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leto je nenávratne za nami, to si
uvedomujeme a vieme všetci. Prišla
jeseň a s ňou radosti, ale aj starosti.
Záhradkári zbierajú plody svojej
celoročnej práce. Školáci a škôlkári
nastúpili po prázdninách do svojich
škôl medzi svojich, ale aj nových kamarátov. Dovoľte mi aby som vás pozvala k čítaniu
Obecných novín, v ktorých si zaspomíname aj na leto
a s ním spojené aktivity, ktoré sa udiali v našej obci.
V auguste sa už tradične stretávame na ,,Spievaj,
že si spievaj“ a zároveň na Gospel Feste. Ani tento
rok sme tradíciu neporušili, hoci počasie sa s nami
zahrávalo. Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotografie
z obidvoch akcií.
Zároveň mi dovoľte aby som vás pozvala aj na ďalšie kultúrne akcie, ktoré pre vás pripravuje kultúrna
komisia. V pozvánkach si každý vyberie, čo bude jeho
srdcu blízke. Či už to bude slávnostná besiedka pri
príležitosti október-mesiac úcty k starším, divadelné
predstavenie v podaní divadelného súboru Família,
alebo vás budeme môcť privítať ,,možno prvýkrát“ na
štrúdľa cupe alebo na vianočnej dedine, či mikulášovi. Nechám to na vás ako sa rozhodnete. Prajem vám
príjemné čítanie a pohodovú, pestrofarebnú jeseň.
Iveta Ballayová ,
šéfredaktorka

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania.

v rukách máte posledné číslo obecných
novín vydané pred komunálnymi voľbami 10.
novembra 2018.
Redakčná rada obecných novín (ON) prijala rozhodnutie, ktorým pre kandidátov na
starostu obce vyčlenila priestor na ich prezentáciu, za dodržania zásady rovnosti.
Rešpektujúc toto rozhodnutie, stiahol som
z vydania ON „Odpočet plnenia programu
volebného obdobia 2014 – 2018“, aby nedošlo
k mylnému výkladu účelu poskytnutia týchto
informácií a ďalším zbytočným možným polemikám, rozhodol som sa aj tradičný príhovor
starostu obce v obecných novinách, obmedziť
na minimum a vyplniť ho fotografiami, ktoré
dokumentujú problémy nad ktorými, je vhodné zamyslieť sa...
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým
Vám, ktorí ste sa aktívne spolupodieľali
na zveľaďovaní, rozvoji a šírení dobrého
mena našej obce, poďakovanie patrí členom
všetkých spoločenských a športových organizácií, občianskych združení, a to za príkladnú
reprezentáciu našej obce v blízkom i vo vzdialenejšom okolí, ale tiež za aktívnu spoluprácu
počas uplynulých štyroch rokov. Rovnako
ďakujem za podporu poslancom OZ, s ktorými sme našli taký spôsob spolupráce, že krok
za krokom priniesla postupne prospech celej
našej obci.

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte informácie obce vždy po ruke
Cez mobilnú aplikáciu
máte informácie o aktivitách,
podujatiach v obci vždy po
ruke.
Dôležité oznamy a upozornenia môžete vedieť ihneď po
zverejnení. Nastavená notifikácia vás upozorní na aktuálne informácie bez nutnosti ísť
na webovú stránku obce.
Úradné hodiny obecného
úradu a kontaktné informácie
si môžete cez mobilnú aplikáciu uložiť pre
prezeranie v offl ine režime. Budú tak pre vás
k dispozícii aj keď nebudete mať internetové
pripojenie.
Informácie o obci, jej históriu, alebo fotogalériu pohodlne zdieľajte s priateľmi ako
atraktívnu pozvánku na návštevu obce.

Buďte vždy informovaní o dianí v regióne:
» akcie, divadlá, kiná, športové podujatia,
» ponuky práce,
» inzercia, predaj aj kúpa,
» fi rmy a služby, ich top ponuky,
» pohotovostné čísla, pohotovosti lekární,
» aktuálne spravodajstvo zo sveta i Slovenska.
Bližšie informácie o inštalácii http:
//www.cabajcapor.sk/-mobilna-aplikacia.html

Informácie obce v mobilnom telefóne
» získajte aktuálne oznamy obce z webstránky
priamo do mobilného telefónu,
» nezmeškajte už žiadne oznamy ani akcie
obce,
» telefón vás upozorní na každý nový oznam
alebo akciu a podujatie,
» kontakty samosprávy obce majte vždy po
ruke aj v offl ine režime,
» informácie o obci a jej histórii môžete odoslať sms správou ako pozvánku.

Následne je občan pohodlne informovaný
e-mailom o aktuálnych kultúrnych a športových podujatiach, prijatých VZN, uzneseniach, rôznych oznamoch, odstávke vody či
výstrahách.
Samospráva môže tak rýchlo informovať
prostredníctvom hromadného e-mailingu
zaregistrovaných občanov.
Cez Obecný hlásnik si sám občan môže vybrať, ako ho môže obec informovať - e-mailom, SMS správam, alebo notifi káciu prostredníctvom mobilnej aplikácie.

E-mailom môže byť občan
oboznamovaný
samosprávou
o oznamoch, akciách, podujatiach alebo pri havarijných
stavoch. Stačí ak občan zadá
svoju e-mailovú adresu na stránke obce
http://www.cabajcapor.sk/registracia-naportal.html

Vážení spoluobčania ,
nezostávajte v sobotu 10. novembra 2018
doma, príďte do volebných miestností a využite svoje právo voliť.
S úctou Jozef Ligač
starosta obce
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Upozornenie pre
nájomcov hrobových miest
a návštevníkov pohrebísk
VZN Obce Cabaj-Čápor č.1/2018 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Cabaj-Čápor ustanovuje pre nájomcu hrobového
miesta okrem iných povinností aj:
» povinnosť udržiavať bezprostredné okolie
prenajatého hrobového miesta - t. j. cca 40 cm
okolo hrobu v čistote,
» a povinnosť neodkladať poháre, kamene,
kahance, kvety a pod. z prenajatého hrobového miesta na iné hrobové miesto, verejné
priestranstvo alebo mimo nádob určených na
komunálny odpad.
Zároveň upozorňujeme širokú verejnosť
ako aj návštevníkov pohrebísk na rešpektovanie nasledovných zákazov činností na
pohrebiskách:
» ukladať nádoby, náradie a iné predmety na
trávnaté porasty a miesta okolo hrobových
miest,
» fajčiť, požívať alkoholické nápoje a omamné
látky,
» vodiť do areálu pohrebiska psov a iné zvieratá, zákaz sa netýka vodiacich psov pri sprevádzaní zrakovo postihnutých osôb a asistenčných psov pri sprevádzaní osôb ZŤP,
» jazdiť na bicykli a iných nemotorových
prostriedkov, slúžiacich k nie nevyhnutnej
preprave, a slúžiacich k zábave, tento zákaz sa
netýka prostriedkov a pomôcok používaných
osobami ZŤP,
» znečisťovať a poškodzovať hrobové miesta,
pomníky, vybavenie a zariadenia pohrebiska,
» vyvesovať plagáty a oznamy bez súhlasu
obce,
» používať zábavnú pyrotechniku,
» robiť hluk.
Dodržiavaním týchto povinností a zákazov pomôžete udržiavať poriadok a čistotu na
pohrebiskách-cintorínoch a správcovi pohrebísk zjednodušíte pravidelnú údržbu a kosenie týchto priestorov. Je našim spoločným
cieľom, aby areály cintorínov boli dôstojné
pietne miesta.
Ing. Jozef Ligač,
starosta obce
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Úcta k starším
Pozývame všetky babičky a deduškov pri
príležitosti mesiaca október na slávnostnú
besiedku pod názvom Úcta k starším, ktorá
sa uskutoční dňa 21. 10. 2018 o 16,00 hod.
v Kultúrnom dome Čápor.
V programe sa predstavia žiaci oboch
základných škôl.

ŠRÚDĽA CUP

Peter Brunai

Dňa 17. 11. 2018 od 15,00 hod. sa
uskutoční kultúrne podujatie ŠTRÚDĽA
CUP. V programe vystúpia spevokoly Nádej
a Úsmev. Do tanca a na počúvanie hudobná
skupina TREVIS.

poslanec, rodák, otec

Divadlo

Milí spoluobčania ,

Divadelný súbor FAMÍLIA vás pozýva
dňa 18. 11. 2018 o 15,00 hod. na divadelné
predstavenie s názvom ,,Prepáčte, pán Andersen“. Vstupné je dobrovoľné.

rozhodol som sa Vás osloviť aj prostredníctvom obecných novín. Nechcem sa na nič
hrať. Žijem jednoduchý život s radosťami i
starosťami a svoj pozitívny prístup sa snažím
prenášať aj do môjho okolia. Myšlienky ako: čo
nechceš, aby robili tebe, nerob ty druhému či
ak nevieš pomôcť veľa, pomôž koľko môžeš, tie
sa učím uplatňovať ako v práci tak i doma. Milujem svoju rodinu a snažím sa o viere menej
vravieť a viac ju žiť. S manželkou sme spolu
10 rokov, keď som začal stavať dom boli sme
traja, už nás je šesť. Zosúladiť pracovný, rodinný život a svojich priateľov je náročné, ale
dá sa to. Som rád, že som mohol, ako poslanec
prispieť obci a rásť v nových veciach. Nie je to
vždy jednoduché. Minulý rok ma projekt na
nové pouličné osvetlenie z prostriedkov EÚ
naučil, že sa nedá vždy za každú cenu prinášať
skvalitnenie v obci hneď /hrozilo zopakovanie
scenára s kanalizáciou - vrátenie dotácii/.
Našli sme iné riešenie, ktoré prichádza o niečo neskôr, ale bez závažných následkov. Som
človek, ktorý spája a hľadá riešenia. Viem sa
aj pokoriť a priznať, ak má oponent pravdu.
Mám ukončené úplné stredoškolské vzdelanie. Priebežne sa vzdelávam, absolvoval
som rôzne odborné kurzy. Spomeniem práce
v Spoločnej zdravotnej poisťovni /odborný
referent/ či v Pôdohospodárskej platobnej
agentúre /štátny radca/. Tieto práce mi dali
priestor, aby som sa mohol naplno realizovať
v organizovaní, plánovaní, tvorení a v práci
s ľuďmi. Mám živnosť a stále sa pohybujem v
tom, čo ma baví.

Mikuláš
Dňa 8. decembra 2018 bude stretnutie
detí s ,,Mikulášom a jeho sprievodom“
o 15,00 hod. Predstaví sa aj divadielko JAJA.
Balíčky v hodnote 3 € si môžete objednať v
kultúrnom dome od 12. 11. 2018.

Vianočná dedina
Dňa 15. 12. 2018 od 13,00 hod. sa v kultúrnom dome uskutoční ,,Vianočná dedina“,
spojená s predajom a ochutnávkou vianočných dobrôt.

Oznam
Spoločenská kronika bola zrušená na
základe zákona o ochrane osobných údajoch známy pod skratkou GDPR. GDPR
(General Data Protection Regulation) je
nové nariadenie o ochrane osobných údajov,
ktoré nadobudlo účinnosť 25.5.2018. Toto
nariadenie upravuje a nahrádza doteraz
platný zákon o ochrane osobných údajov.
Za pochopenie
ďakujeme RR

Podarilo sa mi presadiť vyriešenie a naplnenie viacerých potrieb a nedostatkov v obci:
priechod pre chodcov pri pekárni; kamerový
systém, ktorý sa bude rozširovať; odpadkové
koše na verejných priestranstvách. Spolupracoval som aj na kúpe nového traktora, ktorý
sa bude môcť pričiniť o odhŕňanie snehu
a častejšie kosenie, na výmene pouličných
svetiel za úspornejšie a výkonnejšie. Tieto a
mnohé iné potreby sa mi podarilo docieliť aj
vďaka vašej dôvere a hlasom, ktoré ste mi dali
v ostatných voľbách.

Sociálna pomoc sa nevybudovala, ako
som si predstavoval. Zmenil sa zákon, ktorý
veľmi znevýhodňuje starších ľudí v sociálnych zariadeniach a neprimerane fi nančne
zaťažuje obec. Angažoval som sa za udržanie
tej starostlivosti, ktorú máme. Dám návrh cez
poslanca NR SR na analyzovanie a zmenu
príliš zaťažujúceho, a tým nerealizovateľného
zákona pre väčšinu obcí. Na riešenie občanov,
ktorí sú neprispôsobiví, chcem presadzovať
spravodlivé, ale tvrdšie postihy a to zákonnými spôsobmi. Dodržiavanie poriadku v obci,
hygiena vo dvoroch, hluk, obťažovanie, krádeže... Akceptovanie a pozitívna diskriminácia
tu už nemajú miesto.

Mojou prioritou sú potreby starších ľudí a
rozšírenie starostlivosti o nich, vybudovanie
ďalších bytov s vyšším štandardom pre rodiny, realizácia športových zón – fit parkov s
outdoorovými fitnes zariadeniami , skrášlenie
obce zeleňou a lavičkami. Docielenie zníženia
dlhu obce za kanalizáciu, kde sú jasné zákonné
možnosti. Na tom som pracoval, delegovaním
poslanca v európskom parlamente, no zatiaľ
neprišlo k posunu. Je to v procese riešenia. V
čo najkratšom čase vybudovať trvalé riešenie
na zamedzenie záplav v obci.

Na záver:
Povzbudzujem všetkých, aby prišli k voľbám, lebo ak nemôžete zmeniť všetko, zmeňte
to, čo môžete!
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Vážení
spoluobčania ,
dovoľte mi, aby
som sa Vám v krátkosti
predstavil. Volám sa
Ing. Pavol Lehoťák, mám
31 rokov, som ženatý a
mám dve deti - Máriu (9
rokov) a Damiánka (7
rokov). V našej obci žijem už niekoľko rokov.
Svoje detstvo a dospievanie som prežil v Nitre.
S obcou Cabaj-Čápor ma spája veľmi silné
puto. Strávil som tu veľa voľných chvíľ u mojich starých rodičov Lehoťákových. Vyrastal
tu môj starý otec Ing. Pavol Lehoťák - poznáte
ho ako učiteľa na VŠ v Nitre a roky zastával
funkciu riaditeľa v Nitrianskych tlačiarňach.
Taktiež aj môj otec Ing. Pavol Lehoťák tu
prežil svoje detstvo a svoju mladosť, pracoval
na družstve v Cabaji-Čápore, bol spoluorganizátorom významného preteku Grand Prix
a aktívne pracoval v prospech futbalu v obci.
Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie na
Slovenskej Poľnohospodárskej univerzite
v Nitre na Technickej fakulte. Ovládam jeden cudzí jazyk, a to anglický. V súčasnosti
zastávam viacero funkcií. Od roku 2011 som
zamestnaný v spoločnosti Foxconn Slovakia
spol s.r.o. (SONY Slovakia s.r.o) na pozícii - Líder pre mechanických inžinierov a projektový
kordinátor pre nábeh nových projektov do výroby. Od roku 2013 pôsobím ako Samostatne
hospodáriaci roľník – chovateľ včiel. Od roku
2015 pôsobím v Slovenskom zväze včelárov
ako člen výkonného výboru a v roku 2017 som
bol zvolený do funkcie tajomníka pre okres
Nitra.Od roku 2015 do roku 2017 som pôsobil
ako riaditeľ spoločnosti vo fi rme Bretino s.r.o.
/Môj detailný životopis nájdete na mojej webovej stránke/. Rozhodnutie kandidovať na
post starostu a poslanca nebolo ľahké, sú to
zodpovedné funkcie v obci. Chcem ľuďom ponúknuť nový spôsob vedenia - riadenia obce,
úplne odlišný od všetkých, ktoré tu boli doteraz. Myslím, že prišiel čas, aby do verejného života aktívne vstúpila nová generácia. Preto sa
chcem osobne pokúsiť zmeniť našu obec, aby
sa skutočne stala DOBRÝM miestom pre život.
Som síce mladý kandidát, ale moje bohaté
skúsenosti z nadnárodných fi riem, podnikateľského prostredia a taktiež súkromného
života budem chcieť premietnuť do chodu
našej obce. V prípade môjho zvolenia za starostu obce, chcem dať Vám občanom záväzok,
8

že môj plat ostane nezmenený po celé moje
funkčné obdobie, to znamená, že budem poberať plat taký, aký mi prislúcha podľa zákona.
Moja priorita počas môjho funkčného obdobia
je zameranie sa na odĺženie našej obce, nakoľko náš dlh je stále dosť vysoký a tým pádom
sa nemôžeme púšťať do veľkých investícií. Môj
volebný program je zameraný na:
1. Informovanosť - Zlepšenie informovanosti občanov o dianí v obci prostredníctvom
emailov a obecnej aplikácie- Raz za pol roka
vydanie informačného obežníka obce, ktorý
bude hlavne informovať o dianí v obci – investíciách za posledné obdobie a plánoch na
ďalšie obdobie
2. Investície a rozvoj obce - Hľadanie možností a spôsobov využívania všetkých dostupných zdrojov fi nancovania a ďalšieho rozvoja
obce - Pokračovanie v rekonštrukcii osvetlenia
– 2. a 3. etapa - Rekonštrukcia MŠ a ZŠ Cabaj a
Čápor - Vybudovanie verejného vodovodu pre
časť Nový Cabaj - Oprava miestnych komunikácií a realizácia kanálov na odvod dažďovej
vody - Rozšírenie bezpečnostného kamerového systému v obci v zmysle zákona a jeho využitie k ochrane osôb a majetku - Zabezpečenie
celoročnej údržby verejných priestranstiev,
verejnej zelene, chodníkov a miestnych komunikácií - Vytvorenie priestoru pre dobrú
spoluprácu obce so všetkými subjektmi, pôsobiacimi v obci- Vybudovanie voľnočasových
ihrísk pre deti a mládež- Komplexné riešenie
dopravnej situácie v našej obci
3. Životné prostredie - Zefektívnenie zberu
separovaného odpadu, odstránenie čiernej
skládky odpadu a hlavne zabránenie ich vzniku - Zriadenie zberného dvora - Sprísnenie
podmienok držania psov v obci - túlaví psi Revitalizácia zelene v obci a rekultivácia zanedbaných plôch - Lepšie nakladanie s odpadom
a tým pádom zníženie platieb za smetné
4. Sociálna oblasť - poskytovanie pomoci
sociálne odkázaným, zdravotne postihnutým
občanom a dôchodcom – zriadenie denného
stacionára
5. Kultúra a šport - Podpora činností organizácii a záujmových združení, pôsobiacich
v obci. Viac podrobností o mne a o mojom
programe môžete nájsť na Internetovej stránke www.lehotak.sk alebo na facebooku Pavol
Lehoťák - Kandidát na starostu obce Cabaj
Čápor.
S pozdravom

Ing. Pavol Lehoťák

nesľuboval niečo, čo nie je možné splniť a
vysloviť radšej nepeknú pravdu, ako „vyšperkovanú“ lož a polopravdu...

Vážení spoluobčania ,
v sobotu dňa 10. novembra 2018 budeme
mať, opäť raz, možnosť rozhodnúť o tom, kto
a s kým povedie a bude riadiť našu obec ďalšie
štyri roky. Som presvedčený, že po siedmich
rokoch pôsobenia vo funkcii starostu obce
podrobné predstavovanie mojej osoby nie je
až tak potrebné. Každý občan našej obce si za
tento čas o mne a mojej práci mohol vytvoriť
a určite aj vytvoril svoj vlastný názor. Žijem v
našej obci od narodenia a dovolím si povedať,
že je to skutočne dobré miesto pre život. Samozrejme, aj u nás je neustále čo vylepšovať.
Netreba dlhý čas na to, aby človek-občan, ktorý v tejto obci aktívne žije a vníma jej verejný,
kultúrny a spoločenský život, dokázal tieto
problémy pomenovať. Aj preto sa v predvolebných sľuboch všetkých kandidátov na starostu
obce objavuje spravidla to isté. Nie je tomu
inak ani pred tohtoročnými voľbami. Rozbité
cesty, prívalová voda, chýbajúce chodníky,
sociálne služby či telocvičňa...
Jedna vec je tieto problémy pomenovať,
druhá vec je dokázať tieto problémy rozanalyzovať, nájsť riešenia, vybrať z nich jedno - to
správne a prijať rozhodnutie. Účelné, účinné,
trvácne a pre obec aj finančne výhodné. Viem
koľko námahy stojí tieto rozhodnutia presadiť
a zrealizovať, aké zložité je hľadať zhodu medzi finančnými možnosťami obce a požiadavkami občanov. Nemienim však skĺznuť na vlnu
populizmu, ani sa nechať znechutiť osobnými
útokmi neprajníkov, lebo som presvedčený, že
za nás hovoria výsledky, skúsenosti, úprimný
záujem a chuť meniť veci k lepšiemu. Som rozhodnutý zostať takým, akým som a za akého
sa sám pokladám – čestný, priamy, otvorený
a pripravený prijať pochvalu, ale aj opodstatnenú a konštruktívnu kritiku. S vlastným názorom, ale ochotný vypočuť si aj názor iných,
s reálnym pohľadom na konkrétne problémy,
ale s dostatkom skúseností na to, aby som

Podľa môjho názoru sme v mnohých
témach prešli kus cesty a viaceré, zdanlivo
neriešiteľné problémy, sa dnes už stávajú
minulosťou. Poznanie stavu vecí a širších
súvislostí, rozvaha, postupné a plánované
riešenie zásadných problémov v kombinácii s
dlhoročnými skúsenosťami s riadením samosprávy, zohratým, cieľavedomým a názorovo
jednotným poslaneckým zborom boli a sú
základom našich dosiahnutých úspechov a
zároveň predpokladom, že rovnako úspešne
zvládneme aj nasledovné volebné obdobie.
Mojou kandidatúrou chcem zúročiť svoje
skúsenosti nadobudnuté počas šestnástich
rokov aktívnej práce v miestnej samospráve,
ako aj potvrdiť osobný záujem úspešne dokončiť niektoré zámery, s ktorými som v roku 2011
preberal funkciu starostu obce. S týmto vedomým, tak ako po minulé razy, uchádzam sa o
Vašu dôveru aj ako kandidát na post poslanca
OZ. Vašu dôveru chcem vyvážiť napĺňaním
volebného programu, ktorý je zostavený nielen na základe mojich skúseností, ale aj skúseností a podnetov súčasných poslancov OZ, no
predovšetkým poznaním názorov a potrieb
Vás obyvateľov a obce ako takej. Jeho konkrétne ciele Vám predstavím na stretnutí 27.
októbra 2018, a tak ako vždy aj ako informáciu
doručenú do Vašich domácností.
Príďte 10. novembra 2018 do volebných
miestností a odovzdajte svoje hlasy tým,
ktorým veríte a o ktorých ste presvedčení, že
dokážu a spoločne budú presadzovať Vaše názory, obhajovať Vaše záujmy a realizovať Vaše
potreby tak, aby sa naša obec rozvíjala podľa
Vašich predstáv.
Nedovoľte iným rozhodovať za Vás, využite svoje volebné právo a v sobotu 10. novembra
2018 nezostaňte doma, príďte voliť a rozhodnite sa správne.

S úctou.

Ing. Jozef Ligač
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Ing. Jozef Lušňák, PhD.
- nezávislý kandidát na starostu a poslanca
www.jozeflusnak.sk
+421 911 932 242

Milé dámy, vážení
páni, priatelia,
spoluobčania...
Rád by som sa Vám
poďakoval za dôveru,
ktorú ste mi prejavili
podpísaním listiny na
podporu kandidatúry
nezávislého kandidáta
na starostu obce Cabaj-Čápor a poslanca
obecného zastupiteľstva. Pevne verím v našu
úspešnú spoluprácu v budúcnosti.
Dňa 10. novembra 2018 sa bude v našej
obci 5 kandidátov na post starostu uchádzať
o vašu priazeň. Kandidát, ktorý ponúka svoje
vedomosti, schopnosti či kontakty v prospech
rozvoja obce a má vôľu pre obec niečo urobiť
ako starosta, by mal byť, podľa môjho názoru,
aj súčasťou poslaneckej kandidátnej listiny.
To preto, aby mohol zúročiť svoju vôľu pracovať pre obec a jej obyvateľov aj v prípade, že
za starostu obce nebude zvolený. Uvedeným
môže kandidát uistiť voličov, že mu ide v prvom rade o obec a nie o seba či samotný post
starostu.
V našej obci, kde žije viac ako 4300 obyvateľov, sa o post poslanca obecného zastupiteľstva uchádza práve 21 z nich. S mnohými ďalšími schopnými a šikovnými ľuďmi, ktorí by
boli veľkým prínosom pre obec a zodpovedne
by si plnili poslanecké povinnosti, som veľa
diskutoval, riešil aktuálne otázky, nabádal
som ich k spolupráci. Bohužiaľ sú často príliš
pracovne zaneprázdnení, bez poslaneckých
ambícií, či vidiny reálne niečo zmeniť.
Ak chceme posunúť obec vpred, presadiť
potrebné zmeny a inovácie, konštruktívna
spolupráca bude nevyhnutná. Práve to by
si mal každý kandidát uvedomiť. Pevne verím, že mandát poslanca získa iba kandidát,
ktorý je ochotný spolupracovať v prospech
obyvateľov a samotnej obce Cabaj-Čápor. Aby
prijímal rozhodnutia podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia a nie podľa straníckych
tričiek, inštrukcií či osobných záujmov.
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V druhý septembrový víkend, kedy sa aj u
nás v obci konalo vrcholové kynologické podujatie (53. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca),
sa mnohí zaoberali organizáciou, veľkosťou
či honosnosťou rôznych podujatí v obciach
v okolí. Komentárov bolo veľa a boli rôzne.
Pozitívne, negatívne, motivačné. Odkaz pre
nás, obyvateľov obce Cabaj-Čápor, je jediný:
ak budeme v obci ťahať súdržne „za jeden
povraz“, ak bude fungovať kvalitná, flexibilná
a efektívna komunikácia a aktívna spolupráca
obce, miestnych združení, podnikateľských
subjektov, farského úradu a ďalších článkov
vrátane každého z nás, len vtedy môže byť
naša obec silná, úspešná, vyspelá a reprezentatívna. A my sa v nej budeme cítiť výborne
a budeme hrdí na to, že sme z Cabaj-Čápora.
Viem, aké dôležité, ba priam nevyhnutné,
je spolupracovať. A môže to fungovať. Ako
zamestnanec miestneho podnikateľského
subjektu som okrem iného aktívne spolupracoval s obecným úradom, vypracúval a realizoval projekty na rozvoj cestovného ruchu,
inicioval a spoluorganizoval významné kultúrno-spoločenské podujatia v obci (Festival
halušiek, Cabaj-Čáporský jarmok ľudových
remesiel, predstavenia divadla Teatro Tatro,
Nitrianske poľovnícke slávnosti a ďalšie), zastupoval som fi rmu v miestnej akčnej skupine
mikroregiónu.
Chcieť niečo je pekné, avšak priložiť ruku
k dielu je dôležité a prinesie to úžitok pre nás,
našu obec i celú spoločnosť. Platí to pri riešení bežných i závažných problémov, rovnako v
prípade organizovania spoločenských podujatí ako aj budovaní vzťahov v rámci obce,
mikroregiónu či regiónu.
Milí spoluobčania, urobte niečo pre seba,
pre svoje deti, pre našu obec. Chcem vyzvať
všetkých Vás, aby ste 10. novembra skutočne
zodpovedne pristúpili k svojmu právu a možno až povinnosti zvoliť si svojich zástupcov
obce, aby sa v tento deň nerozhodlo o Vás bez
Vás.
Pevne verím, že sa stretneme v uliciach
našej obce a tiež pri spoločnom predstavovaní kandidátov na starostu. Konkrétnejšie
si o mojich plánoch, ako aj o našej vzájomnej
spolupráci, môžeme spoločne pohovoriť kedykoľvek alebo na mojej osobnej predvolebnej
prezentácii, ktorá sa uskutoční dňa 7.11.2018
(streda) o 18:00 v kultúrnom dome v Čápore, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývam.

KANDIDÁTI NA POST STAROSTU OBCE CABAJ - ČÁPOR

Milí občania Cabaja - Čápora .
Po štyroch rokoch
práce poslankyne v
obecnom zastupiteľstve som sa rozhodla
uchádzať o vašu priazeň a kandidovať na
post starostky našej
krásnej obce. Čo ma k
tomuto kroku viedlo?
Som presvedčená, že obec je tu predovšetkým pre svojich občanov a nie občania
pre obec. Obec má svojim občanom slúžiť!
O to viac sa jej v tom darí, ak pre nich vytvorí
také podmienky, aby mohli ľahko pripomienkovať dôležité rozhodnutia obce, zapájať sa do
obecného diania, spoločenského, kultúrneho
a športového života. Často som počúvala od
ľudí frázu, že v „Cabaji - Čápore zdochol pes...“.
Ľudia tým mysleli na viacero oblastí, porovnávali sa s inými obcami. Chcem túto situáciu
zmeniť k lepšiemu. Cabaj - Čápor sa neustále
rozvíja a je len na našej spoločnej aktivite, akou cestou sa v ďalších rokoch bude
uberať. Rozširovanie počtu obyvateľov by sa
malo prejaviť jednak vo väčších možnostiach
kultúrneho, či športového vyžitia, ale hlavne
v konečnom vyriešení dlhodobých problémov,
ktoré ľudí v obci zaťažujú alebo ich hnevajú.
A toto sú priority, ktorým sa chcem ako starostka najbližšie štyri roky venovať.
Naša obec má vyše 4000 obyvateľov a dve
základné školy. Deťom aj dospelým stále
chýba možnosť športovania v telocvičniach.
Práve vybudovanie prvej telocvične v Cabaji - Čápore je jednou z mojich hlavných
priorít. Nielen deti, ale aj dospelí si zaslúžia
priestory, v ktorých by mohli tráviť svoj voľný
čas športom, či oddychom. Ďalším bodom z
tejto oblasti je napríklad vybudovanie oddychovej a športovej zóny, či takzvaného „work
out“ celoročne prístupného priestoru pre cvičenie a posilňovanie vo voľnej prírode.
Dôležitými obyvateľmi našej obce sú
aj naši starší spoluobčania. Na ich blaho
a dôstojnú starobu nesmieme zabúdať a ako
nám oni venovali svoj životný čas a energiu,
tak by sme rovnakou mincou mali oplatiť aj
my im. Mojou snahou v najbližšom štvorročnom období je naštartovanie a realizácia
projektu na výstavbu domova dôchodcov,
ale aj denného stacionára, ktorý zabezpečí
aktívne trávenie voľného času v kruhu zná-

mych a priateľov. Do tejto oblasti patrí aj zavedenie domácej opatrovateľskej služby so
zdravotnými kontrolami a konzultáciami
pre starých a chorých.
Sú oblasti obecného života, ktoré je
potrebné riešiť akútne. Keď príde daždivé
počasie, mnohých občanov v Čápore v časti
Štepnice vytápa. Voda ničí úrodu a v podstate
všetko, čo sa jej dostane do cesty. Kvalitným
riešením je využitie tzv. kohéznych fondov EÚ.
Pomocou nich môžeme vybudovať doplnkové príslušenstvo a záchytné priekopy, ktoré
budú zachytávať povrchovú vodu. Spoločne
s poslancami a dotknutými občanmi sa tomu
budeme aktívne venovať.
Podobným problémom je aj bezpečnosť
na ulici a s ňou súvisiace chýbajúce chodníky alebo priechody pre chodcov. Chodníky
dlhodobo chýbajú vo viacerých častiach obce
a treba ich čo najskôr vybudovať, aby sa ľudia
nemuseli o svoje zdravie báť. Za posledné roky
enormne narástol počet áut, narastá aj počet
ľudí v obci, či v našom okolí.
Viac o týchto prioritách aj ďalších bodoch
programu si môžete prečítať na webstránkach www.adrianaoravcova.sk, kde viacero
tém rozoberám do podrobností. Rada od vás
prijmem aj akékoľvek podnety, návrhy, otázky,
či inšpirácie. A nielen pred voľbami, ale aj
po nich!
Svojou prácou a svojím životom sa chcem
zapojiť do týchto pozitívnych zmien pre nás
všetkých. A nielen ja, ale aj ľudia, ktorí sa spolu so mnou uchádzajú na posty poslancov
v našej obci. Som presvedčená, že jedine spoločnými hodnotami, spoločnými myšlienkami
a spoločnou prácou dokážeme veci aj v Cabaji
- Čápore posunúť dopredu. Nie pre politiku,
ale pre všetkých ľudí.
Dnes nastala doba, keď by malo byť oveľa
dôležitejšie ako volebný program to, akí
ľudia sa vlastne uchádzajú o našu priazeň.
Aké majú výsledky, aké hodnoty žijú vo svojich
životoch a či dokážu počúvať a zrealizovať
naše podnety, naše návrhy, či riešenia. Poďme
do toho spoločne. Príďte k voľbám a dajte
mne aj poslancom svoju dôveru, svoj hlas.
S úctou, dôverou a zodpovednosťou

Ing. Adriana Oravcová
Všetkých obyvateľov zároveň srdečne pozývam na predvolebné stretnutie, ktoré sa
bude konať v piatok, dňa 26. októbra 2018
o 18. hod. v Kultúrnom dome v časti Čápor.
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
O občerstvenie sa postaral Andrej Bučko,
ktorý mal plné ruky práce. A aby mu to dobre
odsýpalo pomáhali tento rok ,,kvetinky“ zo
súboru Úsmev. Stoly a misy nezostali prázdne
☺ o to sa postarali ženičky z oboch súborov
Nádej a Úsmev, ktoré napiekli všelijaké slané a
sladké dobroty... za čo im srdečne ďakujeme.
O výzdobu sály sa tento rok postarala rodina
Vachulíková, ktorej vyslovujem srdečné ĎAKUJEM.

Dni obce
,,Dni obce“ tak sme nazvali kultúrnu
akciu v dňoch 25. a 26. augusta 2018. Pri
tejto príležitosti sa konalo aj tradičné podujatie ,,Spievaj, že si spievaj“.
Ako prvá sa
predstavila žiacka
poprocková kapela
SLIDE, zo Základnej umeleckej školy
Mojmírovce pod vedením Jána Pastora,
ktorá obohatila toto
podujatie
trochu
iným žánrom hudby.
Diváci boli nadšení
a odmenili ju veľkým dlhotrvajúcim
potleskom. Pre deti bol pripravený aj Šašo
Lombardini, ktorý sa bohužiaľ zo zdravotných
dôvodov nemohol zúčastniť.
V duchu folklórnych tradícií sa predstavil FS CEDRONČEK pod vedením p.
Blatnickej, ĽH URMÍN, CITARÁŠI z Veľkého Kýru, naše dva spevokoly Nádej a
Úsmev. Do hlavného programu patril aj
folklórny súbor TERCHOVSKÁ MUZIKA z
Dolniakov. Tešili sme sa na súbor Petruška z
našej družobnej obce Ecser, ktorý sa predstavili nielen spevom ale aj tancom. Chlapci
zvukári z fi rmy MAX of SOUND sa mali čo
obracať, aby postíhali všetko ozvučiť a veľmi
sa im to darilo.
12

Záver podujatia sa niesol v znamení dobrej
hudby a tanca, o ktorú sa postarala hudobná
skupina TREVIS. Myslím, že nielen domácim
hosťom, ale aj našim priateľom z Ecseru, sa
veľmi páčilo lebo parket bol zaplnený do posledného miestečka.
Ďakujem aj zdravotnej hliadke z miestnej
organizácie červeného kríža, ktorá sa starala
počas obidvoch dní ,,Dní obce“ o našu pohodu a bezpečnosť. Nemali s nami veľa práce...
ďakujeme.
Tento rok sa nám počasie postaralo o to,
že sme nemohli využiť vonkajšie priestory pri
kultúrnom dome, ale aj napriek zlému počasiu
sa akcia vydarila vďaka ľuďom, ktorým nie
je ľahostajné, aby sa hostia u nás v Cabaji-Čápore cítili dobre. Nemôžem všetkých tých
ochotných ľudí tu vymenovať, pretože to by
bolo na ďalšie stránky ...ale vyslovujem veľké
ĎAKUJEM všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na skvalitnení tohto podujatia.
Myslím si, že úroveň a kvalita našich
podujatí sa kľudne dá porovnávať s úrovňou
podujatí v okolitých obciach. ☺ Ak si myslíte opak, radi privítame námety a návrhy od
vás milí spoluobčania, nielen na sociálnych
sieťach, ale aj na našej e-mailovej stránke:
kultura@cabajcapor.sk
Ďakujem a teším sa na vás pri ďalšej kultúrnej akcii v Kultúrnom dome Čápor.
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Gospel
fest 2018
Dňa 26. 8. 2018 sa uskutočnil 3. ročník festivalu duchovnej piesne Gospel Fest. V úvode
festivalu sa predstavila dramaticko-hudobná
skupina LÚČ z Únie nevidiacich a slabozrakých z Prievidze divadelným predstavením s
názvom: Haló, tu som. Predstavenie sa nieslo
v duchu ochrany života počatého dieťaťa.
Scénkou i dodatočnými informáciami sme sa
mohli dozvedieť veľa informácií o vývine dieťaťa pred narodením.

Po skončení divadelného predstavenia
nasledoval hudobný program festivalu, ktorý
otvoril predseda kultúrnej komisie Ján Pastor
a starosta obce Ing. Jozef Ligač. Festival uviedla a sprievodným slovom dopĺňala moderátorka z rádia ONE Annamária Závodníková.
Prvýkrát stálo na pódiu naša malé zoskupenie detí a ich rodičov z detského speváckho
zboru slnkom odetí. Svojimi radostnými piesňami a ukazovačkami chválili Boha.
Po nich nasledovalo SNE – Spoločenstvo
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novej evanjelizácie z Dolného Kubína. Prítomných obohatilo nielen peknými piesňami,
ale aj svojim zápalom a svedectvami zo života
s Bohom. Boli to svedectvá o uzdravení z rakoviny, zjednotení rozbitých rodín a o zmene
srdca človeka na milujúce, plné lásky. Verím,
že ich slová boli povzbudzujúce pre každého.
Toto spoločenstvo slúži organizovaním víkendov s názvom Manželstvo – misia možná.
Po nich nasledovala začínajúca rómska talentová mladá speváčka a hudobníčka z Vranova nad Topľou Sára Jarková & band. Okrem
štúdia na vysokej škole spolupracuje s kapelou
F6, ktorú sme mali možnosť vidieť na Gospel
Feste už minulý rok. Umelecké centrum F6 jej
minulý rok vydalo prvý singel s názvom Milovaná, ktorý si prítomní mohli zakúpiť a tak
podporiť jej ďalšiu tvorbu.
Po Sáre Jarkovej nasledoval už z minulého roka známy chválový tím z Nitry Called
by name. Dámy opäť prítomných povzbudili
slovom i dobrou hudbou. Svoj repertoár začínajú postupne obohacovať aj svojou vlastnou
tvorbou.
Ženskú formáciu následne vystriedala
pánska zostava nitrianskej kapely AN(DŽ)ELINO. Jej hudbu ocenili najmä priaznivci
rocku a vyšších decibelov. Svojimi textami sa
snažia poslucháčom odovzdávať evanjelizačné posolstvo.
Gospel Fest uzatvorili už z minulého
ročníka známa kapela TIMOTHY. Svojou jednoduchosťou a úprimnosťou vzťahu k Bohu
dokážu svedčiť svojmu okoliu nielen počas
modlitby chvál, do ktorej viedli prítomných,
ale aj počas každodenných bežných situácií.
Začiatkom budúceho roku sa môžeme tešiť na
ich nové CD tentokrát s piesňami v anglickom
jazyku.
O občerstvenie sa počas celého festivalu
staral Andrej Bučko. O svoj program
mali samozrejme postarané našimi
mladými dobrovoľníkmi aj deti v detskom kútiku.
Verím, že to bol pre každého, kto
prišiel s otvoreným srdcom, obohacujúci čas povzbudenia k životu s Bohom,
ale aj čas príjemných stretnutí, rozhovorov.
Nezostáva, len poďakovať sponzorom, bez ktorých by festival nebol možný. Boli nimi: obec Cabaj-Čápor, DOT-RENT autoservis, požičovňa MAX of
SOUND, Peter Krajčír, OPTEZ Libor
Pažitný, Ing. Adriana Oravcová, 9 me-
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Zo života ZO ZZP

Leto s piesňou
Vráťme sa do minulosti a spomeňme si
ako trávievali leto naši rodičia a prarodičia.
Čakali ich žatevné práce. Práca bola namáhavá. Dookola bolo počuť iba cvendžanie
kosí a šušťanie skoseného obilia. Na oddych
nebolo času, kým nebolo obilie v sýpke. Aby
im čas rýchlejšie bežal a nemysleli na drinu,
počas práce si spievali a tak si robili radosť.
Pri piesni zabúdali na únavu. A keď sa slnko
schyľovalo k západu s kosami na pleciach
a batôžkami zrna odchádzali z poľa domov.
Narobení a spokojní so svojou prácou šli dolu
medzami s piesňou na perách. Slovenské pesničky pre svoju pôvodnosť a krásu vzbudzujú
od nepamäti obdiv a úctu.
Mnohé zvyky počas leta sme si pripomenuli na našom stretnutí v klube, zaspievali
pekné piesne, ktoré zneli celé popoludnie. Prerušilo ich iba občerstvenie v podobe opečenej
špekačky a šálky kávy.

Marianka, Červený kameň
Dňa 22. 8. 2018 sme zorganizovali výlet do
Marianky a Červeného kameňa. Z počiatku
sme pre vysoké teploty počasia mali obavy
ako to dopadne, ale výlet sa vydaril k spokojnosti všetkých účastníkov, ktorých bolo 41.
Navštívili sme Marianku, prezreli sme si
kostol a okolie, zdatnejší z nás absolvovali
i kalváriu, kde sa pomodlili ruženec za rodiny.
Milým prekvapením boli i stretnutie s ordinárom, biskupom Františkom Rábekom.
V popoludňajších hodinách sme sa presunuli na Červený kameň, kde sme si pozreli
hrad a oboznámili sme sa s jeho históriu.
Cestou domov sme sa zastavili v Trnave na
malé občerstvenie a zmrzlinu.
Spokojní, šťastní a plní zážitkov sme sa v
podvečer vrátili domov.
siacov za život, Andrej Bučko, papiernictvo
KSM, A&M obchodík, Kaviareň na Fraštackej,
zmrzlina u Lenčéša, Ján Blaškovič, Veronika
Florková, Peter Vereš, fi rma Demeter – plastové, hliníkové okná a dvere, Lívia Formánková, manželia Pálenikoví. Taktiež patrí veľká
vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli a podieľali sa na organizácii Gospel
Festu. No a samozrejme najväčšia vďaka patrí
Bohu za tento čas v Jeho prítomnosti.

-GP-

Patrónka Slovenska
Dňa 12. septembra sme sa zišli v klube, aby
sme vzdali úctu Sedembolestnej Panne Márii
– Patrónke Slovenska. Poďakovali sme jej za
milosti svätým ružencom a litániami, predniesli sme básne.
Atmosféra na posedení bola príjemná a tak
sme sa zdržali až do neskorého popoludnia.

Výbor ZO ZZP
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MŠ ČÁPOR

Čo nového
v MŠ Čápor

i priestory výdajnej školskej jedálne, sociálne
zariadenie, kde sa vytvorili priestory pre práčovňu, vyriešil sa problém s odpadom, v celej
budove bola zrekonštruovaná i nevyhovujúca
elektroinštalácia a namontované bezpečnostné kamery.

Dňa 3. septembra sme s veľkou radosťou otvárali dvere Materskej školy v Čápore
našim škôlkarom. Vstupovali do zrekonštruovanej, novotou voňajúcej a esteticky
upravenej škôlky.

Spoločné stretnutie
- spomienka na školské časy, ktoré sme prežili v ZŠ Cabaj
Všetko, čo prišlo aj odišlo načas.
Neubránime sa vlastnej premene.
Kvetiny vädnú aj my vädneme.
No bežme, leťme, kým nám sily stačia.
Päťdesiatpäť rokov, v skutočnosti chvíľka.
Čo sme v roku 1963 opustili brány ZŠ Cabaj.
Čakal nás nový život, pre ktorý nás táto škola
dobre pripravila.
Dospeli sme, prišli prvé lásky, z ktorých
sa stali osudné-celoživotné. Okrem lásky me-

dzi nami vládne aj ozajstné priateľstvo, ktoré
pretrváva.
Na našom spoločnom stretnutí sme sa
zišli v takomto počte aj napriek zdravotným
ťažkostiam. Spomínali sme na detstvo, na
časy strávené v školských laviciach, na mladosť ale aj na smutné časy čo nás opustili naši
spolužiaci.
Zostávajú nám iba spomienky, na to čo
bolo, ten jediný raj z ktorého nemôžeme byť
vyhnaní.

Domastová Marta

Po
predchádzajúcej výmene
strechy a okien
sa počas tohtoročných veľkých
školských prázdnin uskutočnila
veľká rekonštrukcia interiérových
priestorov.
Začiatkom roka 2017
bolo do budovy
nainštalované vysúšacie zariadenie
AQUAPOL, ktoré
počas jedného roka zabezpečilo vysušenie
muriva. Až po dodržaní tohto času bolo možné
začať s kompletnou rekonštrukciou. V priebehu mesiacov júl a august 2018 boli v našej
MŠ kompletne odstránené poškodené omietky
a vyhotovené nové, následne sa celé priestory
vymaľovali, vymenili sa zárubne, dvere, podlahy, znížili sa stropy, zrekonštruované boli

Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala Obci Cabaj – Čápor, ako zriaďovateľovi ,
p. starostovi Ing. Jozefovi Ligačovi , poslancom
OZ, ktorí urobili všetko pre to, aby sa rekonštrukčné práce mohli uskutočniť.
Veľké poďakovanie patrí i p. učiteľkám a p.
školníčke, ktoré vynaložili obrovské úsilie pri
upratovaní a upravovaní priestorov .
Tiež sa chcem poďakovať rodičom detí,
ktorí nám prišli pomôcť či už s úpravou
prostredia pred rekonštrukciou, ale hlavne
po nej. S ich pomocou sme mohli školský rok
zahájiť v pripravených priestoroch.
Zaželajme si spoločne skvelé, pútavé a
hlavne pokojné nasledujúce školské roky, plné
radostných detských edukačných aktivít.
Mgr. Ivana Malíková ,
riad. MŠ Čápor

Spomienky na leto
Druhú júlovú sobotu sme sa stretli pred kultúrnym domom a spoločne s Občianskym
združením Občania obci – obec občanom, sme pripravili ,,maľovanie na chodník spojené
s tvorivými dielňami“. Detičky si mohli sami vytvoriť šilt na hlavu a melónové variácie.
Prinášame pár obrázkov z tohto letného popoludnia ako spomienku na leto.
-IB16
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cestách a Právna zodpovednosť žiakov. 17.
10. 2018 nás čaká exkurzia Po stopách Milana
Rastislava Štefánika, kde navštívime múzeum
v Košariskách a Bradlo.

Školský rok je v plnom prúde, užívame si
ovocie úspešných projektov z minulých rokov.
Jeden z nich bol projekt pre rozvoj dopravnej
výchovy Bezpečne na ceste, v rámci ktorého sa
nám podarilo zakúpiť z prostriedkov Nadácie

Prváci
zo ZŠ Cabaj
Na každom konci je pekné to, že sa začína
niečo nové. Platí to i o škole. Letné prázdniny
sú nenávratne za nami. Vystriedal ich nový
školský rok 2018/2019.
Žiaci našej školy si opäť zasadli do svojich
školských lavíc, kde načerpávajú potrebné
vedomosti. Prvý školský deň bol však najdôležitejší pre našich prváčikov. S veľkým
nadšením prekročili bránu školy a sadali si
do svojich lavíc po prvýkrát. V slávnostne vyzdobenej škole deti privítala pani riaditeľka,
triedna pani učiteľka a pani vychovávateľka.
Najmladší žiaci si už postupne zvykajú na
školský režim, oboznamujú sa s vyučovacími predmetmi, zošity zapĺňajú prvé čiary a
spoznávajú tu i nových kamarátov. Vitajte
v našej školskej rodine: Lenka Bernáthová,
David Brunai, Anna Gemmelová, Diana Hallová, Patrik Hanzel, Michaela Karlubíková,
Samuel Kolesár, Viktória Kompasová, Nella
Krajčovičová, David Lauko, Matúš Lukačovič,
Daniela Oríšková, Jakub Paľo, Terézia Pastorová, Jakub Rakovský, Katarína Rondová, Andrea Šantavá, Simona Vnučková, Matúš Zima,
Patrik Zivčák.
Prajeme vám veľa úspechov a radosti
z každého dňa, ktorý tu strávite.
Mgr. Eva Pastorová,
triedna učiteľka
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Späť v škole
Opäť sa otvorili brány našej školy a po
dvoch horúcich mesiacoch začína kolotoč
školských povinností. Ráno 3. septembra
2018 sa pred školou začali postupne schádzať
známe tváre. Najväčšiu pozornosť zaiste
pútali najmenší prváci, ktorí si v jednej dlani
hrdo niesli kvietok pre svoju pani učiteľku a
v druhej pevne stískali ruku svojej mamičky
či otecka.

ZSE kolobežky, autíčka a prenosné dopravné
značenie. Darí sa nám tak budovať si prenosné dopravné ihrisko, z čoho máme veľkú
radosť. Nadácia ZSE nám poskytla finančné
prostriedky i pre projekt Informácie vládnu
svetom, vďaka čomu sme vynovili informačné
tabule a nástenky, ktoré dnes už hrdo krášlia
interiér školy.
Všetkým žiakom prajeme úspešný školský
rok 2018/2019 a želáme im aj sebe, aby sme sa
mohli na stránkach Obecných novín opäť pochváliť úspechmi a novinkami.
Potešíme sa, ak nás budete sledovať aj na
webovej stránke www.zscapor.edupage.org,
poprípade nás podporíte svojou účasťou na
podujatiach organizovaných školou, ako sú
Katarínska zábava, Novoročný futbalový turnaj, Majáles alebo inak vyjadríte svoju priazeň
našej škole. Prajeme vám všetkým peknú a
pohodovú jeseň.

Vedenie ZŠ J. Domastu Cabaj-Čápor

REKLAMA

Všetkých nás čaká ďalší náročný školský
rok, bohatý na akcie, rôzne podujatia. Piatakov i deviatakov čaká okrem iného aj povinné
testovanie. Aj tento rok sa môžu žiaci tešiť
na školu v prírode. Prvostupniari si osladili
školský život čokoládovými bonbónmi, ktoré
pripravili s pani učiteľkami v rámci Dňa čokolády. Zaujímavé boli i besedy s príslušníkmi
policajného zboru na tému Bezpečnosť na
19

POZVÁNKA

