani prednostky
Jarmily Bernátovej tvorili odbornú portu,
zodpovednú za vyhodnotenie celej súťaže a
výber toho naj guláša.
Počas celého dňa bolo o zábavu postarané
aj pre našich najmenších. V spolupráci so

šikovnými žienkami sa mali možnosť v tvorivých dielňach naučiť robiť krásne brošne
z látky, patchworkové ozdobné gule alebo
si vyskúšať servítkovú techniku. Vyšantiť
sa mohli na veľkej nafukovacej šmýkalke, tí
starší odvážlivci si mohli zmerať sily v nafukovacom gladiátore, ktorý vďačne menším
deťom suploval skákací hrad a veľký úspech
zožal tiež jumping, skákanie na trampolínach, kde pod vedením športového trénera
mohli kalórie spáliť nie len deti ale aj odvážne mamičky.
A aby aj detvákom ľúto nebolo, mohli sa
zapojiť do súťaže o najkrajší obrázok samozrejme s tematikou o varení guláša. Porota
vybrala tri obrázky. Ich autori boli odmenení poukážkami na zmrzlinu u pani zmrzlinárky Bekényiovej.
S blížiacim sa večerom sa chýlilo k hlavnému bodu programu, k vyhláseniu najchutnejšieho guláša. Vedúci tímov priniesli
anonymne označené vzorky gulášov, ktoré

odborná porota hodnotila z hľadiska farby, vône, chuti. Po dôkladnej ochutnávke
bronzovú priečku obsadili naši „Dorastenci“, strieborné miesto patrilo tímu „Kima“ a
zlatý guláš navarili „Zelenáči“. Víťazné tímy
boli odmenené cenami, ktoré venovali hlavní sponzori akcie JR Tronic a Pizzéria Amigo.
Po oficiálnom vyhodnotení si mohli prítomní pochutiť na obecnom guláši či cigánskej, ktorú pre všetkých hladných celý deň
pripravoval Peter Candrák.
Touto cestou chceme vysloviť poďakovanie všetkým súťažiacim, sponzorom, organizátorom a dobrovoľníkom, ktorí akokoľvek pomohli pri uskutočnení akcie a veríme,
že sa zas o rok stretneme v hojnom počte na
ďalšom ročníku súťaže.
Text a foto: Lucia Augustíneková
Desiatky ľudí z našej obce sa stretli pri
Pomníku padlých a po oficiálnej časti sa
presunuli do areálu futbalového ihriska.
Tu bola pripravená nielen veľká vatra ale
aj menšie ohníky, na ktorých si deti ale aj
dospelí mohli opiecť špekáčiky. Nechýbalo nealko občerstvenie a reprodukovaná
hudba, ktoré zabezpečil obecný úrad. Príjemný letný podvečer bol tak nielen pripomenutím si SNP, ale pre približne dvesto
ľudí aj malým spoločenským stretnutím.
Po zotmení sa rozžiarili lampióny, ktoré deťom rozdali pracovníčky obecného úradu a
slávnostnú atmosféru umocnil záverečný
ohňostroj.

Opekanie špekáčikov už tradične patrí k záveru leta

Text: Jolana Čuláková
Foto: archív obecného úradu
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Od potlesku chvíľkami štípali dlane
Zanietenie a vytrvalosť je jedným zo znakov úspechu. No nielen týmito prívlastka-

Sučianski heligonkári: bratia Milan
a Jaroslav a otec. 87-ročný Vojtech Chládek

mi môžeme oceniť organizátorov už 2. ročníka stretnutia heligonkárov na Podzoborí.
Opäť po roku si pre nás pripravili krásne,
hudbou naplnené popoludnie. Pozvanie
prezentovať sa prijalo 23 účinkujúcich, či
už jednotlivcov, alebo skupín.
Hrali a spievali nám malí aj veľkí, muži
aj krásne dievčiny. Veselé piesne striedali
ťahavé i vážne. Diváci mohli počuť širokú
paletu krásnych ľudových piesní v podaní
jedinečného a neopakovateľného nástroja
heligonky.
Nejeden účinkujúci zožal hurónsky

aplauz a mnohí boli nútení pridávať jednu
alebo aj viac piesní. Vynikajúce výkony prítomní ocenili aj standing ovation.
Na divákov čakalo niekoľko „zlatých klincov“ či už v podobe malých heligonkárov,
alebo najstaršieho 87-ročného účinkujúceho. Zahrala nám Vlasta Mudríková, víťazi
Šláger parády a iní.
Tombola bola už len krásnym vyvrcholením pekného sobotného popoludnia.
Tešíme sa opäť o rok.
Text: Jana Kunová

Účinkujúci sa tešia na ďalší ročník

Kysuckú vrchársku heligónku mnohí poznajú z TV Šláger
Stretnutia heligonkárov už majú svoju tradíciu. V niektorých mestách i obciach, nielen
na Slovensku ale aj na Morave. Tieto stretnutia poskytujú občanom – obecenstvu, príjemné kultúrne zážitky. Obsahom je hra a spev
účinkujúcich, ktorí približujú históriu našich
dedov, otcov a mám, známymi i zašlými melódiami. Ľudia ich tvorili popri práci a v skupinách si ich nôtili na priedomí, spievali ich
pri práci, na svadbách a iných spoločenských
podujatiach.
No a na to sme mysleli v začiatku rodiacej sa
tradície vo Výčapoch – Opatovciach. Skupinka nadšencov – heligonkárov vznikla náhodne pod názvom: Podzoborskí heligonkári.
Zakladateľ Podzoborských heligonkárov, Ján
Rapan dal slovo k slovu a s ďalšími dvoma Ladislavom Žigom a Pavlom Svoradom, začali
hrať doma na oslavách, v dedine pri rôznych
príležitostiach a neskôr aj na stretnutiach po
celom Slovensku a na Morave. Ako sa hovorí
s jedlom rastie chuť. Počas stretnutí heligon-

károv sme zberali skúsenosti a myšlienka bola
na svete. Pokúsili sme sa o 1. ročník v septembri 2014. Veľkú podporu sme získali od pána
starostu Ing. Jozefa Holúbeka, zamestnancov
obecného úradu a ďalších nadšencov, ktorí
sponzorsky pomohli vytvoriť základ, aby sa
myšlienka stala skutkom.
Prvý ročník vyšiel výborne, o čom svedčí
množstvo telefonických, písomných i osobných poďakovaní. Hneď po skončení boli
nielen pozitívne ohlasy, ale aj otázky a s nimi
požiadavky na uskutočnenie druhého ročníka. Dali sme sa s vervou a nádejou v spolupráci s obecným úradom do príprav.
Druhý ročník sa uskutočnil a slová vďaky
po ukončení, nemali konca medzi obecenstvom, účinkujúcimi i na sociálnych sieťach,
o čom svedčí nasledovný príspevok:
„Nádherná akcia za nami... Stretnutie heligonkárov na Podzoborí vo Výčapoch – Opatovciach... Srdečné a veľké ďakujeme patrí
všetkým organizátorom stretnutia...

Ďakujem Podzoborským chlapcom za pozvanie, že sme mohli tiež vystúpiť na pódium...
Spoločné dielo dobrých ľudí sa vydarilo. Ďakujem všetkým dobrým ľuďom, hlavne pánovi
starostovi a jeho organizačnému tímu: Jankovi, Paľkovi, Lackovi a ich rodinám...“
Podstata úspešnosti spočíva v tom, že prítomní diváci v publiku dávali najavo úctu k
interprétom svojim potleskom a želaním:“ ešte,
ešte....“
Takéto prejavy uznania sú pre nás usporiadateľov veľmi milé, príjemné a zároveň nás
zaväzujú myslieť do budúcna. Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým priaznivcom
tohto kultúrneho žánru za pomoc, obetavosť
a podporu, či už finančnú, alebo vecnú.
Vrelá vďaka priatelia, nech nám zvyky otcov
požehnáva a zachová sám Pán z neba.
Text: Ján Rapan, vedúci skupiny
Podzoborských heligonkárov
Foto: Lucia Augustíneková
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Spievajže si...
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším
sa popoludnie prvej októbrovej nedele
nieslo v znamení folklórneho podujatia.
V programe Spievajže si... zazneli piesne
v podaní speváckych skupín Jednoty dôchodcov z Nitrianskeho okresu.
Spevácka skupina Nádej z Výčap – Opatoviec zaspievala úvodnú pieseň Spievajže
si.
Predsedkyňa ZO JDS Emília Čerešňová privítala hostí, účinkujúcich a divákov.
Prítomných pozdravil starosta obce Jozef
Holúbek. Tak ako je jeseň plná farieb, nech
je aj jeseň života seniorov plná pestrých zá-

žitkov v pevnom zdraví a pohode.
Slova sa ujala moderátorka programu
Estera Kollárová. Predstavila spevácke
skupiny, ktoré s láskou uchovávajú klenoty
starých rodičov. Ženská spevácka skupina
Podhoranka z Podhorian spieva piesne
z regiónu. Za doprovodu harmoniky zaspievala zmes ľudových piesní. V podaní
zmiešanej skupiny Studnička z Lúčnice nad
Žitavou zazneli s tónmi harmoniky národnostné piesne vyjadrujúce lásku k rodnej
zemi. Tak ako boli pestré kroje zmiešanej
skupiny Rozmarín z Pohraníc, tak boli pestré aj slovenské a maďarské jesenné piesne.

Ľudové piesne sprevádzané harmonikou
zaspievala skupina Čerdavanka z Rumanovej. Folklórna skupina Rapkáčik z Veľkého
Lapáša zachováva ľudové tradície v javiskovej forme. Dievky nielen zaspievali žartovné ľudové piesne ale na záver aj zatancovali. Skupina Nádej sa predstavila pásmom
piesní, ktoré zazneli na celoslovenskej
prehliadke speváckych súborov v Prešove.
Záver programu patril Pozoborským heligonkárom z Výčap – Opatoviec, s ktorými
ľudové piesne o víne, o láske zaspievala
mužská spevácka skupina.
Záverečného slova sa ujala podpredsed-

Z Celoslovenskej prehliadky seniorských
súborov v Prešove
Dňa 17. septembra sa v Prešove konala Celoslovenská prehliadka seniorských speváckych súborov, na ktorej sa zúčastnili víťazi
krajských prehliadok z roku 2014. Nitriansky kraj reprezentovala spevácka skupina
Nádej z našej obce. Keďže sme chceli obstáť
čo najlepšie, zodpovedne sme sa pripravovali
na veľkú udalosť. Rozhodli sme sa spievať ľúbostné piesne z okolia Nitry, ktoré pohladia
nielen uši ale aj dušu a usilovne sme nacvičovali.
Do Prešova sme pre veľkú vzdialenosť cestovali o deň skôr. 16. septembra o 8. hodine
nastúpil do autobusu náš pán starosta Jozef
Holúbek, 14 členiek speváckeho súboru Nádej a v Lužiankach a v Nitre pristúpili predsedkyňa KO JDS p. Oľga Csákayová a podpredsedkyňa KO JDS p. Anna Oťapková.
Dlhú cestu na východ nám spríjemňoval
pohľad na známe i menej známe mestá a dediny a krásne lesy i pohoria. Hlavná zastávka
bola v Levoči. V chráme svätého Jakuba sme
obdivovali zreštaurovaný oltár Majstra Pavla
z Levoče a hlbokým dojmom na nás zapôsobil aj kostol Ducha Svätého. Po prechádzke
obnoveným mestom nás autobus zaviezol
do Spišskej Kapituly, v ktorej nás sprievodkyňa oboznámila s dejinami tejto významnej
cirkevnej ustanovizne. Dosť unavené sme
nasadli do autobusu, aby sme prekonali posledný úsek našej cesty do konečného cieľa
– Prešova. Po ubytovaní a chutnej večeri sme
si zopakovali blok ľúbostných piesní a vybrali sme sa na prechádzku večerným mestom.
Slnečné ráno sľubovalo krásny deň. Posilnené raňajkami sme si obliekli výčapské kroje a v plnej paráde nás autobus odviezol pred

PKO Čierny orol. Vstúpili sme do nádhernej
sály, ktorá na nás dýchala dejinami a vyvolávala v nás úctu k majstrom, ktorých dielo
očarí ľudí aj po stáročiach.
Šťastnú ruku sme mali aj pri žrebovaní,
spievali sme tretí v poradí. Úvodného vystúpenia sa ujali mladí zo súboru Šarišan.
Profesionálny výkon spevákov a tanečníkov
podporovala ľudová kapela. Radosť a dobrá
nálada sa z javiska preniesla aj do preplneného hľadiska. Vystúpenie diváci prerušovali
búrlivým potleskom.
Mládež vystriedali seniori, odhodlaní sa
svojimi výkonmi aspoň priblížiť mladým a
očariť ich piesňami svojej mladosti. Na javisko nastúpili zástupcovia Bratislavského
kraja. Po nich sme mali spievať my. V zákulisí sme čakali v napätí, či sa nám zúročí námaha, ktorú sme vynaložili pri nácviku. Po
odchode seniorov z Bratislavy sme vystúpili
na javisko a zaspievali prvú pieseň. Zdalo

sa nám, že dobre a to nám dodalo odvahu.
Druhá pieseň, tretia, z hľadiska sa po každej
ozval dosť výrazný potlesk. Po zaspievaní
poslednej z nás opadlo napätie a v hľadisku
nás vítali usmiate tváre a zdvihnuté palce.
Dostalo sa nám ústnej pochvaly. Divákov
upútali aj naše kroje, viacerí si ich prišli odfotiť a zaujali ich najmä prekrásne čepce.
Teraz už spokojné sme počúvali krásne
piesne v podaní zvyšných seniorských súborov. V závere vedúci skupín prevzali ďakovné
listy a upomienkové darčeky. Po obede a povzbudzujúcej káve sme vyšli do ulíc Prešova
na krátku prechádzku. V radostnej nálade
sme nastupovali do autobusu, tešiac sa na
cestu domov, spokojné, že sme dôstojne reprezentovali obec Výčapy – Opatovce a cely
Nitriansky kraj.
Text: Otília Kunová
Foto: Jozef Holúbek
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Športová aktivita seniorov pokračuje

kyňa Okresnej organizácie JDS. Poďakovala účinkujúcim za pekný program,
organizátorom za prípravu a divákom za
skvelú atmosféru. Ďakovné listy a darčeky budú spomienkou na vystúpenie vo
Výčapoch – Opatovciach.
Sprievodnými akciami bola výstava
ručných prác. Obdivovali sme výšivky,
háčkované dečky, výrobky z prútia, šité
dekorácie a rôzne milé drobnosti, ktoré
skrášľujú naše okolie. A že jeseň je pestrá
a plná farieb, o tom nás presvedčili záhradkári a vinohradníci. Vystavili bohatú
úrodu zo záhrad, ovocie a zeleninu rôznych tvarov, vône a chutí. Na koniec sme
si spoločne zaspievali pieseň Láska, bože
láska... Ochutnávka koláčikov a pagáčikov bola bodkou na záver tohto príjemne
stráveného nedeľného popoludnia.
Text: Gabriela Jánošková
Foto: Jozef Holúbek

Ani úmorné horúčavy neodradili zástupcov
našej ZO JDS, aby sa zúčastnili okresnej športovej olympiády seniorov, ktorú usporiadala
2. júla ZO JDS v Lužiankach. Bola to paráda,
ktorá sa často nevidí. Pod olympijskou vlajkou,
za znenia olympijskej hymny 156 súťažiacich
z dvadsiatich piatich družstiev jednotlivých
ZO JDS. Títo si vypočuli sľub rozhodcov a
zástupkyne súťažiacich o čistote športu a čestnosti pretekárov. Športovú olympiádu otvárala pán Bojda – starosta obce Lužianky a Ing.
Ivan Liday – predseda OO JDS Nitra. Olympiáda pozostávala z piatich ženských a piatich
mužských súťažných disciplín. Každý účastník
mohol pretekať v dvoch disciplínach. Športové
výsledky našich členov boli nadmieru úspešné.
V súťaži žien „v hode válkom“ Viola Bedeová
získala striebornú medailu a v „hode granátom na cieľ“ bronzovú medailu. Aj v mužských
disciplínach sa našim športovcom neviedlo
zle, keď Imrich Barča v „behu na 100m“ získal
striebornú medailu, v penaltovom rozstrele, až
v deviatej sérii skončil na štvrtom mieste Ing.
Žigmund Bede a v „hode granátom na cieľ“
si „vyhádzal“ zlatú medailu. Za účasť na tejto
akcii ZO JDS Výčapy – Opatovce bol udelený ďakovný list. Ďalšou športovou akciou
bol okresný turnaj v stolnom tenise seniorov
Nitrianskeho okresu, ktorý usporiadala ZO
JDS v Zbehoch 18. augusta. Tu bola naša účasť
skromnejšia, avšak člen našej ZO JDS Ladislav

Žigo po kvalitnej hre v jednotlivých zápasoch
získal striebornú medailu. Posledným športovým podujatím za účasti našich členov bol
„Turnaj seniorov v petangu“, ktorý usporiadala
25. augusta ZO JDS a obec Lužianky, za spoluúčasti Nitrianskeho samosprávneho kraja. K
súťažiacim prehovoril a turnaj otvoril pán Belica – župan NSK a pán Bojda – starosta obce.
Ako cez kopirák prešiel celou súťažou úspešne
až do finále Ladislav Žigo, kde sa umiestnil na
druhom mieste a získal striebornú medailu a
pohár. Za to mu patrí vrelá vďaka. Aj tu naša
ZO JDS obdržala ďakovný list. Vďaka však
patrí všetkým usporiadateľom a aj našim zástupcom, ktorí sa jednotlivých akcií zúčastnili
a čestne nás reprezentovali. Prajeme im ako aj
všetkým ostatným našim členom veľa zdravia
a športových úspechov.
Text: Milan Lacena

Za Matkou Božou aj stovky kilometrov
Púte patria k životnému štýlu každého kresťana už od nepamäti. Túžba a vôľa putovať za kresťanskými hodnotami sa nestratila ani v dnešnej modernej dobe. Aj keď Slovensko nemá také pútnické miesta ako sú francúzske Lurdy či mexické
Guadalupe, no úcta Slovákov k Nebeskej Matke, má dávnu tradíciu, ktorá vydržala aj obdobie tureckých vpádov či útlaky
komunistického režimu.
Hoci pokorná deva z Nazareta v našom
kalendári jednoznačne vedie, putovanie výčapských kresťanov odštartujeme u inej svätice. Koncom mája sme cestovali k Žitnému
ostrovu za svätou Ritou do Zlatých Klasov.
Známa talianska svätica Rita z Cascie žila na
prelome 14. a 15. storočia. Po smrti manžela
a synov vstúpila do augustiniánskeho kláštora, kde mala viaceré zjavenia. Bola poznačená stigmami po Kristovej tŕňovej korune.
Kanonizovaná bola v roku 1900. Veriaci ju
uctievajú ako patrónku manželov v ťažkých
a bezvýchodiskových situáciách. Súčasťou
svätej omše je požehnanie ruží, ktoré veriaci
venujú svojim drahým chorým a nevládnym.
Začiatkom prázdnin sme ďaleko nemuseli,
stačilo zájsť do starobylej Nitry na Národnú
púť sv. Cyrila a Metoda. Azda netreba vysvetľovať, aké bohatstvo cyrilo-metodskej tradície
v našich dejinách v oblasti duchovnej, kultúr-

nej i národnej sa nám dostalo. Odkaz solúnskych bratov, spolupatrónov Európy, je silný
aj v súčasnosti a dodnes je ich misia zdrojom
nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti pre viaceré národy.
Zvyšok nášho putovania sme venovali mariánskej úcte. Mária nie je len symbolom
materstva, lásky či viery, ale veriaci kresťania
ju vnímajú aj ako svoju ochrankyňu, pomocnicu a orodovníčku – teda ako osobu, ktorá
dokáže vyprosiť u svojho Syna milosti. Na
Slovensku nejde len o vec zvyku či tradície,
ale o celkom živú záležitosť. Dôkazom toho
boli na mariánskych miestach tisíce veriacich, na prvý pohľad- hotové manifestácie
viery. V Topoľčiankach sme oslavovali Pannu Máriu Škapuliarsku už po 329-krát. V
Nitre sme Máriu prirovnali k Žene odetej
slnkom, opísanej v zjaveniach Jána a slávili Jej
Nanebovzatie. Na sviatok mena sme putova-

li k Starej Matke Božej Žarošickej. Moravské
Žarošice boli zaujímavým spestrením nášho
pútnického kalendára nielen symbiózou slovanských jazykov, ale aj krásou krojovaných
mladých ľudí nesúcich osvetlené a kvetmi
ozdobené sochy Panny Márie. Dodržiavanie
zvykov a tradícií po predkoch v nás umocnilo
silný zážitok. Vyvrcholením mariánskej úcty
bola národná púť k Sedembolestnej – Patrónke Slovenska v Šaštíne. Slováci k nej oddávna prechovávali osobitnú úctu a dôveru v
trápeniach. Aj omšové texty zo tohto sviatku
vyjadrujú vieru, že „ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará
o bratov a sestry svojho Syna“. Pán Boh zaplať za každú chvíľu prežitú na pútnických
miestach, pri nohách Matky Božej, za každú
získanú a precítenú Božiu milosť, za posilnenie vo viere. Aj takto môže zostať naša viera
dlho živá.
Text: Patrícia Halászová
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Základná škola na prahu nového
školského roka
Školský rok 2015/2016 sa už rozbehol plnou parou vpred. Základná škola dýcha nielen farbami, ale aj tou pravou
školskou atmosférou. Žiaci pod vedením pani učiteliek a pani vychovávateliek nielen usilovne pracujú, ale sa aj zabávajú a zoznamujú s novými slovnými druhmi, matematickými príkladmi, historickými udalosťami či cudzokrajnými
zvieratami. Spievajú, hrajú sa, maľujú, cvičia a tešia sa k počítačom, ktoré im otvárajú brány k novým informáciám.
Naši žiaci a ich rodičia vedia, že škola
v našej obci sa už dlhodobo zameriava na
výučbu informatiky a cudzích jazykov. V
budúcnosti plánujeme ponúknuť rodičom
aj variant s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov. Naším cieľom je
tvoriť školu modernú, inovatívnu, otvorenú, kreatívnu, aktívnu – s návratom k prírode a k tradíciám.
Tí, ktorí zo školských lavíc už dávno
vyrástli, by boli možno prekvapení, ako
sa škola za posledné roky zmenila. Po
celkovej rekonštrukcii sa priestory školy
vynovili a postupne sa vybavujú stále novým nábytkom, interaktívnou technikou,
bielymi tabuľami a rozmanitými vyučovacími pomôckami. V súčasnosti máme
v základnej škole 17 učební, z toho 5 odborných: jazykovú učebňu, dve počítačové
učebne, jednu triedu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
a staro-nové školské dielne. V rámci 12
učební máme 1 tabletovú učebňu s interaktívnou tabuľou na 2. stupni, 1 učebňu s
interaktívnou tabuľou pre žiakov 1. stupňa a školský klub detí, 4 triedy s bielymi
keramickými tabuľami. Telocvičňa školy
je malá, a preto vo veľkej miere v dobrom
počasí využívame multifunkčné obecné
ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli školy. V
súčasnej dobe prebieha inovácia školských
dielní. Učebné pomôcky na vyučovanie
techniky sme získali z dvoch úspešných
projektov – z národného projektu Podpora polytechnickej výchovy v základných
školách a z Enviroprojektu 2015, ktorý
sme vypracovali a bol nám schválený ministerstvom školstva. Plánujeme rozšíriť
a zrekonštruovať školské dielne a zriadiť
prírodovednú učebňu /laboratórium/ na
vyučovanie biológie, fyziky a chémie. Veríme, že zriaďovateľ nás v tomto finančne
podporí a pomôže nám naše plány zrealizovať.
V auguste 2015 bola ukončená rekonštrukcia sociálnych zariadení v škole, za
ktorú ďakujeme nášmu zriaďovateľovi.
V tomto školskom roku v areáli školy

vytvoríme záhradu, ktorá učí – botanické
laboratórium, kde žiaci v rámci techniky
a pracovného vyučovania budú pestovať
poľnohospodárske plodiny, liečivé rastliny
a okrasné rastliny. Finančné prostriedky
sme získali z Enviroprojektu 2015. V rámci tohto projektu sa budeme sčasti starať aj
o okolie zvoničky v obci a začne sa činnosť
žiackej skupiny „enviropátračov“, ktorí si
budú všímať prírodné prostredie obce, v
ktorej bývajú.
Škola je zapojená do viacerých projektov, v rámci ktorých sa vzdelávajú pedagógovia a škola získava metodický materiál
a vyučovacie pomôcky. Hlavným cieľom
školy je poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie. Každý učiteľ musí motivovať žiakov
k učeniu, vysvetliť im nielen učivo, ale aj
to, prečo je potrebné učiť sa a ako sa majú
učiť. Učia ich základy čitateľskej, matematickej či finančnej gramotnosti. Vyučovanie prebieha inak ako pred dvadsiatimi
rokmi. V jeho centre stojí žiak, nie učiteľ.
Žiak musí byť aktívny, kreatívny, riešením
problémov sa učí, pomocou učiteľa objavuje a hľadá riešenia. Ide o výchovno-vzdelávací proces, v ktorom úspech učiteľov
a ich žiakov vo veľkej miery závisí aj od

podpory rodičov. Bez vzájomnej spolupráce školy a rodiny je cesta vzdelávania
sa plná prekážok a úskalí. Verím, že nový
školský rok bude prebiehať v znamení otvorenej komunikácie a vzájomnej dôvery
medzi školou a rodičmi žiakov. Budeme sa
snažiť, aby naši žiaci chodili do školy radi,
aby atmosféra v škole bola priateľská a aby
naši žiaci boli hrdí na svoje úspechy či už
vo vzdelávaní, alebo v umeleckých či športových súťažiach.
Milí žiaci, vážení rodičia a pedagógovia, prajem vám úspešný školský rok
2015/2016. Žiakom prajem len a len dobré
známky, veľa chuti do učenia, samých dobrých kamarátov, veľa popredných miest
v súťažiach a olympiádach, učiteľom veľa
zdravia, tvorivých síl, pracovných úspechov, samých poslušných žiakov, radosť
z vykonanej práce a pocit, že táto práca
ma robí šťastným. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí našu základnú školu podporujú, a všetkým prajem veľa trpezlivosti a
radosti z úspechov ich detí. Ďakujem zriaďovateľovi školy za spoluprácu a podporu.
Text: Mária Civáňová
Foto: archív obecného úradu
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Jeseň pani
bohatá...
Pod týmto názvom nájdete fotografiu nástenky s výrobkami žiakov špeciálnej triedy“ A“, s ktorou sme sa zapojili do súťaže
NAJ nástenka – Jeseň. /www.talentagent.
sk/
V prípade,že sa Vám páči, zahlasujete
za ňu a pomôžete získať jednu z možných
výhier a hodnotných cien. Hlasovanie začína 4. októbra 2015 a končí 30. novembra
2015 o 20.00 hodine. Naša škola sa môže
sa tešiť na viac ako 30 hodnotných vecných
cien, ale aj na novinku a to 3 ceny poroty a
1 cenu Facebooku!
Za každý hlas Vám ďakujeme!
Text a foto: Eva Veseličová

September v materskej škole...

Vstup do materskej školy je prvým krokom
dieťaťa do spoločnosti. Je to významný medzník a veľká zmena v jeho doterajšom živote.
Dieťa treba na vstup do materskej školy pripraviť. Sú deti, ktoré sa tešia na nových kamarátov a ľahko nadväzujú kontakty s p. učiteľkami v triede, iné sa tešia tiež, ale po prvých
skúsenostiach odmietajú vstup do kolektívu.
Aj my v materskej škole sme sa na začiatok
školského roka pripravovali tak, aby sme v
septembri privítali bez problémov vaše deti a
vás „našich rodičov.“
Nielen pre vás, ale aj pre celý kolektív materskej školy je každý začiatok školského roka
veľkou zmenou. Pripravujeme sa na plač,
odmietanie, na nespočetne krát vyslovené
otázky „kedy príde moja mama?“ Pobyt v
materskej škole prináša pre dieťa množstvo
zmien: iný režim dňa, prítomnosť ďalších
detí, akceptovanie cudzej osoby – učiteľky,

každý má nárok na všetko rovnakou mierou
i na pozornosť učiteľky, niektoré jeho priania
nie sú hneď a rýchlo splnené alebo nie sú splnené vôbec. Ťažkosti pri začleňovaní dieťaťa
do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z
temperamentu dieťaťa a jeho osobnosti, z
výchovného štýlu v rodine a z citovej väzby
na matku. Príchod dieťaťa do kolektívu znamená novú formu socializácie, rešpektovanie sociálnej potreby dieťaťa na spolužitie s
rovesníkmi. Deti sa učia poznávať povahové
vlastnosti, taktiky správania a spôsoby prispôsobovania sa iným deťom. Pre úspešnú
adaptáciu je najdôležitejšia spolupráca rodičov a učiteliek. Informácie rodičov o povahe
a správaní dieťaťa pomáhajú ľahšie zvládnuť
toto náročné obdobie. Dôležitá je jednotnosť,
dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a
učiteľov. Sociálne skúsenosti, ktoré dieťa získa
v materskej škole, určujú v budúcnosti jeho

vzťahy v skupine, majú rozhodujúci podiel na
utváranie osobnosti. Pre dieťa je pobyt v škôlke prirodzeným obohatením jeho fyzického
a duševného života. Čas strávený v materskej
škole je naplnený zmysluplnými aktivitami
a činnosťami. Materská škola nadväzuje na
rodinnú výchovu, dopĺňa ju a obohacuje o
podnety, ktoré rodina svojimi špecifickými
funkciami nedokáže zabezpečiť. Ide o prvú
školu, ktorú dieťa absolvuje. V materskej
škole sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa, v
ktorej dominuje hra ako dominantný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa. Hra je
prirodzená činnosť detí. Hrou sa deti učia a
zároveň im poskytuje zábavu a radosť. Preto
aj v materskej škole sa hráme, hoci sa učíme.
Čo očakávame od rodičov?
Nikto nepozná tak dobre Vaše dieťa, ako
Vy sami. Preto hovorte s učiteľkou – o jeho
živote, o tom či sa mu darí, ale i o tom či sa
mu nedarí, počúvajte – ako sa Vaše dieťa
správa v materskej škole počas vašej neprítomnosti. Komunikujte – hovorte o svojich
očakávaniach, pomôžte svojmu dieťaťu prijať
odlišnosti iných detí, naučte ho primeraným
spôsobom riešiť konflikty (nie násilím). Rešpektujte Školský poriadok – dieťa privádzajte do materskej školy načas a hlavne zdravé.
Choré dieťa je zdrojom infekcie pre ostatné
deti v kolektíve. Je veľmi dôležité aby rodič
nepodceňoval zdravie dieťaťa a do materskej školy nedával dieťa, ktoré je podľa neho
len trochu prechladnuté. V tomto školskom
roku navštevuje materskú školu 66 detí, novoprijatým deťom želám úspešnú adaptáciu a
všetkým deťom príjemný pobyt v materskej
škole.
Text: Helena Kováčová
Foto: archív materskej školy
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Máme fitnescentrum
aj veterinárnu ambulanciu
V našej obci sa rozšírila ponuka služieb. Pribudlo nové „fitko“, veterinárna ambulancia
a vo vynovených priestoroch zdravotného strediska začala ordinovať nová zubná lekárka.
V priestoroch suterénu kultúrneho domu
(bývalý Kolonial) v letných mesiacoch otvorili nové fitnescentrum GYM JAM. Obecný
úrad dal zrekonštruovať celý priestor, vznikli tu šatne, sprchy a toalety. Pre záujemcov
sú k dispozícii posilňovacie stroje, bežecký
pás, činky aj výživové doplnky. Veľmi dobre

stávkou (otváracie časy sa mierne líšia počas
jednotlivých dní, v nedeľu je otvorené iba
popoludní). Ako hovorí majiteľ Martin Arpáš, prekvapil ho veľký záujem žien o kruhové tréningy, o ktoré je stále väčší záujem.
Prvé mesiace sú však pre neho skúšobné a
podľa záujmu a reakcií ľudí postupne upraví

sa rozbehli skupinové cvičenia pre ženy, tzv.
kruhový tréning. Ten trvá približne hodinu
a uskutočňuje sa vždy v pondelok, utorok,
štvrtok a v sobotu vo večerných hodinách.
Pre veľký záujem sa postupne pridávajú
ďalšie termíny a novinkou sú okrem jednorazového vstupu aj permanentky. Tie boli
doteraz k dispozícii iba na bežné cvičenie.
Všetky novinky, zmeny a informácie ale aj
objednávky na jednotlivé termíny sú k dispozícii na Fb stránke, ale aj telefonicky na
0904 249 369. Fitnescentrum je otvorené
každý deň od rána do večera s obednou pre-

nielen otváracie hodiny ale aj ďalšie možnosti využívania fitnescentra.
Veterinárnu ambulanciu v našej obci
nájdete v budove v centre obce, kde dnes
sídli Slovenská pošta. Otvorila ju Slavomíra
Kunová a okrem bežnej prehliadky zvierat ponúka aj vakcináciu zvierat, čipovanie
zvierat, chirurgické zákroky, veterinárne
ošetrenia a kompletnú starostlivosť o spoločenské zvieratá. V prípade potreby je možné
ošetrenie vykonať aj priamo v domácnosti.
S akýmkoľvek problémom, ktorý sa objaví u
vašich domácich miláčikov, sa na ňu môže-

te obrátiť, v prípade potreby vie zabezpečiť
ďalšie vyšetrenia a zákroky. Otváracia doba
je od 9.00 – 12.00 a od 14,00 – 17.00 hod.,
v sobotu len dopoludnia.
Nová zubná lekárka Alžbeta Knoteková
začne ordinovať v priebehu októbra a nájdete ju v staronových priestoroch zdravotného strediska. Ambulancia dostala nový
šat, keďže obec ju dala vymaľovať. Nová lekárka prevezme agendu po našej dlhoročnej zubnej lekárke Márie Kittlerovej, ktorá
odchádza do dôchodku. Otváracie hodiny
zatiaľ zostávajú, ako boli pacienti zvyknutí
a všetky novinky, ktoré bude nová lekárka
poskytovať, sa dozviete priamo u nej počas
vašej prvej návštevy v ordinácii. Pre pacientov sa nič nemení, len počas prvej návštevy
podpíšu s lekárkou dohodu o poskytovaní
zdravotnej starostlivosti.
Text: Jolana Čuláková
Foto: archív prevádzok

Štatistika mužských mien v našej obci
Na podnet našich spoluobčanov a po vzore iných obcí sme sa aj my rozhodli zostaviť štatistiku najpoužívanejších mien
v našej obci. V tomto čísle obecných novín vám prinášame rebríček najfrekventovanejších mužských mien.
Peter
79
Jozef
60
Pavol – Pavel
40 + 4
Ladislav 37
Martin 37

Tomáš 33
Milan 29
Miroslav 29
Michal 28
Marek 27
Ján
26

Juraj
25
Vladimír 20
František 19
Lukáš 19
Dušan 18
Ľudovít 18

Marián 18
Štefan 18
Andrej – Ondrej
13 + 2
Ivan
15
Roman 15

V budúcom čísle uvedieme pokračovanie – najpoužívanejšie ženské mená.

Jaroslav 14
Július
14
Stanislav 14
Adam 13
Imrich 13
Róbert 13

Matúš
Jakub
Miloš
Patrik
Daniel
Igor

12
11
11
11
10
10

Samuel 10
Tibor
10
Vojtech 10
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V knižnici máme nové
knihy

Novovytvorené trhové
miesto poskytne priestor
pre predaj aj oddych
Vďaka finančnej  podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja sme v týchto
dňoch v priebehu dvoch rokov zrealizovali už druhý projekt, ktorého cieľom
je prispieť k dosiahnutiu strategickej priority ISMR 1: „Obnova a rozvoj obcí“
a špecifického cieľa 1.1: „Zlepšiť vybavenosť územia infraštruktúrou“
Od roku 2011, kedy sa spojením trinástich obcí (Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Výčapy – Opatovce, Ľudovítová,
Bádice, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Žirany, Jelenec, Kolíňany,
Hosťová, Čeľadice) sformovalo verejno-súkromné partnerstvo MAS Občianske
združenie Žibrica, sa obce MAS snažia
vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj
spoločnosti v obci, ako i podmienky pre
zabezpečenie potrebnej sociálnej infraštruktúry pre obyvateľov obce s cieľom
motivovať hlavne mladšiu generáciu k
tomu, aby v obci resp. v mikroregióne našla trvalé zázemie pre bývanie.
Projekt s názvom „ Obnova zelene a vytvorenie trhového miesta Výčapy – Opatovce“, na realizáciu ktorého obec získala
od Nitrianskeho samosprávneho kraja
dotáciu vo výške 3 450,- EUR prispieva
k naplneniu strategického cieľa MAS OZ
Žibrica, ktorým je „Zvýšenie štandardu
života OZ Žibrica vytvorením udržateľnej
kvality životného prostredia a zatraktívnením územia do roku 2017“
Cieľ projektu vychádza zo zámeru

zhodnotenia súčasného stavu centrálnych
plôch obce Výčapy – Opatovce a návrhu
štrukturálnych prvkov zelene a technickej
vybavenosti v záujme zlepšenia jej sociálnej, obytnej, ako i estetickej kvality.
Projekt, ktorého autorom je miestny
občan Ing. Branislav Kováč, je zameraný
na funkčné a estetické vyriešenie priestoru občianskej vybavenosti – zriadenia
trhového miesta a oddychovej časti s prvkami detského ihriska a mobiliáru, ako i
doplnením územia následnou výsadbou
dreviny a kvitnúcich krov nenáročných
na údržbu. Projekt súčasne ponúka sadovnícko-architektonický návrh, ktorý
vytvára zaujímavé a podnetné miesto s
možnosťou predaja domácich dopestovaných produktov. Zároveň vzniká i priestor
pre oddych a pasívnu rekreáciu pre všetky
vekové skupiny obyvateľov obce a jej návštevníkov i počas čakania na autobusové
resp. vlakové spoje, keďže v blízkosti sa
nachádza autobusová zástavka a vlaková
stanica.
Jozef Holúbek
starosta obce

V júli 2015 sme do zoznamu knižiek v
obecnej knižnici zaradili 27 nových titulov
pre dospelých, medzi ktorými si každý čitateľ isto nájde svoj žáner. Obohatená bola
tvorba s historickými námetmi, ľúbostnou
tematikou, krimi, ale aj prostými príbehmi
z poľovníckych potuliek. Nezabudlo sa ani
na menších knihomoľov, pre ktorých je pripravených 13 nových knižiek. Deti si môžu
prečítať slovenskú veselú tvorbu Jozefa Pavloviča, ale aj ďalšie príbehy hrdinov, ktorých
už určite poznajú, ako je Tigrí tím či veselé
šibalstvá grázlika Gaba. Na nákup kníh bolo
použitých 434,39 €.
Do knižnice sme zaradili nasledovné
knižné tituly:
Clare Cassandra: Mesto nebeského ohňa –
Nástroje smrteľníkov, Connelly Michael: Krvná pomsta, Červenák Juraj: Dobrodružstvá
kapitána Báthoryho 1 – Strážcovia Varadína, Červenák Juraj: Dobrodružstvá kapitána
Báthoryho 2 – Brána Irkally, Červenák Juraj:
Dobrodružstvá kapitána Báthoryho 3 – Diablova pevnosť, Červenák Juraj: Sekera z bronzu, rúno zo zlata , Červenák Juraj: Železný
polmesiac, Čuperková – Brezinská Tatiana:
Ona, Dán Dominik: Jednou nohou v hrobe,
Flynn Gillian: Temné miesta, Franková Anna:
Denník Anny Frankovej, Hayes Terry: Ja, pútnik, Karika Jozef: Tma, Kepler Lars: Stalker,
Larsson Stieg: Millennium, Lauren Christina:
Rozkošný zvrhlík, Macháčková Monika: Rozbitá, Mars Emma: Hotel v Paríži – izba č.1,
Mars Emma: Hotel v Paríži – izba č.2, Martincová Denisa: Tajomstvo Bábik, McHugh
Gail: Pulz, Mráz Igor: Horár Sever 1.- 5.diel,
Probst Jennifer: Hľadanie dokonalej lásky,
Probst Jennifer: Hľadanie vytúženého dňa,
Pronská Jana: Verenica, Sasková Lucia: Zlatokopka 2, Wilder Jasinda: Strácam sa v tebe.
Knižky pre deti: Brezina Thomas C.: Tigrí
tím – Gladiátorov zlatý poklad, Brezina Thomas C.: Tigrí tím – Hrozba robotov, Brezina
Thomas C.: Tigrí tím – Internetoví banditi,
Brezina Thomas C.: Tigrí tím – Ohnivý drak,
Brezina Thomas C.: Tigrí tím – Záhada trojfarebnej mačky, Jo Nesbo: Doktor Proktor a
veľká lúpež zlata, Pavlovič Jozef: Lienka Anulienka, Pavlovič Jozef: Pes Celebes a mačka
Kamčatka, Pavlovič Jozef: Prózy kozy Rózy,
Pavlovič Jozef: Rozprávky ostrihané na ježka, Pavlovič Jozef: Zajkovia Majko a Kajko,
Simon Francesca: Grázlik Gabo a Žravá Žofia, Simon Francesca: Nočná mora Grázlika
Gaba.
Obecná knižnica má pre všetkých návštevníkov otvorené každú stredu od 13,00 hod do
18,00 hod.
Lucia Augustíneková
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Zo zasadnutí zastupiteľstva
Obce Výčapy – Opatovce
Ďalšie zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutočnili v dňoch 25. mája, 29.
júna, 24. júla a 11. septembra. Na týchto
zasadnutiach obecné zastupiteľstvo
A/ prerokovalo a schválilo:
■ Dodatok č.5 k VZN Obce Výčapy –
Opatovce č.1/2013 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy – Opatovce
■ II. úpravu rozpočtu Obce Výčapy –
Opatovce na rok 2015
■ Výsledky verejnej obchodnej súťaže
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. podzemnom podlaží nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1310
pre k.ú. Výčapy – Opatovce, Obec Výčapy
– Opatovce a to stavby s. č. 204 pre účely
fitnescentra
■ Zámer Obce Výčapy – Opatovce
vstúpiť do Spoločného obecného úradu
Nitrianske Hrnčiarovce na zabezpečenie
výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov s
termínom od 1. januára 2016
■ Vykonanie vkladu vo výške 100 000,EUR z rezervného fondu obce na terminovaný vklad s dobou viazanosti 12 mesiacov
■ Zaslanie písomného upozornenia
Ing. Ladislavovi Fúskovi, hlavnému kontrolórovi obce, na opakované porušovanie povinnosti vedúceho zamestnanca
vyplývajúcich z pracovnej zmluvy a opisu
súhrnu pracovných činností
■ Poslanca obecného zastupiteľstva Ing.
Pavla Kollára za tretieho sobášiaceho
■ Uzatvorenie Dohody o ukončení nájomnej zmluvy medzi Obcou Výčapy –
Opatovce a neštátnym lekárom MUDr.
Máriou Kittlerovou v súlade s článkom
VII. bod 1 Zmluvy o nájme nebytových
priestorov zo dňa 27. decembra 2007 dohodou ku dňu 1. októbru 2015
■ Uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Výčapy
– Opatovce a MUDr. Alžbetou Knotekovou, neštátnym lekárom na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti v odbore stomatológia s účinnosťou od 1. októbra 2015
■ Uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí

služieb na poradenstvo, vypracovanie žiadosti o NFP a externý manažment projektu podporeného z OP KaHR medzi Obcou Výčapy – Opatovce a PROUNION a.
s. so sídlom Piaristická 2, Nitra
B/ vzalo na vedomie
■ Výsledky zamerania nehnuteľností parc. č. 397/1, 397/2, 397/3, 397/4,
396/2, 396/3, 284/1, 284/2, 283/1, 283/2 a
nehnuteľnosti parc. č. 398 vo vlastníctve
Obce Výčapy - Opatovce
■ Informáciu starostu obce o výsledkoch šetrenia podnetov podaných Ing.
Ladislavom Fúskom na Inšpektorát práce
Nitra, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre a Okresnú prokuratúru
Nitra
■
Písomné vyjadrenie Spoločného
obecného úradu Nitrianske Hrnčiarovce k žiadosti Obce Výčapy –Opatovce o
vstup do spoločného obecného úradu
na zabezpečenie výkonu prenesených
úloh štátnej správy zverených zákonom
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších
zmien a doplnkov
■ Písomné vyjadrenie Jaroslava Töröka
a manž. Júlie, bytom Výčapy – Opatovce
532 a Moniky Csasznyiovej a Mgr. Kataríny Laclavíkovej, bytom Výčapy –Opatovce 366 k oznámeniam zistených vo veci
osadenia oplotení ich rodinných domov
na pozemku vo vlastníctve Obce Výčapy
– Opatovce
■ Správu z vyhodnotenia obchodnej
verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce
ako i Protokolu o vyhodnotení obchodnej
verejnej súťaže na predaj nehnuteľného
majetku obce vedeného na LV č. 1310 v
k.ú. Výčapy – Opatovce, pozemok parcely registra CKN č.335/2 a stavby budovy
kina s. č. 293 nachádzajúcej sa na pozemku registra CKN parc.č. 335/2 v k.ú. Výčapy –Opatovce.
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke
obce www.vycapy-opatovce.sk ako i sú k
nahliadnutiu na obecnom úrade.
Jozef Holúbek
starosta obce

Ľudskosť verzus
strach a odmietnutie
V júli vzniklo v našej obci Občianske
združenie Pokoj a dobro – pomoc
utečencom. Z každej strany počúvame, že naša bezpečnosť a kultúra je
ohrozená, koľko rokov ostáva Európe a podobné apokalyptické správy.
V televízii vidíme „inváziu“ skupiny ľudí, ktorá sa k nám valí z nám
vzdialených kútov sveta. A tak sa
nás okamžite zmocňuje strach a začíname sa prirodzene brániť. Niekto
týchto ľudí nazýva slovom utečenec,
niekto zase slovom migrant. Rozlíšenie týchto dvoch skutočností je veľmi dôležité.
Migrantom je osoba, ktorá opustí krajinu svojho pôvodu a migruje do iného štátu
spravidla za účelom vyššieho životného štýlu.
Utečenci sú však úzka skupina ľudí, ktorí utekajú pred prenasledovaním, vojnou,
ozbrojeným konfliktom alebo neľudským
a ponižujúcim zaobchádzaním, prípadne
hladom. Na prvý pohľad jasná a zreteľná definícia. Ako ale zistíme, či konkrétny človek
uteká pred vojnou alebo je to iba migrant
alebo dokonca špekulant, ktorý sa snaží pod
rúškom núdzneho dostať k väčšiemu korytu? Alebo ešte horšie – čo ak to je terorista? Tieto otázky napadnú každého jedného
z nás, sú oprávnené, veď situácia v Európe
je naozaj dramatická. Nikto predsa nechce
ohroziť svoju rodinu či blízkych a to vrátane
členov občianskeho združenia. Ministerstvo
vnútra prostredníctvom Migračného úradu
dokáže posúdiť každú žiadosť o azyl a oddeliť tak utečencov od ekonomických migrantov. Okrem toho na celé azylové konanie
dohliada Slovenská informačná služba, ktorá takisto vyhodnocuje otázku bezpečnostnej hrozby. (Konanie o azyle upravuje zákon
č.480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení
niektorých zákonov). Preto aj rozhodnutie,
kto pomoc potrebuje, nie je na nás, ale na
rozhodnutí štátnych orgánov.
OZ Pokoj a dobro – pomoc utečencom
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chce v prvom rade pomáhať prenasledovaným ľuďom, najmä kresťanom. Ekonomickí
migranti nie sú cieľom našej pomoci. Chceme pomôcť najohrozenejším – rodinám s
malými deťmi, chorým a vdovám a predovšetkým tým, ktorým ide naozaj o život.
Na Blízkom východe sú to v súčasnosti v
prvom rade kresťania, pretože sú ohrození
nielen vojnou ale aj náboženským prenasledovaním. A nejde len o ľudí, ktorí možno
zo zúfalstva, možno oklamaní, vydali sa na
vlastnú päsť na nebezpečnú cestu do Európy. Obrovské množstvo ľudi dnes žije v nedôstojných podmienkach v utečeneckých
táboroch v Iraku, Libanone, Jordánsku či
Turecku.
OZ Pokoj a dobro – pomoc utečencom
sa v spolupráci so Slovenskou katolíckou
charitou (SKCH) snaží ponúknuť možnosti
ubytovania a integrácie, t.j. konkrétnu pomoc pri začleňovani utečencov, ktorí dostanú azyl, do našej spoločnosti. Pomôcť
chceme nielen pri hľadaní ubytovania ale
napríklad aj pri výučbe slovenčiny, hľadaní
práce, tlmočiť u lekára či na úrade, pomáhať
ďeťom v škole, atď. Za účelom infomovania
širšej verejnosti plánujeme zorganizovať
spoločné stretnutie s občanmi k tejto téme
v októbri (termín bude včas oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu, webovej
stránky obce a stránky OZ). Zúčastnia sa
ho aj odborníci na túto problematiku, pracovníci Migračného úradu a zamestnanci
SKCH, ktorí už pracujú s našimi súčasnými
azylantmi na území Slovenska. Pozvali sme
aj ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s utečencami ako napr. pán Anton Frič (www.
tonyfric.com) – fotograf a dokumentarista,
ktorý niekoľkokrát navštívil Irak a pozná
podmienky, v ktorých utečenci žijú. OZ je
pripravené odpovedať na otázky občanov
prostredníctvom svojej webovej stránky
www.pokojadobro.eu, ako aj prostredníctvom svojich členov, ktorých kontakty sú
tiež zverejnené na webovej stránke.
Situácia žiaľ nie je jednoduchá. Mnohí sa
pýtajú, prečo sa neriešia príčiny utečeneckej krízy? Naše občianske združenie nevie
priamo riešiť príčiny konfliktov vo svete,
ale zdieľame názor, aby tí ľudia, ktorí ich
vedia ovplyvniť, začali konať. Naše občianske združenie nevyrieši všetky problémy
utečencov. Chceme však vrámci svojich
možností a schopností ponúknuť konkrétnu
pomoc v Nitrianskom regióne a k tomu pozývame všetkých ľudí dobrej vôle.
To, či štát využije našu ponuku a či aj do
našej obce príde žiť rodina, ktorej po riadnom azylovom konaní bude udelený status
utečenca, to v tejto chvíli nevie nikto z nás.
Stanislav Horák,
predseda OZ
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Budú v Nitrianskom okrese
umiestnení azylanti ?
O tom, že téma utečencov a migrantov je
najvýraznejšie vnímanou témou na Slovensku potvrdzujú nielen prieskumy rôznych
agentúr, ale aj dianie v našej obci.
V posledných dňoch sa čoraz častejšie v
našej obci na verejnosť dostávajú vyhlásenia členov Občianskeho združenia Pokoj a
dobro – pomoc utečencom, o ich snahe ponúknuť pomoc utečencom, ktorí v Slovenskej republike požiadajú o azyl, a to formou
poskytnutia ubytovania a ich následnou integráciou do spoločnosti.
To, že tretí pohybový zákon, teda „zákon
akcie a reakcie“ neplatí len vo fyzike, potvrdzujú viaceré, s týmto zámerom nesúhlasné
vyjadrenia obyvateľov našej ako i susedných
obcí. Keďže v poslednej dobe som obdržal
viacero dotazov a názorov k téme umiestnenia utečencov v našej obci a obciach Nitrianskeho okresu, o podanie informácie bol
požiadaný kompetentný úrad, ktorým je
migračný úrad Ministerstva vnútra SR. Z obsahu obdržanej odpovede vyberám, citujem:
„Dovoľujem si Vám dať do pozornosti skutočnosť, že migračný úrad MV SR je úrad,
ktorý v Slovenskej republike rieši problematiku azylu a utečencov, v rámci ktorej posudzuje oprávnenosť nároku na medzinárodnú
ochranu u ľudí, ktorí v Slovenskej republike
požiadajú o azyl. To znamená, že ak osoba
z„tretej krajiny“ príde na Slovensko, povie, že
je utečenec a podá žiadosť o udelenie azylu,
migračný úrad MV SR to na základe príslušnej legislatívy posúdi a rozhodne, či osoba
spĺňa podmienky na udelenie azylu alebo poskytnutie doplnkovej ochrany. Nie každý, kto
sám seba označí na utečenca, ním naozaj je.
Ak migračný úrad zistí, že takýto cudzinec
nespĺňa kritéria na poskytnutie medzinárodnej ochrany, môže sa začať konanie vo veci
jeho administratívneho vyhostenia.
Osoby, ktoré prechádzajú našou azylovou

procedúrou, sú preverované aj zo zdravotnej
a bezpečnostnej stránky, či nie sú pre Slovenskú republiku ohrozením.
Len ak splnia všetky náležitosti, je im poskytnutá medzinárodná ochrana, teda azyl
a trvalý pobyt, alebo doplnková ochrana a
prechodný pobyt. Takéto osoby môžu v Slovenskej republike legálne žiť.
Slovenská republika má existujúcu štátnu
politiku, ktorá upravuje aj integráciu osôb
s poskytnutou medzinárodnou ochranou.
Integračná politika Slovenska nadväzuje na
Koncepciu integrácie cudzincov v SR schválenú v roku 2009 a stanovuje celkový rámec
vykonávania integračného mainstreamingu.
Realizácia tejto politiky predpokladá účasť,
spoluprácu a aktívny prístup samospráv, s
čím ste, predpokladám oboznámený.
Migračný úrad MV SR eviduje ponuku na
pomoc s integráciou osôb s medzinárodnou
ochranou od Občianskeho združenia Pokoj a
dobro – pomoc utečencom, a teda možnosť
umiestnenia osôb s poskytnutou medzinárodnou ochranou v rámci Nitrianskeho okresu je reálna.
V prípade, ak by ste mali akékoľvek praktické otázky súvisiace s integráciou takýchto
osôb, sú zástupcovia odboru migrácie a integrácie migračného úradu MV SR pripravení
prísť do Vašej obce a podrobnejšie informovať o uvedenej problematike“, koniec citátu.
Touto cestou si vás dovoľujem všetkých srdečne pozvať na stretnutie spojené s výstavou, ktoré sa uskutoční dňa
16. októbra 2015 v čase o 18.30 hod. v
sále Kultúrneho domu Výčapy – Opatovce za účasti pracovníka migračného
úradu MV SR a členov OZ Pokoj a dobro – pomoc utečencom. Jozef Holúbek,
starosta obce
Jozef Holúbek
starosta obce

Zašportovali si aj tí skôr narodení
Na turnaji starých pánov, ktorý sa uskutočnil
18. júla 2015 na miestnom futbalovom ihrisku
sa zúčastnili 3 tímy, spolu 36 hráčov. Na začiatku sme poďakovali nášmu dlhoročnému trénerovi Ladislavovi Žigovi za jeho aktívnu prácu s
mládežou.
Výsledky turnaja:
Rodičia, tréneri a ostatní: Molnár partia – 4 : 1
Rodičia, tréneri a ostatní: Halisti – 1 : 2
Halisti : Molnár partia – 5 : 0
Poradie: 1. Halisti, 2. Rodiči treneri a ostatní, 3.
Molnár partia

Akcia s perfektnými ľuďmi a výbornými partiami bola fantastická a už teraz sa tešíme na
ďalší ročník.
Text: Martin Čulák
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V jeden krásny deň sa Pán Phileas Fogg
zastavil spolu so svojim sluhom Jeanom Passepartoutom v Reformnom klube, aby spolu
so svojimi priateľmi, ako už po stýkrát, diskutovali o jeho ceste okolo sveta za 80 dní.
Tentoraz to však nebola len obyčajná debata.
V jednom momente niekto vyslovil názor, že
by precestoval svet nielen za menej dní, ale
že by ho precestoval za menej ako za 22 000
táborových peňazí. A tak znovu padla stávka
– Je možné precestovať svet za menej ako za
80 dní a za menej peňazí ako ho prešiel Fogg?
Vyskúšať svoje sily a pokoriť stávku sa rozhodli radcovia spolu so svojimi družinami z
26. zboru sv. Cyrila a Metoda na svojom letnom tábore v pohorí Veľká Fatra pri maličkej
dedinke Rakša v dňoch 25. júla – 4. augusta
2015.
Na cestu okolo sveta sme mali menej ako
11 dní, keďže prvý a posledný sa niesli v znamení stavania, vylepšovania, ale i búrania,
nakladania a cesty domov. No poďme pekne

SKAUTING

po poriadku. Naša cesta začala v sobotu v
Londýne a jej začiatok sme vám prerozprávali
na začiatku. Sir Fogg spolu so svojím sluhom
nás prišli vyzvať na novú stávku, či dokážeme
prekonať jeho stávku. Ďalšie kroky nás viedli
do Suezu, kde sme sa skrývali pred detektívom Fixom a museli sme pomôcť pri stavaní Suezského prieplavu (prenášať vodu bez
pomoci rúk, či testovacie jazdy v plavebných
komorách nám nerobilo žiadny problém).
Parníkom sme sa na druhý deň priviezli do
Bombaja, kde nás čakal pravý indický mních
so svojimi priateľmi a pomohol nám duchovne rásť. Cesta duchovného vývinu nebola
však jednoduchá, nájsť pomôcky a prezentovať ich pred mníchmi nebolo jednoduché. No
z Bombaja sme museli rýchlo odísť, pretože
v ňom vypukla občianska vojna. Našťastie
nám sa podarilo prejsť bojovým polom bez
vážnejších strát na životoch J. V utorok sme
sa ocitli v Kalkate. Čakalo nás dlhé putovanie
na Drienok. Cesta bola v niektorých miestach

veľmi náročná, niet sa čomu čudovať, veď
vrch má svojich krásnych 1 267,6 m n. m. Po
celý čas sme si strážili svojich anjelikov, snažili sa konať dobré skutky a odmenou nám
bol nádherný výhľad na okolitú krajinu. V
ďalší deň sme sa učili jesť čínskymi paličkami, stavať veľké veže čínskeho múru, pretože
sme sa ocitli v Hong Kongu. Po ňom nás privítala Jokohama a súťaž Miss gejša, veď kto by
sa nešiel pozrieť na toľko krásnych žien? Po
preplávaní Tichého oceánu nám svoju náruč
otvorilo San Francisco a hneď po ňom New
York. Hľadali sme Lincolnovho atentátnika,
obchodovali na burze a užili si ruch veľkomesta. Jednu zástavku sme si urobili ešte na
našom malebnom Slovensku, konkrétne v
Kremnici tu sa z nás na chvíľu stali malí permoníci, ktorí skúšali nájsť zlato v tunajších
baniach. Prezreli sme si mesto a vlakom zamierili späť do tábora. A zostávalo nám už iba
sa pobiť o záverečné body a cestovné lístky
domov.
A čo myslíte podarilo sa nám prekonať Foggovu stávku? Jasné, že hej. Niektorým síce
iba s tesným rozdielom niekoľko sto peňazí.
No víťazná družina Hviezdičiek dala cestu so
značným prehľadom. Ušetrili dokonca toľko,
že si mohli dovoliť letenky na vyhliadkový let
lietadlom, my im budeme držať palce a tešiť
sa na zážitky, ktoré nám potom vyrozprávajú.
Na záver stačí už len dodať, že nám bolo
krásne, aj keď miestami chladno. Ale nám
pravým skautom to nevadí a už sa nevieme
dočkať na ďalší výnimočný tábor niekedy nabudúce.
Text: Veronika Bombošová
Foto: archív zboru

NAŠE TALENTY
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Gizka Billiková získala v Los Angeles
5 vzácnych kovov
„Zaobchádzajte s človekom podľa toho, aký je a on takým zostane. Zaobchádzajte s človekom podľa
toho, akým môže a mal by byť a on sa takým stane.“ Johann Wolfgang Goethe
                                  
V dňoch od 25. júla do 2. augusta 2015 sa
24-členná delegácia slovenských športovcov zúčastnila na letnej Špeciálnej olympiáde v Los Angeles 2015 a priniesla 24 medailí. Celkovo Slovensko získalo 7 zlatých,
9 strieborných a 8 bronzových medailí .
Slovenskí reprezentanti si vybojovali
medaily v konkurencii zo 165 krajín. Medailové umiestnenia získali plavci Darina
Krihová (striebro, 25 m prsia) a Michal Poloni (2x bronz, 100 m znak a 200 m prsia).
Atléti získali po dvoch medailách – Monika
Cabajová bola strieborná v behu na 200 m
a skoku do výšky, Martin Vaškovič získal v
behu na 100 m zlato a na 200 m striebro.
Boccisti Erika Szepeová a František Rigo
boli zhodne v jednotlivcoch obaja zlatí.
Kompletnú kolekciu medailí si priviezli
jazdci. Filip Graňo získal zlato v traili a
striebro v anglickom jazdení, v anglickom
jazdení získala ešte Michaela Bednárová
bronz. Unifikovaný tím futbalistov (športovci s mentálnym postihnutím a ich partneri bez postihnutia) skončil bronzový.

ako Paula Abdul, Nicol Scherzinger. Vyjadrenie americkej novinárky Nance Larsen

Moderná gymnastka Gizela Mária Billíková, ktorá získala vo výkonnostnej skupine Level IV, vybojovala v modernej gymnastike 4 bronzové a 1 striebornú medailu
...tak rozšírila svoju zbierku olympijských
medailí z 3 predchádzajúcich svetových
olympiád. (4 zlaté, 7 strieborných a 4 bronzové).
Radosť sa znásobila, keď bola ako jediná
účastníčka z Európy v sólo choreografiách
vybraná medzi 10 finalistov tanečného gala
večera, za ktorý jej pribudla ďalšia medaila. Medzi porotcami zazneli zvučné mená

sa olympiády zúčastnila v sprievode svojej
mamy Emílie Billíkovej, ktorá ju trénuje a
so sestrou Máriou Billíkovou. Tá na Špeciálnej olympiáde Slovensko reprezentovala
v pozícii rozhodkyne. Po návrate z LA našim športovcom s mentálnym postihnutím
vzdal úctu i prezident SR Andrej Kiska. „Ste
pre mňa výnimočnými hosťami. Ukazujete
celej krajine, že aj napriek problémom dokážete zvládať prekážky. Stávate sa vzorom
pre tisíce rodín s podobným osudom,“ povedal Kiska v Prezidentskom paláci.
Dovolím si použiť pár myšlienok, ktoré

na Gizkinu adresu: ”Som poctená, že som
mohla spoznať túto úžasnú gymnastku, jej
mamu a sestru pred rokmi v Aténach počas svetových špeciálnych olympijských
hier a opäť som sa s nimi spojila v LA. Toto
trio má úžasné rodinné puto – Gizela rozžaruješ svet so svojím úsmevom. Si inšpiráciou pre gymnastiky všade.” Naša Gizka

odzneli počas prijatia športovcov s mentálnym postihnutím z úst prezidenta A .Kisku:
„Výnimoční – to bolo slovo, ktoré som
mal dnes celý čas na mysli, keď mi v prezidentskom paláci predstavovali úspechy
našich športovcov s mentálnym postihnutím, ktorí sa nedávno vrátili zo svetovej
olympiády.
Výnimoční. Pretože napriek krutej hre
osudu sa nevzdávajú a bojujú. Dokazujú
všetkým, chorým aj zdravým, že človek by
sa nikdy nemal vzdať a mal by bojovať. Tí,
ktorým som dnes mohol podať ruku patria
medzi najlepších z najlepších.
Výnimoční. Pretože vlievajú energiu medzi desiatky tisíc podobne postihnutých
ľudí. Ich rodičom a ich okoliu.“
Záštitu nad športovcami prevzalo Slovenské hnutie špeciálnych olympiád (SHŠO).
Ide o dobrovoľnú organizáciu, ktorej prezidentkou je Eva Lysičanová. Organizácia
funguje od roku 1990. Slovenské hnutie
špeciálnych olympiád je súčasťou celosvetovej organizácie Special Olympics spájajúcej viac ako 4,5 mil. ľudí s mentálnym
postihnutím v 170 krajinách.
„Vaše prijatie je pre nás historickým okamihom. Doteraz to neurobila žiadna hlava
štátu. Konečne sa ľuďom s mentálnym postihnutím dostáva cti,“ podotkla prezidentka SHŠO. Ľudia majú podľa Lysičanovej
stále predsudky voči mentálne postihnutým. Neveria im, že dokážu žiť kvalitný život a prekonávať samých seba. „Ale ono to
ide, naši športovci vyhrávajú medaily, pracujú na sebe, sú disciplinovaní,“ povedala
pre TASR. Šport im podľa nej dáva energiu
do života a strácajú ostych.
Počas mojej pedagogickej praxe ma sprevádza motto, ktoré vystihuje postoj, aký by
sme mali zvoliť voči ľuďom s určitým handicapom, obmedzením, či postihnutím. V
každom z nás je niečo, čo stojí za to rozvíjať: talent, húževnatosť, odhodlanie, chuť
prekonávať prekážky... Gizka je živým dôkazom toho, že aj človek, ktorý pri narodení nestál na rovnakej pozícii pri štarte, ako
jeho intaktní rovesníci, dokáže po rokoch
tréningov, cvičenia a prvotných nezdarov
siahnuť na najvyššie méty a „dobehnúť do
cieľa„. So cťou, s medailami.
Text: Eva Veseličová
Foto: archív Gizela Billíková

STRETNUTIE
s Mikulášom
5. december 2015
o 16. hodine
Kultúrny dom
Výčapy – Opatovce

Zoznam
jubilantov
01.07. 2015 – do 30. 09. 2015
Spoločenská
rubrika
od 11. júna 2015 – do 10. septembra 2015
Vitajte na svete
Lukáš Kováčik, Tamara Babarcsíková, Linda Molnárová

Veľa lásky a porozumenia
Ladislav Ďurčo a Katarína Tóthová
Jozef Macho a Antónia Koprdová
Zoltán Kosztolányi a Helena Kučerková
Yefferson Castro Arango a Eva Hercegová
Mário Čaniga a Eva Barátová

60 rokov

Stanislav Horák, Jaroslav Stuchlík, Daniel Molnár, Jozef Tóth,
Anna Molnárová, Helena Machová, Rudolf Tóth, Daniela
Levická, Mária Dillhoffová, Oľga Satková, Anna Dudeková,
Anna Čupková, Katarína Tóthová, Valéria Čerešníková,
František Sulovka, Vojtech Miškolci, František Kováč

70 rokov

Pavol Bedy, Mária Bojsová, Jozef Holúbek, Elena Machová

75 rokov

Štefan Mrázik, Anastázia Čuláková

80 rokov

Žigmund Kuna, Michal Kosztolányi

85 rokov

Zostanete  v našich spomienkach

Helena Kunová, František Mihalík, Ladislav Magáth

Veronika Tóthová, 91 r., Anton Sekera, 85 r., Mária Kunová, 88 r.,
Emília Molnárová, 93 r., Imrich Tóth, 50 r.

Mária Magáthová

95 rokov
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