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ŠTVRŤROČNÍK OBCE VÝČAPY - OPATOVCE

VII. ČÍSLO

NEPREDAJNÉ

OKTÓBER 2009

OSLAVY 770. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI VÝČAPY – OPATOVCE
Tento rok si naša obec pripomenula 770. výročie prvej
písomnej zmienky o obci Výčapy – Opatovce. Už od júna
sa pravidelne schádzal organizačný výbor, aby na jeseň
pripravil dôstojné a pre všetky generácie pútavé oslavy.
Ani upršaný piatok nezabránil tomu, aby sa námestie okolo
zrekonštruovaného barokového kaštieľa z 18. storočia
slávnostne vyzdobilo zeleným brečtanom a vo farbami
našej obecnej vlajky, bielej, žltej, červenej a zelenej.

históriu barokového kaštieľa z 18. storočia a jeho
súčasnú rekonštrukciu na priestory obecného úradu.
Pásku prestrihli prednosta obvodného úradu v Nitre Juraj
Horváth a starosta obce. Slávnostnému aktu sa prizerali
pozvaní starostovia okolitých obcí, hostia, poslanci
obecného zastupiteľstva, ale aj veľký počet prítomných
obyvateľov obce. A potom sa už otvorili dvere a každý
záujemca si mohol prezrieť vnútorné priestory a zobrať

A nastalo slnečné sobotné ráno, 12. septembra 2009,
prvý deň osláv. Už o deviatej hodine sa na námestí okolo
kaštieľa otvoril jarmok ľudových remesiel, kde si mohli
návštevníci nielen pozrieť výrobky drevorezbára, hrnčiara,
umeleckého kováča, háčkované ozdoby, výrobky zo
slamy, dreva, ale mohli si ich aj zakúpiť. Mnohí netušili,
aký umelecký talent majú aj niektorí obyvatelia našej
obce. Deťom sa najviac páčili pestrofarebné balóny.
O desiatej hodine po zaznení hymny, pripochodovali
mažoretky. Próza a pieseň Aká si mi krásna v podaní
speváckej skupiny Nádej dotvorili slávnostnú atmosféru.
Starosta obce Ing. Jozef Holúbek v príhovore pripomenul

si upomienkové predmety. Na paneloch, vystavených na
chodbe, sa prestavili spoločenské a záujmové organizácie
obce. O svojej organizácii, o akciách, o úspechoch v texte
aj na fotkách sa predviedli Základná organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska, spevácka skupina Nádej, folklórna
skupina Nefelejcs, občianske združenie Škôlkarik,
mažoretky Mirabell, tanečný krúžok Jumbo, 26. zbor Sv.
Cyrila a Metoda, Základná organizácia Slovenský zväz
záhradkárov. Zatiaľ v okolí kaštieľa dievky oblečené
v historických výčapských krojoch ponúkali prítomných
hostí koláčikmi a pagáčikmi. Krojovaní mládenci nalievali
chutný burčiak.
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O jedenástej hodine sa uskutočnilo slávnostné
zasadnutie obecného zastupiteľstva za prítomnosti
pozvaných hostí. Starosta v príhovore spomenul bohatú
históriu našej obce. Zástupcovia
spoločenských organizácií ZO
Jednota dôchodcov Slovenska,
Nádej, FC Výčapy – Opatovce,
Škôlkarik,
Nefelejcs,
ZO
Slovenského zväzu záhradkárov
prevzali ďakovný list za šírenie
dobrého mena obce.
Športové a kultúrne popoludnie
sa začalo na ihrisku o štrnástej
hodine. Deti neopúšťali nafukovací
hrad a šmykľavku. Vystáli si dlhý
rad pri maľovaní na tvár. Zahrali
sa so stavebnicami a loptami.
Pod dozorom poľovníkov si mohli
zastrieľať zo vzduchovky na
terče. A k tomu všetkému balóny
a sladká cukrová vata.Vyhliadkový
vláčik, ktorý jazdil po dedine, bol
plný nielen detí, ale aj dospelých.
Kto vyhladol, mohol si posedieť
a pochutnať na čerstvých
zabíjačkových
špecialitách.
Podávali sa jaternice, klobásky, guláš, nechýbalo pivo.
V podvečer o sedemnástej hodine sa mládež tešila
na koncert skupiny Metropolis. Aj keď slnko zapadlo
a unavené deti už išli domov, zábava sa neskončila.
O dvadsiatej hodine sa v sále kultúrneho domu rozprúdila
ľudová veselica so skupinou Domino band. Tancovali
nielen tí, skôr narodení, ale zabávala sa aj mládež,
dokonca aj niektoré deti. Hudba hrala do skorých
ranných hodín.
Na druhý deň, v nedeľu 13. septembra 2009, o pol
jedenástej hodine dekan Peter Brenkus celebroval

slávnostnú svätú omšu. Kazateľom bol člen rádu
Paulínov, páter Wieslaw Zajac. Po slávnostnom
požehnaní sme sa presunuli na námestie pred obecný
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úrad. Pán dekan posvätil obnovené priestory, ktoré majú
slúžiť obyvateľom obce.
Oslavy vyvrcholili o pätnástej hodine slávnostnou

akadémiou v sále kultúrneho domu. Kulisy na javisku
znázorňovali historický sedliacky dvor a kuchynský kútik
s pecou. Po trávniciach v podaní speváckej skupiny Nádej
sa prítomným prihovoril starosta obce. Za pozvanie
poďakoval predseda Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milan Belica. A potom sa slova ujali moderátori
popoludnia, Jana Kunová a Ján Rapan. V programe
vystupovali zástupcovia viacerých generácií z našej
obce, ktorí už dosiahli nemalé úspechy. Báseň predniesla
Andrejka Angermayerová. Folklórna skupina Nefelejcs
nás zabavila pásmom Ľudovej veselice. Zaspievali Laura
Piterková a Lucia Kondelová. Hrabačky
predviedla spevácka skupina Nádej. Po nich
nasledovali deti zo spevokolu Majáčik.
Záver patril veselým ľudovkám v podaní
detského tanečného súboru Jumbo. Potlesk
spokojných divákov ukončil slávnostný
program.
Jesenné dni hýria farbami a pokiaľ
ich zlátia lúče slnka, každý je šťastný
a spokojný. Lúčmi slnka boli zaliate aj
uplynulé dni osláv. Ich program bol pestrý.
Prelínali sa dôstojné oslavy so športovými
akciami a vyvrcholil kultúrnym programom
v
podaní
talentovaných
obyvateľov
našej obce. Veľká vďaka patrí všetkým
organizátorom, každému, kto priložil ruku
k dielu, aby sa táto akcia vydarila, aby sme
si dôstojne a slávnostne pripomenuli toto
krásne výročie.

Ing. Gabriela Jánošková
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Starosta obce informuje .....
– 26. jún 2009 – na 19. zasadnutí obecného zastupiteľstva
bola schválená úprava rozpočtu obce za rok 2009,
uskutočnil sa výber nájomcu na prenájom priestorov kina
na základe vyhlásenej verejnej súťaže, bol schválený
okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu obce
oprávnený vykonávať.
– 27. júl 2009 – obec obdržala informáciu hodnotiacej
komisie o zaradení nášho projektu „Energetická
efektívnosť vo verejných budovách“ do zásobníka
projektov, v rámci ktorého bude v následnom období na
budove kultúrneho domu vykonaná výmena ostatných
okien ako i vonkajšie zateplenie budovy a strechy.
– 14. august 2009 – na 20. zasadnutí obecného
zastupiteľstva bol prejednaný rozbor hospodárenia obce
za I. polrok 2009, bolo prijaté VZN č.4/2009 o mieste
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, výške príspevku na pobyt
dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni, bolo schválené zapožičanie
časti nehnuteľnosti vo vlastníctve obce pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Všetkých svätých Výčapy
- Opatovce za účelom realizácie plánovanej výstavby
kostola,
– 11. september 2009 – Riadiaci orgán pre ROP
uverejnil zoznam schválených žiadostí o nenávratné
ﬁnančné prostriedky v rámci výzvy ROP-1.1-2009/01 na
opatrenie Infraštruktúra vzdelávania. Medzi schválenými
projektami je i projekt „Rekonštrukcia a modernizácia
objektu Základnej školy Výčapy - Opatovce“
Žiadosť o poskytnutie nenávratných ﬁnančných
prostriedkov na realizáciu projektu „Rekonštrukcia

a modernizácia objektu Základnej školy Výčapy Opatovce“ bola podaná dňa 2. júna 2009. Projekt bol
podaný v rámci jediného hodnotiaceho kola Opatrenia
1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Celkové náklady projektu
sú vo výške 610 856,65 €. Nenávratný ﬁnančný príspevok
predstavuje 95 % z celkových nákladov, t.j. 580 313,82 €.
Spoluﬁnancovanie obce je vo výške 5 %, t.j. 30 542,83 €..
Cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných
služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom
rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie základnej
školy, vrátane jej vybavenia.
Hlavné aktivity projektu: výmena výplní otvorov /okien
a dverí/, výmena drevených podláh za PVC, zateplenie
obvodových stien a nanesenie novej omietky, výmena
krovu na starej časti budovy a zastrešenie prístavby
budovy s rovnou strechou, vybavenie interiérov novým
zariadením a informačno-komunikačnou technikou.
V rámci týchto aktivít bude objekt zateplený, strecha
zrekonštruovaná, okná a dvere kompletne vymenené
a bude vybudovaný bezbariérový prístup. Realizáciou
dôjde k zníženiu energetickej náročnosti o 64,3 %.
Interiér bude vybavený novým zariadením a dôjde
k vybudovaniu špecializovaných učební zameraných
na jazyky a informatiku. Predmetom projektu bude
aj obstaranie informačno-komunikačnej techniky –
počítačov, projektora, vizualizéra a interaktívnej tabule,
čo významne prispeje k skvalitneniu výučby a naplneniu
cieľov horizontálnej priority rozvoja informačnej
spoločnosti.
Predpokladaný termín uskutočnenia prác je apríl až
september 2010.

OSLAVY 65. VÝROČIA SNP A DŇA ÚSTAVY SR
Tento rok sme si pripomenuli už 65. výročie SNP a
súčasne aj Deň Ústavy SR, ktorým je 1. september.
Celý posledný augustový týždeň sa, v našej obci,
niesol v znamení príprav na oslavy tohto významného
výročia. Aby som bola konkrétnejšia: bolo potrebné
vyčistiť a upraviť pomník padlých hrdinov a jeho okolie,
pripraviť lampióny na tradičný lampiónový sprievod,
zabezpečiť občerstvenie na
opekačku, vykonať úpravu
ihriska a v neposlednom
rade pripraviť aj kopu
dreva potrebného na vatru
zvrchovanosti a na malé
vatry pre deti na opekanie
špekáčikov.
29. augusta – v deň výročia
SNP – nám nepriaznivé
počasie
zmarilo
všetky
naše plány pripravovaných
osláv. Z tohoto dôvodu sme
museli oslavy SNP preložiť
na pondelok 31. augusta.
Pamiatku hrdinov padlých v
SNP sme si uctili slávnostným
kladením venca k pomníku,
ktorého sme sa zúčastnili v

podvečer 29. augusta. Po doznení hymny SR sme si
vypočuli slávnostný príhovor starostu obce Ing. Jozefa
Holúbka, v ktorom nám priblížil priebeh významných
udalostí, ktoré sa odohrali pred šesťdesiatimi piatimi
rokmi.
V predvečer Dňa Ústavy SR, v pondelok 31. augusta
o 19.00 hod., sme sa všetci zišli v areáli futbalového
ihriska, kde bola už pripravená
vatra zvrchovanosti. Po jej
zapálení,
starostom
obce,
nasledovala oslava ako sa
patrí. Najviac si to všetko užili
naše deti. Aj keď im tentokrát
chýbal už tradičný lampiónový
sprievod, veselo sa zabávali pri
opekaní špekáčikov. Najväčšiu
radosť mali z ohňostroja,
ktorý po zotmení slávnostne
rozžiaril celú oblohu nad našou
dedinou.
Takáto zábava detí aj
dospelých plná radosti, smiechu
a veselej vravy, trvala až do
neskorých nočných hodín.
Štefánia Fraňová
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Obecný úrad v nových priestoroch
Od 2. septembra 2009 je
obecný úrad presťahovaný do
zrekonštruovaných
priestorov
barokového kaštieľa.
So samotnou myšlienkou, rekonštrukciou
kaštieľa na obecný dom, začal bývalý
starosta pán Ernest Hupka ešte v roku
2003 a to vypracovaním projektovej
dokumentácie a napokon v roku 2007 i
samotnou realizáciou. Na rekonštrukciu
budovy boli rôzne názory, či budovu
zrekonštruovať, alebo celkom zbúrať.
Až napokon obecné zastupiteľstvo v
roku 2007 rozhodlo o rekonštrukcii
chátrajúcej budovy na obecný dom.
Keďže budova kaštieľa nie je
zaradená medzi kultúrne pamiatky,
obec si na rekonštrukciu nemohla
podať projekt, nakoľko sa nedala
zaradiť do žiadnej z výziev, ktoré boli
vyhlásené Ministerstvom výstavby

a regionálneho rozvoja SR. Celkové
náklady na rekonštrukciu budovy boli
403 117,73 €, z toho obec zaplatila
z vlastných zdrojov 71 178,54 €
a ostatnú časť ﬁnancovania vykryla
úverovým zaťažením obce vo výške
331 939,19 €. Samotnú rekonštrukciu
budovy prevádzala ﬁrma STAVECO
spol. s r.o. Topoľčany, ktorá začala
v roku 2007 a bola ukončená v roku
2008.
Zrekonštruovaním spomínaného
kaštieľa sa dosiahli priestrannejšie
miestnosti kancelárií obecného
úradu, zasadačky, archívu, ako
i bezbariérový vstup pre imobilných
občanov.

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA
od 20. júna 2009
do 18. septembra 2009

Vitajte na svete ...
Juraj Ďurčo, Sarah Gregorová,
Daniela Krnčanová, Nela Lénartová,
Milan Tujvel, Matúš Boldiš, Marek
Jánošík, René Hazucha

Jarmila Bernátová
prednostka OcÚ

Veľa lásky a porozumenia ...
Martin Vozár a Jana Fikselová

Zostanete v našich spomienkach ...
Etela Magáthová, Erika Gráfelová
Korešpondenčná adresa
obecného úradu:
Obec Výčapy – Opatovce
Obecný úrad Výčapy - Opatovce
Výčapy – Opatovce 467
951 44 Výčapy – Opatovce
Úradné hodiny:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

08.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Nestránkový deň
08.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Nestránkový deň
8.00 – 12.00
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Bioodpad a jeho nástrahy
Prišla jeseň a s ňou i obdobie zvýšenej tvorby a
likvidácie biologického odpadu, kde podľa zákona
č.223/2001 Z.z. o odpadoch patrí aj odpad zo záhrad,
parkov, cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a občianskych
združení, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.
Biologický odpad tvorí až 45 % všetkých komunálnych
odpadov.
Nakoľko zákon o odpadoch zakazuje od 1. 1. 2006
biologický odpad spaľovať, jeho likvidácia sa tak
stala problémom, ktorý bolo treba efektívne riešiť.
Od uvedeného dátumu sa stali obce povinnými
zabezpečovať zhodnocovanie biologických odpadov na
svojom území.
Inak tomu nie je ani v našej obci, a tak na základe
platného zákona o odpadoch, obec v priestoroch pri
čističke odpadových vôd vytvorila skládku biologicky
rozložiteľného odpadu. Skládka bola vytvorená v súlade
s plánovaným zámerom Ponitrianskeho združenia pre
separovaný zber a nakladanie s odpadmi, ktorého
členom je i naša obec. Cieľom tohto zámeru bolo vytvoriť
v katastri našej obce kompostáreň pre všetky obce
tohto združenia. Za týmto účelom bol i spoločnosťou
ENVI-GEOS NITRA, s.r.o. v období rokov 2007 až 2008
spracovaný a následne i podaný projekt na vytvorenie
kompostárne. Nakoľko tento projekt nebol úspešný,
v ďalšom období bude potrebné tak problematiku
odpadového hospodárstva našej obce riešiť iným
alternatívnym riešením. Ako najschodnejšie sa javí
v tomto smere vybudovanie zberného dvora. Vytvorenie
tohto by napomohlo jednak triediť odpad pre recykláciu
a kompostovanie a v neposlednom rade vyriešiť
i jeden z najakútnejších problémov, ktorým je likvidácia
stavebného odpadu.
Skôr však ako dôjde v našej obci k realizácii
vybudovania zberného dvora, dovolím si vás,
vážení spoluobčania, touto cestou vyzvať jednak
na dodržiavanie zásad správneho kompostovania
a s tým súvisiacim navážaním na túto vytvorenú skládku
len na kompostovanie vhodného materiálu. Nie však
skla, nábytku, pneumatík, papiera, zvyškov stavebného
materiálu, PVC !!!
Materiálom vhodným na kompostovanie je:

odpad zo záhrad – pokosená tráva, zvyšky zeleniny,
opadané ovocie, zvädnuté rastlinné časti, odrezané
časti vetiev, lístie, kvety, vypletá burina, opotrebovaná
zemina z kvetináčov
iný organický materiál – hobliny, drevené piliny, popol
z dreva, hnoj a trus
kuchynské a domové odpady – zvyšky a odrezky
z čistenia ovocia a zeleniny, usadeniny z kávy, zvyšky
vlny, vlasov a papier.
V súvislosti s problematikou odpadového hospodárstva
obecný úrad zabezpečuje komplexný odvoz a likvidáciu
odpadov. Aj napriek tomu viacerí naši spoluobčania
vyvážajú odpad do rôznych častí obce, sypú ho vedľa
ciest, do prírody, čím nielenže kazia vzhľad okolia obce,
ničia životné prostredie a spodné vody, ale vytvárajú
priestor na množenie sa hlodavcov a tým ohrozujú
svoje zdravie ako i zdravie svojich detí.
Verím však, že pri pohľade na vytvorené divoké
skládky, nachádzajúce sa v katastri našej obce ako
i pri pohľade na kopy ďalej nespracovateľného
odpadu pri čističke odpadových vôd, viacerí občania
pochopia zmysel tohto článku. Je nevyhnutné, aby sme
si všetci uvedomili nielen potrebu plnenia ustanovení
zákona o odpadoch. Nejde tu len o literu zákona, ale
predovšetkým o naše prostredie a zbytočne vyhodené
peniaze na jeho likvidáciu, ktoré by sa mohli použiť
na iné účely.

Obecný úrad žiada občanov,
ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti
a poplatok za komunálny odpad,
aby tieto nedoplatky uhradili
v pokladni obecného úradu počas
stránkových dní
alebo na číslo účtu:
8003994/5200.

Vývoz komunálneho odpadu
v mesiacoch október – december 2009
12. 10. 2009

Pondelok

TKO

26. 10. 2009

Pondelok

TKO

28. 10. 2009

Streda

Plasty

09. 11. 2009

Pondelok

TKO

23. 11. 2009

Pondelok

TKO

07. 12. 2009

Pondelok

TKO

21. 12. 2009

Pondelok

TKO

30. 12. 2009

Streda

Plasty
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September v materskej škole
Dňa 2. septembra 2009 sa začal nový školský rok.
V materskej škole je v tomto školskom roku zapísaných
63 detí vo veku od troch do šesť rokov. Predprimárne
vzdelávanie ukončilo 19 detí, odklad povinnej školskej
dochádzky nemalo žiadne dieťa.
So strachom v očiach prichádzali sviatočne
oblečené novoprijaté deti do našej materskej školy
a tie ostatné, ktoré už pokračujú v dochádzke druhý
alebo aj tretí rok, vedeli čo ich čaká v jednotlivých
triedach. Každé z nich však bolo zvedavé, ktorá pani
učiteľka ich privíta v triede, do ktorej budú každý deň
prichádzať v sprievode svojej mamičky alebo otecka.
Posledný pohľad na mamičku, bozk na líčko a dvere
do triedy sa otvorili. Deti vítala pani učiteľka, odviedla
ich k ostatným deťom, ktoré sa už hrali v kolektíve

Vlasta Sahulčíková - vedúca ZŠS, účtovníčka
Blažena Gálová – hlavná kuchárka
Margita Desatová – prev. zamestnanec ŠJ
Mária Dávidová – prev. zamestnanec ŠJ
Helena Bellérová – školníčka, kurič
Šarlota Horáková – upratovačka, práčka.

a spoznávali nových kamarátov.
Výchovno - vzdelávaciu činnosť v triedach
materskej školy zabezpečuje kolektív pedagogických
zamestnancov:
• v 1.triede Mgr. Jana Kunová a Katarína Bukovcová,
ktorá doplnila náš pedagogický kolektív od septembra
2009,
• v 2.triede pôsobí Helena Kováčová a Mgr. Katarína
Candráková,
• v 3.triede pôsobí Bc. Mária Beňová a Bc. Erika
Machová.

v spoločnosti a uľahčiť im plynulú adaptáciu na vstup
do základnej školy. Čaká nás náročná práca, mnoho
zaujímavých podujatí v materskej škole ale aj mimo
nej. Tešíme sa na spoločné podujatia pre rodičov
a deti pripravované na pôde materskej školy. Verím, že
splníme očakávania a túžby našich najmenších, ale aj
rodičovskej verejnosti.
Prajem celému kolektívu zamestnancov veľa
dobrých detí, veľa trpezlivosti a tvorivých síl
v každodennej práci, deťom veľa príjemných zážitkov
a krásne prežitých dní v materskej škole.

Stravovanie detí a hygienu prostredia zabezpečuje
kolektív prevádzkových zamestnancov materskej
školy:

Helena Kováčová
riaditeľka materskej školy

V tomto školskom roku budeme výchovnovzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať podľa
školského vzdelávacieho programu pod názvom
„Cestujeme svetom“, ktorý si náš pedagogický
kolektív vypracoval podľa Štátneho vzdelávacieho
programu ISCED 0. Našim cieľom je dosiahnuť
priaznivú sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň
detí hrou a zážitkovým učením. Pripraviť deti na život

Život obce
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Začal sa písať školský rok 2009/2010
Žiaci našej školy s radosťou vstúpili do nového
školského roka. Jeho otvorenia sa zúčastnili naši vážení
hostia: Ing. Jozef Holúbek, starosta obce, ktorý sa
srdečne prihovoril našim žiakom a pedagógom školy na
prahu nového školského roka a pani Jarmila Bernátová,
prednostka obecného úradu.
Škola ani počas letných prázdnin neodpočívala.
Venovali sme sa najmä údržbárskym prácam, pripravili
sme pre žiakov čisté triedy s novým moderným školským
nábytkom – nastaviteľnými lavicami a stoličkami,
učiteľskými katedrami pre žiakov nižšieho sekundárneho
vzdelávania. Finančne nám pomohli
v tejto oblasti rodičia rodičovskej rady,
členovia školskej rady a prevádzka
školy. Všetkým patrí naše poďakovanie.
Zriadili sme novú multifunkčnú
učebňu pre výučbu špecializovanej
triedy pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími
potrebami,
žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia a pre slaboprospievajúcich
žiakov. V popoludňajších hodinách slúži
ako herňa pre žiakov v ŠKD, v ktorom
v tomto školskom roku máme otvorené
3 oddelenia s 59-timi žiakmi bežnej
aj špeciálnej školy. Využili sme každé
voľné miesto, a bojujeme i naďalej s
priestormi. S úprimnou radosťou sme
privítali medzi nami i nových žiakov,
prváčikov, ktorí boli veľmi zvedaví na
svoju prvú pani učiteľku, triedu, nových kamarátov,
knižky. Zaželali sme im veľa úspechov, radosti z učenia,
aby svojimi vedomosťami a zručnosťami, dosiahnutými
úspechmi tešili nielen svojich rodičov, ale i nás, učiteľov.
Musíme sa pochváliť, že našu školu navštevujú nielen
domáci žiaci, ale aj žiaci z iných základných škôl,
z Jelšoviec, z Nitry, z osemročného gymnázia, ŠZŠ Na
hôrke, ZŠ Preseľany, ZŠ Lefantovce. Veríme, že sa čo
najrýchlejšie udomácnenia a svojimi študijnými výsledkami
a mimoškolskými výsledkami prispejú k šíreniu dobrého
mena už svojej novej školy. V neposlednej miere sme
srdečne privítali medzi nami žiakov špeciálnych tried na
1. a 2. stupni ŠZŠ. Nech aj v tomto školskom roku sa im
darí v našej škole a nech dokážu všetkým nám, čo vedia
urobiť sami podľa svojich schopností.
Najstarším žiakom – deviatakom – sme zaželali veľa
tvorivých schopností, aby pevne stáli oboma nohami na
zemi a úspešne boli prijatí na vybrané stredné školy – na
vyššie sekundárne vzdelávanie.
Schválená koncepcia vzdelávania – Reforma školského
vzdelávania – pokračuje i v tomto školskom roku.
Školský vzdelávací program je pripravený a spracovaný
pre 1.a 2. roč. primárneho vzdelávania a 5.a 6. roč.
nižšieho sekundárneho vzdelávania. V týchto triedach
sa učí po novom, využívajú sa moderné metódy výučby
alternatívneho školstva – integrovaného tematického

vyučovania, blokové vyučovanie vždy na konci týždňa.
K tvorivej motivácii sa využívajú moderné učebné
pomôcky, pomocou ktorých sa ľahšie dosiahne vyučovací
cieľ a vzbudí sa v žiakoch záujem o výkonový štandard
v jednotlivých predmetoch. Aj v novej cudzojazyčnej
koncepcii vyučovania sa žiaci 6. ročníka učia povinne
dva cudzie jazyky – nemecký a anglický jazyk. Pre
zvýšený počet vyučovacích hodín cudzieho jazyka
v škole navštevujú učitelia primárneho vzdelávania
odborné
vysokoškolské
jazykové
vzdelávanie.
Informačná komunikačná technológia sa z roka na rok
objavuje vo viacerých odborných predmetoch, a k tomu

sú odborne vzdelávaní pedagogickí zamestnanci školy.
Schválený projekt „Modernizácia vyučovacieho procesu“,
do ktorého je škola zapojená, prináša nám novú techniku,
nové počítačové zostavy, notebooky, nové poznatky,
ktoré učitelia budú využívať vo vyučovacom procese.
V tomto školskom roku chceme uplatniť elektronické
spracovávanie školskej dokumentácie, elektronickú
komunikáciu s rodičmi, elektronickú žiacku knižku a tlač
vysvedčení.
Opäť aj v tomto školskom roku budeme bohatou
krúžkovou činnosťou vypĺňať voľný čas detí. Realizujeme
ich cestou vzdelávacích poukazov. Žiaci majú možnosť
pracovať v 16-tich záujmových krúžkoch, na ktoré sú
vytvorené dobré materiálne podmienky.
Vďaka schválenému projektu „Rekonštrukcia
a modernizácia školy“ podaného našim zriaďovateľom
Obcou Výčapy – Opatovce a základnou školou, tešíme
sa už teraz na nový vzhľad školy , modernú jazykovú
učebňu, počítačové učebne, knižnicu, telocvičné náradie
a vnútorné vybavenie. Poďakovaním pre nás všetkých
budú naše deti – žiaci – plní vedomostí, slušného
správania a detskej radosti.

Mgr. Eva Homolová
riaditeľka školy
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Už po šiestykrát, Rok na dedine
4. októbra praskal kultúrny dom vo švíkoch. Prečo?
Lebo už po 6-krát sa stretli folklórne súbory regiónu na
prehliadke pod názvom ROK NA DEDINE. Svoje umenie
prezentovalo 8 súborov. Program bol zostavený zo zvykov
a tradícií jednotlivých obcí.
Folklórna skupina PODHORANKA z Podhorian
vystúpila
s
pásmom
„Pranie na potoku“. Ako
prebiehali priadky, spojené
s rozprávaním strašidelných
príbehov
a
čarovaním,
predviedla folklórna skupina
NÁDEJ z Výčap – Opatoviec.
Časť svadobných zvykov –
Prevážanie nevesty (na druhý
deň po svadbe) si vybrala
folklórna skupina TRADÍCIA z
Drážoviec. Žartovné scénky a
piesne roztlieskali celú sálu.
V lete bolo najdôležitejšie
kosenie obilia- žatva. Po
zvyku Dožiniek a odovzdávaní
dožinkového venca gazdovi
siahli
folklórne
skupiny
SENIORSKÉ
SRDCE
z Ludaníc a RIŠŇOVANKA
z Rišňoviec.
Jeseň je obdobím zberu úrody z polí, ale aj vinobrania.
Kde sa pije víno – tam je veselo. To potvrdila aj folklórna
skupina NEFELEJCS z Výčapy – Opatoviec v pásme
„Ochutnávanie vína“. Nastal čas odchodu mladých
chlapcov na vojenskú službu tzv. asentírka, ktorú pod
názvom „Za vojačka ma vzali“ predviedli členovia
folklórnej skupiny MATIČIAR z Čakajoviec. Počas dlhých
zimných večerov sa driapalo perie a že ani táto činnosť

sa neobišla bez peknej ľudovej piesne nás presvedčila
folklórna skupina BÁDIČANKA z Bádic.
Vianoce sú najkrajším obdobím roka. Štedrý deň, nazvaný
aj magický, bol sprevádzaný mnohými ľudovými zvykmi
od povier až po poetické obyčaje. V podaní folklórnej
skupiny NÁDEJ moli diváci sledovať priebeh tohto dňa od
skorého rána až po „štedrú večeru“.
Krásnymi koledami a vinšami tak
malých koledníkov ako i členiek
súboru Nádej sa kultúrny program
ukončil.
Dvojhodinový program moderovala
Mgr. Kollárová. Že celé podujatie
bolo úspešné, potvrdili diváci svojim
potleskom a účinkujúci zase želaním
prísť na podobné podujatie aj o rok.
Vraví sa: Za každým úspechom
hľadaj pracovité ruky a um
nadšencov, ktorí i napriek svojim
povinnostiam si našli čas a pomohli
zabezpečiť túto peknú akciu. Sú
to najmä zamestnanci Obecného
úradu vo Výčapoch – Opatovciach
na čele so starostom Ing. Jozefom
Holúbkom, výbor ZO JDS, členky
súboru Nádej, ZO Slovenského
zväzu záhradkárov, pani Janka Tóthová, pani kuchárky
z MŠ, sponzori, členovia súborov a všetci, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na podujatí. Vám
všetkým patrí úprimné „ďakujem“.

Mgr. Emília Čerešňová
predseda ZO JDS Výčapy - Opatovce

Nefelejcs vo Viedni
V sobotu, dňa 29. augusta 2009 sa približne 25
folklórnych a tanečných skupín z okolitých krajín
zúčastnilo na Svätoštefanských oslavách vo Viedni.
Folklórna skupina Nefelejcs
pod vedením Ing. Gabriely
Jánoškovej, bola na tejto akcii
už deviatykrát.
V Dóme Svätého Štefana,
kde sú vystavené relikvie kráľa
Štefana, biskup Dr. László
Német celebroval slávnostnú
omšu. Po jej ukončení požehnal
obetné dary: chlieb, víno, ovocie
a aj tradičné výčapské koláčiky.
Tieto sme spoločne ochutnali
na malom pohostení na nádvorí
arcibiskupského paláca.
A potom už nasledovala pestrá prehliadka
prítomných folklórnych skupín. Každý sa snaží ukázať

to najlepšie a najkrajšie, charakteristické pre svoj región.
Vystupovalo sa na námestí pri Dóme a na arkádovom
nádvorí arcibiskupského paláca. Naša skupina
Nefelejcs vystupovala s pásmom
Fašiangovej zábavy, bohatej na
žartovné piesne, na prekáračky
medzi mužmi a ženami. Našim
veselým vystúpením sme prispeli k
spestreniu slávnostného programu
a k reprezentácii našej obce.
Na záver sme sa prešli po
starobylých uličkách Viedne. Aj keď
obloha bola zamračená a občas aj
pršalo, naše pestrofarebné, bohato
vyšívané,
pôvodné
výčapské
kroje pútali pozornosť turistov aj
Viedenčanov.
Ing. Gabriela
Jánošková
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Jeseň vo futbale
Vážení športoví priatelia, prihovárame sa vám
v obecnom štvrťročníku, aby sme priblížili zahájenie
futbalového ročníka Majstrovstiev okresu 2009/2010.
Ešte pred prvým výkopom sa udiali zmeny v hráčskom
kádri futbalového mužstva dospelých. Ako prvú by som
spomenul odchod našej brankárskej opory Pintéra (Perky)
do mužstva Vinodolu. Ďalšou zmenou bolo zaradenie
niekoľkých dorastencov z úspešného dorasteneckého
kádra minulého ročníka. Menovite sa jednalo o Tótha,
Hercega, Torišku, Sahulčíka. Aj vďaka týmto skutočnostiam
a už tradične obmedzeným ﬁnančným možnostiam (jeden
z dôvodu odchodu Pintéra) sme vkročili do súťaže s nie
veľkými očakávaniami. Realizačný tím si na posedení
s hráčmi určil prioritu, získať podľa možnosti plné bodové
zisky v domácich zápasoch. Tieto prognózy sa ukázali
ako opodstatnené. Pokiaľ v domácich zápasoch sme
tieto úlohy napĺňali, zápasy vonku boli len o našej účasti.
Dôvody sú rôzne, mladý káder, slabší brankársky post
a stará bolesť, neochota zúčastňovať sa tréningov.
V prvých dvoch zápasoch na ihrisku súpera sme
inkasovali 12 gólov. Toto viedlo k ďalšej zmene, odchod
trénera Svorada. Vedenie mužstva prebral hrajúci tréner
Martonka. Z dorasteneckých novicov nás najviac príjemne
prekvapil mladý dorastenec Sahulčík. Vzhľadom na jeho

vek a skúsenosti sú je výkony príjemným prekvapením.
Do teraz máme odohratých 9. kôl, z toho 5 domácich
víťazstiev a 4 prehry na ihriskách súpera, v tabuľke
pravdy máme 0. Tento trend (doma výhra a vonku „snáď
aj motyka vystrelí“) by sme chceli udržať až do konca
jesennej časti.
Dorastenecké mužstvo, o chod ktorého sa starajú
p. Kuna, p. Klenka. p. Toriška nastúpilo na jesennú časť
ročníka so zmenami, ktoré vyplynuli z odchodu 4 hráčov
do A mužstva. Aj napriek tomuto hendikepu 7 kôl nenašlo
premožiteľa. Až v domácom zápase s chlapcami so
Žitavian okúsilo trpkosť prvej prehry. Dúfame, že prehier
bude čo najmenej, aj keď sme si vedomí, že dorastenecké
úspechy z posledných dvoch ročníkov budú ťažšie
naplniteľné.
Aj napriek týmto skutočnostiam, ﬁnančným problémom
ako aj nepochopeniu argumentov futbalových funkcionárov,
dúfame, že futbal vo Výčapoch – Opatovciach zostane
jedným z priorít kultúrneho diania v obci.
S pozdravom - športu zdar a futbalu zvlášť, dúfame, že to
tak bude.
Stanislav Balko

BITKA O DOLINU

Uprostred horúcich letných dní , 18. júla, sa uskutočnil
futbalový turnaj s netradičným názvom Bitka o dolinu.
Turnaja sa zúčastnilo 12 mužstiev, a to: Áčko Výčap
Opatoviec, Ľudovítová, Celé Zle, Bombardéri Horné
Lefantovce, Ematech Radošina, Soccer United, Šajla
drím tím, Fc Bádice, Naj, Old Boys, Koťuhy a Podhorany.
Všetko sa to začalo v sobotu ráno o 9,00 hodine, keď
nás privítalo pekné počasie. Pre účastníkov turnaja bolo
prichystané občerstvenie, kofola a guláš. Občerstvenie
bolo samozrejme pripravené aj pre divákov, náhodne
okoloidúcich, ako aj pre tích, ktorí prišli na ihrisko len kvôli
nemu.
Turnaj sa hral na hlavnom ihrisku v troch skupinách,
systémom každý s každým. Po odohratí zápasov
v skupinách nasledovali zápasy play-off. Všetko prebiehalo
ako malo až na jednu maličkosť – počasie. Počas
sobotňajšieho popoludnia prišla, myslím asi najväčšia

búrka sezóny. Turnaj sa nestihol úplne dohrať, ale keďže sa
hrala ﬁnálová skupina, dal sa vyhodnotiť. Našťastie dážď
prestal a ľudia si všetky nachystané dobroty vychutnali
večer (niektorí vydržali až do rána).
Výsledky turnaja:
1. Áčko Výčap Opatoviec
2. Ľudovítová
3. Celé Zle
Víťazná zostava: Peter Pintér, Ladislav Pavlovič, Juraj
Martonka, Norbert Čéry, Stanislav Ešše, Vladimír Hrnčár,
Tomáš Dávid, Andrej Hroššo, Juraj Tóth.
Najlepší strelec turnaja sa stal Juraj Martonka s 9 gólmi.
Týmto ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli uskutočniť tento turnaj a dúfame, že ďalší ročník
bude ešte vydarenejší.
Branislav Molnár
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Skautský tábor Západ slnka - Rakša 2009
Ako Korán káže moslimovi zúčastniť sa púte do
Mekky, každý správny skaut by mal zažiť ozajstný
skautský tábor. Ani tento rok sme si nenechali ujsť túto
nenahraditeľnú romantiku a spolu s 36. zborom Stopári
zo Šale sme strávili 8 dní na letnom tábore. Spoznali
sme kopec nových priateľov, zažili pravého skautského
ducha, odhalili mnohé krásy prírody, vyskúšali sme si
lákavý bublinkový kúpeľ v ľadovom potoku, prežili 2 silné
búrky v stanoch a niekoľko nocí pod neskutočne jasnou
hviezdnou oblohou.
Náš tábor
bol postavený
v
katastri
obce Rakša
neďaleko
Turčianskych
Te p l í c .
Keďže sme
klopali
na
brány Veľkej
Fatry
náš
program sa
nezaobišiel
bez túr. Hory sa mohli o nás len trhať. Naše sympatie
získal vrch Drienok (1267m.n.m.), z ktorého bol nádherný
výhľad široko-ďaleko. Ďalej sme navštívili Mošovce so
známym kaštieľom a žrebčínom, a blízku dedinku Háj,
v ktorej sme mali oddychovať pri návrate od vodopádov,
lenže pre povestné skratky našich vodcov ani sami
nevieme, či sme sa k myslenému vodopádu dakedy
dostali.
K pravému skautskému táboru patrí prepad. Tento
tábor bol výnimočný aj tým, že v našej blízkosti boli ďalšie
dva skautské tábory. Takže prepad sa mohol konať každú
noc, čo sa aj splnilo. Najprv nás prepadli skauti, ktorí nám
ukradli schránku na táborovú poštu. Lenže náš hrdina
Vladko Dobšík všetko zachránil svojím odvážnym činom,
keď sa nebojácne vrhol na „zlodeja“. Našou odplatou pre
zajatca bolo, že musel plniť povinnosti služby a narúbať

drevo do rána. Na ďalšiu noc išli naši roveri, t.j. skauti nad
15 rokov, prepadnúť neďaleký skautský tábor a keďže
susedia boli celú noc v pohotovosti, viacerých z našich
pochytali a museli si svoju slobodu tiež tvrdo odmakať.
Počas celého tábora prebiehala súťaž medzi družinami
– táborová olympiáda, kde si naša družina Delfínov
najúspešnejšie počínala v športových aktivitách. Zabavili
sme sa aj pri rôznych originálnych aktivitách, ktoré pre nás

pripravili naši vodcovia ako napr. hod polenom, štafeta s
jablkom, nosenie vody z potoka lyžicou, hľadanie šišiek
so zaviazanými očami. Veľmi napínavá bola vedomostná
súťaž zo Starého zákona a súťaž v poznávaní všetkého,
čo je zelené a čo rastie a kvitne.
Lenže prišiel čas zbaliť si svoj spacák, karimatku, ešus
hodiť do ruksaka a vydať sa na cestu domov. Tábor nám
priniesol nezabudnuteľné zážitky a nových priateľov. Opäť
sa už tešíme, že sa znova všetci stretneme. V stanoch
pod jasnou hviezdnou oblohou.
Natália Kunová
Martina Tóthová

Koncert skupiny eSPé
Je 16. augusta 2009, sedem hodín večer a z kultúrneho domu sa ozývajú nejaké čudné zvuky, ale pre niekoho
aj známe piesne. Pomaličky, ale isto sa zapĺňa aj vestibul .
Áno, je to zvuková skúška populárnej gospelovej skupiny eSPé zo Sliaču.
Nasleduje zaplnenie sály a môžeme začať. Je osem hodín večer a ide sa na to. Kapela sa vynára zo zákulisia
a dostáva veľký potlesk. Začína večer chvál, pri ktorom sme sa modlili sami za seba, ale aj za všetkých vás
spoluobčanov. ☺ Pri tomto peknom prázdninovom večeri nám Julo (spevák eSPé) povedal aj zopár vecí o svojom
živote ako sa ho Boh dotkol, a aký bol a je jeho život. Ako to už býva dve hodiny ubehli a koncert sa chýli ku koncu,
kapela dohráva poslednú pesničku a vášniví diváci si žiadali ešte celkom poslednú. Jasné, že ju prišli aj zahrať.
Tento koncert bol spestrením prázdninového času troška aj po duchovnej stránke.
Ďakujem všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri realizácií tohto projektu. Osobitne ďakujem pánovi dekanovi
Petrovi Brenkusovi, farskému úradu, Aničke Chudej, Jurajovi Čulákovi, rodine J. Čulákovej, Obecnému úradu
Výčapy - Opatovce a všetkým dobrým ľudom, ktorí nám pomohli. Srdečne Ďakujem☺.
Peter Chudý
Nové CD Nekonečný si môžete zakúpiť za 10,- є a staršie CD ON za 7,- є.
Viac na p.ch@post.sk
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Púť k Božiemu Milosrdenstvu
S vierou v srdci, túžbou po milostiach, či osobnými
úmyslami a prosbami na perách sa 57 pútnikov
rôznych váhových a vekových kategórií na čele s vdp.
dekanom Petrom Brenkusom vydalo na šesťhodinovú
cestu. Cieľom bolo miesto, ktoré Ján Pavol II. pred
deviatimi rokmi vyhlásil za svetové centrum Božieho
Milosrdenstva. Krakovská štvrť- Lagiewniky, v ktorom sa
nachádza nenápadný kláštor, kde prežila posledné roky
života svätá Faustína Kowalská. Rehoľná sestra, ktorá
vychádzajúc zo súkromných zjavení, odovzdala svetu
tajomstvo Božieho Milosrdenstva.
Poľské Lagiewniky nás privítali ideálnym sviežim
ránom, pokojnou atmosférou a množstvom pútnikov
z rôznych kútov sveta.
A tak v okolí baziliky pulzoval život už od skorých
ranných hodín. Rozľahlý interiér, len pred siedmimi rokmi
posvätenej Baziliky Božieho Milosrdenstva, pôsobil na
prvý pohľad veľmi jednoducho. Všetky naše pohľady sa
zbiehali do stredu, za obetný stôl, kde sa nachádzala
verná kópia milostivého obrazu. Pod ním bola zemeguľa
ako symbol toho, že tento chrám je centrom ohlasovania
milosti Božieho Milosrdenstva na celom svete. Pozlátený
glóbus, vložený do kríka zmietajúceho sa vo víchrici,
predstavoval dnešného človeka, ktorý sa vo svojich
ťažkostiach a problémoch obracia na Boha. Neďaleko
chrámu sa nachádzala ďalšia zvláštnosť. Kaplnka

ustavičnej adorácie ponúkala možnosť tichej adorácie
pred Eucharistiou v zlatej monštrancii vloženej do
kovového ohňa, symbolizujúceho oheň Milosrdenstva.
Naša cesta pokračovala návštevou Kaplnky Milosrdného
Ježiša v starom kláštornom objekte. Po uctení si
relikvií sv. Faustíny využiť moment na sústredenie pred
milostivým obrazom bolo skoro nemožné, nakoľko
zástupy postupujúcich pútnikov nás tlačili pokračovať
ďalej. O dosiahnutých milostiach a vypočutých prosbách
svedčili vitríny s množstvom zlatých sŕdc a ďakovných
predmetov z celého sveta. Naše putovanie pokračovalo
prehliadkou Slovenskej kaplnky, ktorá sa spolu s ďalšími
tromi kaplnkami, nachádzala v podzemí sanktuária. Nič
prehnané, jednoduchosť a čírosť naplnená atmosférou

vrelosti srdca. V hlavnej časti dominovala plastika Piety
a fresky siedmich bolestí Sedembolestnej Panny Márie-

patrónky Slovenska. Vyvrcholením našej púte bolo
slávenie svätej omše, ktorú celebroval náš duchovný otec.
„Toto miesto si vybral Boh, aby tu bolo uctievané Jeho
Milosrdenstvo“, prihovárala sa nám z ambony rehoľná
sestra, Slovenka, z kongregácie sestier Matky Božieho
Milosrdenstva. Iba málokedy sa podarí, aby slovenskí
pútnici mali sv. omšu v rodnej reči
na takom významnom svätom
mieste. Po záverečnom požehnaní
a posvätení sa však týmto naša púť
ani zďaleka nekončila.
Pokračovala prehliadkou 800tisícového Krakova, ktorý bol od roku
1038 dlhé storočia hlavným mesto
Poľska. Na kopci Wawel, pri rieke
Visle, sa rozprestieral kráľovský
palác, v ktorom od 11.storočia sídlili
poľskí vládcovia. Títo panovníci
boli korunovaní aj pochovaní
v Katedrále Wawel, nachádzajúcej
sa v areáli kaštieľa. Ku katedrále
patrilo aj 18 kaplniek, množstvo
krýpt a veža so zvonom z roku 1520.
Po prehliadke Wawela sme sa,
v rámci voľného programu, presunuli
na veľké námestie historického Krakova, kde za zmienku
určite stojí bohato zdobený gotický Mariánsky kostol
z 13.storočia, ktorý nepochybne patril k najkrajším
v celom Poľsku.
Bolo toho naozaj veľa, nad čím sa bolo hodno zamyslieť.
Snáď sme nám ponúkaný čas strávili zmysluplne a účelne,
pretože napokon predsa došlo k zavŕšeniu našej cesty.
Alebo to má byť iba začiatok? Tak sa v závere k začiatku
ešte vráťme: Púť by mala slúžiť k nášmu posilneniu vo
viere, aby sme s ešte väčšou istotou súkromne, ale aj
ako spoločenstvo a farnosť, spoločne vyznávali-„Ježišu,
dôverujem v teba.“
Mgr. Patrícia Halászová
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