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• Potulky po Taliansku
• Začiatok školského roku,
čo nové v základnej škole a materskej škole
• Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy Výčapy – Opatovce
Uplynulo neuveriteľných 20 rokov od zriadenia špeciálnej triedy
v našej základnej škole. Viac sa dočítate na 8. strane.

• Viete správne triediť odpad?

Piaty ročník súťaže vo varení kotlíkového guláša, športové hry seniorov, tradičné oslavy výročia SNP a zapálenie vatry zvrchovanosti a
tretí ročník Heligonkárov na Podzoborí. I také bolo leto 2016. O týchto podujatiach a ešte omnoho viac sa dočítate na stranách 2 – 5.
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Leto sme opäť vítali gulášom
– starostovým gulášom

Sobotné popoludnie 2. júla patrilo opäť
raz gulášu. V areáli kultúrneho domu sa na
piatom ročníku súťaže o najlepší „Starostov guláš“ stretlo sedem súťažných tímov,
poväčšine ostrieľaných z predchádzajúcich
ročníkov, ale našli sa aj odvážlivci, ktorí si
varenie prišli vyskúšať premiérovo. Po oficiálnom otvorení akcie pánom starostom sa
mohli všetci so zápalom pustiť do varenia.

Okrem ingrediencií, ktoré ku gulášu neodmysliteľne patria, bolo možné sledovať ako
každý jeden tím dáva do kotlíkov aj kus toho
svojho, čím bol ich guláš výnimočný. Pri varení obecného guláša, na ktorom si mohol
podvečer prísť pochutnať každý, si varechu
tento raz podávali Zdenka Miškolciová,
Julko Šiška a samozrejme nechýbal pán starosta. Popoludní sa o športový program postaral Martin Arpáš, ktorý ochotne zabavil
aj deti a pripravil si ukážku HIIT tréningu
pre dospelých, obľúbeného najmä medzi
ženami.
Počas celej akcie boli pre deti už tradične
pripravené nafukovacie atrakcie. Pre najmenších skákací hrad a pre tých väčších a
odvážnejších ródeo býk, o ktorého bol viditeľne veľký záujem. Dokonca aj z kruhov dospelých sa našli zvedavci, ktorý neváhali túto

atrakciu vyskúšať. S blížiacim sa večerom sa
blížilo aj vyhodnotenie súťaže, ktoré, ako
zvyčajne, spočívalo v hodnotení chute, farby a vône anonymne odovzdaných vzoriek.
Tento rok na tretej priečke skončil guláš našich mladých futbalových nádejí – Žiakov
FC Výčapy – Opatovce pod vedením ich
trénera Martina Čuláka, na druhom mieste tím, ktorý mal toho roku premiéru, tím
HABANERO, ktorý viedol Peter Šandor a
najlepší guláš piateho ročníka navarili Gurmáni, tím širokej rodiny Kondelovcov. Po
vyhlásení výsledkov boli odmenení nielen
umiestnení, ale aj ostatné skupiny kuchárov
dostali z rúk pána starostu vecnú cenu a ďakovný list. Dovolím si povedať, že tým pekným tohto sobotného popoludnia nebolo
varenie guláša ani nie získanie ocenenia, ale
zhromaždenie rodiny, priateľov a známych,
ktorí sa vďaka tejto akcii stretli, pochutnali
si na guláši, porozprávali sa a dokonca sa z
areálu kultúrneho domu podvečer niesol aj
spev krásnych ľudových piesní.
Hoci účasť na tohoročnom podujatí bola
nižšia, čo sa počtu súťažných tímov týka,
pevne verím, že budúci ročník bude obohatený znova o nové tváre, nových odvážnych
kuchárov, ktorí sa s radosťou pridajú k tým,
bez ktorých by sa „Starostov guláš“ nezaobišiel, a to tímu Švárnych svaťovcov pána
Milana Molnára, Zelenáčov (Géci – Balko
– Macho), JR Tronicu bratov Čulákovcov
či tímu KIMA Mariána Kollárika, a tým sa
nálada a dojem z celej súťaže iba umocní.
Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomu, aby sa
súťaž mohla uskutočniť a samozrejme všetkým zúčastneným za to, že vymenili bazén,
plavky, pohodu za varechy, kotlíky a kopec
zábavy v kruhu blízkych.
Text: Lucia AUGUSTÍNEKOVÁ
Foto: archív obecného úradu
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Vatra a ohňostroj na konci leta
Záver leta patril oslavám SNP, ktoré sa začali kladením vencov k pomníku padlých.
Pokračovali v areáli futbalového ihriska, kde
sa opekali špekáčiky a podávalo občerstvenie.
Na podujatie prišli desiatky ľudí, predovšetkým rodičov s deťmi a starých rodičov s vnúčatami. Všetci si spoločne užili nielen pohodovú atmosféru, družnú debatu a priateľské
stretnutia, ale aj zapálenie vatry. Vo večer-

ných hodinách oblohu rozžiaril ohňostroj a
v rukách detí svietili lampióny. Obecný úrad
a jeho pracovníci sa tak opäť postarali o vydarené podujatie, ktoré láka každoročne stále
viac ľudí a z „povinnej akcie“ sa stáva priestor
pre príjemné posedenie, osobné stretnutia a
bližšie spoznávanie susedov.
Text: JČ
Foto: archív obecného úradu

Heligonkári priniesli pozitívnu náladu
a neopakovateľnú atmosféru

Niekoľkohodinový maratón hudby, spevu a
dobrej nálady priniesol 3. ročník Heligonkárov na Podzoborí.
Začiatkom septembra sa v kultúrnom dome
zišli heligonkári z celého Slovenska, napríklad až z oravských obcí Lokca alebo Čimhová, aby predviedli svoje umenie a ľuďom
pripravili príjemné popoludnie. Tento ročník
bol však aj medzinárodný, keďže po prvýkrát
prišli účinkujúci z Brusného z Českej republiky Jaroslav Kocfelda a Jozef Navratil. Ako
hovorí Ján Rapan, jeden z usporiadateľov a
zakladateľov z miestnej skupiny, podľa ktorej dostalo podujatie názov, zorganizovanie
takejto akcie vôbec nebolo jednoduché a vyžadovalo si niekoľkomesačnú prípravu. Ocenením je však dobrá nálada a povzbudzujúce
slová divákov a návštevníkov. „Je to dobrý
pocit, že sme tu niečo začali a že tu po nás
aj niečo zostane. Nechceme, aby sa zabudlo
na tradície našich dedov a otcov, pretože kým
dnes po večeroch väčšina z nás sedí pred televízorom a zostáva doma, tak oni sedávali na
priedomí, stretávali sa susedia aj kamaráti a
hrali nielen pre svoje potešenie ale hlavne pre
potešenie druhých. A to je aj náš cieľ, vytiahnuť ľudí z pohodlia svojich domovov, aby sa
stretli sa o ostatnými, pretože spoločne pre-

žité chvíle majú neopakovateľnú atmosféru a
nabíjajú nás pozitívnou energiou. Teda nás z
našej skupiny určite, lebo tú elektrizujúcu atmosféru a dobrú náladu sa snažíme dať publiku a ono nám ho vracia plným priehrštím
naspäť. Ja keď vidím v publiku, že majú radosť, tak mám ešte väčšiu radosť. Je to pre
nás povzbudením, aby sme pokračovali, hoci
sme už všetci „chlapci v rokoch“ a je stále
ťažšie zorganizovať takéto podujatie, vybaviť
množstvo vecí, pozháňať sponzorov.“ Ako
však dodáva Ján Rapan, trochu sú aj sklamaní nižšou účasťou obyvateľov z našej obce,
pretože v hľadisku skôr prevládajú diváci zo
širšieho okolia, ale veria, že ľudia si postupne
nájdu cestu k takémuto druhu zábavy a umenia. Naopak, záujem o vystúpenie prejavuje
stále viac účinkujúcich, ale z kapacitných a
časových dôvodov nemôžu pozvať všetkých.
V tomto roku sa predstavilo 54 heligonkárov,
najstarší bol vyše 80-ročný účastník a najmladší boli 5 a 6-roční chlapci.
Zmenami v tomto roku prešla aj samotná
skupina Heligonkárov na Podzoborí. Pribudla k nim speváčka Gitka Opatová a tak
sa predstavili vo štvorčlennom zložení. Ani v
tomto roku nechýbalo občerstenie a tombola
a pravdaže záverečná zábava. Cieľom orga-

nizátorov je rozšírenie podujatia o remeselné trhy a stánky s tradičnými výrobkami. V
tomto roku pozvali napríklad drevorezbára,
výrobcu zvoncov a medoviny. „Bez podpory
obce, ochotných zamestnancov a miestnych
podnikateľov či našich podporovateľov by
sme takéto podujatie nemohli zorganizovať.
Dúfam, že nájdeme pochopenie aj na budúci rok a že sa do toho opäť pustíme, pretože
ohlasy sú veľmi dobré a to je pre nás nielen
povzbudením ale aj záväzkom, aby sme udržali úroveň a priniesli opäť niečo nové,“ dodáva Ján Rapan.
Text: JČ
Foto: archív obecného úradu
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Beh ulicami obce
V nezvyčajnom termíne, dňa 28. augusta
2016 sa uskutočnil beh ulicami obce organizovaný Klubom mladých športových nádejí
(KMŠN) Výčapy – Opatovce a Obcou Výčapy – Opatovce.
Pre niektorých občanov – deti očakávaná
akcia, lebo sa je zúčastňujú pravidelne, pre
niekoho náhoda, že sa tam práve ocitli. Zaznamenali sme nižšiu účasť ako po iné roky.
Obsadené boli takmer všetky kategórie, no

s menším počtom účastníkov. Do behu sa
zapojili aj deti prisťahovaných občanov a
úspešne reprezentovali kategóriu žiakov ZŠ.
Všetci účastníci behu boli odmenení vitamínovými sladkosťami a umiestnení na 1.,
2. a 3. mieste získali diplom, čokoládovú medailu a vecné ceny, na ktoré prispeli Obecný
úrad Výčapy – Opatovce, Lekáreň sv. Cyrila
a Metoda RNDr. Janoušková, STAV-REAL
– stavebniny Vladimír Hrnčár, Farby – laky

Vladimír Miko a GEIS, prepravná spoločnosť Nitra. Všetkým srdečne ďakujeme.
Aj keď IX. ročník behu ulicami obce nevyšiel podľa predstáv organizátorov, dúfame,
že X. ročník sa uskutoční v tradičnom termíne 8. mája 2017 s patričnou propagáciou
a možno aj zaujímavými hosťami. Tešíme sa
na účasť v jubilejnom ročníku behu ulicami
obce a už teraz ste všetci srdečne pozvaní.
Text: Mária FRANKOVÁ

Ako sme prežili desať dní v letnom skautskom tábore
pod heslom „Preži!“
Radcovia spolu so svojimi družinami z 26. zboru sv. Cyrila a Metoda sa vydali na cestu okolo sveta na výletnej lodi. Po
navštívení rôznych luxusných destinácii naša loď stroskotala na pustom ostrove a my sme sa ocitli na letnom tábore v
pohorí Tribeč pri maličkej dedinke Zlatno v dňoch 23. júla – 2. augusta 2016. Tento tábor sa niesol v duchu hesla „Preži!“

Už v prvý deň v sobotu nás privítal domorodý kmeň, s ktorým sme sa museli dorozumieť a dohodnúť, aby sme sa mohli utáboriť.
Umožnili nám zostať a každá družina dostala stan, kde sa mohla ubytovať. Zároveň
dostali všetci úlohu, ktorú museli v prvý deň
aj splniť, aby sme mali aspoň nejakú šancu
na prežitie. Od vykopania latrín cez stavanie odpadkových košov až po nosenie vody,
každému sa niečo ušlo.
V nedeľu nás čakalo prekvapenie. More
nám vyplavilo kresadlá, ktoré sme potrebovali na tú najdôležitejšiu vec – založenie
ohňa, bez ktorého by prežitie nebolo možné.
Domorodci nám ukázali, ako ho používať
a tiež nám vysvetlili základné pravidlá na
prežitie v divočine. Každému sa podarilo
založiť oheň len s pomocou kresadla, suchej
trávy a vaty. Pondelok bol pre tábor stavebný
deň. Družiny stavali rôzne táborové stavby,
napríklad bránu, prístrešok na odpadky, ča-

jovňu alebo sklad na drevo. Po dokončení sa
s úspechom využívali celý zvyšok tábora. V
utorok sme sa snažili zblížiť s domorodcami,
ktorí nás učili tancovať ich tradičný tanec a
pomaľovali nás bojovými farbami. Samozrejme sme im ho potom museli predviesť,
aby bol náčelník Wewo spokojný, že sme
sa niečo naučili. Žiadny tábor by nebol táborom, keby nebol do programu zaradené
celodenné zdolávanie vrcholu. Tento rok
sme si vybrali Veľký Tribeč, ktorý sa týči do
výšky 829,6 m.n.m. Zdolávali sme ho v stredu a všetci sa dostali až na vrchol, kde sme
si potrápili po zvyšku tela aj mozgové závity
pri vedomostnej hre.
Štvrtok bol po náročnej túre oddychový
deň, ktorý sme trávili polihovaním na lúke a
spoznávaním okolia a dediny Zlatno.
K úspešnému prežitiu patrí aj príprava jedla, ktorú sme si vyskúšali v piatok. Varili sme
si na ohni založenom kresadlom polievku

v kotlíku. Bola výborná a posilnila nás, aby
sme zvládli výlet do neďalekej Zubrej obory
pri Topoľčiankach. Videli sme stádo zubrov
pri kŕmení a dozvedeli sa zaujímavé veci. V
sobotu nás potešili svojou návštevou rodičia
a rodinní príslušníci. Celé popoludnie boli v
obliehaní detí, ktoré im chceli ukázať každú
jednu skrýšu, stavbu alebo akúkoľvek vec,
ktorú vyrobili a zmajstrovali. Nedeľa bola
zameraná na tvorivé dielne, kde sme si vyrábali zubnú pastu, ktorou sme si aj večer
umyli zuby. Domorodci nás naučili vyrábať
hudobné nástroje, ktoré používajú pri slávnostných ohňoch. Tie sme aj využili v posledný deň, ktorým bol pondelok. Museli
sme si z vecí, ktoré sme dostávali počas celého tábora, vyrobiť prístrešok, v ktorom sme
mali stráviť noc. Všetky prístrešky sa hrdo
týčili a už nás čakal rituál. Po jeho absolvovaní nás domorodci prijali medzi seba ako
plnohodnotných členov kmeňa. Večer sme
toto prijatie potvrdili táborovým ohňom.
Zaspievali sme si, pričom sme používali
originálne, vlastnoručne vyrobené hudobné
nástroje a opekali špekáčiky. Všetci sme sa
vybrali do prístreškov a dúfali, že sme pri ich
stavbe na nič nezabudli a prežijeme aj posledný deň.
V utorok nás našťastie zahliadol ujo autobusár a boli sme zachránení. Len sa ešte
pobaliť, upratať po sebe a už sme aj sedeli v
autobuse a za sebou nechávali ďalší skvelý
tábor, ktorý sme si užili a víťazmi sme boli
tentokrát úplne všetci. Počasie nám prialo,
aj keď občas bola poriadna hrmavica a boli
sme mokrí do nitky, ale nám to nevadí, veď
aj to je súčasť skautského tábora a už sa tešíme na ďalší tábor.
Text: Matej ČULÁK
Foto: archív zboru
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Tancujeme, lebo milujeme tanec...
„Tancujeme, lebo milujeme tanec“ je heslom dievčat z Tanečnej skupiny AGAIN v
obci Výčapy – Opatovce. TS ponúka deťom
aktívne využívať svoj voľný čas - venuje sa
pohybovej príprave deti a junioriek. Dievčatá sú zohraté nielen po tanečnej ale i po
priateľskej stránke. Nacvičuje sa každý týždeň, aby dievčatá boli vo forme. Pre dievčatá
sú pripravené zaujímavé tance, ale aj tanečné hry na rozvíjanie osobnosti tanečníka.
Účinkovaním na súťažných, kultúrnych a
spoločenských podujatiach konaných nie-

len v obci Výčapy – Opatovce i v okolí, ale aj
mimo hranice nášho regiónu. Choreografie
zahŕňajú aj práce s náčiním ako sú pom-pom, paličky, stuhy. Tancuje sa na modernú
i ľudovú hudbu. Srdečnú atmosféru nabitú
pozitívnou energiou, ktorá vzniká len medzi
priateľmi, rozdávajú s radosťou tancom sebe

a širokej verejnosti. Dievčatá úspešne reprezentovali a zviditeľnili nielen našu tanečnú
skupinu AGAIN, ale aj obec.
Tanečné úspechy v školskom roku
2015/2016:
Juniorky:
Tanečný kolotoč regionálna súťaž v Nitre
1. miesto; Tanečný kolotoč krajská súťaž v
Nitre 3. miesto; Pribinov pohár – Medzinárodná tanečná súťaž 3. miesto, Agrokomplex Nitra medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava - COOPEXPO
Deti vo veku 4 – 6 rokov:
Tanečný kolotoč regionálna súťaž v Nitre
2. miesto; Tanečný kolotoč krajská súťaž v
Nitre 2. miesto.
Možnosť tancovať a súťažiť by nebola bez
spolupráce a ochoty rodičov detí z tanečnej
skupiny, sponzorov a vedenia tanečnej skupiny AGAIN. ĎAKUJEME!
Text: Silvia KUNOVÁ
Foto: archív TS AGAIN

Športové podujatie seniorov
Po okresných športových hrách seniorov
Nitrianskeho okresu, ktoré usporiadala ZO
JDS Cabaj – Čápor , sa uskutočnilo športové
podujatie aj u nás. ZO JDS Výčapy – Opatovce ho zorganizovala dňa 22. júna v areáli
kultúrneho domu. Bol to už 5. športových
hier seniorov. Podujatia sa zúčastnili členovia našej organizácie. Pre súťažiacich bolo
prichystaných po päť disciplín pre ženy a
mužov. Každý účastník si mohol vybrať
počet súťaží, na koľko si trúfal. Súťažilo sa
v hode basketbalovou loptou, v hode granátom na cieľ, v hode na plechovky, v hode
čižmou, v behu s vajíčkami na lyžičkách, v
penaltových kopoch a v ruských kolkoch.
Pre prvých troch v každej disciplíne boli prichystané medaily a diplomy.
Po privítaní a oboznámení s organizačnými pokynmi, ako aj s pravidlami jednotlivých disciplín sa súťaže rozbehli v plnom
prúde. Súťažiaci s nasadením všetkých síl
bojovali čestne a statočne s patričnou vervou a zápalom, za čo im patrí srdečná vďaka.
Výsledkom takéhoto snaženia boli aj pekné
výkony. Že súťaže brali účastníci vážne, je aj
dôkaz, že víťazmi jednotlivých disciplín sa
stali aj dosiaľ neznámy športuchtivý súťažiaci. U žien boli na prvom mieste Eva Molnárová, Anna Kondelová, Estera Dlábiková,
Alžbeta Holková a Viola Bedeová, a u mužov Tibor Mitko, Milan Lacena, Peter Macho a Imrich Barča dokonca dvakrát. Medai-

ly a diplomy ešte získali Eleonóra Fábryová,
Justína Žigová, Margita Lacenová, Anna
Belová, Emília Čerešňová, Justín Gráfel,
Ján Rapan, Žigmund Bede a Ladislav Žigo.
Medaily a diplomy odovzdal starosta obce
Jozef Holúbek a športový referent ZO Milan
Lacena, ktorí zároveň poďakovali všetkým
aktérom za účasť na tomto podujatí, ľuďom,
ktorí toto všetko pripravili, či už to boli pracovníci obecného úradu, členovia ZO JDS
a tiež pán Janči zo ZŠ, ktorý nám poskytol
potrebné športové náradie a náčinie. Zdarný
priebeh konštatovala aj predsedníčka našej
ZO p. Čerešňová.
Po ukončení športovej časti podujatia nasledovalo chutné občerstvenie, ktoré pripravili naše členky. Spestrením popoludnia
bolo aj vystúpenie heligonkárov, s ktorými
si účastníci zaspievali zopár pekných pesničiek. Môžeme konštatovať, že to bolo pekné
a vydarené podujatie. Stretli sa tu priatelia,
kamaráti, ľudia sa spolu porozprávali a zabavili. S dobrým pocitom zmysluplne využitého dňa sme sa rozchádzali domov vo večerných hodinách. Verím, že v tejto tradícii
budeme pokračovať a že v budúcom roku sa
k nám pridajú aj tí, ktorí teraz váhali. Prajem
všetkým účastníkom tohto podujatia, ako
aj ostatným členom ZO JDS vo Výčapoch –
Opatovciach pevné zdravie, veľa síl a energie.
Text: Milan LACENA
Foto: lb
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Potulky po Taliansku
Posledný augustový piatok večer sa pred kostolom zišlo 58 zážitkov chtivých pútnikov do Talianska.
Z autobusu sme zamávali príbuzným a s požehnaním od dekana Brenkusa sme sa vydali na dlhú cestu.

Deň prvý.
Po nočnej ceste sme prišli na prvú zastávku našich potuliek. Loďou vaporetto sme
sa preplavili do malebného talianskeho
mestečka. Benátky, /taliansky Venezia/, sú
hlavným mestom severotalianskeho regiónu Benátsko, ležiace v močaristej Benátskej
lagúne, v severnej časti Jadranského mora.
Rozprestierajú sa na spleti ostrovov, ktoré
majú spolu rozlohu 7 km2. Navštívili sme
najznámejšiu časť Benátok – Námestie svätého Marka, kde sme si prehliadli Baziliku
sv. Marka. Stojí na mieste, kde sa už v rokoch
828 – 829 spomína kostol založený sv. Teodorom. V roku 832 sa spomína zasvätenie
kostola /v tom čase kaplnky vedľa stojaceho
Dóžovho paláca/ svätému Markovi, ktorého
ostatky sa v roku 828 dostali do Benátok z
kláštora v egyptskej Alexandrii vďaka dvom
benátskym moreplavcom. Okrídlený lev
– symbol evanjelistu – sa dostal do znaku
mesta a sám sv. Marek sa stal jeho patrónom.
Užasnutí bohatstvom architektonických detailov a pozlátenou mozaikovou výzdobou
interiéru Baziliky sme úzkymi uličkami pokračovali k najznámejšiemu mostu Ponte di
Rialto, ktorý ako jeden zo štyroch vedie cez
Canal Grande. Mramorový oblúk 48 m dlhý
dopĺňajú dva rady obchodov. Gondoly tvoria neodmysliteľnú časť života v Benátkach
od 11. storočia. Pokochali sme sa atmosférou a pokračovali sme do ďalšieho historického mesta – Padova.
V Padove sme sa v kaplnke Baziliky zúčastnili sv. omše. Pokračovali sme prehliadkou
najväčšej historickej pamiatky Baziliky sv.
Antonia z Padovy, v ktorej je pochovaný
svätý Anton Padovský, /1195 Lisabon – 1231

Padova/, okrem iných aj patrón pri hľadaní
stratených vecí. Mohutná stavba bola vybudovaná v 13. a 14. storočí. Je to fantastická
zmiešanina románskych, gotických a byzantských štýlových tvarov s dvoma štíhlymi vežami, špicatou kužeľovou strechou
nad krížením a siedmimi polguľovými kupolami, postavenými v roku 1424, zdobená
freskami. Pred kostolom stojí jazdecká socha Gattamelatu, ktorú v roku 1453 vytvoril
Donatello. Ubytovali sme sa v hoteli Italia v
meste Occhiobello.
Deň druhý.
Pricestovali sme do najmenšej republiky a
tretieho najmenšieho štátu v Európe, San
Maríno. Leží na vrchole hory Monte Titano, obklopené Talianskom, je pomenované
podľa svojho zakladateľa, svätého Marína,
ktorý tu okolo roku 301 založil opevnený
kláštor. V roku 1600 bola zavedená ústava,
ktorá je platná dodnes. Už z diaľky sme videli
charakteristické stavby, tri veže, ktoré sú vyobrazené aj na vlajke. Do mesta sme vstúpili
bránou sv. Františka z roku 1361. Prechádzali sme okolo kostola a kláštora sv. Františka
z roku 1351. Cestou hore sme videli palác
Valloni, kde je umiestnená národná knižnica a štátny archív. Za budovou knižnice sme
videli pamätník Giuseppe Garibaldiho. Na
Námestí slobody sa nachádza Vládny palác
z roku 1894, strážený elegantne oblečenými
vojakmi. V blízkosti sme navštívili Baziliku /
Basilica del Santo Marino/, ktorá bola postavená v rokoch 1826 – 1838 na mieste starého
farského kostola Pieve z 5. storočia. Ten bol
zbúraný, aby ustúpil novej stavbe, čo Sanmarínčania dodnes ľutujú, nakoľko sa jednalo
o jednu z najstarších kresťanských pamiatok.

Malebné uličky skrývajú niekoľko nezvyčajných múzeí, konajú sa tu rôzne festivaly, aj
teraz tu bol Víkend komiksu. Obchodíky
ponúkajú ochutnávku rôznych destilátov,
dokonca nás oslovili po slovensky.
V popoludňajších hodinách sme navštívili
po Ríme druhé najvýznamnejších pútnické
miesto Talianska – Loreto v provincii Ancona. Loretánska svätyňa z 15. storočia je gotická trojloďová bazilika, s 13 bočnými kaplnkami, medzi nimi je aj slovanská kaplnka
sv. Cyrila a Metoda. V strede baziliky stojí
Svätá chyža /Casa Santa/, ukrytá v renesančnom mramorovom obložení od Bramanteho z roku 1509. Tento dom Panny Márie
z Nazareta bol podľa legendy v roku 1291
prenesený anjelmi zo Svätej zeme do Ilýrie
/Chorvátsko/ a odtiaľ v roku 1294 do Loreta. Cieľom pútnikov bolo však spodobnenie
matky božej vo forme ikony a neskoršie sošky – Čiernej Madony v centre chyže. Odtiaľto sa pred storočiami začali šíriť oslavné
spevy na Pannu Máriu, známe ako Loretánske litánie. Od 16. storočia sa napodobeniny
Svätej chyže, ako Loretá, stavali po Európe. V
podzemí baziliky sme mali svätú omšu. Odchádzali sme za hlaholu zvonov. Večer sa na
Námestí Panny Márie konal koncert. Mnohí
z nás sa nielen započúvali do piesní, ale veselo sme si aj zatancovali. A podľa Biblie: Ale
keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. /Lk. 13./, sme do
tanca vtiahli aj chorých a telesne postihnutých na vozíčkoch s ich opatrovateľmi. Bolo
úžasné vidieť radosť v ich očiach a úsmev na
tvári. A kapela musela pridávať ďalšie piesne
do tanca. Ubytovali sme sa v pútnickom areáli poľských rehoľných sestričiek.
Deň tretí.
Ďalšou zastávkou bolo Lanciano, miesto
najvýznamnejšieho eucharistického zázraku. Približne v roku 700 v kostolíku sv. Longína slávil sv. omšu istý baziliánsky mních,
ktorý v hĺbke srdca pochyboval o skutočnej
prítomnosti Pána Ježiša v Eucharistii. Pri
slovách premenenia sa hostia premenila na krvavý kúsok tela a víno v kalichu na
krv. Premenená hostia a víno, bez použitia
akýchkoľvek konzervačných látok, sú stále
prítomné v relikviári v mramorovom oltári.
Od roku 1574 sa uskutočnilo niekoľko testovaní, naposledy v rokoch 1971 a 1981. Telo
je ľudské srdce, krv je ľudská krv, krvnej skupiny AB. Päť kúskov zrazenej krvi má rôznu veľkosť a tvar. Ale akákoľvek kombinácia

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
hmotnosti je stále rovnaká. Inými slovami,
jeden kúsok váži rovnako ako dva, dva vážia
rovnako ako tri a tri vážia rovnako ako päť.
Po sv. omši sme vstúpili do podzemia kostola, pozreli sme archeologické vykopávky, pôvodné mohutné múry. Po veľkom duchovnom zážitku nasledovala cesta na polostrov
Gargano, do strediska Vieste pri mori. Prechádzali sme zeleným krajom Apulia, bohatým na olivy, citrusy, vinohrady, rástli tu
palmy, kaktusy. To sme ešte netušili, akými
úzkymi a nebezpečnými serpentínami sa
dostaneme do cieľa. Po ubytovaní v bungalovoch v kempingu La Giara sme sa namočili
do krištáľovo čistého mora.
Deň štvrtý.
Osviežení morskými vlnami a pohladení
prvými lúčmi slnka sme pokračovali v našej
púti do San Giovanni Rotondo. Páter Pio
/1887 – 1968/, františkánsky mních, kňaz
a mystik tu pôsobil od roku 1916 v kláštore Santa Maria delle Grazie. Celý jeho život
bol poznačený utrpením a nadprirodzenými
zásahmi. Dňa 20. septembra 1918 páter Pio,
kľačiac pred svojím veľkým krížom, dostal
stigmy – rany ukrižovaného Ježiša Krista.
Nejaký čas pred smrťou stigmy zmizli a nezostala po nich žiadna jazva. Koža bola úplne obnovená. Uzdravoval chorých, mal dar
byť zároveň na dvoch miestach, rozprával sa
s anjelmi strážcami, viedol fyzický boj s démonmi. Stal sa známym aj vďaka krásnym
svätým omšiam, ktoré trvali niekedy až dve
hodiny, bol vyhľadávaným spovedníkom,
venoval sa rozsiahlej korešpondencii. Dokázal zozbierať dary z celého sveta a v roku
1956 sa otvorila moderná nemocnica. Za
blahoslaveného bol vyhlásený v roku 1999,
v roku 2002 bol svätorečený a o dva roky
neskôr mu bol zasvätený aj kostol. Najskôr
sme navštívili starý kostol so spovedelnicou,
prešli cez nový kostol, zúčastnili sme sa sv.
omše pri pôvodnej hrobke. Prezreli sme si
ďalší nový, moderný kostol zdobený pozlátenými mozaikami zo života Pátra Pia a poklonili sa jeho neporušenému telu v hrobke. V
blízkom lese sme sa pomodlili krížovú cestu.
Pobudli sme v mestečku Monte Sant‘Angelo, ktoré sa nachádza vo výške 800 m n. m.
a je najvyššie položené miesto v južnej časti
polostrova Gargano. Podľa legendy sa tu na
konci 5. storočia zjavil archanjel Michael,
ktorý ukazoval na jaskyňu v hore a tlmočil
boží príkaz, aby sa jaskyňa premenila na
kresťanský chrám. Táto svätyňa Santuario
di San Michele Archangelo sa stala najvýznamnejšou pamiatkou mesta. Nadzemná
časť, ktorou sme vstúpili do jaskyne, bola
postavená v 13. storočí. Po pravej strane stojí
masívna osemboká zvonica, tiež z 13. storočia. Po schodoch sme schádzali do jaskyne,
slúžiacej ako kaplnka. Vo vnútri sú pozoru-

hodné zvyšky freskovej výzdoby a biskupského stolca pochádzajúceho z 11. storočia.
Pozreli sme si normansko-aragónsky hrad z
10. storočia. Večerné plávanie v mori alebo v
bazéne bolo bodkou za týmto dlhým dňom.
Deň piaty.
Dopoludnie sme využili na radovánky v
mori, prechádzky po piesočnatej pláži, upratali sme bungalovy a po obede sme vyrazili
na poslednú zastávku nášho putovania, ktorým bolo Manoppello. V kostole Volto Santo di Manoppello /Svätej tváre/ sme mohli
sláviť sv. omšu a pokľaknúť pri šatke s obrazom Kristovej tváre. Závoj bol ukradnutý z
Vatikánu počas prestavby v roku 1508. Anonymný pútnik ho odovzdal Dr. Leonellimu,
neskôr sa dostal do kapucínskeho kláštora v
Manoppello. Na šatke z tenkého byssového
hodvábu /prírodné vlákno z lastúrnikov/
s rozmermi 17,5 x 24 cm sa nachádza podobizeň zmŕtvychvstalého Krista. Šatka je
uložená v striebornom relikviári a je verejne
vystavená na hlavnom oltári. Už 20 rokov
množstvo významných vedcov všestranne
skúma tajomstvo relikvie. Ich výsledky potvrdzujú, že obraz vznikol vedecky nevysvetliteľným spôsobom. Istotne nebol namaľovaný ľudskou rukou, podobne ako zázračný
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obraz Panny Márie z Guadalupe v Mexiku
alebo obraz Kristovho tela na Turínskom
plátne. Je veľmi pravdepodobné, že v čase
zmŕtvychvstania nastalo tajomné žiarenie,
ktoré spôsobilo, že na tenučkej šatke zostal
zaznamenaný obraz jeho tváre aj obraz celého tela. Všetko nasvedčuje tomu, že sám
vtelený Boh zanechal dva ohromujúce obrazy svojej božskej tváre: jeden na Turínskom
plátne a druhý na šatke z Manoppella. Na
Turínskom plátne máme zachytený obraz
ešte mŕtveho Ježišovho tela, ale v momente,
keď sa začal proces jeho oslávenia, naopak,
na šatke z Manoppella zostal zachytený výraz tváre už žijúceho Ježiša ešte pred zakončením procesu jeho oslávenia, keďže na tvári
vidieť stopy rán a opuchov.
Doposiaľ bolo príjemné, teplé, slnečné počasie. Keď sme opúšťali Taliansko, padali
kvapky dažďa, ako slzy na rozlúčku. Ďakujeme pánu Bohu, že sme v zdraví a šťastí
absolvovali dlhú cestu po významných pútnických miestach Talianska. Ďakujeme pánu
dekanovi Brenkusovi, že nám pripravil púť a
duchovne sprevádzal na nej. Ešte dlho budeme čerpať z týchto krásnych zážitkov.
Text: Jana KUNOVÁ, Gabriela JÁNOŠKOVÁ
Foto: Jana TÓTHOVÁ
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Nový školský rok v našej základnej škole
Uplynuli dva mesiace letných prázdnin.
Boli plné pekných a veselých zážitkov.
Žiaci i učitelia mali možnosť načerpať
nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré
nový školský rok prinesie. Škola nie je len
vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá
škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný
rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností. Niektorí zo
žiakov prišli do našej školy po prvýkrát.
Sú to predovšetkým naši prváci a žiaci z
Jelšoviec, ktorí prišli do 5. ročníka. Prajem
im veľa úspechov a radosti z každého dňa,
ktorý strávia v našej škole.
Čo čaká na našich žiakov v novom školskom roku? Čaká na nich svet objavovania
prírody, pochopenia zázrakov techniky,
ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti
cez krásu a poéziu materinského jazyka,
vyučovanie anglického a nemeckého jazyka, spomienky na predkov, putovanie
po Slovensku i svetom, spev, maľovanie,
športové výkony, a to všetko v predmetoch
nášho školského vzdelávacieho programu.
Veľmi sa teším na zaujímavé projekty, v
ktorých žiaci dokazujú každoročne svoju
kreativitu. Náročný školský rok je pred
našimi deviatakmi. Stojí pred nimi neľahká úloha – vybrať si povolanie, na ktoré sa

budú pripravovať na strednej škole. Čaká
na nich testovanie 9 a prijímacie pohovory
na stredné školy. Držím im všetkým palce
a dúfam, že na konci školského roka budú
všetci spokojní s dosiahnutými výsledkami.
V školskom roku 2016/2017 mala k 15.
septembru naša škola 229 žiakov. Títo sa
budú vzdelávať v 14 triedach a v 6 odborných učebniach. V čase letných prázdnin
sme za finančnej pomoci rodičovského
združenia zriadili v našej škole novú prírodovednú učebňu, v ktorej sa bude vyučovať predmety prírodoveda, biológia,
fyzika a chémia. Je to trieda vybavená pestrými vyučovacími pomôckami, ktoré sme
získali z projektu Podpora polytechnickej
výchovy na základných školách. Ďakujem
aj touto cestou Rodičovskému združeniu
pri ZŠ Výčapy – Opatovce a školskej rade
za poskytnutú finančnú pomoc. Ďalej sú
pre žiakov pripravené 2 počítačové triedy,
tabletová trieda, jazyková učebňa a trieda,
kde sa realizuje špeciálno-pedagogická intervencia. Postupne renovujeme školské
dielne a školskú kuchynku, kde sa vyučuje
predmet technika. Naším ďalším cieľom je
mať v areáli školy triedu v prírode a snažiť
sa o udržateľnosť výstupov Enviroprojektu
2015. Chceme, aby naše záhradky nielen

skrášľovali areál školy, ale aby učili deti
starať sa o svoje životné prostredie. Naším
snom je mať v škole veľkú telocvičňu, v
ktorej by sa naši žiaci mohli športovo rozvíjať a pripravovať sa na športové súťaže
ako rovnocenní partneri žiakov z ostatných škôl.
Želám všetkým našim pedagógom a
žiakom do nového školského roka veľa
úspechov a radosti z práce, aby školský
rok 2016/2017 bol plný zaujímavých projektov, súťaží, aby sme zažívali školu hrou,
tešili sa zo spoločenských a športových
podujatí. Úprimne si želám, aby naša škola fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň, aby mala
svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky
ako v dobrej rodine. My, učitelia, sa budeme o pohodu a človečinu v našej škole
snažiť zo všetkých síl.
A na záver jedna moja rada a prosba
zároveň: Milí rodičia, snažme sa spoločne
priviesť naše deti k objavovaniu krásnej
literatúry, k čítaniu diel slovenských i svetových autorov, lebo práve čítanie kníh je
tou správnou cestou k vzdelaniu a k úspechu. Veď aj Ján Amos Komenský povedal:
„Kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy.“
Text: Mária CIVÁŇOVÁ

Jubileum špeciálnej triedy
Uplynulo neuveriteľných 20 rokov od
zriadenia špeciálnej triedy v našej základnej škole. V školskom roku 1996/1997 bola
zriadená nielen z iniciatívy vtedajšieho vedenia ZŠ, ale najmä na podnet rodičov detí,
ktoré potrebovali špeciálnu starostlivosť a
individuálny prístup pod vedením špeciálneho pedagóga. Triedu v prvom školskom
roku navštevovali iba žiaci z našej obce,
ale v priebehu jej existencie prilákala čoraz
viac detí z blízkeho okolia a mesta Nitry.
Tak je to i v súčasnosti, keď špeciálnu triedu A /žiaci 1. stupňa A variantu a žiačka
2. stupňa B variantu/ navštevujú deti z Jelšoviec, Nových Sadov a Nitry a špeciálnu
triedu B i žiak z neďalekých Dražoviec.
September je v plnom prúde a pre nás
to znamená privítanie nových prvákov.
Do špeciálnej triedy A nastúpili dve nové
žiačky, ktoré si postupne zvykajú na školský
režim – boria sa s prvými úlohami, povinnosťami, osvojujú si potrebné sebaobslužné, pracovné i hygienické návyky. A aby sa

nám práca darila, pospevujeme si aktuálne
piesne o jeseni, o farbách, domácich zvieratkách... Hoci fotografia nezachytí tento
spev, snáď aspoň čiastočne sprostredkuje
atmosféru v našej triede.
Text a foto: Eva VESELIČOVÁ
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Viete sa hrať s deťmi ?
predškolskom období ešte nedisponujú zodpovednosťou a skúsenosťou nevyhnutnou
pre riešenie zásadných otázok svojho života.
Táto zodpovednosť a dôležitá úloha v oblasti
ďalšieho smerovania dieťaťa leží na pleciach
rodičov. Hlavne od rodičov závisí to, po ktorej pomyslenej ceste života sa budú uberať
kroky ich dieťaťa. Rodičovské priblíženie a
porozumenie vlastnému dieťaťu nie je otázkou drahých hračiek, ale spoločne a aktívne
stráveného času počas hry. Ak rodič vloží do
hry so svojim dieťaťom kus seba a uvedomí
si, že to nie je strata času a ani bezvýznamné
plytvanie času, základ pre krásny vzájomný vzťah je vytvorený na správnom mieste.
Hrajte sa so svojimi deťmi a formujte ich,
ako tú plastelínu!
Prostredie materskej školy poskytuje deťom dostatok podnetov a možností na hry.
Snažíme sa vytvárať deťom prostredie, v
ktorom sa budú cítiť bezpečne, prostredie
v ktorom budú získavať nové zručnosti,
vedomosti, skúsenosti a stretávať nových
kamarátov. V školskom roku 2016/2017 navštevuje materskú školu 66 detí. V letných
mesiacoch boli zrekonštruované priestory sociálnych miestností pre deti v dvoch
triedach, vybudované nové rozvody úžitkovej vody. Materská škola dostáva postupne
„nové ošatenie“. Záleží nám a nášmu zriaďovateľovi na prostredí v ktorom žijú vaše
deti (ale aj naše). Poďakovanie patrí starostovi obce Ing. Jozefovi Holúbkovi, za zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác v
materskej škole. Ďakujeme.
Text: Helena KOVÁČOVÁ
Foto: archív materskej školy

Naši najmenší škôlkari
Prvé roky života dieťaťa sú kľúčom k formovaniu ľudskej osobnosti, osobnosti dieťaťa. Predškolské obdobie je charakteristické
významnými zmenami v rôznych oblastiach
biologického a psychosociálneho vývoja. Je
to náročné a najdôležitejšie obdobie v živote
človeka. V tomto vekovom období dieťa navštevuje materskú školu, ktorá ho postupne
pripravuje na vstup do školy. Predškolský
vek predstavuje v živote dieťaťa obdobie
mohutného rozmachu vnímania, ktoré je
z hľadiska jeho budúceho vývoja potrebné
podchytiť a formovať. V rodine dostáva dieťa prvotný edukačný impulz, na ktorý nad-

väzuje a dopĺňa inštitucionálna predškolská
výchova v materskej škole. Človek sa prejavuje v činnosti. Dieťa sa hrá. V živote dieťaťa
je hra odrazom jeho vedomostí, zážitkov a
skúseností získaných z poznávania okolitej
spoločnosti.
Deti rady kreslia, stavajú, skladajú a modelujú. Pracujú s plastelínou, tvoria ju a
formujú z nej mnohé pekné „vecičky“. Podobne ako sa dieťa hrá s plastelínou, tak
ako ju formuje a tvorí z nej svoje „dielko“,
tak aj rodičia v prenesenom význame slova
formujú svoje deti. Pretože deti sú ako plastelína. Deti sú „v rukách rodičov“, pretože v

Naše nové sociálne priestory
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ŠKOLSTVO · OBECNÉ SPRAVODAJSTVO

Obec Výčapy – Opatovce zastúpená starostom obce Ing. Jozefom Holúbkom
v zmysle ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VYHLASUJE
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA
Materskej školy Výčapy – Opatovce
Kvalifikačné predpoklady:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
uchádzača navykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č.
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
• vykonanie I. atestácie do 31. 12. 2016 ( § 61 ods. 12 zákona č.
317/2009 Z.z.)
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
• ovládanie štátneho jazyka
Ostatné kritériá:
• organizačné a riadiace schopnosti
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
• komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
Požadované doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom odbornom
vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• profesijný životopis v štruktúrovanej forme

• doklad o dĺžke pedagogickej praxe
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
• čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase na spracovanie osobných
údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uzávierka prijímania prihlášok je 14. novembra 2016 (pondelok)
do 15.00 hod.
Prihlášky s označením „Výberové konanie na funkciu riaditeľa
Materskej školy Výčapy – Opatovce - neotvárať“ a s uvedením
odosielateľa doručte na adresu:
Obec Výčapy – Opatovce
Obecný úrad Výčapy – Opatovce
951 44 Výčapy – Opatovce č. 467
alebo osobne doručte do podateľne OcÚ
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Prihlášky zaslané po termíne nebudú do výberového
konania zaradené.
Termín, čas a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania radou
školy.

Zo zasadnutí zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce
V zmysle plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva sa „preddovolenkové“, v poradí
19. zasadnutie, uskutočnilo dňa 27. júna.
Účastní na zasadnutí boli ôsmi poslanci a to
Stanislav Balko, PaedDr. Martin Čulák, Slavomír Fiksel, Ing. Pavol Kollár, Ing. Tomáš
Kucka, Zdenka Miškolciová, Ing. Marián
Piterka a Erika Šebová. Svoju neúčasť ospravedlnil Jaroslav Čulák.
V poradí 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 5. septembra.
Obdobne ako predchádzajúceho zasadnutia
sa i tohto zúčastnilo osem poslancov a to
Stanislav Balko, PaedDr. Martin Čulák, Slavomír Fiksel, Ing. Pavol Kollár, Ing. Tomáš
Kucka, Zdenka Miškolciová, Ing. Marián
Piterka a Erika Šebová. Poslanec Jaroslav
Čulák svoju neúčasť ospravedlnil.
Na predmetných zasadnutiach obecné za-

stupiteľstvo:
A/ prerokovalo a schválilo:
• navýšenie schválenej sumy na zakúpenie
techniky na kosenie porastov a odvoz (viac
účelový stroj s príslušenstvom) na sumu 30
000,-EUR
• poskytnutie finančnej odmeny vo výške
400,-EUR tanečnej skupine SAMBÁČIK pôsobiacej pri Základnej škole Výčapy – Opatovce z rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce
na rok 2016. Dôvod: Za dosiahnuté výsledky
v súťaži TANEČNÝ KOLOTOČ – 1. miesto
regionálne kolo, 1. miesto krajské kolo, 1.
miesto celoslovenské kolo a POHYB BEZ
BARIÉR – 3. miesto v medzinárodnej súťaž.
Účel použitia: nákup materiálneho vybavenia
• Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Výčapy – Opatovce č.2/2016

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Výčapy-Opatovce
• Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Výčapy – Opatovce
č.1/2015 o označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a číslovaní stavieb v Obci Výčapy-Opatovce
• Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Výčapy – Opatovce č.5/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Výčapy
– Opatovce
• Všeobecne záväzné nariadenie Obce Výčapy – Opatovce č.6/2016 o podmienkach
poskytnutia dotácie z rozpočtu Obce Výčapy
– Opatovce s navrhnutými zmenami
• Predloženie Žiadosti o poskytnutie do-

OBECNÉ SPRAVODAJSTVO
tácie na realizáciu projektu „Bezpečnostná úprava priechodov pre chodcov v Obci
Výčapy – Opatovce“ v rámci Výzvy číslo V.
Prezídia Policajného zboru 2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky a spolufinancovanie
projektu sumou 2 796,64 EUR z celkových
výdavkov na projektu
• Ukončenie Zmluvy o nájme bytu uzatvorenej dňa 28. 08. 2014 medzi Obcou Výčapy
– Opatovce ako prenajímateľom a Katarína
Kunová, bytom Výčapy – Opatovce 198 ako
nájomcom bytu B5 ku dňu 30. 09. 2016
• Uzavretie Zmluvy o nájme bytu medzi
Obcou Výčapy – Opatovce ako prenajímateľom a Marianna Dlábiková, bytom Výčapy
– Opatovce 566 ako nájomcom 3-izbového
bytu B5 na dobu určitú a to od 01. 10. 2016
do 30. 09. 2016
B/ vzalo na vedomie
• Konsolidovanú výročnú správu Obce
Výčapy – Opatovce za rok 2015
• Správu hlavného kontrolóra obce z kontroly vyúčtovania vybraných poskytnutých

dotácií v roku 2015, dodržiavanie termínov
na predkladanie žiadostí na poskytnutie a
vyúčtovanie dotácií, účelnosť a hospodárnosť využitia poskytnutej dotácie Obcou
Výčapy – Opatovce
• Správu z kontrol včasnosti úhrad nájomného za obecné byty v Obci Výčapy – Opatovce
• Žiadosť Ing. Miroslavy Kuckovej, bytom
Výčapy-Opatovce 260, podanej dňa 24. 06.
2016, označenej ako žiadosť o odstránenie
psa zo súkromného pozemku
• Informáciu starostu obce k odstúpeniu
podania Ing. Miroslavy Kuckovej zo dňa
27. 05. 2016 na SBD Poľnohospodár Nitra,
RVPS Nitra ako i o začatí konania vo veci
priestupku podľa zákona č. 282/2002 Z.z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov
• Žiadosť Ing. Miroslavy Kuckovej, bytom
Výčapy – Opatovce 260, podanej dňa 24. 06.
2016 o zabezpečenie osvetlenia prístupovej
cesty k desaťbytovke vo Výčapoch – Opatovciach číslo 260 z verejného osvetlenia
• Informáciu starostu obce o spôsobe vy-

11

bavenia žiadosti Ing. Miroslavy Kuckovej,
podanej dňa 27. 05. 2016 ako i informáciu
starostu obce o výzve p. Jany Horváthovej,
bytom Výčapy – Opatovce 261 o okamžité
odstránenie vedenia verejného osvetlenia
napojeného z podperného bodu č. 175
• Žiadosť Základnej školy Výčapy – Opatovce 185 o úpravu rozpočtu na rok 2016
• Žiadosť Materskej školy Výčapy – Opatovce 478 o úpravu rozpočtu na rok 2016
• Správu hlavného kontrolóra obce z kontroly včasnosti vybavovania ohlásenia drobných stavieb, prípadnej opodstatnenosti
prerušenia správneho konania
• Stanovisko Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej z vyhodnotenia splnenia
podmienok o pridelenie nájomného bytu
B5 žiadateľom Marianna Dlábiková, bytom
Výčapy – Opatovce 566.
Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva môžete nájsť na webovej stránke obce
www.vycapy-opatovce.sk ako i sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Jozef HOLÚBEK, starosta obce

Viete ako správne triediť odpad?

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci.
Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého
kontajnera patrí
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky
štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6
% na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 %
sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika
radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s
odpadom.
Plasty zvlášť, papier zvlášť. Farebná abeceda triedenia
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na
plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko
môžu do nich vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame vám
pomôcku pri triedení.
Do žltého kontajnera na plasty patria:
PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká,

igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich
jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na
minimum. Do žltej nádoby môžete pokojne
hodiť aj polystyrén.
Nepatria sem:
pneumatiky, hrubo znečistené plasty z
mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb.
Do modrého kontajnera na papier patria:
papierové obaly, noviny, časopisy, knihy
bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky
papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy,
letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier.
Nepatria sem:
nápojové kartóny, silne znečistený či
mastný papier, papier s hliníkovou fóliou,
voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky z cigariet, kopírovací papier,
termopapier a mokrý papier.
Do zeleného kontajnera na sklo patria:
sklenené nádoby, obaly, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov, sklenené črepy,
okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov.
Nepatria sem:
zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo,
žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo,
technické sklo, sklo s obsahom chemických

látok, TV obrazovky a monitory, porcelán,
keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.
Do červeného kontajnera na kovy patria:
plechovky, konzervy, kovové súčiastky,
drôty a káble (bez bužírky), alobal, či starý
kovový riad.
Nepatria sem:
kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov
a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky
znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.
Všetky informácie o triedení môžete nájsť
na www.triedime.sk. Stránka nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj
odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení
do správneho kontajnera.
Šetrite miesto v kontajneri. Ušetríte aj v
peňaženke. Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.

Stlačením odpadu pred jeho vyhodením
ušetríme nielen v kontajneri.
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INZERCIA · SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Spoločenská
rubrika
od 11. júna 2016 – do 10. septembra 2016
Vitajte na svete
Mia Bujnová, Matias Časta, Aneta Lehocká

Veľa lásky a porozumenia
Peter Tóth a Martina Babiková
Ing. Martin Arpáš a Bc. Monika Sudorová

Zostanete v našich spomienkach
Peter Samay, 68 r.,
Ernest Mikuš, 83 r.,
Štefan Mrázik, 76 r.,
Verona Machová, 88 r.,
Milan Chromý, 86 r.,

ZOZNAM JUBILANTOV
od 01. júla 2016 do 30. septembra 2016
60 rokov
Štefan Mikuš, Pavel Balko, Ing. Ladislav Čulák
Ing. Oľga Desetová, Mária Hupková, Helena Kováčová
70 rokov
Ľudovít Tóth, Ľudovít Buday, Ing. Karol Billik, Ľudovít Marhula
Melánia Kuťková, Mgr. Šarlota Kunová
75 rokov
Pavol Koníček, Miloslav Drízhal, Imrich Magáth,
Ľudovít Kuna, Anna Magáthová, Apolónia Budayová
80 rokov
Ľudovít Buday, Mária Čuláková, Vilma Forišeková
95 rokov
Žofia Machová
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