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Jarné rozjímanie
Ešte vo februári bola dedina pokrytá
hrubou vrstvou bieleho snehu a okolitá
príroda spala zimným spánkom. A
zrazu sa sneh stratil, vietor vyfúkal polia
a prvé bojazlivé lúče slnka začínajú
zohrievať úrodnú zem. Už kvitnú krehké
snežienky a šafrany, na svet sa tlačia
hlávky tulipánov, narcisov a hyacintov.
V korunách prebúdzajúcich sa stromov
sa ozýva štebot vtákov, ich svadobné
tance a usilovné stavanie hniezda sú
prísľubom pre ďalší život.
Jar pre našich predkov znamenala
plodnosť a úrodu. Aj dnes si poupratujeme
a vyzdobíme domy nežnými, voňavými,
jarnými kvietkami a krehkými zelenými
vetvičkami.
Nechýbajú
maľované
veľkonočné vajíčka.
Veľká noc, ktorú oslavujeme práve na
jar, je najväčším cirkevným sviatkom,
ktorým si kresťania pripomínajú
smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Už
štyridsaťdňový pôst je prípravou na toto
obdobie. Je to čas, keď rozjímame o
večnom kolobehu života, je to čas na
očistu tela a duše.
Na Kvetnú nedeľu slávime príchod
Krista do Jeruzalema. Ľudia prichádzajú
do kostola s rozkvitnutými vŕbovými
prútikmi, bahniatkami, ktoré im kňaz
posvätí. V kostole sa čítajú pašie, state
z evanjelia, ktoré hovoria o utrpení
Ježiša. Oslavy pokračujú na Zelený
štvrtok Poslednou večerou a už na
Veľký piatok prežívame Pánovu krížovú
cestu. Počas Bielej soboty sa pripravujú
obradné jedlá, najmä bravčovina, niekde
jahňacina, masť a vajíčka. Zažína sa
oheň, veľkonočná svieca zvaná paškál.
Večer vyvrcholia cirkevné obrady
oslavou zmŕtvychvstania. Stolovanie na
Veľkonočnú nedeľu začína prekrojeným
vajíčkom. Vajíčko symbolizuje plodnosť a
nepretržite sa obnovujúci život v prírode.
Hlavným jedLom býva hydina. Všetci sa
musia dobre najesť, aby boli sýti po celý
rok. No a Veľkonočný pondelok je čas
oblievačiek a šibačiek. Aby boli dievky
a ženy po celý rok zdravé a šikovné,
mládenci ich za hlasného výskotu
polievajú životodarnou vodu. Výslužkou
pre kúpačov sú ozdobené kraslice.
Tak, ako je jar začiatkom niečoho
nového, tak, ako je veľkonočné
tajomstvo prísľubom života, zmeňme
sa aj my v našom vnútri na niečo nové,
dobré, priateľské a ústretové. Žime v
harmónii a láske.
Jar je prísľubom očakávania, radosti a
optimizmu.
Ing. Gabriela Jánošková

Obdobie fašiangov je plné zábavy, karnevalov
a plesov. Ako sa naše deti zabávali na detskom
karnevale, ako sa plesalo na 8. reprezentačnom plese
a viac o predstavení Sedem hlavných hriechov sa
dočítate na 2. a 3. strane.

Pravidelne, v každom čísle obecných novín Vám predstavujeme
organizácie pôsobiace v našej obci. Tentoraz to bude OZ Škôlkarik.
O aktivitách tohto občianskeho združenia sa dozviete viac na
strane 7 a o podujatiach, ktoré pripravuje OZ Škôlkarik, ale i iné
organizácie, sa dočítate na strane 12.
Prestavba farského kostola je v tomto období
častou témou rozhovorov občanov našej obce. Na 8.
strane sa dočítate viac o plánovanej prestavbe.
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DETSKÝ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
Nielen dospelí, ale aj deti sa rady zabávajú a keďže fašiangové
obdobie je na zábavu ako stvorené, občianske združenie Škôlkarik
v spolupráci s materskou školou a obecným úradom pripravili pre
deti detský fašiangový karneval. Deti si spoločne s rodičmi vymysleli
rôzne veselé masky a tešili sa na deň D.
Najskôr sa predviedli škôlkari pásmom piesní, básní, ktoré
uzavreli palicovým tancom. Chuť do tanca podporilo vystúpenie
tanečnej skupiny JUMBO. No a aby ani rodičia nezostali v hanbe,
vrhli sa do tanca so svojimi ratolesťami.
V
promenáde
sa ukázali všetky masky v plnej paráde. Na parkete sa vykrúcalo
množstvo princezien, víl, čarodejníc, bojovníkov a príšer, nechýbali
ani zvieratká všetkého druhu.
O zdravie všetkých sa starala zdravotná sestrička, ktorá bola
vybavená všetkým nutným pre prípad potreby.
Deti počas celého karnevalu čakalo množstvo sladkých aj
nesladkých prekvapení. Zábava bola veselá, plná smiechu a radosti.
Tanečníkov občas síce vyrušili padajúce cukríky, ale očividne to
nikomu nevadilo.
Mgr. Jana Kunová

FAŠIANGY, TURICE, VEĽKÁ NOC IDE...
Slová a tóny piesne, ktoré zneli našou dedinou od
samého rána v poslednú fašiangovú sobotu pred
Popolcom. Je pekným zvykom, že naši mládenci,
vyobliekaní vo vyšívaných košeliach a klobúkoch,
chodia fašiangovať po dedine. Odmenou pre nich je, že
ľudia vychádzajú na ulicu pred svoje domy, zaspievajú
a zatancujú si s nimi, pretože fašiangy boli oddávna
obdobím zábavy, žartovania, karnevalov a tancovačiek.
Zároveň ich ľudia obdarúvajú slaninou, klobásami,
domácimi koláčmi, fánkami, pagáčmi a do košíkov im
kladú vajíčka. Keď mládenci obídu celú dedinu, zídu sa v
kultúrnom dome na tradičnej „praženici“.
Večer na fašiangovej zábave v kultúrnom dome sa
mládenci o polnoci predstavili svojím fašiangovým
tancom a povykrúcali v tanci pri ľudovej hudbe všetky
dievky.
Obdobie
fašiangov
si
pripomenula i ZO - Jednota
dôchodcov
Slovenska
vo
Výčapoch - Opatovciach, ktorá
pripravila pre svojich členov
fašiangové posedenie. Pestrý
program a dobré občerstvenie
prispelo k tej správnej fašiangovej
nálade.
Najprv
mladí
fašiangári
zatancovali
svoj
tradičný
fašiangový tanec s palicami a
potom vykrútili v tanci čiperné
seniorky. Nasledoval kultúrny
program „Takí sme boli - sme“, v
ktorom vystúpili členky speváckej
skupiny Nádej. Predstavili sa ako

„škôlkarky“, žartovnými básňami a tančekom rozveselili
prítomných. Ako „mažoretky“ dokázali, že pribúdajúce
roky nič neznamenajú a rezká hudba vie dostať do varu
i tie skôr narodené. Svoje vystúpenie ukončili veselou
scénkou „Dôchodkyne“, v ktorej parodovali, ako si chcú
dve dôchodkyne prácou upratovačiek prilepšiť k malému
dôchodku.
Zábava pokračovala srdiečkovým tancom a
„pochovávaním basy“ - ktoré predviedla folklórna skupina
z Dolných Lefantoviec. Celý program konferovala p. Mgr.
Kollárová, ktorá veľmi vtipne uvádzala jednotlivé čísla
programu. Dobrá nálada a úsmevy na tvárach seniorov
boli odmenou pre všetkých, ktorí toto posedenie
pripravovali.
Štefánia Fraňová
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RADOŠINCI NÁS POBAVILI
Divadelné predstavenie - to tu už dávno nebolo!
Takmer mesiac mi hlavou vírili myšlienky: „Čo ak príde málo
ľudí? Čo ak nebudú mať o divadlo záujem?“ Tieto a im podobné
otázky som si kládla takmer každý deň. To bolo aj príčinou snahy
predať čo najviac vstupeniek už v predpredaji, spropagovať
divadelné predstavenie v našom obecnom rozhlase, plagátmi
nielen v našej obci, ale aj u susedov v Dolných aj Horných
Lefantovciach, Bádiciach, Koniarovciach i Ľudovítovej.
Aké veľké bolo moje prekvapenie a priznám sa, že i
potešenie, keď v sobotu 28. februára 2009 pred divadelným
predstavením prichádzalo do kultúrneho domu stále viac
a viac ľudí a sála sa zapĺňala. Myslím, že príčinou „toľkého“
záujmu bolo „radošinské“ divadlo. Iným slovom - radošinci majú
„cveng“.
Našimi hosťami boli členovia ochotníckeho divadelného
súboru Hlavina z Radošiny, ktorý pracuje pod vedením p. Márie
Escherovej. Predstavili sa nám divadelnou hrou s názvom
„Sedem hlavných hriechov“, ktorej autorom i režisérom je
známy Stanislav Štepka. Uvedené divadelné predstavenie
bolo nielen príležitostným javiskovým rozprávaním o známych
siedmich hlavných hriechoch, ale aj pôsobivým a netradičným
rozprávaním o ľudských osudoch s nezameniteľnou vôňou
človečiny, humoru a zemitého radošinského dialektu.
Úsmevy na tvárach divákov po skončení predstavenia
boli dôkazom spokojnosti, pohody a príjemne stráveného
sobotňajšieho večera.
„Radošinci - pobavili ste nás!“
Štefánia Fraňová

8. REPREZENTAČNÝ PLES
Obdobie od Troch kráľov po Popolcovú stredu sa
od nepamäti nesie v znamení plesov a veselíc. Nebolo
tomu inak ani tento rok. Tradične už po ôsmykrát
otvoril plesovú sezónu školský ples, organizovaný pod
záštitou Rady školy a Rodičovského združenia pri ZŠ vo
Výčapoch – Opatovciach.
Nový organizačný tím pojal ples novými očami,
a tak sme boli účastníkmi „tradičného plesu“ v novom
šate.
Vstupom do sály zaujala vyzdobená sála, prestreté
stoly, ktoré podtrhovali návleky na stoličkách (konečne
stoličky rôzneho druhu vyzerali ako jedna).
Päťčlenná kapela „DOMINO BAND“ na prvý
pohľad u mnohých hostí vyvolávala obavy, ale
po odtancovaní prvého kola sa všetky rozplynuli
a zábavychtiví prítomní tancovali až do skorého
rána.
Večeru priviezli z Lužianok a o obsluhu sa starali
absolventi ZŠ Výčapy – Opatovce, budúci čašníci.
Odbitím polnoci už všetci očakávali žrebovanie
bohatej tomboly. Majitelia tombolových lístkov sa
mohli tešiť na 43 hodnotných cien, ale najviac si
brúsili zuby na LCD televízor, cenu č. 1.
Aj keď všetci nevyhrali, predsa ich hrialo aspoň
vedomie, že zakúpením tombolového lístka
podporili žiakov ZŠ Výčapy – Opatovce.

Nemôžem
zabudnúť
poďakovať
všetkým
sponzorom, ktorí prispeli do tomboly alebo podporili
školu poukázaním hotovosti.
Na záver by som rada poďakovala všetkým nadšeným
rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri
organizovaní plesu.
Verím, že 8. reprezentačný ples naplnil očakávania
hostí a že sa podobne ako tento rok stretneme v takom
hojnom počte aj na 9. reprezentačnom plese.
Mgr. Jana Kunová
predseda rodičovského združenia
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Rozpočet Obce Výčapy - Opatovce na roky 2009-2011
Cieľom rozpočtovej politiky a územného vyrovnaný. Predpokladá prírastok bežných príjmov
plánovania Obce Výčapy – Opatovce je zabezpečiť celkom o 100 823 € voči upravenému rozpočtu
vyvážený hospodársky rast a sociálny rozvoj obce, na rok 2008. Návrh rozpočtu bežných výdavkov
skvalitnenie prostredia a zvyšovanie životnej úrovne na rok 2009 je naplánovaný tak na vyrovnanej,
ako aj efektívnej úrovni. Rozpočet Obce Výčapy –
obyvateľov.
Návrh rozpočtu Obce Výčapy - Opatovce na Opatovce na rok 2009 vytvára všetky predpoklady
rok 2009-2011 bol zostavený v zmysle zákona na realizáciu uvedených priorít rozvoja obce a na
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej skvalitnenie oblastí života obyvateľov v našej obci.
samosprávy v znení neskorších doplnkov. Návrh
rozpočtu obce na rok 2009 je záväzný, návrhy Rozpočtové príjmy
rozpočtu na roky 2010 a 2011 sú informatívne /kapitálové, bežné, príjmy z ﬁnančných operácií/
a vychádzajú z odhadov Ministerstva ﬁnancií SR,
Bežné príjmy
1 094 682 €
pričom v dôsledku súčasného vývoja ekonomiky
Kapitálové príjmy
19 308 €
a hospodárstva, poznačeného hospodárskou
krízou, sa tieto názory predstaviteľov ministerstiev
Príjmy z finanþných operácií
24 707 €
ﬁnancií a hospodárstva ako i ﬁnančných analytikov
Rozpoþtové príjmy spolu
1 138 697 €
a expertov na rast HDP rôznia a menia.
Rozpočet obce, ako harmonogram použitia
výdavkov a stanovenia zdrojov ich krytia, bol Rozpočtové výdavky /bežné, kapitálové, výdavky
zostavený v súlade s poznatkami známymi v čase z ﬁnančných operácií, výdavky základnej školy a
jeho spracovania a vychádza z reálnych ﬁnančných
Bežné výdavky
408 799 €
možností obce.
Pre zostavenie príjmovej časti rozpočtu obce,
Kapitálové výdavky
167 753 €
kde najvyšší podiel tvorí príjem tzv. „podielových
Výdavky z finanþných operácií
59 987 €
daní“, sa vychádzalo z ukazovateľov zostavených
Ministerstvom ﬁnancií SR. Prognózovaný výnos
Výdavky základná škola
313 708 €
„podielových daní“ však negatívne ovplyvní
Výdavky školský klub detí
33 000 €
hospodárska kríza a opatrenia prijímané na jej
zmiernenie. Prijímané opatrenia budú mať negatívny,
Výdavky materská škola
155 450 €
ale aj pozitívny dopad aj na hospodárenie našej
Rozpoþtové výdavky spolu:
1 138 697 €
obce.
Celkový rozpočet obce je zostavený ako
V roku 2009 obec oproti predchádzajúcim obdobiam po prvýkrát zostavila rozpočet v mene euro ako
aj v programovej štruktúre /v zmysle novely zákona č. 583/2004 Z.z./. Pre rok 2009 je navrhnutých 11
programov.
Programový rozpoþet 2009
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola

bežné
výdavky
12 280 €

PROGRAM 2: BezpeþnosĢ

30 783 €

PROGRAM 3: Školstvo
PROGRAM 4: Komunikácie a verejné priestranstvá
PROGRAM 5: Životné prostredie
PROGRAM 6: Sociálne služby
PROGRAM 7: Kultúra, šport a iné spoloþenské služby
PROGRAM 8: Správa obce

770 €

54 200 €

1 400 €
38 884 €
3 320 €
53 237 €
193 162 €

PROGRAM 9: Rozvoj bývania

9 215 €

PROGRAM 10: Zdravotníctvo

6 595 €

PROGRAM 11: KaštieĐ

kapitálové
výdavky

59 153 €

82 311 €

19 057 €

Život obce
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V rámci uvedených programov boli do rozpočtu obce zahrnuté okrem iného napríklad i náklady na:
- spolufinancovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia 16 600 €
- spolufinancovanie rekonštrukcie základnej školy 37 600 €
- spolufinancovanie viacúčelového ihriska 16 600 €
- likvidácia odpadov 33 800 €
- transfery združeniam a organizáciám 17 367 €
- nájomné byty 91 526 € /vlastné zdroje a dotácia/
- výmena kotla na zdravotnom stredisku 3 320 €
- úprava okolia kaštieľa, informačné tabule, interiérové vybavenie kaštieľa 80 832 €
- údržba domu smútku 3 320 €.
Komplexný Rozpočet Obce Výčapy - Opatovce na roky 2009-2011 sa nachádza na webovej stránke obce
www.vycapy-opatovce.sk ako i na obecnom úrade, kde v prípade záujmu občanov je možné nahliadnutie do
tohto dokumentu.

Koľko nás stojí likvidácia
odpadu v našej obci
Problematike nakladania s odpadom, vytvorených
divokých skládok a s tým súvisiacimi problémami
odpadového hospodárstva v našej obci sme sa venovali
už v nie jednom z príspevkov predchádzajúcich vydaní
obecných novín.
S odstupom času však musím konštatovať, že
predmetné príspevky, ako sa hovorí na „úrodnú pôdu“
nepadli a tento stav je i naďalej citlivou otázkou, ktorá
nás núti k zamysleniu sa. Málokto si však uvedomuje,
koľko problémov je potrebné riešiť v súvislosti so
zabezpečením jednej zo základných úloh obce –
nakladaním s odpadmi a udržiavaním čistoty v obci.
V tomto svojom príspevku by som vám teraz
rečou čísiel priblížil skutočnosť týkajúcu sa množstva
vyprodukovaného odpadu v našej obci ako i nami
všetkými vynaložených nákladov na jeho likvidáciu v
roku 2008.
V roku 2008 sme v našej obci vyprodukovali 417,33
ton komunálneho odpadu a 99,86 ton objemového
odpadu.
Vývoz komunálneho odpadu bol vykonávaný počas
celého roka v dvojtýždňových intervaloch a za jeho
vývoz a likvidáciu sme zaplatili 761 230 Sk.
Zber a vývoz objemového odpadu bol v uplynulom
roku v našej obci vykonaný celkom trikrát a za vývoz a
likvidáciu tohto odpadu bola uhradená suma 138 120
Sk.
Čo sa týka druhotných surovín, tak v tomto smere
bol v našej obci v roku 2008 v dvojmesačnom intervale
vykonávaný zber plastov a každý tretí mesiac i zber
papiera a skla. Celkom bolo vyzbieraných 5,36 ton
plastov, 5,74 ton papiera a 11,14 ton skla. Zber a
spracovanie tohto druhu odpadu v uplynulom roku bol
vykonávaný bezodplatne.
Vrásky na čele v uplynulom roku nám spôsobil aj
tzv. biologický odpad, ktorý sa už po viac rokov začal
uskladňovať na vytvorenej skládke pri ČOV. Vzhľadom
na jeho množstvo a jeho roztiahnutosť po skládke bolo v
mesiaci november vykonané jeho podrvenie, za čo bola

obcou vykonaná ﬁnančná úhrada sumy 59.500.-Sk. V
súvislosti s touto skládkou mi však nedá nepoukázať
na niektoré fakty. V prvom rade by som chcel poukázať
na nedisciplinovanosť niektorých našich spoluobčanov,
ktorí vyvezený odpad vyložili nešetrným spôsobom,
často i do príjazdovej cesty. Tiež by som chcel poukázať
na rôzne „prekvapenia“, ktoré sa ukrývali vo vyvezenom
biologickom odpade, ako napr. koberec zabalený v
kukuričnom kôroví, dosky z rozobratého zajačníka
ukryté vo zvyškoch rastlín papriky, vrecia so šatstvom.
O rôznom stavebnom odpade už ani nebudem hovoriť.
Tieto všetky nástrahy museli pred drvením biologického
odpadu vyselektovať naši občania zapojení do
aktivačných prác za prispenia techniky poskytnutej
bezodplatne naším Poľnohospodárskym podielnickým
družstvom, za čo by som sa chcel i touto cestou jeho
vedeniu za ústretovosť poďakovať.
V uplynulom roku 2008 príjem poplatkov za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad do rozpočtu
obce bol celkom 613 200 Sk. V rámci výdavkovej časti
rozpočtu obec za zvoz a likvidáciu odpadu zaplatila
celkom 976 630 Sk.
Toto je pohľad z ekonomického hľadiska.
Je na každom z nás, ako sa vyrovnáme s náročnou
problematikou odpadového hospodárstva v našej obci
v roku 2009.
Ing. Jozef Holúbek

Harmonogram vývozu odpadu
v 2. štvrĢroku 2009
2. apríl
15. apríl
17.-20. apríl
27. apríl
29. apríl
11. máj
25. máj
4. jún
8. jún
22. jún
24. jún

štvrtok
papier a sklo
streda
komunálny odpad
piatok - pondelok veĐkoobjemový odpad
pondelok
komunálny odpad
streda
plasty
pondelok
komunálny odpad
pondelok
komunálny odpad
VÝVOZ SA NEUSKUTOýNÍ
pondelok
komunálny odpad
pondelok
komunálny odpad
streda
plasty
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„NEMÔŽEME VŠETKY DETI VŠETKÉMU NAUČIŤ,
ALE MÔŽEME VŠETKY DETI UROBIŤ ŠŤASTNÝMI“
Vychádzajúc z uvedeného motta,
sme si stanovili cieľ výchovnovzdelávacej činnosti pre našich
žiakov: „Viesť žiakov k tvorivému
a kritickému mysleniu, naučiť ich
tímovo
pracovať,
komunikovať,
rešpektovať sa, neustále sa vzdelávať
a dať šancu každému zažiť úspech“.
Vo
svojom
krátkom
príspevku
by
som
chcela
poukázať na postupy, metódy
a organizačné formy hodnotenia
našich žiakov po stránke vzdelávania
a po stránke výchovnej. Počas
desiatich
školských
mesiacov
škola sleduje každého žiaka
priebežne, ale aj v klasiﬁkačnom
období. Priebežným hodnotením
pedagogická rada hodnotí prístup
žiaka k plneniu si školských
povinností, zameriava sa na ich
domácu prípravu, aktivitu na
vyučovacích hodinách, prácu s
didaktickými pomôckami, plnenie
zadaných
projektových
úloh.
Výsledky
žiakov
pedagógovia
hodnotia klasiﬁkáciou, motivačnými
známkami
prípadne
slovným
hodnotením.
Spätnou
väzbou
pre učiteľa sú písomné previerky,
didaktické testy a predovšetkým
ústna odpoveď žiaka. V priebežnom
hodnotení v jednotlivých štvrťrokoch
učitelia navrhujú z odborných
predmetov napomenutia k väčšej
usilovnosti,
napomenutia
k
neprospievaniu.
Neodmysliteľnou
súčasťou priebežného hodnotenia
žiaka je aj jeho správanie v
škole alebo mimo nej. Dôležitým
dokumentom práve pre túto zložku
hodnotenia je Vnútorný školský
poriadok pre žiakov, s ktorým
na začiatku školského roka na
prvom rodičovskom aktíve triedni
učitelia oboznamujú rodičov, ktorí
preukázateľným spôsobom – teda
svojím podpisom – potvrdzujú, že je
im známy obsah poriadku, ktorým
sa budú riadiť nielen žiaci, ale aj
rodičia. Nerešpektovaním obsahu
tohto dokumentu zo strany žiakov,
môžu im byť udelené výchovné
opatrenia od triednych učiteľov alebo
od riaditeľa školy. V klasiﬁkačnom
období, v prvom a druhom polroku,

sú žiaci hodnotení päťstupňovou
klasiﬁkáciou, slovným hodnotením
alebo ich kombináciou.
Na oblasť vzdelávania neustále
kladieme veľký dôraz, aby naši žiaci
získali odborný aj všeobecný rozhľad,
ktorý sa vyžaduje v súčasnej dobe,
ale nezabúdajúc nato, že vzdelanie
je pretkané správaním sa žiaka vo
vzťahu k vzájomnej tolerancii, úcty
k dospelým – rodičom, učiteľom,
k
výchove
o
ochrane
životného
prostredia
a majetku, prevencie drogových
závislostí, proti šikanovaniu. Pozitíva
dosahujeme zaraďovaním aktivít
z oblasti výchovných podujatí, ako
sú výchovne zamerané koncerty,
divadelné predstavenia, návštevami,
ktorými vychovávame kultúrnych
divákov, organizujeme každoročne
školu v prírode, odborné exkurzie za
cestami poznania, ale dbáme aj o
zdravie našich žiakov organizovaním
lyžiarskych
a
plaveckých
výcvikov, vedieme ich odbornými
besedami k správnemu životnému
štýlu.
Zavádzaním
všestrannej
záujmovej činnosti napĺňame ich
aktívne využitie voľného času.
Vo
vyučovacom
procese
sa
pedagógovia
individuálne
venujú žiakom, ktorí potrebujú
ich
individuálny
prístup,
a naopak hľadajú nadaných žiakov,
ktorí pracujú samostatne, kreatívne,
tvorivo a dokážu sa pripravovať nad
rámec svojich povinností, čím sa
stávajú reprezentantmi našej školy
v oblasti predmetových olympiád,
súťaží, v ktorých dosahujeme

pekné
výsledky.
Nedá
mi
nespomenúť
aspoň
niektoré
úspechy: Matematickú olympiádu,
v ktorej sme sa umiestnili v tomto
roku na 13. mieste v okrese,
Dejepisnú olympiádu, kde sme
obsadili 2. miesto, v Biblickej
olympiáde sme sa umiestnili na 1.
mieste, v prednese cudzojazyčnej
poézie a prózy v anglickom
jazyku sme boli na 1. a 3. mieste.
Samozrejme musím spomenúť
Školský vzdelávací program, ktorý
v tomto roku začali plniť žiaci
primárneho vzdelávania v 1. ročníku
a žiaci sekundárneho vzdelávania
v 5. ročníku. Prioritou tohto
programu sú nové inovačné metódy
a organizačné formy vzdelávania
a výchovy žiakov, vytváranie dobrej
pracovnej klímy, spolupatričnosť,
tvorivosť, samostatnosť a náročný
prístup zo strany pedagógov. Chválou
školy je ďalšie vzdelávanie učiteľov.
Učitelia na primárnom stupni začali
študovať rozširujúce vzdelávanie
v oblasti cudzích jazykov, nakoľko si
to vyžaduje nová reforma školstva .
Dúfame,
že
v
dobrej
spolupráci
školy
a rodičov dosiahneme cieľ, ktorý sme
si vytýčili, a dokážeme žiaka priviesť
k tomu, aby bol presvedčený, že
sa musí vzdelávať po celý život,
aby mal záujem o svoje vzdelanie
a dokázal uplatniť svoje vedomosti
v praxi, aby sa uplatnil nielen
na domácom trhu práce, ale aj
v celej Európe.
Mgr. Eva Homolová
riaditeľka základnej školy

Život obce

Občianske združenie Škôlkarik je združenie rodičov
detí Materskej školy Výčapy - Opatovce a všetkých jeho
dobrovoľných členov. Toto združenie vzniklo na podnet
pedagogičiek škôlky za účelom získania ﬁnancií z 2 %
eziskové organizácie.
dane tak, ako to robia aj iné neziskové
Vo svojich stanovách sa OZ
Škôlkarik zaväzuje podporovať
materskú
školu
získanými
ﬁnančnými prostriedkami, ktoré
sa použijú na zabezpečovanie
didaktických
pomôcok,
na
fungovanie
environmentálnej
výchovy detí a na realizáciu
spoločenských podujatí pre deti
materskej školy a tiež pre detii
z obce.
o
Na
začiatku
školského
ni
roku 2005/2006 oslovili pani
ôr
učiteľky zopár rodičov, teda skôr
e
mamičiek, ktorých deti v tej dobe
navštevovali materskú školu. Navrhli im
založiť občianske združenie so všetkým, čo
súvisí s fungovaním takéhoto združenia.
Dá sa povedať, že mamičky, ktoré boli pri
ý
p
založení Škôlkarika, boli tým
nápadom
nadšené a nebolo ich treba
dvakrát ponúkať. Pustili sa
do vybavovania všetkých
potrebných náležitostí, bez
ktorých by nebola existencia
OZ možná. Na základe
skúseností
niektorých
mamičiek a na základe
teoretických
vedomostí
pedagogičiek sa vybavili
y
všetky potrebné formality
5
a už v decembri roku 2005
o
OZ Škôlkarik zrealizovalo
e
pre svoje deti Mikulášske
posedenie ako prvé spoločenské
podujatie. Nebolo ťažké pripraviť pre deti
nezabudnuteľného Mikuláša, pretože
nechýbala ochota rodičov, starých
rodičov, ale aj nezainteresovaných
dobrých ľudí, ktorí vyzdobili kultúrny
dom, prezliekli sa za Mikuláša a čerta a
pripravili občerstvenie a bufet. Netreba
však zabudnúť ani na tých, ktorí týmto
rodičom ponúkli svoje skúsenosti pri
realizácii akcií pre deti, a tými sú pani
učiteľky z materskej škôlky.
A nasledovali ďalšie akcie, ako sú
fašiangový karneval, výlet do Bojníc pre
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predškolákov, oslava MDD a tekvičková slávnosť. V tejto
nadväznosti sa naše akcie točia stále počnúc Karnevalom
cez fašiangy
a končiac Mikulášom v období adventu. Na všetkých
akciá
akciách
je organizovaná aj dobrovoľná
zbie
zbierka,
z ktorej ﬁnančný výťažok používa
Škô
Škôlkarik
na svoje fungovanie alebo
sme
smerujú
k deťom do škôlky. Avšak treba
dod
dodať,
že tieto ﬁnančné prostriedky sú
skô symbolické a nedalo by sa z nich veľa
skôr
čar
čarovať,
preto nám každoročne na naše
pot
potreby
prispieva z obecného rozpočtu aj
obe
obecný
úrad.
Členom OZ Škôlkarik sa môže
sta nielen rodič, ktorý má dieťa v MŠ,
stať
ale i starý rodič alebo i človek, ktorý
m pozitívny vzťah k deťom a súhlasí
má
s názorom, že my dospelí
sm tu pre deti a je na nás,
sme
ab sme veci pohli dopredu
aby
a urobili niečo, čo môže deti
v našej obci emocionálne
ob
obohatiť.
Určite sú to pre
nic zážitky, na ktoré budú
nich
spo
spomínať
vo svojej dospelosti,
m
a možno
si uvedomia, čo pre
nich ich rodičia, pani učiteľky,
star rodičia a ostatní milí
starí
dos lá i dokázali
d
d k
dospeláci
zorganizovať.
Za štyri roky fungovania OZ
Škô
Škôlkarik
darovalo deťom v materskej
ško DVD prehrávače, bazény, galóny na
škole
za
zabezpečenie
pitného režimu, výlety na
dopravné ihrisko, výlety do Bojníc
a návštevy detských divadelných
pr
predstavení.
Nie je dôležité, koho a koľko má
na občianske združenie Škôlkarik
naše
čl
členov,
v konečnom dôsledku to
ni
nikde
nie je napísané a nikto z
ná nemá potrebu poukazovať
nás
na seba. Ide skôr o to, že sa veci
hý
hýbu
dopredu, že naše deti majú
m
možnosť
spoločenského vyžitia
a keď je treba, vieme si k sebe
ná cestu a pripraviť spoločenské
nájsť
po
podujatia,
na ktoré s úsmevom na
tv
tvári
spomínajú nielen deti, ale aj
ic rodičia, starí rodičia a všetci,
ich
kt sú zúčastnení.
ktorí
Mgr. Martina Kováčová
predsedníčka OZ
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UKÁZAL IM, KDE BÝVA...
... tak hovorí evanjelista Ján o prvom stretnutí Ježiša
s jeho dvomi apoštolmi. Ako ľudské bytosti aj my
potrebujeme spoločné miesto, kde sa môžeme ako jedna
rodina stretať navzájom a s Bohom. Ukázal im, kde býva.
Chcem sa prihovoriť nielen pravidelným návštevníkom
nášho chrámu, ale i tým príležitostným a vlastne všetkým
ľuďom dobrej vôle. Mnohí z vás sú už dobre informovaní
o plánovanej stavbe nových sakrálnych priestorov v našej
obci, takže týmito riadkami sa obraciam najmä na tých,
čo majú informácie „z druhej ruky“. Už pred asi jeden
a pol rokom sme začali spolu s farskou radou a prizvanými
odborníkmi vážne uvažovať nad výzvami, ktoré pred nami
chtiac-nechtiac sú a týkajú sa jestvujúceho stavu farského
kostola a potrieb miestnej kresťanskej komunity. Idea
nového kostola sa však objavila už niekoľko rokov pred
mojím príchodom a vtedy sa uskutočnili aj nejaké zbierky.
Počas spomínaného jeden a pol ročného obdobia sa
zrodilo niekoľko náčrtov rôznych riešení. Ich škála bola
veľmi široká. Siahali od minimalistických riešení až po
možnosť postaviť nový kostol v areáli farskej záhrady. Dá
sa povedať, že vyjadrovali veľmi odlišné názory, ktoré sa
objavujú napr. aj na farskej internetovej stránke alebo v
osobných diskusiách. Je to samozrejme dobre, že ich
vyjadrujete, aj my sami sme sa usilovali pozrieť sa na vec
aj z úplne opačných stanovísk.
Nakoniec sa teda zrodilo riešenie, ktorého náčrt môžete
nájsť na výveske pred kostolom, resp. kompletnejšie na
farskom webe. Áno, ide o radikálne riešenie. Nejde len
o nejakú prestavbu jestvujúceho stavu. Máme v úmysle
zbúrať 45 ročnú prístavbu aj s bočnou kaplnkou a na
vzniknutom priestranstve postaviť nový kostol, zasvätený
možno Božiemu milosrdenstvu (to je zatiaľ návrh). Loď
jestvujúceho Kostola Všetkých svätých by sa tak vlastne
stala kaplnkou s mnohostranným využitím. V priestoroch
starého kostola by bola tiež sakristia. Nový kostol by bol teda
funkčne aj architektonicky spojený
so starým. Okrem moderných
sakrálnych
priestorov
nového
kostola,
vyhovujúcich
všetkým
požadovaným kritériám, by zároveň
bola obnovená historická budova
jestvujúceho kostola z 18. storočia.
Aj keď to nie je kultúrna pamiatka,
predsa len je to vzácne historické
dedičstvo
po
predchádzajúcich
generáciách.
Architektonická štúdia, prístupná
na webe alebo na výveske, je v
štádiu pripomienkovania a už teraz
je isté, že na nej budú viaceré zmeny.
Budeme vďační za všetky vaše
návrhy a postrehy, ktoré ju môžu
nejako vylepšiť.
Nedá sa tu samozrejme rozpísať o
všetkých „za“ a „proti“, ktoré sme sa
snažili zobrať do úvahy a ktoré som

sa pokúsil vyjadriť na verejnom zhromaždení. Bude to určite
niečo stáť. Niečo bude treba obetovať. Najmä v čase Veľkej
noci by nám tieto slová nemali znieť cudzo. Koľko stálo
Božie milosrdenstvo? Obraciam sa teda na všetkých ľudí
dobrej vôle, na rodákov, aj na tých novo prisťahovaných.
Iste si aj okrem pravidelných návštevníkov viacerí z vás
nájdu cestu do nového Božieho domu. Budú sa v ňom ženiť
a vydávať vaše deti, vnúčatá... V ňom budú pristupovať k
1. sv. prijímaniu, prijímať milosť birmovky, v ňom nám budú
odpúšťané hriechy... Viac dobrých ľudí urobí viac dobra...
Chrám je náš spoločný rodinný dom, v ktorom býva Ježiš
(ako to hovoríte svojim deťom a vnúčatám) a kde my
bývame spolu s ním. Preto prosím, aby ste podľa svojich
možností prispeli na toto dielo, ktoré, dúfam, presiahne
našu generáciu. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa s týmito
zámermi už stotožnili, čo sa prejavilo aj prudkým nárastom
hodnoty zvončekových ﬁnančných darov.
A nakoniec pár faktov:
Finančné zdroje:
· zbierky veriacich
· predaj farských pozemkov
· sponzorské dary
· dotácia z biskupského úradu
· bezúročná pôžička z biskupského úradu
Predpokladaný termín realizácie:
· príprava projektu a stavebného povolenia, prípravné
práce – r. 2009
· zahájenie stavby – jar 2010
· ukončenie stavby – jeseň 2011
· predpokladané splatenie záväzkov – 2015
Mgr. Peter Brenkus, dekan

Život obce

SPOLO ENSKÁ RUBRIKA
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PREBUĎ SA, TY, ČO SPÍŠ

Od 6.12. 2008 – 20.3. 2009

Vitajte na svete...
Oliver Matyo, Tereza Miškolciová,
Vanda Chrzaszczová, Matúš Rybár

Veľa lásky a porozumenia...
Ing. Ľubomír Kuťka
a Bc. Ingrid Rummelová
Stanislav Chobot
a Veronika Mošaťová
Peter Macho a Tatiana Giöriová
Róbert Stanovič a Jana Desatová
Juraj Gregor a Martina Martonková
Marián Boldiš a Marcela Vincúrová

Zostanete v našich spomienkach...
Valéria Košťálová,
Gizela Berecová,
Veronika Vozárová

Pri jednej krížovej ceste zaznievajú slová o zvláštnom obrate, ktorý sa
uskutočňuje v tajomstve Veľkej noci. Najskôr Kristus niesol kríž, potom kríž
niesol Krista. Najskôr bolo jeho telo pod krížom, neskôr na kríži. Najskôr cítil
Kristus ťarchu svojho kríža, neskôr ťarchu svojho ukrižovaného tela.
Myslím, že podobný obrat sa má udiať i pri vyvrcholení veľkonočného
tajomstva. Na Bielu sobotu prežívame tajomstvo Ježišovho hrobu. Napĺňa
ho ticho Kristovho tajomného spánku. Ako čítame v knihe Genesis – 1.
knihe Starého zákona, – Boh na siedmy deň odpočíval. Aj Kristus, Boží Syn,
v sobotu – siedmy biblický deň - odpočíval po všetkých tých námahách,
ktoré podstúpil. „V pokoji sa ukladám a usínam,“ hovorí štvrtý žalm. Vždy pri
modlitbách na Bielu sobotu mám chuť položiť Ježišovi otázku: „Pane, spíš?“
A ako odpoveď mi zaznievajú slová Veľpiesne: „Spím, ale moje srdce bdie.“
Nový hrob však k tomu ešte čosi dodáva: „Vstal, niet ho tu.“
Prostredníctvom veľkonočnej liturgie, najmä pri večernom slávení Vigílie
Pánovho vzkriesenia, sa nás vzkriesený Mesiáš chce opýtať: „A čo ty? Spíš?
Prebuď sa ty, čo spíš. Vstaň a bude ti svietiť Kristus.“ To je ten obrat, ktorý
sa má uskutočniť v nás. Ak si zomrel hriechu, vstaň do nového života...
„Noc pokročila, deň sa priblížil, zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do
výzbroje svetla,“ dodáva apoštol Pavol. Tajomná veľkonočná noc v sebe
ukrýva nielen to podstatné mystérium, že Kristus vstal. Tú noc totiž vstali
aj iní. Vstali aj ženy, ktoré pri
začínajúcom rannom svite
objavujú
prázdny
hrob.
Symbolizujú všetkých, ktorí
sú s Kristom spätí láskou,
a preto sa vydávajú na
cestu, pevne rozhodnutí
hľadať ho a nájsť, živého
alebo mŕtveho. Aby sa Veľká
noc uskutočnila v ľudskom
živote, musí vstať i človek.
Navzdory temnote vlastnej
slabosti a zloby okolo nás.
So svetlom viery vo svojom
srdci. Dvetisícročná história
sa neustále uskutočňuje
v liturgii a liturgia v srdci a
živote veriaceho človeka.
A týmto spôsobom nás
zmŕtvychvstalý Kristus už
nikdy neopustí.
Požehnané
veľkonočné
sviatky!

Program bohoslužieb na Veľkú
Zelený Štvrtok: 18:30 – Sv. omša na pamiatku Pánovej večere
Veľký Piatok: 15:00 – Obrady slávenia utrpenia a smrti Pána
19:00 – Krížová cesta so sprievodom po obci
Biela Sobota:
Celodenná adorácia
19:30 – Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania

Mgr. Peter Brenkus, dekan

noc 2009
Veľkonočná nedeľa – Sv. omše:
Výčapy – Opatovce 08.00 a 11.00
Ľudovítová
09.30
Veľkonočný pondelok – Sv. omše:
Výčapy – Opatovce 08.00 a 11.00
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Rozpis zápasov pre mužstvo DOSPELÝCH
12.04.2009 o 15.30 hod. Jarok - Výčapy - Opatovce
19.04.2009 o 16.00 hod. Výčapy - Opatovce - Sľažany
26.04.2009 o 16.00 hod. Čeľadice - Výčapy - Opatovce
03.05.2009 o 16.30 hod. Výčapy - Opatovce - Vinodol
10.05.2009 o 16.30 hod. Čechynce - Výčapy - Opatovce
17.05.2009 o 17.00 hod. Výčapy - Opatovce - Alekšince
24.05.2009 o 17.00 hod. Žitavany - Výčapy - Opatovce
31.05.2009 o 17.00 hod. Výčapy - Opatovce - Chrenová
07.06.2009 o 17.00 hod. Lehota - Výčapy - Opatovce
14.06.2009 o 17.00 hod. Výčapy - Opatovce - Zbehy
21.06.2009 o 17.00 hod. Janíkovce - Výčapy - Opatovce
Rozpis zápasov pre mužstvo DORASTU
11.04.2009 o 15.30 hod. Jarok - Výčapy - Opatovce
18.04.2009 o 16.00 hod. Výčapy - Opatovce - Sľažany
25.04.2009 o 16.00 hod. Čeľadice - Výčapy - Opatovce
02.05.2009 o 16.30 hod. Výčapy - Opatovce - Vinodol
09.05.2009 o 16.30 hod. Čechynce - Výčapy - Opatovce
16.05.2009 o 17.00 hod. Výčapy - Opatovce - Alekšince
23.05.2009 o 17.00 hod. Žitavany - Výčapy - Opatovce
30.05.2009 o 17.00 hod. Výčapy - Opatovce - ČFK Nitra B
06.06.2009 o 17.00 hod. Lehota - Výčapy - Opatovce
13.06.2009 o 17.00 hod. Výčapy - Opatovce - Zbehy
20.06.2009 o 15.30 hod. Neverice - Výčapy - Opatovce
Na halovom turnaji dorastencov, ktorý sa uskutočnil
22. februára 2009 sa naši umiestnili na 4. mieste.

Život obce

OBEC VÝČAPY - OPATOVCE
zastúpená zástupcom starostu obce
951 44 Výčapy – Opatovce 204
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa (ky)
Základnej školy Výčapy – Opatovce
Kvaliﬁkačné predpoklady a iné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre príslušný
druh školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o
odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších
zmien
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- 1. kvaliﬁkačná skúška alebo jej náhrada
- organizačné a riadiace schopnosti
- občianska bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania
- overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis
- osobný dotazník
- doklad o dĺžke odbornej praxe
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- návrh koncepcie rozvoja školy
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných
údajov pod § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné
doručiť v uzatvorenej obálke s označením „Výberové
konanie ZŠ Výčapy – Opatovce – neotvárať“ najneskôr
do 20. 4. 2009 do 15.00 hod. na adresu:
Obec Výčapy – Opatovce
Obecný úrad
951 44 Výčapy – Opatovce 204

Pes, najlepší priateľ človeka...
Od nepamäti nás učili a aj my svoje deti učíme, že pes je verným spoločníkom človeka.
K starostlivosti o psíka nepatrí len naša povinnosť dať mu žrať, ale k tejto povinnosti patrí i zabezpečiť
mu priestor na pohyb tak, aby sa nedostal nekontrolovateľne na ulicu a voľne sa po nej nepohyboval.
Mnohí z vás, hlavne poštové doručovateľky, ženy idúce v ranných hodinách na autobus alebo vlak mi
dajú určite za pravdu, že nie je nič príjemné stretnúť na ulici voľne pohybujúceho alebo potulujúceho sa
psa. I keď majitelia psov tvrdia, že ich pes nič „neurobí“, pri stretnutí so psom nikdy nevieme, čo od neho
môžeme očakávať.
Stále sa však medzi nami nájdu i nezodpovední chovatelia psov, ktorí nedodržujú základné chovateľské
povinnosti. Vzhľadom na množiaci sa nekontrolovaný voľný pohyb psov po uliciach našej obce pristúpime
v tomto roku i k vyvodeniu sankčných opatrení voči majiteľom psov, vyplývajúcich zo Všeobecného
záväzného nariadenia Obce Výčapy – Opatovce č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. V
zmysle príslušného nariadenia obce držiteľ psa, ktorý nerešpektuje zákaz voľného pohybu psa, sa
dopúšťa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu vo výške od 16 € do 166 €.
Okrem toho každý pes je povinný mať obojok so známkou, ktorú dostane jeho majiteľ pri prihlásení psa
na obecnom úrade.
Ing. Jozef Holúbek
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AKO SME VOLILI V 1. KOLE PREZIDENTSKÝCH VOLIEB?
Počet oprávnených voličov
zapísaných do zoznamu
oprávnených voličov:
Počet oprávnených voličov,
ktorým boli vydané obálky:

Poþet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

1747

BOLLOVÁ Dagmara, PaedDr.
GAŠPAROVIý Ivan, doc., JUDr., CSc.

882

9

1,02 %

435 49,32 %

MARTINÁKOVÁ Zuzana

54

6,12 %

MELNÍK Milan, prof., RNDr., DrSc.

17

1,93 %

Počet odovzdaných obálok: 880

MIKLOŠKO František, RNDr.

51

5,78 %

Počet platných hlasov
odovzdaných
pre všetkých kandidátov:

RADIýOVÁ Iveta, prof., PhDr., PhD.
SIDOR Milan, PhDr., CSc.

866

SPOLU:

298 33,79 %
2

0,23 %

866 98,19 %

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY
STAROSTU OBCE VO VÝČAPOCH – OPATOVCIACH
DŇA 25. APRÍLA 2009
Miestna volebná komisia vo Výčapoch – Opatovciach
podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre nové voľby starostu obce zaregistrovala
týchto kandidátov:
1. Jozef Holúbek, Ing., 42 rokov, štátny zamestnanec,
Výčapy – Opatovce 240, nezávislý kandidát
2. Gabriela Jánošková, Ing., 47 rokov, ekonóm,
Výčapy – Opatovce 476, Strana maďarskej koalícieMagyar Koalíció Pártja
Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 21. marca 2009
Ing. Mária Kováčová
predseda miestnej volebnej komisie

VANDALIZMUS,
VANDALSTVO, VANDAL
K jedným z „fenoménov“ dnešnej doby
patrí i vandalizmus. Veľa sa o ňom píše i
hovorí.
Čo vlastne vandalizmus je ?
Z encyklopédií vyberám:
Vandalizmus alebo vandalstvo je svojvoľné
poškodzovanie a ničenie verejného alebo
súkromného majetku a podobných statkov,
väčšinou kvôli vlastnému potešeniu alebo
sebarealizácii.
Z encyklopédie som takisto vyčítal, že
slovo vandalizmus je odvodené i od
mena – Vandal. Vandal bol príslušník
starogermánskeho barbarského kmeňa,
ktorý ničil a plienil dobývané krajiny.
Slovo vandal má však aj dvojitý význam a
znamenalo „tí, čo menia“ a „šikovní, súci,
obratní“.
Ako sme si v našej obci osvojili význam
tohto slova, posúďte sami z nasledovných
fotozáberov.
Ing. Jozef Holúbek
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v spolupráci s obecným úradom
a Klubom mladých športových nádejí
pozýva všetky deti a dospelých

na oslavu DĜa detí, ktorá sa uskutoĀní
v sobotu 6. júna 2009 na ihrisku.

Bližšie informácie o akcii sa dozviete z letákov.
RodiĀia, príčte sa zabaviĨ
spolu s Vašimi ratolesĨami
a osláviĨ ich sviatok.
OZ ŠKÔLKARIK pozýva všetky ženy a dievĀatá
na cviĀenie aerobiku,
ktoré sa koná vždy
v stredu a v piatok o 17,30 hod.
a v sobotu o 18,00 hod.
v miestnosti vedĖa obecnej knižnice.

Národná transfúzna stanica SR – pracovisko Nitra
a Miestny spolok Slovenského ýerveného kríža
Vás pozývajú na ODBER KRVI, ktorý sa uskutoþní
21. mája 2009 od 7,30 – 10,00 hod.
v sále kultúrneho domu.
Prineste si so sebou: kartiþku darcu krvi,
obþiansky preukaz, zdravotný preukaz.

Uzávierka budúceho čísla obecných novín Život obce bude 19. júna 2009.
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