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ŠTVRŤROČNÍK OBCE VÝČAPY - OPATOVCE

VII. ČÍSLO

NEPREDAJNÉ

Vážení spoluobčania!
Biele, pokojné, čarovné...
Sviatky lásky, radosti, sviatky príchodu nového života...
VIANOCE.
Každoročne k nám prichádzajú pomaly, nenápadne.
Podmaňujú si hlavne tých najmenších.
Obdarúvame a sme obdarovaní.
I takéto prívlastky majú nepochybne tieto najkrajšie a najradostnejšie
sviatky v roku.
Vianoce sú však i obdobím, kedy sa náš každodenný kolotoč povinností spomalí.
Pri ozdobenom vianočnom stromčeku nám viac ako inokedy záleží na
blízkych, priateľoch a úcta k rodine nadobúda zväčšený rozmer. Inak
vnímame poradie hodnôt, ktoré napĺňajú ľudské šťastie.
Milí spoluobčania, prajem vám všetkým, aby toto vianočné posolstvo
lásky a ľudskej dobroty zotrvalo vo vašich srdciach čo najdlhšie.
Na prahu nového roku 2010 želám nám všetkým úspešný nový rok,
veľa zdravia, šťastia, pokoja v kruhu rodiny a svojich blízkych.
Ing. Jozef Holúbek

DECEMBER 2009

Navštívil nás Mikuláš, prvákov prijali do žiackeho cechu, turistov privítali
chlebom a soľou a ako deti inšpirovali
dary jesene.
Viac na stranách 2 a 3.
Starý rok sa končí a prichádza nový. Je
tu čas bilancie a hodnotenia.
Čo nám rok 2009 priniesol, sa dozviete na stranách 4 a 5.
Skauti roznášajú Betlehemské svetlo
do našich domácnosti.
Detský spevokol sprítomňuje narodenie Ježiška v príbehu prostredníctvom
jasličkovej pobožnosti.
Koledníci Dobrej noviny radostne
hlásajú Božie narodenie.
Toto všetko je obraz Vianoc vo
Výčapoch – Opatovciach. Ako to bude
tento rok, sa dočítate na 8. a 9. strane.
Betlehem, ktorý skrášľuje každé Vianoce Lurdskú jaskyňu Panny Márie, je
prácou Janky Tóthovej
AKO SA ODVÁŽILA... a ešte omnoho
viac sa dozviete, ak si prečítate článok
na strane 11.
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PRIŠIEL, AJ KEĎ NESNEŽILO
V predvečer Mikuláša už desaťročia deti očakávajú
Mikuláša a jeho pomocníkov. So zatajeným dychom
počúvajú, či jeho sane nezvonia popod ich okno.
Aj naše deti spoločne čakali na jeho príchod v
sále kultúrneho domu. A aby sa nezabudol zastaviť
a priniesť sladké dobroty, jednohlasne volali: „Príď
Mikuláš, príď medzi nás“. Deti z materskej školy
si za pomoci pani učiteliek pripravili pre Mikuláša
a jeho pomocníkov krátky program. Boli zvedavé,
ako sa mu bude páčiť.
A nevolali zbytočne, predsa len prišiel, aj keď sane
pre nedostatok snehu musel nechať doma. Priniesol
si aj pomocníkov: anjelov a nie veľmi očakávaného
čerta. Deti sa predviedli krátkym pásmom piesní,
básní a tančekom. Mikulášovi sa ich vystúpenie
veľmi páčilo a za to, že boli také statočné začal
rozdávať darčeky. Pomáhal mu aj čertisko, ktorý
chcel, tak ako každý rok, niektoré z detí vziať zo sebou.
Ale keďže sväto-sväte sľúbili, že sa už naozaj polepšia,
Mikuláš ich ochránil a čert zasa odišiel naprázdno.
Mikuláš obdaril všetky deti v sále, pofotil sa s nimi
na pamiatku a ponáhľal sa ďalej do ďalšej dedinky,

za ďalšími deťmi, aby stihol do rána rozniesť darčeky
deťom na celom svete.
Ďakujeme Ti Mikuláš, že si na nás opäť nezabudol
a tešíme sa na teba zasa o rok.
Mgr. Jana Kunová

IMATRIKULÁCIE BOLI PLNÉ TANCA A SLADKOSTÍ

Imatrikulácia prvákov v našej škole sa uskutočnila
už po druhýkrát. Tento deň bol pre nich iný ako ostatné dni. Veď od septembra sú žiakmi našej školy,
ale prijatie do žiackeho cechu sa uskutočnilo práve
27. novembra 2009. Milú imatrikulačnú slávnosť im
pripravili deviataci pod vedením triednej učiteľky
PaedDr. Márii Billikovej.
Do vyzdobeného kultúrneho domu nastúpilo
16 prvákov, z toho 14 chlapcov a 2 dievčatá. Učiteľský
zbor v podaní deviatakov preskúšal prváčikov, čo
všetko sa za prvý štvrťrok naučili. Mali sme možnosť
vidieť niektorých čítať, písať a počítať. Za zvukov

piesne Zelená je tráva predviedli aj pohybové disciplíny
ako je váľanie sudov, či kopy na bránku. Prváci predviedli i svoje tanečné schopnosti, keď svojim starším
spolužiakom zatancovali moderný tanec v tanečných
kostýmoch.
Sladkú odmenu im pripravili veľkí žiaci v podobe
lentilkovej polievky, ktorú museli zjesť bez pomoci rúk.
Ústa im potreli medom, aby boli usilovní ako včeličky.
„Pán riaditeľ“ - deviatak, ich pasoval slovami: „Kráľu,
kráľu, daj vojaka, pasujem Ťa za prváka“. Po pasovaní
boli dekorovaní medailami, na ktorých boli sovy ako
symbol múdrosti. Pani riaditeľka Mgr. Eva Homolová
zapriala prvákom veľa šťastia, úspechov a šikovnosti
v práci. Imatrikulačná slávnosť sa končila tancom deviatakov na pieseň Páta.
Po programe si prváci pochutili na sladkej
ježkovskej torte a dostali malú vecnú odmenu. Slávnosti sa zúčastnili pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pán
zástupca a žiaci so svojimi triednymi učiteľmi. Na svojich prváčikov sa prišli pozrieť aj rodičia a niektorí starí
rodičia.
Vzhľadom na spokojnosť by sme budúci rok v tejto tradícii opäť pokračovali.
Milí naši prváci, prajeme vám veľa úspechov a úsmevov, zdravia, šťastia a vytrvalosti.
Mgr. Lýdia Molnárová
triedna učiteľka
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TURISTOV PRIVÍTALI CHLEBOM A SOĽOU
V rámci modernizácie výchovno - vzdelávacieho
procesu a praktickej realizácie zážitkových foriem
učenia, sme dňa 13. novembra 2009 uskutočnili po
prvýkrát „otvorenú“ vyučovaciu hodinu z vlastivedy.
Na nej žiaci 6. ročníka špeciálnej triedy „A“ prezentovali svoj projekt pod názvom Slovensko - moja vlasť.
Žiaci počas vyučovacích hodín so zameraním na
tematické učivo o Slovensku získavali nielen základné informácie o našej vlasti, ale zhromažďovali tiež
obrazový materiál o mestách, riekach, živočíchoch,
nížinách, pohoriach. Z neho postupne, pod vedením
triedneho učiteľa, zhotovili vlastnú obrazovú mapu
Slovenska. Z mapy sa naučili čítať podľa farebného
znázornenia, orientovať sa na mape podľa svetových
strán, poznávať naše susedné krajiny. Získali tiež
mnoho informácií o našom hlavnom meste Bratislave
a krajskom meste Nitre a ich dominantách.
Na prezentáciu nášho projektu boli pozvaní
rodičia žiakov ako i pani riaditeľka. Prezentácia bola
realizovaná tak, že žiaci vítali hostí, akože zahraničnú
delegáciu, v kroji chlebom a soľou. Ako sprievodcovia
potom podávali informácie o krásach našej vlasti.
Všetko znázorňovali na svojej obrazovej mape. Na
záver, po vypočutí našej štátnej hymny, sme odovzdali hosťom - turistom suvenír v podobe medovníčka
a vlastnoručne zhotovených pohľadníc Slovenska.
Napriek tomu, že to bola prvá verejná prezentácia mojich žiakov pred pozvanými hosťami, dopadla

nad očakávanie. Deti dokázali, že učivo veľmi dobre
ovládajú, vedia pracovať nielen s učebnicou, ale aj
s detskou encyklopédiou, obrazovým atlasom a mapou Slovenska. Poznajú našu hymnu, štátne symboly,
ako aj mená najvyšších predstaviteľov našej vlády.
Svoje poznatky dokážu formulovať do jednoduchých
viet a opísať obrazový materiál súvisiaci s preberanou
témou.
V rámci školského roku máme naplánované
i ďalšie projekty. Dúfam, že budú minimálne také
úspešné, ako bol tento vlastivedný.
Mgr. Eva Veseličová
špeciálny pedagóg

TURISTOV PRIVÍTALI CHLEBOM A SOĽOU

Jeseň patrí medzi najčarovnejšie ročné obdobia.
Príroda sa oblieka do veselých farieb, v záhradkách sa
na nás vysmievajú obrovské oranžové tekvice, zo stromov padajú gaštany, orechy a rôzne plody.
Inšpirovaní krásou prírody sme sa aj my, spolu
s rodičmi, rozhodli vzdať úctu pani jeseni. Rodičia,
podnietení svojimi deťmi, vytvorili krásne tekvičkové
strašidielka. Vyrábať začali už v materskej škole počas

tvorivej dielne „Strašidielka v našej škole“.
Vyrobené strašidlá skrášlili chodby škôlky.
V sobotu rodičia priniesli posledné, doma
zabudnuté, strašidlá do materskej školy.
Deti sa so svojimi výtvormi spoločne odfotili a mohli sme sa vydať na očakávanú
tekvičkovú slávnosť do kultúrneho domu.
V kultúrnom dome na deti a ich rodičov
čakalo množstvo súťaží a veselých pesničiek.
Všetky deti boli za vytvorené strašidielka
odmenené sladkou dobrotou. Všetky pripravené súťaže sa tešili neutíchajúcemu
záujmu zo strany detí a niektorých rodičov.
Vytancované deti s vreckami plnými dobrôt
si hrdo brali svoje strašidielka domov, aby im skrášlili
predzáhradku.
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí neváhali a zapojili sa do tanečného kola a súťažili spolu so svojimi
deťmi. Veríme, že bude každým rokom viac rodičov, čo
sa budú zabávať spolu so svojimi ratolesťami.
Mgr. Jana Kunová
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OPÄŤ ROK ZA NAMI
O pár dní je za nami ďalší kalendárny rok a my sme opäť o rok starší. Čo nám rok 2009 priniesol?
Končiaci sa občiansky rok nie je len časom blížiacich sa sviatkov. Je to i obdobie spájané s hodnotením a rekapituláciou prijatých predsavzatí a plánov, obzretím sa za tým, čo nám uplynulých dvanásť mesiacov prinieslo.
Ako starosta obce mám, vďaka vašej prejavenej dôvere v nových voľbách starostu obce, za sebou prvý rok
práce. Rok, ktorý bol pre mňa odlišnejší oproti predchádzajúcim. A to z pohľadu môjho nového pracovného
zaradenia, ako aj zvýšenej ostražitosti čerpania a maximálneho šetrenia ﬁnančných prostriedkov v dôsledku
prijímaných krízových opatrení v systéme ﬁnancovania obcí. Okrem toho bolo potrebné vykonať i rad mnohých
úkonov súvisiacich so zavedením novej platobnej meny, eura.
V roku 2009 bola za účelom skvalitnenia života
obyvateľov našej obce vykonaná nasledovná činnosť
ako aj aktivity.
I. investičná výstavba
V oblasti investičnej výstavby hlavná priorita spočívala:
• v dokončení stavebných prác na novostavbe 21
nájomných bytov, vybudovaní parkovísk pred bytovými domami, kolaudácii bytov a ich následnom
odovzdaní do užívania. V rámci uzatvorených zmlúv
o poskytnutí dotácie a úveru na výstavbu nájomných
bytov bolo potrebné v zmluvne stanovenom termíne,
vykonať však aj právne úkony súvisiace so zriadením
záložného práva, a tým sa vyhnúť možnosti uloženia
sankcií za nedodržanie zmluvných podmienok.
• vo vykonaní terénnych úprav, vybudovaní spevnených
plôch, sadbových prác v okolí zrekonštruovanej budovy terajšieho obecného úradu. Časť týchto prác
bola hradená z ﬁnančných prostriedkov získaných
v rámci podaného projektu cez Program obnovy
dediny.
• výmena plynového kotla na zdravotnom stredisku,
• napojenie budovy obecného úradu na miestny rozhlas a čiastočná rekonštrukcia miestneho rozhlasu,
• napojenie budovy materskej školy na kanalizáciu odpadových vôd.
II. príprava nových projektov
V snahe získať nenávratné ﬁnančné prostriedky z fondov EÚ, ako i tuzemských grantov boli v priebehu roku
2009 spracované projekty a podané žiadosti o poskytnutie NFP na nasledovné projekty:
• v mesiaci jún bola podaná na MVaRR Žiadosť
o poskytnutie NFP na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia objektu Základnej školy vo Výčapoch – Opatovciach“. Žiadosť
bola schválená, t.č. prebieha výberové konanie na
dodávateľa prác, ktoré budú vykonané v období mesiacov apríl až október 2010.
• v mesiaci máj bola na Úrad vlády SR podaná Žiadosť
o dotáciu na vybudovanie viacúčelového ihriska
s umelou trávou. Žiadosť bola schválená, výstavba
ihriska bude zrealizovaná na jar 2010.
• v mesiaci október bola spracovaná projektová do-

kumentácia na vybudovanie detského ihriska na
sídlisku JUH a cez POD 2010 bola podaná žiadosť
o poskytnutie dotácie na realizáciu tohto projektu
• po vykonaní majetkoprávneho vysporiadania
nehnuteľností pod miestnou komunikáciou, v časti
obce zvanej „Domovina“ bolo zadané vypracovanie
projektovej dokumentácie, ktorej zámerom bude
vykonanie rekonštrukcie predmetnej komunikácie
ako i komunikácie nachádzajúcej sa za opatovským
cintorínom
• v súčasnom období je pripravovaný projekt, ktorý
je zameraný na vybudovanie prístupovej cesty k budove obecného úradu od hlavnej komunikácie I/64,
celoročných reprezentatívnych priestorov s detským
ihriskom.
III. údržba obce
V rámci údržby obce bol realizovaný rozsah prác zameraných na:
• posyp povrchu miestnych komunikácií a odhŕňanie
snehu počas zimného obdobia. Tieto práce boli
vykonávané technikou a pracovníkmi tunajšieho
PPD.
• vyčistenie žľabov a okrajov miestnej komunikácie
v centre obce občanmi zapojenými do aktivačných
prác
• údržbu zelene a kosenie trávnatých plôch v obci a na
cintorínoch.
IV. odpadové hospodárstvo
Problematike nakladania s odpadom bola v roku 2009
venovaná osobitná pozornosť. Hlavným dôvodom
bola narastajúca produkcia odpadov v našich domácnostiach, čo malo za následok zvýšenie vynaložených
nákladov na ich likvidáciu. V snahe ich znížiť, boli
v tomto roku vykonané i príslušné opatrenia. I vďaka
nim, sa podarilo znížiť náklady na likvidáciu odpadu
o cca 3 000 €. Napriek tomu však príjmy z poplatkov
za komunálny a drobný stavebný odpad pokryli iba
dvojtretinovú výšku skutočných nákladov.
V. verejný poriadok patrí k významným oblastiam
sústavnej starostlivosti samosprávy. Komisiou ochrany
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verejného poriadku a životného prostredia, zriadenou
pri OZ, boli počas roka v našej obci najčastejšie riešené
priestupky, týkajúce sa susedských sporov a voľného
pohybu psov bez dozoru. K ďalším negatívnym javom
v našej obci patrí vandalizmus mládeže, čierne skládky
a spaľovanie biologického odpadu.
VI. sociálna starostlivosť
V tomto roku bola zameraná na tieto oblasti:
• poskytovanie
opatrovateľskej
starostlivosti
a donáška stravy osamelým občanom,
• pomoc nezamestnaným uchádzačom o prácu v rámci aktivačných prác.
•
VII. kulturnospoločenský život patrí
trvalo
k cieľavedomým činnostiam a významným prioritám našej obce. Mnohé podujatia ako napr. Školský
ples, Ples záhradkárov, Fašiangový karneval, oslavy
Dňa matiek, Dňa detí, Vatra zvrchovanosti, Rok
na dedine, Mikulášske posedenie sa v našej obci už
dlhšiu dobu tešia popularite a tradícii. Obecný úrad
tohto roku po prvýkrát v predvečer 1. mája zorganizoval aj Stavanie mája. Verím, že i toto podujatie pripomínajúce obyčaje našich mládencov sa v ďalších
rokoch bude naďalej tešiť obľube. Dôkazom toho, že
časy, kedy v našej obci úspešne pôsobilo ochotnícke
divadlo neupadli do zabudnutia, bola zaplnená sála
KD počas divadelného predstavenia súboru Hlavina
z Radošiny. Takisto početná návštevnosť na podujatiach, organizovaných v rámci Osláv 770. výročia

prvej písomnej zmienky o našej obci, bola dôkazom
nielen našej spolupatričnosti, ale i dôkazom toho, že
kultúrnospoločenský život v našej obce patrí medzi jej
vzácne hodnoty.
VIII. športové aktivity obce sú zamerané predovšetkým
na súťaže vo futbale a stolnom tenise. Mimoriadne
úspešne si počínalo futbalové družstvo dorastu. Ako
víťaz skupiny A sa zúčastnilo kvaliﬁkačného turnaja
o postup do krajskej súťaže. Ako v predchádzajúcom roku, tak i tento rok, počas turnaja naši chlapci
nenašli premožiteľa a druhýkrát po sebe sa stali celkovým víťazom kvaliﬁkačného turnaja, a tým aj dorasteneckými majstrami okresu. No nielen súťažným
futbalom obec žila. Je potešiteľné, že v našej obci sa
dokopy dala skupina „mládencov“, a v mesiaci júl
zorganizovala futbalový turnaj s netradičným názvom
Bitka o dolinu. O záujme o tento turnaj svedčí aj počet
zúčastnených mužstiev, ktorých bolo celkom 12 a to
nielen z našej obce, ale i susedných a okolitých obcí.
Okrem futbalu a stolného tenisu sa v našej obci začína
dariť i športu, ktorý v posledných rokoch asi najväčšmi
nadchol mládež, a tým je hokejbal. Chlapci z našej
obce účinkujú v dvoch hokejbalových družstvách,
ktoré sú účastníkom 1. farskej hokejbalovej ligy.
Verím, že v nasledujúcom roku budeme mať možnosť
i my vychutnať si atmosféru hokejbalových zápasov
v domácom prostredí.

Vážení spoluobčania, vymenoval som prevažnú časť aktivít, ktoré boli v tomto kalendárnom roku realizované. Všetci,
ktorí zastupujeme záujmy obce sme urobili všetko preto, aby sa nám pre obec podarilo dosiahnuť maximum. Výsledkom
našej snahy je skutočnosť, že všetky nami pripravené projekty a podané žiadosti o poskytnutie NFP boli schválené.

Záverom mi dovoľte, aby som sa vám všetkým – občanom, poslancom OZ, pracovníkom obecného úradu ako aj
organizáciám a združeniam v obci pôsobiacim, úprimne poďakoval za pomoc a spoluprácu v tomto končiacom
sa roku.
V mene svojom ako aj v mene obecného zastupiteľstva všetkým želám príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia a úspechov v nastávajúcom roku 2010.
Ing. Jozef Holúbek, starosta obce

Účasť poslancov na zasadnutiach obecného zastupiteľstva v roku 2009

Ing. Jozef Holúbek (poslanec zástupca starostu do 7.5.2009)
Stanislav Balko
Jaroslav Čulák
Róbert Čulák
Slavomír Fiksel
Jaroslav Holka
Vladimír Hrnčár
Ján Rapan
Ing. Žigmund Tóth, PhD.
Elela Lacenová (poslankyňa
od 7.5.2009)
Vysvetlivky: P - prítomný, O - ospravedlnený
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STAROSTA OBCE INFORMUJE
Mimoriadnemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva, konaného 9. októbra 2009, predchádzalo
verejné zhromaždenie občanov k prehodnoteniu
navrhovaných trás plánovanej výstavby Rýchlostnej
cesty R8 Nitra - križovatka R2.
Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce,
na základe vôle občanov a výsledkov hlasovania
účastníkov verejného zhromaždenia občanov vo veci
prehodnotenia navrhovaných trás plánovanej výstavby
rýchlostnej cesty R8 Nitra – križovatka R2, podaním
zmeny stanoviska k uvedenému zámeru v znení:
Žiadame posudzovať v Správe o hodnotení podľa zákona č. 24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie kombináciu variantu ﬁalový–začiatok úseku
po obec Zbehy a variantu červený od obce Zbehy po
koniec úseku so subvariantom pri obci Ostratice.
V poradí 21. a 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo v dňoch 23.10.2009 a 27.11.2009. Z obsahu prijatých uznesení vyberáme. Obecné zastupiteľstvo:
A. schvaľuje
Úpravu rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce za rok
2009.
Dodatok č. 2 Zriaďovacej listiny ZŠ Výčapy – Opatovce.
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Výčapy - Opatovce za školský rok
2008/2009.
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Výčapy - Opatovce za školský rok
2008/2009.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce
Výčapy - Opatovce na I. polrok 2010.
Stanovenie výšky poplatku za prenájom sály KD pre
zábavy, diskotéky počas vykurovacieho obdobia –
170€.
Poskytnutie jednorazového ﬁnančného príspevku spolu vo výške 700 € pre žiadateľov Jana Horáková a Marta
Kondelová na zabezpečenie prevádzkových nákladov
Špeciálnej MŠ, ktorú navštevujú deti menovaných
rodičov Tomáš Horák a Sebastián Kondela.
B. neschvaľuje
Žiadosť spoločnosti RELCO Slovakia s.r.o. o vybudovanie novej ohrady zadnej a bočnej hranice pozemku
skladových priestorov vo Výčapoch – Opatovciach.
Žiadosť PPD Výčapy - Opatovce o splátkový kalendár
nezaplatenej dane z nehnuteľnosti za rok 2009.
Žiadosť Zdenka Kunu a Petra Magáta o povolenie na
zasypanie jarku z dôvodu lepšieho prístupu k budove.

C. prijíma
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Výčapy - Opatovce č. 4/2009 v navrhnutom znení.
Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Výčapy - Opatovce č. 3/2008 v navrhnutom znení.
D. berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce z následnej ﬁnančnej
kontroly, zameranej na čerpanie položky telefón, internet na Obecnom úrade Výčapy – Opatovce.
Správu z následnej ﬁnančnej kontroly na ZŠ Výčapy –
Opatovce.
Správu hlavného kontrolóra obce z následnej ﬁnančnej
kontroly MŠ Výčapy - Opatovce na rok 2008 a I. polrok 2009.
Žiadosti organizácií a združení: ZO SZZ Výčapy – Opatovce, Folklórna skupina Nefelejcs, ZO JDS Výčapy –
Opatovce, Spevácka skupina Nádej pri ZO JDS, OZ
Škôlkarik Výčapy – Opatovce, KMŠN Výčapy – Opatovce, ZKSM Výčapy – Opatovce, FC Výčapy – Opatovce,
ŠK stolného tenisu Výčapy – Opatovce o poskytnutie
dotácie na rok 2010.
Žiadosť lekárov, užívajúcich prenajaté priestory zdravotného strediska, o vykonanie opráv na budove zdravotného strediska.
Avizované zistenie nedostatkov, zistených odbornou
prehliadkou odborným pracovníkom plynových zariadení, na plynovom zariadení budovy pošty.
Žiadosť Obce Koniarovce o prehodnotenie uznesenia OZ Výčapy - Opatovce č. 166/2007 o odpredaji
pozemkov parc. č. 1078/5 a parc. č. 1518 pre Obec
Koniarovce.
E. poveruje
Komisiu výstavby a územného plánovania pri
OZ prešetrením stavu – zosúvania svahu pred
nehnuteľnosťou rodinného domu s. č. 88 a predložením návrhu opatrenia.
Starostu obce zabezpečením vykonania odstránenia
avizovaných závad zistených odbornou prehliadkou
odborným pracovníkom plynových zariadení na plynovom zariadení budovy pošty.
Starostu obce jednaním so starostom obce Koniarovce na stanovenie podmienok vyčíslenia hodnoty
dotknutých nehnuteľností úradným znalcom.

Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a prijaté uznesenia si môžete prečítať na obecnom úrade alebo
na internetovej stránke obce www.vycapy-opatovce.sk.

Život obce

7

PORADÍME VÁM - DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Kto, kde a dokedy je povinný podať daňového priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2010? Tieto a ešte omnoho viac informácií v súvislosti s daňou z nehnuteľností sa dozviete v našej novej rubrike PORADÍME VÁM.
Dúfame, že tieto rady, ale i tie budúce, budú pre vás prínosom.
• Kto je povinný podať daňové priznanie?
Daňovník, ktorý nadobudol v minulom roku
nehnuteľnosť, a u ktorého v minulom zdaňovacom
období nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich na
vyrubenie dane:
- stal sa vlastníkom nehnuteľnosti napr. dedením,
darovaním, kúpou,
- bolo vydané právoplatné stavebné povolenie,
- ukončil stavbu, nadstavbu kolaudačným
rozhodnutím,
- zmenil účel užívania stavby,
- začal stavbu užívať.
• Kde a dokedy treba priznanie podať?
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani
z nehnuteľností na rok 2010 príslušnému správcovi
do 31. januára 2010 (v roku 2010 sa lehota predlžuje
do 1. februára 2010). Daňové priznanie sa podáva
na Obecnom úrade vo Výčapoch – Opatovciach.
Daňové priznanie možno podať osobne alebo poštou
najneskôr v posledný deň lehoty na podanie daňového
priznania.

• Ako treba priznanie podať?
Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb,
priznanie podáva každá fyzická osoba zvlášť. Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca,
ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto
skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane
pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú
nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, v tomto prípade daňové priznanie podáva
jeden z manželov.
Priznanie sa podáva na tlačivách, ktorých vzor vydalo Ministerstvo ﬁnancií SR. Tlačivá sú k dispozícii na
Obecnom úrade vo Výčapoch – Opatovciach, alebo je
možné si ho stiahnuť na internetovej stránke obce
www.vycapy-opatovce.sk.
• Aké prílohy sú potrebné?
- list vlastníctva na danú nehnuteľnosť,
- v prípade kolaudácie geometrická plán.
Mgr. Lujza Holková

ČAROVNÉ ZVYKY, KTORÉ ROBIA VIANOCE VIANOCAMI
Na Ondreja (30. november)
Keď je pekne na Ondreja, celý rok na všetky sviatky
bude pekne.
Svätý Ondrej sa považoval za patróna neviest, preto
na jeho sviatok chodili dievčatá počítať drevené kolíky
na plotoch. Podľa tvaru deviateho kolíka predpovedali, aký bude ich muž – vysoký, malý, tenký alebo krivý?
Na Barboru (4. december)
Aké počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
V tento deň si dievčatá odtrhli čerešňovú vetvičku. Ak
táto „barborka“ do Štedrého dňa rozkvitne, dievča
v dome sa vydá.

dojesť zvyšok jabĺčka pred domom a prvého muža,
ktorého uvidia, sa treba spýtať na meno. Také bude
mať aj budúci ženích.
Na Luciu znesené vajíčko treba na Štedrý deň rozbiť,
bielok vyliať do studenej vody. Podľa tvaru bielka sa
uhádne zamestnanie budúceho ženícha.
Iný spôsob hľadania milého: na dvanásť lístkov treba
napísať mená chlapcov, ktorí prichádzajú do úvahy.
Lístky vložte pod vankúš. Každý deň v plameni sviečky
spáľte jeden lístok. Pozor, nepozerajte sa na meno, čo
keby ste lístok vymenili za iný. Posledný lístok, ktorý
vám zostane, na Štedrý deň roztvorte a zistíte meno
budúceho ženícha.

Na Luciu (13. december)
Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace
„Lucie“, oblečené v bielom, chodievali po domoch,
v ruke držali metlu alebo husacie krídlo. Povymetali
všetky kúty, aby vymietli zlo a nešťastie.
Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.
Dievčatá, čarujú, aby sa dozvedeli, kedy a za koho sa
vydajú. Musia nahryznúť jablko a do Vianoc si z neho
každý deň pri východe slnka odhryznúť. Ak jablko nezhnije, môžu plánovať svadbu. Na Štedrý deň treba

Na Štedrý deň (24. december)
Na Štedrý deň sa nemá nič požičať, inak sa privolá
bieda s núdzou.
Na Štedrý večer nesmie nikto sedieť oproti dverám do
ulice, aby on alebo niekto z rodiny nezomrel. Nikto
nesmie kýchnuť alebo na niekoho nahlas kričať, aby si
ho nenašla smrť.
Od Štedrej večere sa nikdy nemá vstávať, aby neprišla
smrť. Keď sa nohy štedrovečerného stola obtočia
niťou, domu sa celý rok vyhnú zlodeji.
(pokračovanie na 8. strane)
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Nohy stola obopnuté reťazou symbolizujú súdržnosť
a celistvosť rodiny v nastávajúcom roku.
Mince alebo rybie šupiny položené pod tanierom
prinesú peniaze. Po štedrovečernej večeri sa naprieč
prekrojí jabĺčko. Ak má jaderník v tvare hviezdy, zídu
sa o rok všetci pri stole zdraví. Ak má jaderník tvar
kríža, niekto z prítomných ťažko ochorie.
Oblátky sa potierali medom a cesnakom a posypali orechmi. Med a cesnak boli symbolom zdravia a orechy predstavovali múdrosť. Strukoviny
na štedrovečernom stole symbolizovali bohatstvo
a hojnosť. Zbytky od večere zakopeme k stromom, aby

mali dostatok ovocia. Mak daj na Štedrý deň sliepkam, dobre budú znášať vajíčka. Ak vyjde dievča pri
príprave štedrovečernej večere von z domu, stretne
svojho budúceho muža.
Ak sa chlapec chce ženiť, stačí zatrepať plotom v tichej
krajine. Odkiaľ sa ozve akýkoľvek zvuk, odtiaľ príde
jeho milá. Kto nikomu nič na Štedrý deň nedaruje,
dočká sa biedy.
Nech čaro Vianoc napĺňa aj všedné dni budúceho
roka.
Ing. Gabriela Jánošková

BETLEHEMSKÉ SVETLO ZAŽIARI V NAŠEJ OBCI UŽ DVADSIATYKRÁT
Predvečer Štedrého dňa v roku 1990. Na zasneženej vlakovej stanici v Lužiankach sa mi prvýkrát dostáva do
ruky plamienok z Betlehema. Slovenským skautom ho vo Viedni odovzdalo dieťa, ktoré z iniciatívy rakúskeho
rádia ORF v Linzi, ako odmenu za výnimočný čin pomoci, malo možnosť letieť do Izraela a odpáliť plamienok
z večného plameňa priamo z miesta narodenia Ježiša Krista. Mne, ktorá som svoj dovtedajší život prežila za
hradbami socializmu, to pripadalo ako neskutočný sen.
Ostatní skauti čakali v klubovni, v priestoroch dnešnej
lekárne, kde celé odpoludnie zhotovovali skautské
jasličky z prírodných materiálov. Naša cesta s Betlehemským svetlom vzápätí viedla do farského kostola,
kde sme zapálili sviečku, z ktorej
si mohli ľudia na druhý deň svetlo odpáliť a odniesť k svojmu
Štedrovečernému stolu. Pani
učiteľka Valéria Čuláková nás –
tlupu detí vychádzajúcich z kostola – pozvala k sebe domov
na medovníky a iniciovala
myšlienku rozniesť Betlehemské
svetlo spolu s posolstvom pokoja a radosti chorým a osamelým
ľuďom. Nasledujúce Vianoce
sme sa na to pripravili, vypracovali si zoznam osamelých
ľudí v našej obci a chlapčenské
družiny ich postupne navštívili.
Cesta dievčat viedla do
Ústavu sociálnej starostlivosti
v Ľudovítovej, kde sme vedeli, že
žije veľa chorých ľudí. Nemohli
sme prísť s prázdnymi rukami,
darčeky vlastnoručne zhotovili
chlapci a dievčatá si pripravili
niečo na spestrenie sviatočného dňa – krátku scénku
s posolstvom o narodení Pána Ježiša. Na záver sme
si spolu zaspievali vianočné koledy a veru sa medzi
obyvateľmi ústavu našlo niekoľko oduševnených
spevákov. Odvtedy návšteva v Ľudovítovej patrí
k neodmysliteľnej súčasti skautského štedrého dňa.

A naozaj neviem, kto koho obohacuje viac, či my
chorých ľudí svojou hrou a darčekmi, alebo oni nás
svojou radosťou. Ako družiny prechádzali s Betlehemským svetlom po obci, ľudia ich zastavovali
a tak sa z návštevy domácností
s osamelými ľuďmi postupom
rokov stala návšteva všetkých
domácností, ktoré chcú prežiť
Štedrý večer v prítomnosti Pána
Ježiša, ktorého symbolicky pripomína tento plamienok.
V tomto roku skauti zo zboru
sv. Cyrila a Metoda prijmú
Betlehemské
svetlo
spolu
s požehnaním otca biskupa
Viliama Judáka v katedrále
sv. Emeráma na Nitrianskom
hrade 13. decembra 2009. Na
Štedrý deň ráno plamienok
lásky a pokoja zapália najskôr
v našom farskom kostole a potom ho roznesú po uliciach
obce. Vianočné predstavenie
pre obyvateľov Domova sociálnych služieb v Ľudovítovej
si pripravili naše herečky
Veveričky s radkyňou Veronikou Bombošovou. Darčeky im vlastnoručne zhotovili najmenšie včielky Hviezdičky pod vedením Janky
Lyžičiarovej. Opäť je tu čas navzájom sa obohatiť.
A nielen darčekmi.
Ing. Monika Tóthová
vodkyňa zboru
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PRÍPRAVY NA JASLIČKOVÚ POBOŽNOSŤ SÚ V PLNOM PRÚDE
Hoci je Jasličková pobožnosť ešte ďaleko, prípravy
na túto udalosť prebiehajú už niekoľko týždňov.
Tento rok začneme tak
trochu netradične. Deti
sa pokúsia zobraziť život
v dedinách a mestách
v súčasnej dobe. Viky
a Andrejka zahrajú sestry
(súrodeneckú dvojicu), pre
ktoré Vianoce znamenajú
iba hlúpu tradíciu, ktorú
nemôžu dodržiavať, pokiaľ
chcú zapadnúť do party
svojich rovesníkov...
Ako sa zmení zmýšľanie
týchto dvoch teenageriek

v priebehu JEDNEJ NOCI, sa dozviete, keď sa prídete
pozrieť na Jasličkovú pobožnosť 25. decembra 2009
o 15,00 hodine do nášho
kostola.
Zvesť o narodení
Ježiška nás napĺňa veľkou
radosťou. Dôkazom tejto radosti je aj program,
ktorý sme si pre Vás pripravili - a to spojením síl
mládežníckeho a detského
spevokolu.
Srdečne vás všetkých
pozývame a prajeme vám
príjemný umelecký zážitok.
Klaudia Piterková

DOBRÁ NOVINA UŽ PÄTNÁSŤ ROKOV POMÁHA
Charitatívny projekt spojený s kresťanskou inšpiráciou pre misijnú prácu - tak médiá najčastejšie charakterizujú kolednícku akciu Dobrej noviny, ktorá tento rok úspešne vstupuje do 15. ročníka. Pre tých, ktorým by
spojenie Dobrá novina nič nehovorilo pripomíname, že sa jedná o nevšednú akciu slovenských detí spojenú
so zbierkou pre núdznych v treťom svete a zároveň i programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.
Nápad obnoviť zvyk koledovania v našej farnosti skrsol v hlavách zainteresovaným už pred tromi rokmi, tak sme myšlienku v ohlasovaní Božieho narodenia
brali akosi so samozrejmosťou i tento rok. Pokoj, nádej a lásku srdečne do vašich príbytkov prinesieme na Sviatok sv. Štefana, 26. decembra popoludní.
Hovoriť o číslach v časoch ﬁnančnej krízy je možno nemiestne, no predsa trocha bilancie z minulého ročníka: 26 000 dobrovoľníkov z bezmála 1200 slovenských farností
a ﬁliálok vyzbieralo rekordných 748 130,-€ (čo je viac ako 22,5 milióna korún). Možno
sa tento rok cifry pomenia, už teraz sú však úctyhodné.
Dvere otvorené koledníkom a štedré príspevky hovoria o tom, že Slováci sú otvorení pomoci tým, ktorí sú
v núdzi aj keď sú bytostne vzdialení.
Otvorme teda svoje dvere i srdcia dokorán i tento rok.
Mgr. Patrícia Halászová a 30 dobrovoľníkov

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA Od 19. 9. 2009 do 4. 12. 2009

Vitajte na svete...
Alex Gregor Lapšanský
Tobias Stanovič
Adam Židik
Natália Kondelová

Veľa lásky a porozumenia...
Marek Šebo a Silvia Magáthová
Peter Jedlička a Miroslava Dávidová
Juraj Sahulčík a Annamária Hupková
Dušan Bomboš a Mária Bujnová
Ing. Erik Kondela a Eva Benďáková

Zostanete v našich spomienkach...
Alžbeta Lojková
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POHĽAD DO JASIEĽ
Pri pohľade na človeka v ňom mnohí objavili len živočícha. Produkt evolúcie hmoty. Živočícha možno zaujímavého, najdokonalejšieho, pri pohľade na niektorých snáď aj krásneho, dokonca mysliaceho. Animal rationalis.
Mysliaci živočích. Ale len živočích. Vydarený zhluk buniek.
Prichádzajúce sviatky nám ponúkajú zaujímavú perspektívu. Dieťa
v jasliach. Človiečik medzi oslom
a volom, niekedy aj ovečkami.
Ľudský jedinec vo svete fauny.
Ako jeden z nich. Človek vo svojom prirodzenom prostredí, aspoň
podľa niektorých. Obyčajné ľudské
mláďa... Alebo predsa? Čosi sa
v nás pri pohľade na načrtnutú
scenériu ozýva. Vedomie ľudskej
dôstojnosti. Že dieťa nepatrí do
jasieľ a človek do chlieva. Ešte
aj v známej slovenskej poviedke
necháva gazda s úctou a pietou
po ľudsky pochovať Maca Mlieča,
inak bývajúceho v maštali.
Koho objavíme vo vianočnom
bábätku? Pohľad na toto dieťa
totiž obsahuje pravdu o človeku.
A teda aj o nás samých. Toto dieťa
nám prišlo s veľkou naliehavosťou
zjaviť pravdu o neodňateľnej
ľudskej dôstojnosti. O práve na
život pre narodených i tých, ktorým
je právo narodiť sa upierané. Prišlo
nám zjaviť pravdu o tom, že Boh
si vyvolil človeka. Ponúka každej
ľudskej osobe práva vyvoleného
Božieho dieťaťa. Práva nielen na
život pozemský, ale aj večný. Účasť
na nekonečnom príbehu večnej
a stále nanovo sa rodiacej lásky.
Prinieslo nám vykúpenie z našich
hriechov. Betlehemské dieťa pritom
nezakrýva pravdu o ľudskej biede,
o hriechu a odcudzení, o mocných i
vykorisťovaných, prenasledovaných
a zaznávaných... Čo vie Boh o tom
všetkom? ...keď leží v jasliach?
Pri svite betlehemskej hviezdy
môžeme v atmosfére modlitby a so
zrakom srdca upreným na malého
Ježiša objaviť, že človek je viac než
len živočích. Že ho nestačí nakŕmiť.
Že je hladný po láske. Po ľudskej aj

koledy zvlášť krásne, dojímavo a
výrečne. Veď ktorá zvesť na tomto
svete je radostnejšia, než zvesť o
Božej láske, ktorá k nám prichádza? Žiadna ľudská situácia nemôže
byť taká temná, aby ju svetlo
betlehemskej hviezdy neosvetlilo,
neožiarilo. Žiadna samota už nie je
neznesiteľnou samotou, keď v nej
cítime dotyk podanej Božej ruky.
Prajem vám, aby dostihlo vaše
srdce posolstvo anjelov: Nám,
nám sa dnes narodil Brat. Priateľ.
Záchranca. Osloboditeľ od našej
biedy a malosti.“

po Božej. V tomto celý život zostávame malými deťmi.
Jeden starý český kňaz hovoril
o tom, aké rôzne Vianoce prežil.
Šťastné Vianoce ako dieťa, hladné
Vianoce v koncentračnom tábore
počas vojny, niekedy Vianoce pri
bohatom stole, nemocničné Vianoce ako chorý, inokedy sviatky s
priateľmi. Čo spôsobovali udalosti Božieho narodenia v takých
odlišných situáciách? Vravel: „Vianoce v koncentračnom tábore
nenaplnili môj hladný žalúdok.
Vianoce v nemocnici ma nepreniesli zdravého domov. Vianoce
nevyriešia naše problémy, našu
osamelosť, neporadia geniálne
riešenie našich starostí. Ale
predsa nám tieto sviatky dávajú
čosi veľkolepé: vianočný pokoj v
duši, pokoj ľuďom dobrej vôle,
zvestovaný anjelmi. Dali nám pokoj, vďaka ktorému sme dokázali
prežiť trápenia a choroby. Dali
nám pokoj, ktorý spôsobil, že to
boli predsa len radostné Vianoce.
A zdá sa mi, že v tých zlých situáciách života zneli – a vždy znejú

Pripájam sa k jeho prianiu: Aby
vaše srdce dostihlo posolstvo
anjelov... Narodil sa nám Spasiteľ,
Kristus Pán... Milostiplné Vianoce!
Peter Brenkus
dekan

ROZPIS
BOHOSLUŽIEB
1. sviatok vianočný
Bohoslužby v noci (24.12.2009):
Ľudovítová:
22,00
Výčapy - Opatovce:
24,00
Bohoslužby cez deň (25.12.2009):
Výčapy - Opatovce:
08,00
Ľudovítová:
09,30
Výčapy - Opatovce:
11,00
Jasličková pobožnosť:
Výčapy – Opatovce
15,00
2. sviatok vianočný
Výčapy - Opatovce:
Ľudovítová:
Výčapy - Opatovce:

08,00
09,30
11,00

Jasličková pobožnosť:
Ľudovítová:
15,00

Život obce
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AKO SOM SA ODVÁŽILA...
Cesta k vzniku Betlehemu pri jaskynke Panny Márii
začala pri kreslení a ručných prácach, ktoré som robila s mojimi deťmi na materskej dovolenke. Skúšali
sme rôzne materiály a techniky. Používali sme papier,
textil, predmety z prírody aj domácnosti. Vyrábali
sme dekorácie na sviatky a oslavy. Moje deti vyrástli,
ale mne táto záľuba zostala.
Zariaďovali sme deťom izby, starý nábytok som
vylepšovala novými nátermi, steny maľbami. Potom
prišli na rad staré dosky z dvora. S manželovou pomocou sme vypilovali rôzne postavy a tvary a ja som
ich upravovala, maľovala. Nasledovali kamene – dva.
Namaľovala som na ne jašteričky. Jeden kameň som
darovala. Obdarovaná osoba mi vzala druhý kameň

príležitosť a sama sa čudujem ako sme to dotiahli do
konca. Potrebovala som pomoc viacerých ľudí a oni
mi ochotne a nezištne pomáhali. To bola pre mňa
zatiaľ nepoznaná, neoceniteľná skúsenosť. Na pocity, ktoré zavládli pri dostavanom Betleheme nikdy
nezabudnem, hoci zhon vládol posledné dni, naša
domácnosť nemala sviatočný šat, večera bola oneskorená, stromček zohnaný a ozdobený na poslednú
chvíľu. Nijako nám to nepripomínalo klasickú nervozitu predvianočného zhonu, známu z predchádzajúcich
rokov. V tom domácom chaose sme sedeli s deťmi,
šťastní a spokojní. Odmenou boli pre nás zvedaví
ľudia, zastavujúci sa pri Betleheme. Tak sa to podarilo.
Na začiatku bol len nesmelý nápad.
AKO TO POKRAČUJE...
Tento rok som sa stretla s ďalším nápadom. Tento
bol smelý a autorkou bola Klaudia Piterková. Oslovila
ma a ja som sa pridala k ostatným ženám a dievčatám,
ktoré chceli vlastnou prácou prispieť k výstavbe nového
kostola. Samozrejme, že sme nechytili do rúk lopaty,
alebo iné stavbárske náčinie. Vyrábali sme dekoračné
predmety a adventné vence. Aj keď výsledok nášho
snaženia bol neistý, s chuťou sme pracovali, každá
úmerne tomu ako jej pracovné, materské či iné povinnosti dovoľovali. Burza sa vydarila, zisk z predaja sme
venovali na výstavbu nového kostola.

ponúknuť do obchodu. Aká som bola unesená, keď
mi zavolala, že kameň sa dostal do rúk niekomu, koho
som poznala z televíznej obrazovky a časopisov. Kúpila ho matka slovenskej modelky Adriany Sklenaříkovej
pre svojho zaťa. To bol moment, čo mi dvihol sebavedomie a povzbudil v práci.
AKO SA TO ZAČALO...
Pri prechádzke Nitrou, dýchajúcou už vianočnou
atmosférou, sa vo mne prebudil nápad postaviť veľký
Betlehem v zjednodušenej forme. Keď mi o rok túto
myšlienku podsunul aj môj syn, dodalo mi to elán k
jej realizácii. Pozbierala som odvahu a spýtala som sa
pán farára, či môžeme postaviť Betlehem pri jaskynke.
Súhlasil, aj keď nemal tušenie aká je moja práca, či to
zvládnem a ako to bude vyzerať. Som vďačná za túto

Týmto článkom chcem posmeliť ľudí, čo ešte nenabrali
odvahu
realizovať svoje plány
a sny. Nik nevie,
kedy príde tá šťastná
chvíľa, čo nás posúva
za našimi snami, alebo k ľuďom, čo nám
ich naplnia. Chcem
poďakovať tým, čo ich
pomáhajú splniť, sú
ochotní a nápomocní.
Šťastné Vianoce
Janka Tóthová
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ÁČKU ZÁVER JESENE NEVYŠIEL, DORAST JE NA TOM LEPŠIE
V predchádzajúcom čísle sme hodnotenie
jesennej časti skončili po 9 odohratých
kolách, s piatimi domáci víťazstvami a
štyrmi prehrami vonku. Vychádzajúc z
možnosti mužstva to spĺňalo očakávania
realizačného tímu.
V niektorých zápasoch na ihrisku súpera sme
mohli dokonca aj bodovať. To sa nám podarilo v
Jelenci, kde sme uhrali nerozhodný výsledok 1:1. Po
tomto kole sme mali „v tabuľke pravdy“ +1 bod. Tento
bod bol príjemným prekvapením a povzbudením do
ďalších zápasov.
Príjemný športový zážitok sme pripravili pre
fanúšikov v domácom zápase proti mužstvu z
Vinodolu (1. mužstvo po jesennej časti). Žiaľ, jeden
z mála. Ako sme už písali, do tohto mužstva odišiel
náš dlhoročný brankár Pintér. Už aj tento fakt motivoval našich hráčov, aby podali čo najlepší výkon a
na ihrisku odovzdali to najlepšie, čo v nich je. Zápas
priniesol dramatickosť, spád a pekné góly. Najviac sa
páčil trestný kop Hrošša, ktorým sme zvyšovali na 2:0.
Tento zápas sme nakoniec doviedli do víťazného konca 3:1. Po tomto vydarenom zápase sme cestovali do
Kráľovej nad Váhom. Naši chlapci však boli na nepoznanie. Pocit uspokojenia, že porazili Vinodol prispel
k nepriaznivému priebehu zápasu. Za 30 minút bolo
„vymaľované“, 3:0 v prospech domácich.
Žalostný výkon, ktorý mužstvo predviedlo v Kráľovej,
zopakovalo i v poslednom jesennom zápase s predposlednou Lehotou. Tá nám uštedrila lekciu z jednoduchosti a efektivity premieňania šancí a pohodlne si od
nás odniesla víťazstvo 1:4. Dôvod? Povrchný prístup k
zápasu, podcenenie súpera (veď sú predposlední), obrovský tréningový deﬁcit, totálne zlyhanie mužstva ako
celku. Nemohlo byť z toho nič iné, len táto smutná
prehra.
Bod z Jelenca nám zmizol ako sneh na jar a jesennú
časť sme ukončili s -2 bodmi. Bola z toho nervozita,
rozčarovanie a hráčska kabína sa okamžite vyprázdnila. Nebol to šťastný koniec, a aby sme sa takýmto
nepríjemným prekvapeniam vyhli, zopakujeme len
to, čo sme už mnohokrát avizovali, že mužstvo treba
doplniť, že bez trénera sa hrať nedá (všetka česť Martonkovi, ale ešte je skôr hráč ako tréner). Keď toto
všetko zrátame a podčiarkneme vyjde nám známe „do
hospody bez peněz nelez“.
Jesennú časť mužstvo dospelých skončilo na
netradičnom 9 mieste.
Naše dorastenecké mužstvo sa s menšími – väčšími
úspechmi vyrovnávalo s odchodom 4 chlapcov. Dá sa
povedať, že v konečnom dôsledku sa oslabenie dorastencov prejavilo menej, než by sme očakávali. Nie sú lídrami, ako to bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch,

ale po jeseni patria k trojici mužstiev, ktoré tvoria čelo
tabuľky.
Čím uzavrieť futbalovú jeseň vo Výčapoch. Snáď len
želaním, aby Výčapy – Opatovce mali dobrých futbalistov, obetavých funkcionárov a lepšie ﬁnančné zázemie. Je to len želanie? Dúfajme, že nie.
Aktuálna tabuľka - I. trieda
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Klub
Vinodol
Šaľa B
Kráľová nad Váhom
Zbehy
Janíkovce
Jelenec
Rumanová
Alekšince
Výčapy - Opatovce
Sľažany
Beladice
Horný Ohaj
Lehota
Žitavany
Čeľadice
Topoľčianky

Z
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

V
8
8
9
7
8
6
6
7
7
6
5
4
4
4
3
3

R P
Skóre
Body
5 2 24 : 17 29
4 3 38 : 23 28
1 5 30 : 22 28
5 3 25 : 15 26
2 5 31 : 23 26
5 4 26 : 19 23
5 4 24 : 20 23
2 6 24 : 25 23
1 7 28 : 35 22
2 7 18 : 25 20
3 7 26 : 32 18
5 6 15 : 18 17
3 8 27 : 34 15
1 10 26 : 32 13
4 8 20 : 32 13
2 10 16 : 26 11

+ Body
2
7
4
2
2
2
2
-1
-2
-1
-3
-4
-6
-11
-8
-10

Šťastné prežitie vianočných sviatkov,
pevné zdravie a veľa šťastia do nového roku
všetkým obyvateľom Výčap – Opatoviec
prajú futbalisti A mužstva a dorastu,
ako aj realizačný tím.
Ďakujeme za prejavenú priazeň.
Stanislav Balko

Život obce
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ZÁPIS DETÍ NA PLNENIE POVINNEJ
ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom
školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa
dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
Zápis detí sa koná v Základnej škole Výčapy - Opatovce takto:
• miesto zápisu: Základná škola Výčapy – Opatovce
• termín zápisu: 3. februára 2010
• čas zápisu:
od 14,00 – 18,00 hod.
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné
údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo,
trvalé bydlisko dieťaťa
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé
bydlisko zákonných zástupcov.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Zápis detí do Materskej školy Výčapy – Opatovce
pre školský rok 2010/2011 sa bude konať
v dňoch od 22. - 26. februára 2010 od 9,00 hod.
do 16,00 hod. v budove materskej školy.
K zápisu dieťaťa je potrebné:
• písomná žiadosť zákonného zástupcu / tlačivo
poskytne riaditeľka MŠ/
• rodný list dieťaťa
• potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od
všeobecného lekára pre deti a dorast.

Národná transfúzna stanica Nitra
v spolupráci s Miestny spolkom Slovenského
červeného kríza
vás pozývajú na

ODBER KRVI,
ktorý sa uskutoční

22. odfebruára
2010
7,30 hod. do 10,00 hod.
v sále kultúrneho domu.
Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorým v minulosti neboli
doručené obecné noviny Život obce.
Ak v budúcnosti nastane takáto situácia, oznámte nám to
na obecnom úrade
resp. na telefónnom čísle 037 / 77 951 51 a noviny vám
doručíme. Ďakujeme za pochopenie, Redakčná rada

Uzávierka ďalšieho čísla obecných novín Život obce bude 19. marca 2010.
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