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ŠTVRŤROČNÍK OBCE VÝČAPY - OPATOVCE

VI. ČÍSLO

NEPREDAJNÉ

JÚL 2009

NA ÚVOD...
Ubehol ďalší štvrťrok a my k vám prichádzame s letným
vydaním našich obecných novín. Dnešné noviny sú opäť pestré,
naplnené informáciami z rôznych oblastí života našej obce.
Tento rok je pre celú našu spoločnosť význačný viacerými
voľbami. V mesiacoch marec a apríl to boli voľby prezidenta
SR, v mesiaci jún voľby poslancov do europarlamentu. Okrem
týchto volieb sa v našej obci dňa 25. apríla konali i nové voľby
starostu obce a my vám prinášame príhovor novozvoleného
starostu obce. V rubrike Starosta obce informuje vám stručne
priblížime prehľad najdôležitejších udalostí zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva, voľby riaditeľa/ky základnej školy a
predstavíme vám i projekt týkajúci sa ďalšieho zámeru úpravy
okolia a suterénu obecného domu.

Novozvolený starosta obce
Ing. Jozef Holúbek stručne
okomentuje udalosti, ktoré sa
udiali v priebehu mesiacov máj
a jún. To všetko na 3. strane.
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Mesiace druhého štvrťroka sú vždy bohaté na viaceré
udalosti. V tomto čísle novín sa obzrieme za udalosťami, v rámci
ktorých sme si pripomenuli májové ľudové zvyky v podobe
stavania mája, spomenieme si na oslavy Dňa matiek a Dňa detí.
Takisto vám prinášame reportáže o konaní športových podujatí
a predstavíme vám i ďalšie prevádzky, ktoré v našej obci vznikli
v rámci poskytovania služieb.
Keďže sa nachádzame na začiatku dovolenkového obdobia,
redakčná rada vám všetkým praje slnečné leto a príjemné
prežitie najkrajšieho a najvzácnejšieho obdobia roka –
dovoleniek.
Redakcia

Začiatkom mája sa uskutočnil
2. ročník Behu obnovenými ulicami
obce Výčapy – Opatovce.
Kto zvíťazil v tomto ročníku sa
dočítate na 7. strane.

Tento rok, už po
desiatykrát, sme si
pripomenuli sviatok
sv. Urbana, patróna
vinohradníkov.
Deti sa i tento rok
zúčastnili na Misijnej
púti detí,
ktorá sa konala
v Rajeckej Lesnej.
Viac o uvedených
akciách sa dočítate
na strane 11.
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Dovoľte mi, aby som vám všetkým i touto cestou úprimne
poďakoval za vyslovenú dôveru, ktorú ste mi preukázali
v nových voľbách starostu obce Výčapy – Opatovce.
Vážim si nielen túto vašu podporu, ale i postoj, akým ste
pristúpili k účasti na týchto voľbách. Vaša dôvera je pre mňa
veľkým záväzkom a súčasne i výzvou na realizovanie zámerov,
ktoré budú prínosom pre rozvoj obce a jej napredovanie, ako
i zabezpečenie spokojnosti jej občanov.
Vstúpili sme do poslednej tretiny riadneho volebného
obdobia. Zámery ako i hlavné priority napredovania našej obce
v období rokov 2009 až 2010 boli na verejnosti prezentované
v písomnej i v ústnej forme počas rozhovorov s viacerými z vás.
Je toho veľa, čo by sme chceli ešte zrealizovať v tomto krátkom
období.
Všetci však dobre vieme, že celá naša spoločnosť prechádza
ťažkým obdobím. Aj od následkov hospodárskej a ﬁnančnej
krízy sa budú odvíjať i ďalšie možnosti našej obce.
Či som to ja, poslanci obecného zastupiteľstva ako i pracovníci
obecného úradu, všetci vyvinieme maximálne úsilie, aby sa
nám v tomto období podarilo toho zrealizovať čo najviac.
Pri plnení týchto zámerov a cieľov si vás však, vážení

spoluobčania, dovoľujem požiadať
i o trpezlivosť, toleranciu a
spoluprácu. Treba si uvedomiť,
že realizácia mnohých vecí si
vyžaduje nielen potrebný čas,
ale aj ochotu zo strany občanov
pomôcť nielen sami sebe, ale aj
svojej obci.
Ako sa so spomínanými faktami
dokážeme vysporiadať, ukáže
nasledovné obdobie.
Záverom
príhovoru
mi,
vážení spoluobčania, dovoľte
popriať nám všetkým pri plnení
stanovených cieľov a úloh
veľa zdravia, úspechov, veľa
správnych rozhodnutí, tolerancie, úcty, spoločnej reči pri riešení
problémov, ktoré nám život prinesie, aby naša činnosť v prospech
obce bola zmysluplná.
Ing. Jozef Holúbek
starosta obce

Ako sme stavali máj
Ak trošku nazrieme do
histórie, dozvieme sa, že
stavanie májov bolo rozšírené
na celom Slovensku. Zvyčajne
v predvečer 1. mája stavali
mládenci svojim vyvoleným
dievčatám pod obloky máje. Vo
väčšine obcí dostalo máj len
to dievča, o ktoré mal niektorý
mládenec vážny záujem. Máj
bol ako symbol lásky vystavený
celý mesiac.
Inde malo stavanie májov
slávnostnejší
charakter.
Mládenci spoločne postavili
máje pred každý dom, kde
mali dievča. Chodili za
doprovodu muziky, spevu,
tanca a pitia. Zvyky boli teda
v rôznych oblastiach Slovenska odlišné, postupne nadobúdali nový
význam a symboliku. Individuálne stavanie májov časom zaniklo a
začal sa stavať jeden spoločný máj pre celú dedinu. Na stavanie sa
najčastejšie využívali smreky, jedle alebo brezy vysoké až 15 - 20
metrov. Mládenci konáre stromu obťali, očistili kmeň od kôry a nechali
len 1-2 metrovú korunu stromu, ktorú potom ovešali farebnými
mašľami, stužkami alebo šatkami. Máj postavili do pripravenej jamy,
ktorú zasypali, a zem okolo pňa dobre ubili.
Posledný aprílový týždeň žila aj naša obec prípravami na
stavanie mája. Mládenci si už vopred pripravili jamu na máj,
vypílili a očistili strom za pomoci aj starších a skúsenejších
chlapov. Vo štvrtok v predvečer 1. mája, sa zišla celá dedina
pred kultúrnym domom. Slávnosť otvorili svojím vystúpením
mažoretky a veľmi pekným ľudovým tancom nás prekvapili naši
najmenší tanečníci - tanečná skupina Jumbo, ktorá pracuje pod
vedením p. Mgr. Martiny Kováčovej. Po slávnostnom príhovore
starostu obce nasledovalo samotné postavenie mája. Musím
priznať, že mládenci sa naozaj „pochlapili“. Krásny vysoký
máj, vyzdobený stužkami rôznych farieb, sa hrdo vypínal celý
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mesiac na priestranstve pred obecným úradom.
K správnej májovej nálade prispeli svojimi ľúbeznými
piesňami aj členky našej speváckej skupiny Nádej. Nasledovala
veselica, pri ktorej nechýbala dobrá muzika, chutný guláš a
pohár čapovaného pivečka alebo kofoly. Tohto všetkého bolo
v ten májový večer nadostač.
Príjemná nálada, pohoda a dobrá zábava trvali takmer až do
polnoci.
Štefánia Fraňová
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Starosta obce informuje...
- 6. máj 2009 - Rada školy pri ZŠ Výčapy – Opatovce na
základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa/ky základnej školy predložila obci ako zriaďovateľovi
návrh na vymenovanie Mgr. Evy Homolovej za riaditeľku ZŠ
Výčapy – Opatovce
- 7. máj 2009 - na mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva novozvolený starosta obce Ing. Jozef Holúbek
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce a zvolená
poslankyňa OZ p. Etela Lacenová zložila zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva
- 11. máj 2009 - bola na Úrad vlády SR predložená Žiadosť

o poskytnutie dotácie vo výške 39 832,70 € na vybudovanie
viacúčelového ihriska s umelým povrchom
- 29. máj 2009 - na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol za
zástupcu starostu obce a súčasne za druhého sobášiaceho
zvolený poslanec OZ Ján Rapan a za predsedu ﬁnančnej
komisie bol zvolený poslanec OZ Ing. Žigmund Tóth, PhD.
- 2. jún 2009 - bola obcou za účelom realizácie projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia objektu Základnej školy vo
Výčapoch - Opatovciach“ v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01
ROP na MVaRR SR predložená žiadosť o poskytnutie
nenávratných ﬁnančných prostriedkov vo výške 610 852 €

Architektonické riešenie zelene
v centre obce Výčapy – Opatovce
Nasledujúcimi riadkami by som chcel nadviazať na článok
uverejnený vo štvrtom čísle obecných novín pod názvom
Rekonštrukcia kaštieľa na obecný úrad ukončená.
Zároveň by som vám chcel predstaviť zámer obce, týkajúci
sa realizácie projektu, ktorého cieľom popri zrekonštruovanej
budove kaštieľa na obecný dom je i architektonicky vylepšiť
vzhľad okolia tejto budovy, ktorá sa tak stane dôležitým
prvkom obce.
V nedávnej dobe okolie kaštieľa bolo charakteristické
prekrásnym parkom s množstvom drevín, ktoré však roky
minulé nenávratne zničili. Ďalším dôvodom na realizáciu
tohto projektu, je v neposlednom rade prinavrátenie
vzhľadu a pôvodného charakteru tomuto priestoru. V rámci
zachovania tradícií boli tak v časti nádvoria obecného domu
zrekonštruované jestvujúce dve kopané studne, ktoré sa
vyložili kameňom a z hľadiska bezpečnosti ohradili ozdobným
kovaním.
Pripravovaný projekt rieši návrh sadových úprav
a vybudovanie spevnených plôch v okolí zrekonštruovaného
obecného domu, s cieľom vytvorenia celoročných
reprezentatívnych priestorov, oddychovej zóny pre občanov
a návštevníkov obce ako i detského kútika s preliezkami
a hojdačkami.
Realizácia tohto projektu bude uskutočnená v dvoch
etapách a to jednak z dôvodu ﬁnančnej
náročnosti ako i trvania nájomného
vzťahu k časti nehnuteľnosti.
V priebehu I. etapy realizácie
sadových
úprav,
vybudovania
spevnených plôch a úpravy okolia
zrekonštruovaného
obecného
domu sa odstránilo staré oplotenie
spred čela budovy ako i plechové
oplotenie umiestnené v priestoroch
medzi budovou obecného domu a
susednou budovou farského úradu.
Na mieste odstráneného oplotenia
bolo vybudované nové, štýlovo ladené
oplotenie tak, aby zvýrazňovalo
historický a centrálny ráz priestoru.
Pred objektom bola vybudovaná
spevnená plocha, ktorá bude súčasne
podľa potreby slúžiť i ako miesto na
parkovanie. V časti nádvoria bola
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ukončená pokládka chodníkov zo zámkovej dlažby. Časť
nádvoria a okolia studní bude doplnená lavičkami.
V rámci založenia trávnika boli v priestoroch okolia obvodového
muriva obecného domu vykonané terénne úpravy, spočívajúce
v odstránení zvyškov stavebného materiálu a v následnom
návoze zeminy. Pred vlastnou výsadbou celá plocha určená
na výsev trávnika a výsadbu drevín, bola plošne upravená
prekopaním a hrabaním. Po chemickom ošetrení pôdy bolo
pristúpené k výsevu trávnika. Po vzídení trávnika sa následne
pristúpi i k vykonaniu výsadby okrasných drevín.
Časť nákladov spojená s uskutočnením prác I. etapy
realizácie sadových úprav, bude hradená z ﬁnančných
prostriedkov, ktoré naša obec získala v tomto roku od
Slovenskej agentúry životného prostredia na základe
podaného projektu v rámci Programu obnovy dediny 2009.
Druhá etapa realizácie projektu bude riešiť vybudovanie
prístupovej cesty k objektu obecného domu od hlavnej
komunikácie I/64, vybudovanie parkovacích miest pri hlavnej
komunikácii a zrealizovanie hlavnej časti zámeru – vytvorenie
priestranstiev na oddych a stretávanie sa všetkých vekových
kategórií obyvateľstva našej obce.
Ing. Jozef Holúbek
starosta obce
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Zbohom škôlka
A je to tu. Ani sme sa nenazdali a prichádza koniec
školského roka, koniec škôlkarských čias pre našich
predškolákov. Posledné dni v škôlke musia byť preto
veselé, plné zážitkov a spomienok.
Už tradične sa predškoláci lúčia so škôlkou výletom do
ZOO.
Nebolo inak ani tento rok. Prišiel 14. máj a plní
očakávania sme sa stretli na vlakovej stanici, aby sme
mohli vyraziť do dňa plného zážitkov. Nasadli sme do
vlaku, zakývali rodičom a vyrazili sme. Cesta vlakom
ubiehala nezvyčajne rýchlo, deti spievali, vyprázdňovali
zásoby z ruksakov, jedným slovom - bavili sa. Dobrú
náladu im nepokazilo ani prekvapenie železníc - výluka
a s tým spojený prestup na autobus z Novák do Prievidze.
Aspoň sme viac videli. Po príchode do Bojníc plní
nadšenia sme navštívili zámok (teda nádvoria, keďže
prehliadka je pre deti veľmi dlhá a náročná). Posilnení
sme sa presunuli do ZOO. Bolo tam nádherne. Medvede
sa predvádzali, o opiciach ani nehovorím. Slony sa
nám tiež ukázali v plnej kráse, podobne ako vtáky
a všetky ostatné zvieratá. Len dikobraz sa nám schoval
a neukázal sa po celý čas, aj keď sme ho viackrát navštívili.
Aj napriek tomu zoologická nesklamala. Odchádzali
sme plní dojmov a radosti z videného. Slniečko sa tešilo
s nami a ani raz sa neschovalo za mračná.
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Počas cesty späť mračná schovali slniečko a lialo ako z
krhly, ale deťom to už bolo jedno. Unavení po celom dni
ležali na sedadlách a podriemkávali. Doma nás už čakali
rodičia, pripravení vypočuť si všetky zážitky a dojmy.
Ale výletom do ZOO sa lúčenie predškolákov nekončí,
naopak, ešte sa len začína.
Rozlúčili sa aj s deťmi v škôlke veľkolepou rozlúčkou
v školskej jedálni. Pani učiteľky nacvičili krátky program,
deťom rozdali knižky, diplomy a sladkosti. A pre všetky
deti pripravili torty a pohostenie, po ktorom nasledovala
diskotéka.
Rozlúčili sa aj rodičia, ktorí na školskom dvore
usporiadali pre svojich budúcich prvákov grilovanie.
Posedenie v kruhu učiteliek a rodičov bolo veľmi
príjemné. Deti si od pani riaditeľky prevzali osvedčenia
o absolvovaní predprimárneho vzdelania.
A aby všetci vedeli, kto už ide do školy, po prvýkrát
sme vytvorili pre deti rozlúčkové tablo.
Škôlkarske časy sa pre šesťročné deti skončili. Začína
sa ďalšia etapa v ich živote a my im prajeme v škole veľa
úspechov.
Mgr. Jana Kunová
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Voľba riaditeľa/ky základnej školy
Od roku 2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
riaditelia ZŠ, SŠ a školských zariadení majú limitované
5-ročné funkčné obdobie. Po jeho uplynutí je zriaďovateľ školy
povinný vyhlásiť výberové konanie na preobsadenie miesta
riaditeľa školy na nasledujúcich 5 rokov. Podmienky výberového
konania podrobne upravuje zákon č. 596/2003 Z. z..
Nakoľko v tomto roku končilo 5-ročné funkčné obdobie
riaditeľky ZŠ Mgr. Evy Homolovej, Obec Výčapy – Opatovce
ako zriaďovateľ ZŠ dňa 30. marca 2009 vyhlásila výberové
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej školy
Výčapy – Opatovce. Informácia o výberovom konaní bola
zverejnená v regionálnom denníku MY Nitrianske noviny, na
informačnej tabuly obce a základnej školy ako i na webovej
stránke obce. Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi bolo
potrebné doručiť do 20. apríla 2009 na adresu sídla Obecného
úradu Výčapy – Opatovce. V stanovenom termíne sa do
výberového konania prihlásil jeden záujemca – doterajšia
riaditeľka ZŠ, ktorá splnila i podmienky výberového konania.
Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 5. mája 2009
v budove základnej školy.
Výberovú komisiu tvorili členovia Rady školy pri ZŠ Výčapy –
Opatovce (4 zástupcovia rodičov, 3 zástupcovia zriaďovateľa,

2 pedagogickí zamestnanci školy, 1 nepedagogický
zamestnanec školy a 1 pracovník podieľajúci sa na výchove
a vzdelávaní) a delegovaní zástupcovia Krajského školského
úradu v Nitre a Štátnej školskej inšpekcie.
Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom
a prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja školy. Členovia
výberovej komisie následne kládli uchádzačovi otázky, na
ktoré odpovedal.
Jedenásťčlenná komisia sa počtom hlasov 9, t.j.
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, na základe
výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
školy uzniesla navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie
do funkcie riaditeľa Základnej školy Výčapy – Opatovce
uchádzača Mgr. Evu Homolovú .
Staronovej riaditeľke k úspechu vo výberovom konaní
blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri napĺňaní zámerov
rozvoja školy v zmysle predloženej koncepcie, potrieb obce
a úloh zriaďovateľa.
Ing. Jozef Holúbek
starosta obce

DEŇ EURÓPY V IV. B TRIEDE
Možno ste v kalendári alebo niekde inde narazili na zmienku
o tom, že 9. máj je „Dňom Európy“, a možno ste sa pýtali na
jeho význam.
Zrejme len veľmi málo ľudí v Európe vie, že 9. mája 1950 sa
urobil prvý krok k tomu, čo je dnes známe ako Európska únia.
V tento deň v Paríži francúzsky minister zahraničných
vecí Robert Schuman predstavil svoj návrh na vytvorenie
organizovanej Európy, ktorá je nevyhnutná na zachovanie
mierových vzťahov.
Naša krajina bola prijatá do EÚ 1. mája 2004. V našej
triede IV.B sme si tiež pripomenuli tento sviatok pre nás
netradičným dňom. Celé to začalo ešte začiatkom marca, kedy
si žiaci vyžrebovali krajinu, o ktorej mali spraviť prezentáciu.
Každý žiak počas dvoch mesiacov, ktoré mal na vypracovanie
práce, získaval informácie a
obrázky prostredníctvom internetu,
časopisov, encyklopédií, návštevou
knižnice a na hodinách informatickej
výchovy, prípadne z iných zdrojov.
Pri získavaní informácií boli žiakom
nápomocní rodičia, starí rodičia,
starší súrodenci. Počas týchto
dvoch mesiacov mohli konzultovať
svoju prácu s triednou učiteľkou.
Zadanie žiakov veľmi zaujalo
a veľmi sa tešili na 11. máj, kedy sa
uskutočnila prezentácia projektov.
Na túto prezentáciu boli pozvaní
aj rodičia žiakov. Spoločnými
silami všetkých, hlavne usilovnou
prácou žiakov, sme nakoniec boli
svedkami veľmi pekne pripravených
projektov. Žiaci svoje projekty
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zvládli na výbornú. V rámci svojich možností sa dozvedeli
o týchto krajinách, akú majú polohu, faunu, ﬂóru, typické jedlá,
rôzne zaujímavosti z kultúry a samozrejme históriu krajiny.
Oboznámili sa s významnými osobnosťami pochádzajúcimi
z daných krajín (napr. známi herci, speváci, športovci...).
Týmto sa v podstate žiaci učia vystupovať na verejnosti
a prezentovať svoje vedomosti. Odmenou im bol potlesk
a nechýbalo ani malé občerstvenie. Samozrejme, ich snaha
bola odmenená známkou výborný.
Mgr. Katarína Pelikánová
triedna učiteľka
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Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka do stredných škôl
v školskom roku 2008/2009
V školskom roku 2008/2009 bolo v Základnej škole Výčapy - Opatovce 31 deviatakov - rozdelených do 2 tried:
9.A – 15 žiakov (cudzí jazyk: AJ) - triedna učiteľka - Mgr. M. Civáňová
9.B – 16 žiakov (cudzí jazyk: NJ) - triedna učiteľka - Mgr. V. Holeková
V 1. kole prijímacieho konania boli žiaci umiestnení do stredných škôl nasledovne:
Gymnázium Nitra, Párovská ul.:
- španielska trieda
- 1 žiak
- všeobecná trieda
- 1 žiak
Gymnázium sv. J.Kalazanského:
- všeobecná trieda
- 1 žiak
Obchodná akadémia Nitra
- 2 žiaci
Hotelová akadémia Nitra
- 2 žiaci
SPŠ stavebná Nitra
- 3 žiaci
SPŠ potravinárska Nitra
- 1 žiak
SOŠ veterinárna Nitra
- 1 žiak
Súkromná SOŠ ANIMUS Nitra - 3 žiaci
Súkromná SOŠ Topoľčany - učiteľstvo MŠ
a vychovávateľstvo - 2 žiačky
SOŠ s maturitou:
- čašník
- 1 žiak
- pracovník marketingu
- 1 žiak
- prevádzka a ekonomika dopravy
- 1 žiak
SOŠ bez maturity:
- autoopravári – mechanici, elektrikári, klampiari, čašníci,
cukrári
- 11 žiakov

Percentuálne SŠ s maturitou
SŠ bez maturity

65%
35%

V školskom roku 2008/2009 sa na osemročné
gymnáziá nehlásili žiadni žiaci.
Mgr. Mária Civáňová
výchovná poradkyňa

Darček pre mamičky
V každodennom zhone pod tlakom povinností si
mnohokrát ani neuvedomujeme, ako sa striedajú dni
pracovné i sviatočné. A takýmto sviatočným dňom bol
aj 10. máj 2009, kedy sme si pripomenuli deň, na ktorý
by sme nemali nikdy zabudnúť. Bol to sviatok našich
najdrahších bytostí, našich mamičiek – Deň matiek.
Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vychádzajúce
z milujúceho srdca. Srdcia našich mám sú pre
nás záhadou. Kde sa v nich berie toľko citu, lásky,
porozumenia, oddanosti, trpezlivosti, sily, obetavosti,
starostlivosti a vznešenosti? Materinskú lásku snáď ani
opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé,
trpí pre neprávosti, všetko znáša, vo všetko dúfa a všetko
vydrží. Nikdy nezahynie a nedá sa ničím nahradiť.
Mama spolu s nami prežíva našu radosť z úspechu,
ale aj smútok zo sklamania. Ale ako sa cíti ona sama, čo
vieme o jej smútku, nádeji... o jej citoch? Kedy naposledy

sme ju rozosmiali či prišli za ňou bez toho, že by sme
niečo chceli? Ruku na srdce, často sa to nestáva. Teraz
máme príležitosť povedať mame, čo k nej cítime.
...a možno pomôžu aj slová básnika...
Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík im rastú v teple pod rukami.
Zachovaj nám oboch rodičov, veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh: pre otca jednu, druhú mame.
Aj deti materskej školy prišli v ten sviatočný deň, Deň
matiek, vyjadriť svoju vďaku a lásku mamičkám a babičkám
malým kultúrnym darčekom. Oslávenkyniam uvili kyticu
z piesní, básní a tancov. A výrazom vďaky za starostlivosť,
lásku a obetavosť boli nielen piesne, básne a tance, ale aj
kvetinka pre mamičku a babičku.
Reč kvetín využili aj žiaci základnej školy, ktorou
sa svojim mamám a starým mamám v tento nedeľný
deň prihovorili. Kyticou slovenských, nemeckých
a anglických piesní, básní, tanca a scénok sa deti
snažili vyjadriť svoju vďaku a úctu .
A určite sa im to podarilo! Preplnená sála
poďakovala všetkým účinkujúcim silným potleskom.
Nejedna matka či stará mama odchádzala so slzami
dojatia z radostného kultúrneho predstavenia.
Mgr. Andrea Billíková
Helena Kováčová, riaditeľka MŠ
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Aj babičky oslavovali...

Deň matiek sme si pripomenuli aj v Základnej
organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska. Svoje členky
sme pozvali do pekne vyzdobenej sály kultúrneho domu.
Pripravený bol naozaj pestrý program. Najprv prítomné
členky privítal a pozdravil podpredseda ZO p. Miškolci.
Potom starosta obce p Ing. Jozef Holúbek predniesol
slávnostný prejav a s úctou a vďakou obdaril každú členku
karaﬁátom. V maďarskej reči sa prihovoril p. Magáth.
Členky speváckej skupiny NÁDEJ vystúpili s pásmom
„Našim mamám“. S peknými piesňami popretkávanými
krásnymi slovami básnikov prispeli k slávnostnej
atmosfére podujatia. Veľmi milé boli tanečné kreácie
malých krojovaných tanečných párov skupiny JUMBO,
ktorú vedie p. Mgr. Kováčová.
Kultúrny program zavŕšila módna prehliadka. Niekoľko

členiek ZO pod vedením p. Ing. Viery
Kunovej vtipným spôsobom potvrdilo
aktuálnosť porekadla „šaty robia
človeka“. Vhodnými modelmi na rôzne
príležitosti inšpirovali prítomné dámy.
Obdiv našim manekýnkam vyjadrili
diváci potleskom. Veľkým prekvapením
bolo aj občerstvenie – vkusne
vyzdobené pestré misy jednohubiek.
Rôzne druhy nátierok pripravili členky
výboru a speváckej skupiny, ktoré
zvládli vyhotovenie a aranžovanie mís
excelentne.
Súčasťou tohto podujatia bola
aj výstavka bábik a ručných prác – výšiviek a pleteného
oblečenia. „Čerešničkou“ bola výborná torta s nevestou
v koči, ktorú upiekla p. Čuláková. Pochutnali si na nej
všetky babičky. K dobrej nálade prispel aj p. Rapan hrou
na harmonike.
Bolo to popoludnie plné emócií, radosti a spokojnosti.
Za to patrí poďakovanie všetkým, ktorí toto podujatie
pripravili.
Dovoľte nám na záver zaželať všetkým ženám
pevné zdravie, lásku svojich blízkych
a ešte veľa spokojných dní, aby svojou prácou
a dôvtipom menili dni všedné na sviatočné.
výbor ZO JDS vo Výčapoch – Opatovciach

Behali aj mamičky s kočíkmi
Dňa 8. mája 2009 sa uskutočnil II. ročník BEHU ULICAMI Výčap – Opatoviec.
V peknom slnečnom počasí sa tejto akcie zúčastnilo 69 pretekárov.
Tento rok sme mali zastúpenie aj v kategórii rodičia s kočíkom, kde sa
víťazkou stala pani Rita Bedeová s dcérkou Juliankou.
V kategórii žiakov materskej školy zvíťazila Viktória Bušová a Dávidko Fiksel.
Najväčšie zastúpenie mali kategórie žiakov základnej školy. V jednotlivých
disciplínach boli víťazmi:
1. – 2. ročník – Nikoleta Bedeová a Adam Deset
3. – 4. ročník – Jana Miková a Adrián Čulák
5. – 6. ročník – Alexandra Lakatošová a Martin Čergeť
7. – 9. ročník – Natália Bušová a Andrej Gaži

Aj v tomto ročníku má absenciu kategória stredoškolákov,
ktorí boli v úlohe pozorovateľov. Ženy v kategórii do 40
rokov mali tiež zastúpenie a zvíťazila pani Hanka Fikselová,
nad 40 rokov zvíťazila Janka Tóthová, ktorá urobila pekné
gesto a pohár víťazky posunula vekovo staršej účastníčke
a celkovo 3. v poradí, pani Márii Kunovej.
Kategória mužov do 40 rokov zvíťazil Sven Jurkin a nad 40
rokov Boris Jurkin.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili
a tak aspoň trošku prispeli k svojmu zdraviu. Tešíme sa
znova o rok a opäť s vyššou účasťou.
Mária Franková
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Sviatok všetkých detí
Na celom svete oslavujú deti 1. júna svoj sviatok
– Medzinárodný deň detí.
Každú oslavu a s ňou spojené odovzdávanie
darčekov deti túžobne očakávajú. Tak tomu bolo aj
pri čakaní na oslavu Dňa detí v našej obci. Najskôr
sa s organizátormi zahrala predpoveď počasia,
pre ktorú prvý termín oslavy presunuli. Keďže
predpoveď počasia meteorológom nevyšla, boli deti
z neuskutočnenia „ich“ oslavy trochu sklamané. O to
väčšia ale bola ich radosť, keď sa oslavy konečne
začali. Tento rok sa niesli v znamení remesiel.
Krásne popoludnie hovoreným slovom otvoril pán
starosta Ing. Jozef Holúbek, tancom sa pridala tanečná
skupina JUMBO.
A potom sa mohlo začať súťažiť. Deti po zaregistrovaní
dostali kartičky a žetóny, na základe ktorých boli na
jednotlivých stanovištiach hodnotené. Po absolvovaní
všetkých súťaží väčšie deti odovzdali registračné
kartičky, dostali sladkú odmenu a na záver boli vyhlásení
najúspešnejší súťažiaci.
Menšie deti (do 8 rokov) mohli ísť po absolvovaní
všetkých súťaží nakupovať do „zázračného obchodu“.

Platidlom v tomto obchode boli opečiatkované žetóny,
ktoré mohli deti získať na jednotlivých stanovištiach.
V obchode mali stále plno a predavači nestačili dokladať
hračky a sladkosti. Všetky deti boli so svojím nákupom
nakoniec spokojné.
Po skončení súťaží sa deti mohli zabaviť na detskej
diskotéke alebo sa občerstviť v bufete, ktorého výťažok
bude použitý na nákup hračiek a pomôcok pre deti
v materskej škole.
Bolo to krásne popoludnie. Deti pri odchode domov
v rukách stískali hračky, ktoré si nielen samy kúpili, ba
dokonca si na ne aj samy zarobili. Nás usporiadateľov
vedomie šťastných detí hreje pri srdiečku a vieme,
že pre tie usmiate tváre detí to malo zmysel.
Na záver mi nedá nevysloviť poďakovanie pánovi
starostovi za jeho veľkú pomoc pri organizovaní
tohto popoludnia. Tiež nesmiem zabudnúť na
všetkých rodičov, ktorí bez nároku na odmenu prišli
a pomohli akýmkoľvek spôsobom pri príprave dňa
aj pre ich deti. Tiež ďakujem členom Klubu mladých
športových nádejí, ktorí pripravili súťaže pre väčšie
deti.
Tak zasa o rok...
Mgr. Jana Kunová

Zrkadlo futbalovej jari
V aprílovom čísle sme z technický
príčin neuverejnili hodnotenie zimnej
prípravy a prípravných zápasov.
V tomto čísle zhodnotíme celú jarnú
časť súťaže.
Mužstvo dospelých odštartovalo
jarnú časť z 3. miesta tabuľky. Našim
cieľom bolo toto miesto minimálne
udržať. Začiatok jarnej súťaže sme mali
striedavé výsledky, začo „vďačíme“ nekompletnej
zostave (zranenia, karty). Do 21. kola sme si držali
3. miesto a atakovali 2. miesto tabuľky. Prispeli
k tomu individuálne výsledky niektorých našich
hráčov. V prvom rade by som vyzdvihol strelecky
disponovaného Martonku, ktorému to tam celkom
slušne padalo. Ďalej by som vyzdvihol výkon nášho
brankára Pintéra, ktorý nás v nejednej chvíli podržal.
K dobrému výkonu niekedy prispel aj nevyspytateľný
Ešše, niekedy štvorgólový, inokedy „hľadajúci sa na
ihrisku“. Samozrejme, nedá sa hodnotiť výkon každého
jednotlivca, ale mužstvo ako celok bojovalo za seba.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klub
Chrenová
Alekšince
ýeĐadice
Výþapy - Opatovce
Lehota
Horný Ohaj
Janíkovce
Rumanová
Žitavany
Zbehy
SĐažany
Vinodol
TopoĐþianky
Klasov
ýechynce
Jarok

Z
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

V
20
15
15
14
14
13
12
11
12
10
11
8
11
10
11
1

R
6
6
5
7
6
7
8
9
5
10
6
14
4
6
2
3

P
4
9
10
9
10
10
10
10
13
10
13
8
15
14
17
26

Skóre
69 : 34
61 : 43
58 : 54
79 : 53
80 : 58
49 : 46
59 : 45
57 : 62
59 : 70
71 : 44
41 : 50
43 : 42
53 : 70
53 : 63
45 : 60
18 : 101

B
66
51
50
49
48
46
44
42
41
40
39
38
37
36
35
6
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Ako každú sezónu, smolový zápas sme si vybrali aj
túto jar. Týmto mám na mysli, domáci zápas s Vinodolom.
Nielen „údajné ovplyvňovanie výsledku zápasu“, ale aj
katastrofálny výkon rozhodcu, prispel k veľkej nervozite,
čo vyústilo do konﬂiktu medzi hráčom a rozhodcom. Z toho
pre nás vyplynul disciplinárny trest (zastavenie činnosti
hráča na 4 mesiace, 100 € pokuty a odrátanie 3 bodov
na konci súťaže). Tieto 3 body nám v konečnom účtovaní
chýbali k dosiahnutiu 3. miesta.
Druhá polovica jarnej časti sa niesla v kľudnejšom duchu.
Mrzí nás jedine domáca prehra s Alekšincami, ale proti
tradičným rivalom, ako Zbehy, Chrenová, sme jednoznačne
mali navrch, o čom hovoria výsledky 6:3 a 6:1.
Aj napriek tomu, že sme nezískali bronz, máme kráľa
strelcov okresnej súťaže. Náš hráč Juraj Martonka napol
sieť súperov 34-krát, čo je výnimočný výkon. Ako sám hráč
pripomenul, vďačí za to celému mužstvu.
Po ukončení súťaže sme sa zúčastnili Jánskeho turnaja
v Horných Lefantovciach, ktorý radšej necháme bez
komentára.

Mužstvo dorastu i na jar pokračovalo v rovnakom duchu,
ako na jeseň, a v priebehu pätnástich kôl potvrdilo líderstvo
v okresnej súťaži skupiny A. Za úspešné účinkovanie
dorastu patrí vďaka rodičom niektorých hráčov, ktorí sa
starali o chod mužstva. Spomenul by som najmä p. Tótha
s manželkou, p. Torišku, p. Kunu a p. Klenku.
Tým, že dorastenci vyhrali svoju skupinu, mohli sa
27. júna zúčastniť turnaja s víťazmi ostatných dvoch
skupín, teda súpermi z Ivanky a Jelenca. V obidvoch
zápasoch slávili naši dorastenci víťazstvo 2:0 resp. 3:0.
O úspešné zásahy sa postarali v prvom zápase Toriška,
Molnár a v druhom Kováč, Herceg a Kuna. Týmito
víťazstvami sa dorastenci stali víťazmi báraže o postup do
5. ligy Juh, ale z realizačných dôvodov sme tento postup
prenechali mužstvu Ivanky. I napriek tomu patrí vďaka
našim dorastencom za úspešné reprezentovanie obce
v okresnej súťaži.
Ďakujeme za podporu a priazeň a prajeme príjemné
leto.
Stanislav Balko

Poľovnícke združenie Výčapy - Opatovce

Poľovnícke združenie Výčapy – Opatovce ako
organizačná jednotka Slovenského poľovníckeho
zväzu, ktorého poslaním je ochrana prírody, životného
prostredia, chov a starostlivosť o zver, v súčasnej dobe
obhospodaruje cca 1 400 ha poľovnej plochy, z toho 6 ha
tvorí vodná plocha.
Poľovnícke združenie Výčapy – Opatovce je uznané
ako poľný revír, v ktorom sa chová malá úžitková
zver: zajac poľný a bažant poľovný. Ako zver
raticovú zaraďujeme do nášho chovu srnca
lesného európskeho. V období pestovania
poľnohospodárskych kultúr,
okrem spomenutej
zveri, sa v našom revíri nachádza zver diviačia a
jelenia. Vodná plocha nám otvára chov kačice divej.
Nemôžeme zabudnúť ani na predátorov, ktorých
však poľovníci neodsudzujú. V prírode vykonávajú
dôležitú sanitárnu činnosť. Do tejto kategórie
zaraďujeme zo srstnatej zvere líšku hrdzavú, kunu
lesnú (skalnú) a jazveca lesného. Z vodnej plochy
je to ondatra pižmová a vydra riečna, ktorá je
v súčasnej dobe veľmi vzácna a chránená.
Chov a starostlivosť o zver je prvoradou úlohou
všetkých poľovníkov. Pre tieto účely sú v poľovnom
revíri vybudované zariadenia – krmelce, zásypce,
sklad krmiva. V súčinnosti s Poľnohospodárskym
podielnickým družstvom Výčapy – Opatovce je
zabezpečovanie a uskladnenie krmiva na vysokej
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úrovni.
Samozrejmosťou je aj poľovnícke strelectvo,
ktoré je riadené osobitnými predpismi.
Poľovnícka zbraň môže byť veľmi nebezpečná,
ak sa používa neodborne a nezodpovedne.
O tom, že poľovníctvo nie je len o predpisoch
a pravidlách, ale aj o kultúre a záujme
prezentovať poľovníctvo ako životný štýl, ktorý
obohacuje človeka, sme verejnosť presvedčili
30. mája 2009 na I. ročníku poľovníckeho
majálesu organizovanom naším združením.
Všetkých priaznivcov privítala vyzdobená sála,
ukážky poľovníckych trofejí, ochutnávka vína a
poľovnícke špeciality. Zábava končila v ranných
hodinách a veríme, že sa táto tradícia ujme
a vytvorí pevnejšie puto medzi poľovníkmi a občanmi
našej obce. Už teraz môžeme potešiť našich priaznivcov
pripravovanými aktivitami: poľovníckou guláš-párty,
Katarínskou zábavou a ďalšími pripravovanými akciami.
Poľovnícke združenie
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
od 21. marca 2009 do 19. júna 2009

Vitajte na svete...
Matúš Kušnír
Emma Emilia Elizabeth Erdődy

Veľa lásky a porozumenia...
Marek Rolfes a Anna Križanová
Marek Lukáč a Katarína Dávidová

Nové prevádzky v obci
Globálnym cieľom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Výčapy
– Opatovce, vypracovaným na programové obdobie rokov 2007 až 2013 je, aby
sa naša obec rozvíjala a to tak, aby vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce
so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov, v súlade s ochranou životného
prostredia a využívaním kultúrneho, historického a prírodného dedičstva obce.
Predmetný dokument vo svojom obsahu na strane jednej špeciﬁkuje hlavné
zámery a ciele obce Výčapy – Opatovce v uvedenom období, avšak na strane
druhej vymedzuje i hlavné problémy života obce.
Na základe vykonaných analýz stavu obce jednou z kľúčových priorít pre
zabezpečenia zvýšenia ekonomického a hospodárskeho rozvoja obce by mala
byť i podpora rozvoja obchodu a základných služieb a s tým spojené i skvalitnenie
poskytovaných služieb na území obce ako aj zabezpečenie takých služieb, ktoré
v súčasnosti v obci absentujú.
Je preto potešujúce, ak v obci pribúdajú nové služby.
Dňa 22. mája 2009 bola za prítomnosti zástupcov ﬁriem Sigma Pumpy
Hranice, Grundfos a ďalších významných dodávateľov a odberateľov čerpacej
techniky slávnostne otvorená prevádzka ﬁrmy Branislav Németh – Sigmonet.
Hlavným zameraním ﬁrmy je predaj a servis čerpadiel komerčného charakteru,
ktoré sú bežne používané v domácnostiach pri zásobovaní vodou, zavlažovaní,
čerpaní splaškov, fekálií a pod.
Naša ﬁrma zaradila do predajného sortimentu len kvalitné čerpadlá, ktoré
vynikajú prevádzkovou spoľahlivosťou, zvýšenou životnosťou, dizajnom a
bezpečnosťou pri ich používaní. Značka výrobkov ﬁriem Sigma Pumpy Hranice,
Sigma Lutín, Grundfos, Wilo a pod. sú zárukou kvality a spoľahlivosti. Na výrobky
týchto ﬁriem dokážeme promtne zabezpečiť kompletné náhradné diely, ktoré
používame v našej servisnej činnosti pri výmene a montáži a ktoré sú bežne
dostupné v predajni.

Zostanete v našich spomienkach...
Ernest Buday, Jozef Macho,
Rozália Tóthová, Imrich Dávid
Vývoz komunálneho odpadu
v mesiacoch júl – september 2009
06. 07. 2009 Pondelok

TKO

20. 07. 2009 Pondelok

TKO

03. 08. 2009 Pondelok

TKO

17. 08. 2009 Pondelok

TKO

26. 08. 2009

Plasty

Streda

31. 08. 2009 Pondelok

TKO

14. 09. 2009 Pondelok

TKO

28. 09. 2009 Pondelok

TKO

Vývoz papiera a skla
sa uskutoční
vo štvrtok 1. októbra 2009
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Občania širokého okolia ako i obce Výčapy - Opatovce môžu využiť naše služby
v poradenskej činnosti, kde im ochotne poradíme pri výbere čerpadla, spôsobe
a účelu použitia, životnosti určitých typov ako i cien. Veľký prínos pre občana je,
že na u nás zakúpené čerpadlá poskytujeme kompletný servis, vrátane montáže
za prijateľné ceny a štandardné záručné podmienky 24 mesiacov.
Firma Branislav Németh – Sigmonet má viac ako 10-ročnú tradíciu. Občanov
ubezpečujeme, že naše služby budeme naďalej vylepšovať a zdokonaľovať,
a tak ich požiadavky a potreby plne uspokojovať.
Názov ﬁrmy:
Branislav Németh – Sigmonet
Sídlo ﬁrmy:
Dolné Lefantovce č. 628
Sídlo prevádzky:
predaj a servis čerpacej techniky
951 44 Výčapy - Opatovce č. 40
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Urban, Urban, nalej vína...
Ľudová pranostika hovorí, že jasné slnce na Urbana
hojnosť dobrého vína znamená.
Už desať rokov sa rok čo rok schádzajú ľudia vo
vinohrade, aby si pripomenuli sviatok svätého Urbana,
patróna vinohradníkov. V sobotu popoludní, dňa 23. mája
2009, sa pri príležitosti jubilea vo vinohrade prvýkrát konala
svätá omša, ktorú celebroval pán dekan Brenkus. Majitelia
vinohradov, milovníci vína, ale aj ostatní ľudia z dediny sa
zišli vo vinohrade, aby so spoločnými modlitbami prosili
o dobrú úrodu.
A potom si už prítomní zasadli k prestretým stolom,
pochutnali si na dobrom guláši, nechýbali sladké koláčiky
a slané pagáče. A, samozrejme, ani ochutnávka lahodného
vína. Je príjemné posedieť si s priateľmi pri poháriku
aromatického vína, keď sú už jarné práce hotové. Ale ani
v lete nemožno zaháľať. A vinobranie na jeseň, keď sa
tešíme zo sladkých bobúľ hrozna, je zaslúženou odmenou
za celoročnú ťažkú prácu.
Buď pozdravená, svätá zeme hlina,
za zázrak viničný, za poéziu vína.
Ing. Gabriela Jánošková

V Rajeckej Lesnej po druhýkrát
Areál Baziliky narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej
sa stal 9. mája miestom konania veľkolepej akcie. Misijnej
púte detí, ktorú každoročne organizuje Hnutie kresťanských
spoločenstiev mládeže, eRko. Ten tohtoročný ôsmy ročník
prilákal na pútnické miesto vyše 3600 detí z rôznych kútov
Slovenska, väčších i menších účastníkov Dobrej noviny,
teda koledníckej akcie na pomoc misiám v Afrike. Vďaka
minuloročnému výťažku zo zbierky podporí eRko 19 projektov
na pomoc ľuďom v núdzi v Keni, v Ugande a Južnom Sudáne.
Vráťme sa však domov na Slovensko, presnejšie k tridsiatim
malým pútnikom z výčapskej a jelšovskej farnosti, ktorí v
spomenutú sobotu tvorili časť tak veľkého spoločenstva viery.
Atmosféra detskej púte je každý rok neopakovateľná, tú
tohtoročnú sprevádzala téma “Putovanie svätého Pavla“.

...a tým sa začalo i naše putovanie...
Najprv sme sa v katechézach oboznámili so životom a
putovaním svätého Pavla, apoštola národov, a potom sme
pokračovali po siedmich cirkevných pamiatkach v okolí.
S obdivom sme si prezreli Slovenský betlehem ako
učebnicu histórie a ukážku rezbárskeho umenia Jozefa
Pekaru, v ktorom sa spája narodenie malého Ježiška
s históriou a životom slovenského národa. Pokračovali
sme štrnástimi zastaveniami Krížovej cesty v miestnej
Kalvárii, zastavili sa pri Kaplnke Nanebostúpenia Pána a
cestou späť sa osviežili prameňom priezračnej vody, ktorý
vyviera pod Kaplnkou Lurdskej Panny Márie a nezamŕza ani
v najtuhších zimách.
Naše putovanie vyvrcholilo slávením svätej omše, ktorú
celebroval žilinský diecézny biskup Mons.
Tomáš Galis. Otec biskup vyzdvihol silu
detskej modlitby v jednoduchosti a dôvere
a označil deti za nositeľov pokoja.
V závere nás všetkých vyzval, aby sme
sa modlili za pokoj v rodinách i v celom
svete.
Ako svoj obetný dar sme ponúkli
zdravotnícke obväzy, ktoré poputujú
slovenským charitatívnym zariadeniam.
Tohtoročná púť bola pre všetky
deti
zaručene
veľkým
zážitkom,
povzbudením vo viere a určite
i svedectvom, akou radostnou cestou
viery vedia kráčať spolu malí i veľkí.
Mgr. Patrícia Halászová
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