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Editorial
Vážení spoluobčania .
Aj keď prežívame vianočné
sviatky každý rok, ich atmosféra
a okúzľujúce čaro nám asi nikdy
nezovšednejú. Počas Vianoc, viac
ako inokedy, sa každý z nás snaží
byť so svojimi najbližšími. V kruhu
rodiny si uvedomujeme jej silu, spolupatričnosti, priateľstva a lásky,
význam vzájomnej úcty a obetavosti, ale aj dôležitosť
osobnej spokojnosti a šťastia.
Tento čas je jedinečnou príležitosťou spomaliť,
vystúpiť z kolotoča všedných a uponáhľaných dní, zamyslieť sa, vyhodnotiť úspechy či neúspechy končiaceho sa roka a možno aj prehodnotiť svoje priority.
Čaro štedrého večera, pokojný plameň sviečok,
vôňa ihličia, sviatočne prestretý stôl, prítomnosť najbližších, ale aj tiché spomienky na tých, ktorí pri sviatočnom stole chýbajú, nech sú pre vás energiou z ktorej
budete čerpať silu počas dlhých dní budúceho roka.
Milí spoluobčania
Prežite Vianočné sviatky v pohode, radosti a pokoji, vychutnajte si ich so všetkým čo k ich atmosfére
patrí a na čo ste vo svojich rodinách zvyknutí.
Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste sa, akýkoľvek
spôsobom a mierou podieľali, na príprave a realizácii všetkých kultúrnych, športových či spoločenských
podujatí, ktoré sa počas roka konali v našej obci a
prispeli ste tak k spestreniu všedných i sviatočných
chvíľ a dní, ktoré sme spolu v našej obci počas tohto
roku prežili.
Prajem Vám všetkým šťastné a príjemné prežite
vianočných sviatkov, nech Vás ticho Vianoc napĺňa
pokojom, radosťou, zdravím a božím požehnaním po
cely Nový rok.
S úctou
Jozef Ligač
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Príhovor novozvoleného starostu na ustanovujúcom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného
3. decembra 2018
Vážená pani poslankyňa, vážení
páni poslanci, ctení hostia.
Tisícsedemstotridsaťšesť občanov, z celkového
počtu 3435 oprávnených
voličov 10. novembra 2018
využilo svoje právo voliť a prišlo do volebných
miestností. Svojimi hlasmi
odovzdanými, niektorému
z kandidátov na funkciu
starostu obce, alebo poslanca obecného zastupiteľstva, rozhodli o tom
kto a s kým bude nasledujúce štyri roky viesť
a riadiť našu obec. Preto tu dnes stojíme my a
v tomto zložení.
Blahoželám novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva ku zvoleniu
a prajem im pevné zdravie, veľa dobrých
úmyslov a správnych rozhodnutí, múdrosť
i patričnú mieru pokory, ale najmä silu,
odhodlanie a vytrvalosť pri plnení si poslaneckých povinností, pri hľadaní správnych
riešení problémov obce a napĺňaní potrieb
jej občanov.
Účasť našich občanov vo voľbách, ja osobne vnímam ako prejav hlbokej občianskej
zodpovednosti a jasný prejav toho, že pozorne
a citlivo sledujú spoločenské dianie v obci a že
veci verejné im nie sú ľahostajné.
Som vďačný všetkým občanom, ktorí
prišli voliť a vo voľbách vyjadrili svoj názor,
bez ohľadu na to koho volili. Je len samozrejmé, že moja vďaka patrí predovšetkým tým,
ktorí svojimi hlasmi podporili práve moju
kandidatúru.
Výsledky volieb som prijal s pokorou a sú
pre mňa výzvou a záväzkom zároveň, ale aj
životným ponaučením. Ďakujem za dôveru.
Pred malou chvíľou sme slávnostne zložili
zákonom stanovený sľub. Stojíme na prahu nového volebného obdobia a pred nami sú štyri
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roky práce v prospech obce a jej občanov.
Na predvolených mítingoch, sociálnych sieťach a pri rôznych predvolebných
aktivitách bolo veľa povedané, naznačené,
napísané, ale aj sľúbené. Mnohokrát boli
poskytované informácie neoverené, účelovo,
cielene a vedome deformované. Aj keď boli
vyslovované vierohodne a ako čistá pravda, so
skutkovým stavom, mali len málo spoločné.
Predvolebné obdobie skončilo, utíchla aj
predvolebná diskusia. Je čas vrátiť sa, čím
skôr, do reality. Naši voliči dnes od nás
právom očakávajú, že predvolebnú rétoriku
nahradí poctivá a zodpovedná práca, ktorá
potrebuje inú, oveľa priateľskejšiu a pokojnejšiu atmosféru ako bola tá predvolebná a
že osobné záujmy ustúpia záujmom verejným.
Majme prosím na pamäti, že občania sú
vnímaví, pozorní a nezabúdajú, že sľuby je
potrebné aj naplniť.
V obecnom zastupiteľstve sa vymenila
viac ako polovica poslancov. Pre väčšinu
z nich je práca v obecnom zastupiteľstve novou výzvou.
Rád by som v tejto chvíli zdôraznil, že tak,
ako doteraz, bude i naďalej mojou snahou,
aby spolupráca starostu obce a obecného
zastupiteľstva bola v prospech občanov
a rozvoja našej obce a v súlade s textom
práve zložených sľubov.
Som presvedčený, že je potrebné nadviazať na prácu predošlého obecného zastupiteľstva, dokončiť rozpracované projekty
a hneď z kraja nového roka sa začať zaoberať
prípravou zámeru programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce na rok 2019, stanoviť si priority, ktoré vychádzajú z potrieb
našich občanov, ale zohľadňujú aj finančné
možnosti obce.
Som presvedčený, že keď budeme chcieť,
dokážeme sa spolu vždy a na všetkom do-

hodnúť. Ak sa dokážeme navzájom počúvať,
budeme si vážiť si jeden druhého a budeme
rešpektovať názory iných, bude sa nám oveľa
ľahšie komunikovať a hľadať kompromisy.
Spoločné riešenia sa bez vzájomnej komunikácie a kompromisov hľadajú len veľmi
ťažko.

otvorené a ja som pripravený prijať každý
podnet, vypočuť si každý názor, aj konštruktívnu kritiku a podporiť každý zmysluplný
návrh. Vždy keď budete mať pocit, že máte
málo informácií neváhajte ma osloviť. Je
naozaj mojím záujmom, aby naša spolupráca bola čo najlepšia.

Obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán,
v ktorom rozhoduje názor väčšiny, v tom je
princíp demokracie. Nie je vždy ľahké a jednoduché podriadiť sa inému názoru ako je
ten vlastný, aj keď je to názor väčšiny. Tento
princíp kolektívneho rozhodovania spolu s
primeranou znalosťou príslušných právnych
noriem a dokumentov obce budú zárukou
toho, že naše pracovné rokovania budú
efektívne a konštruktívne.

Vážená pani poslankyňa vážení
páni poslanci.
Záverom mi dovoľte vysloviť presvedčenie,
že spoločným úsilím, vzájomným rešpektom
a úctou, ale aj nevyhnutnými kompromismi
pri rozdielnosti názorov, dokážeme byť obci
prospešní.

Ďakujem!

Tak ako v minulých rokoch aj dnes platí, že
dvere mojej kancelárie sú pre každého vždy

Jozef Ligač,
starosta obce

Výsledky volieb v obci Cabaj – Čápor vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných
dňa 10. novembra 2018
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličovv
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce

3435
1736
1736
1704
1723

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce
Peter Brunai
Pavol Lehoťák, Ing.
Jozef Ligač, Ing.
Jozef Lušňák, Ing. PhD.
Adriana Oravcová, Ing.

Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ján Pastor
Ján Blaškovič
Pavol Lehoťák, Ing.
Jozef Lušňák, Ing. PhD.
Martin Ďuriš
Andrej Šponiar, Ing
Jozef Ligač, Ing.
Peter Kovár, Ing. PhD.
Emil Koppan
Zuzana Kĺbiková, Ing.
Pavol Švelan

29
360
613
274
447

Počet platných hlasov
941
941
804
771
761
682
675
621
552
496
493
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PREDSTAVUJEME NOVÝCH POSLANCOV OZ CABAJ - ČÁPOR

Vážení spoluobčania ,

v záujme všetkých, ktorí boli zvolení na svoje
posty, aby spoločnými silami posunuli život
v našej obci dopredu, v prospech obyvateľov.
Musíme spojiť svoje sily a ísť za spoločným
cieľom. Iba to je spôsob ako docieliť pokrok a
zmenu v našej obci.
Na mojej Facebook stránke chcem s Vami
zdielať info o dianí v našej obci a očakávam, že
sa aj Vy ako občania zapojíte a budete ma kontaktovať v prípade nejakého podnetu, sťažnosti, problému… Chcem pracovať pre Vás,
pre ľudí z našej krásnej obce Cabaj-Čápor.

na úvod sa Vám chcem úprimne poďakovať za každý jeden hlas, ktorý ste mi odovzdali
v komunálnych voľbách a dali mi tak mandát
na výkon funkcie poslanca.
Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Por. číslo

Meno a priezvisko kandidáta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Miroslav Jaška
Milan Kompas
Pavol Laca
Eva Danková
Marek Kolenčík
Darina Cintulová
Michaela Koppanová, Bc.
Roman Molnár
Magdalena Šókyová, Ing.
Mária Lukačovičováá

Kancelária sociálneho
pracovníka

Počet platných hlasov
491
471
450
389
372
342
341
337
331
253

Počas môjho pôsobenia v OZ chcem byť
Vašou pevnou oporou a poskytnem každému
z Vás pomocnú ruku pri riešení každodenných problémov. Človek sám však nedokáže
uskutočniť veľké veci. Bez Vašej pomoci a
pomoci ľudí, ktorí sa podieľajú na chode našej
obce to určite nepôjde. Som presvedčený, že je

Na záver, by som Vám chcel zaželať, aby
ste vianočné sviatky prežili v pohode, v zdraví
a v šťastí v kruhu najbližších, nech je nadchádzajúci rok pre Vás úspešnejší a šťastnejší ako
bol predošlý. Prežite ho v zdraví a v pokoji.

Kontakt:
Pavol Lehoťák
Čápor 1490
Email: lehotak.pavol@gmail.com
FB: Pavol Lehoťák - nezávislý poslanec obce
Cabaj-Čápor

Úradné hodiny:
P:
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00
U:
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00
- konzultačné sedenia a návštevy v domácnosti klientov
S:
8.00 - 12.00
12.30 - 17.00
Š:
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00
- konzultačné sedenia a návštevy v domácnosti klientov
P:
8.00 – 11.00

Obecný úrad v Cabaji-Čápore oznamuje,
že od 7. 1. 2019 v budove DOMU SLUŽIEB v
Cabaji (pri zmrzline Lenčéš) otvára kanceláriu terénneho sociálneho pracovníka pre
sociálne vylúčených občanov, ktorý bude vykonávať asistenciu, poradenstvo a intervenciu
v oblasti zamestnanosti, bývania, zdravia,
sociálno-patologických javov, financovania a
hospodárenia, vzdelávania, školy a sociálneho
Informácia :
zabezpečenia v rámci národného projektu:
,,Terénna sociálna práca a terénna práca V prípade neprítomnosti alebo nevyhnutného
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných výjazdu do terénu č.tel. 0908677834, email:
rómskych komunít.“
nikoleta.sponiarova @ cabajcapor.sk
6
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,,Aká si mi krásna“
alebo ,,To naše
Slovensko“
Rok sa strieda s rokom a v každom roku
sa udejú mnohé udalosti. Na niektoré sa rýchlo zabudne, na niektoré si spomenieme občas,
ale sú aj také, na ktoré nezabudneme nikdy.
Tvoria dejiny a sú súčasťou histórie. Na tie si v
čase ich výročí spomenie s úctou a obdivom.
Medzi významné výročia tohto roka patrí
100. výročie ,,Martinskej deklarácie“ – vznik
I. ČSR a 25. výročie samostatnosti Slovenska.
Pri tejto príležitosti sme pripravili pásmo básní a piesní, ktoré sme predviedli 17. októbra v
kultúrnom dome Čápor pod názvom ,,Aká si
mi krásna“ alebo ,,To naše Slovensko“.
Súčasťou popoludnia bola i výstava predmetov z domácnosti zo starých čias. Program
sa divákom páčil. Odmenili ho potleskom a
starosta obce Ing. Jozef Ligač poďakovaním
a kvetmi.
Ďakujeme našim sponzorom Ing. Jozefovi
Ligačovi – starostovi obce a Jánovi Blaškovičovi za materiálnu pomoc pri občerstvení. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za vystúpenie,
rodine Zaťkovej za výrobu scény, p. Križanovi
za pomoc pri inštalovaní a všetkým občanom,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave výstavy.

Hádaj, hádaj...
Práce v záhradách a v okolí domov sú
skončené a my sme v klube využili voľný čas
jesenného popoludnia na riešenie hádaniek
a spomíname na hity našej mladosti.
Súťaž mala 4 kolá a sledovala ju odborná
porota z členiek výboru. Okrem správnej
odpovede bola rozhodujúca rýchlosť v prihlásení. Tí najlepší vyhrali peknú sumu v eurách
(samozrejme čokoládových).
Počas prestávok sa spievali pesničky z
babičkinej krabičky. Po občerstvení sme sa v
dobrej nálade rozišli.

Štrúdľa Cup
v našej organizácii
Stalo sa už tradíciou, že koncom jesene sa
v obci koná súťaž o najlepšiu štrúdľu. Súťaže
8

sa zúčastňujú i naše členky a dobre sa im darí.
Veď minuloročnú víťazku putovného pohára Jolku Brunaiovú vystriedala ďalšia naša
členka Irenka Kubáňová. Dievčatá len tak
pokračujte ďalej.

Výbor ZO ZZP

Občianske združenie
spevokol ,,Nádej“
Cabaj-Čápor
Činnosť nášho združenia bola v súlade so
smernicami. Zameraná hlavne na podporu
kultúrno-spoločenských podujatí v rámci
obce Cabaj-Čápor ako aj v rámci mikroregiónu Cedron-Nitrava. Okrem toho sme sa na pozvanie zúčastnili niekoľkých podujatí i mimo
obce, čím sme prezentovali našu obec.
Našimi vystúpeniami sme podporili a
spestrili kultúrno - spoločenské podujatia
v domovoch pre dôchodcov, penziónoch
a v domovoch opatrovateľskej služby, pri príležitosti Dňa matiek, úcty k starším, alebo na
domácej pôde na fašiangoch, ukončenie leta
,,Dni obce“, na štrúdľa cupe a pri ukončení
roka ,,Daj Boh šťastia“.
V spolupráci s miestnou samosprávou sme
sa zúčastnili brigády Deň zeme ako aj pri čistení cintorínov v obidvoch častiach obce, ako
nám určuje Zmluva článok 4. Výbor združenia
sa pravidelne schádza a rieši naliehavé úlohy
priebežne. Jedenkrát týždenne sa uskutočňuje
nácvik piesní s harmonikárom k príležitostným vystúpeniam. Výbor združenia považuje
prácu spevokolu ako veľmi dobrú aktivitu
všetkých členov.
Predpokladáme, že ani v nasledujúcom
období nepoľavíme v našej aktivite a ešte viac
zviditeľníme náš spevokol i obec Cabaj-Čápor.

Divadelný súbor
FAMÍLIA
Família si už našla miesto v našich srdiečkach a dokazuje to aj na javisku v kultúrnom
dome Čápor.
Dňa 18. 11. 2018
sála praskala vo
švíkoch, prišli nielen
starší ale aj mladšie
ročníky, deti s rodičmi. Už plagát predpovedal, že toto bude
o niečom inom. Áno
všetci tí, ktorí prišli
neoľutovali a šírili tú
správu ďalej. Bol to
MUZIKÁL. ĽUBKO
BENČÍK si dal záležať
(ako vždy) a spracoval všetky rozprávky do muzikálu a naši herci
sa zhostili svojich úloh bravúrne. ,,Ani sa nám

nechcelo ísť na prestávku,“ hovorilo sa po chodbe počas krátkej pauzy.

Divadelníci veľa šťastia a zdravia do nového roka a pán režisér veľa dobrých nápadov a
námetov do ďalšej práce.
DIVADELNÍCI PRAJÚ SVOJIM FANÚŠIKOM VEĽA ZDRAVIA A ŠŤASTIA DO NOVÉHO ROKA A TEŠIA SA NA VÁS.

-IB-

Eva Halová ,
kult. referentka a tajomník OZ

Stretávka
po 50-tich rokoch
Dňa 5. 10. 2018 sa stretli žiaci Základnej
školy Čápor po 50-tich rokoch. Ďalšie stretnutie si naplánovali po dvoch rokoch. Stretávka
sa uskutočnila na Salaši v Cabaji.

Marián Orlíček
9
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pochádza naša vedúca spevokolu Úsmev Alenka Kováčová a jej brat Jojo Rusňák, ktorý nás
do prevádza na base.

Nádejáci pečú štrúdľu

Štrúdľovanie v našej obci
November neprináša iba dušičkové
obdobie, v našej obci prináša so sebou
aj ,,štrúdľovanie“. Pýtate sa čo je to? Áno
dobre rozmýšľate je to pečenie, súťažné
pečenie štrúdieľ a hodnotenie prinesených
štrúdieľ porotou.

druhé miesto Peťko Polakovič a tretie miesto
Erika Szökeová. V kategórii štrúdľa slaná prvé
miesto Janka Dičerová a druhé a tretie miesto
obsadil náš malý kuchár Peťko Polakovič. V
súťaži o putovný pohár vyhrala Irenka Kubáňová.

Tento rok sme štrúdľovali dňa 17. 11. a porota mala naozaj čo robiť
aby zvládla vyhodnotiť
27 prinesených vzoriek.
Predsedom poroty bol
tento rok Ivan Čurgali
šéfkuchár z Kaštieľa
Mojmírovce pre štrúdľu
makovú, na štrúdľu s
inou plnkou bol vybraný
Andrej Bučko a slanú

štrúdľu pomáhal vyhodnocovať predseda
stolnotenisového klubu Cabaj-Čápor Štefan
Ondrísek. Všetci traja si vybrali náhodných
divákov z obecenstva a hodnotili, ochutnávali a vybrali najlepších z najlepších. Tento
rok v kategórii štrúdľa maková získala prvé
miesto Irenka Kubáňová, druhé miesto Jarka
Čanakyová a tretie miesto Jolana Juhaňáková zo Žabokriek nad Nitrou (zo spevokolu
Žabokreckí seniori). V kategórii štrúdľa s
inou plnkou prvé miesto Slávka Holomúcka,
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Súťaž v jedení štrúdle vyhral Jakub Danko,
súťaž v pečení štrúdieľ tento rok obhájili titul
Úsmeváci, ale ani muži z obidvoch súťažných
spevokolov sa nedali zahanbiť a ich štrúdľa
aj vyzerala aj chutila sladučko. Gratulujem
všetkým trom spevokolom, že majú takýchto
šikovných spevákov.
O občerstvenie súborov sa postaral Andrej Bučko a na stoly poroznášali a o hostí sa
postarali dievčatá z kultúrnej komisie a spevokolu Úsmev.

Aha takúto vieme spraviť

Súťaz v jedení štrúdle

Okrem hodnotenia štrúdieľ sa spievalo,
tancovalo a aj súťažilo. Do tanca a na zábavu
nám tento rok vyhrávala kapela TREVIS z Veľkých Loviec. Ďakujeme za perfektnú zábavu.
Každý rok privítame u nás na štrúdli hostí,
tento rok sme privítali našich známych zo Žabokriek nad Nitrou ,,Žabokreckých seniorov“,
ktorí boli u nás po prvýkrát a dúfam, že nie
posledný. Veľmi si pochvaľovali aj atmosféru
aj vystúpenia našich súborov Nádej a Úsmev.
Úsmevákov poznali veď z ich rodnej dediny

Minuloročná víťazka Jolka Brunaiová
odovzdala Putovný pohár
Irenke Kubáňovej
Srdečne ďakujem za akúkoľvek pomoc či
už pri pečení štrúdieľ, za pomoc pri upratovaní ale aj za srdečnú atmosféru, ktorá zavládla
aj na tohtoročnom už XII. Ročníku ,,Štrúdľa
Cup“. Teším sa zase o rok priatelia, robíme to
pre vás a s vami. Tí čo zostali doma už na budúci rok dúfam naberú odvahu a prídu medzi
nás.

-IB11
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Naplnenie výzvy
My sme v roku 2018
urobili toto. A vy?

Jubilanti, vyzvaní pozvánkou starostu
obce Ing. Jozefa Ligača, zaplnili 18. októbra
2018 veľkú zasadačku Obecného úradu Cabaj-Čápor.

Mali sme tú česť privítať 22 oslávenkýň
a 19 oslávencov, ktorí v tomto roku oslávili

alebo ešte len oslávia okrúhliny 70 a 80 rokov,
v tak numerologicky magickom a historicky
osmičkovom roku. Hrdí jubilanti zasadli za
spoločný stôl, stretol sa osud so spravodlivosťou v rovnováhe... S prípitkom v rukách sme
si želali zdravie a spokojnosť pre všetkých v
kruhu najbližších.

Rok sa ako vždy začína u nás v OO-OO
Cabaj-Čápor podávaním projektov. Niektoré
nám boli odsúhlasené, iné nie. Viac sa dozviete ďalej.
V januári sme chceli skúsiť Zimné premietanie v KD, vybrali sme fi lm Manžel na hodinu.
Bolo veľmi mrazivé a snehové počasie, tak
účasť 2 divákov pripisujem tomu, prípadne
zlému výberu fi lmu.
Na každoročnej prázdninovej akcii Maľovanie na asfalt sme mali pre vás pripravené
tvorivé dielne.
Veľkú, novú a zaujímavú akciu sme spolu
so zanietenými nápaditými dobrovoľníkmi
usporiadali v októbri. Bol to Vidlák market.
Predajné stánky s hand made výrobkami od
ľudí z našej obce ale aj okolia výborné občerstvenie. Vrcholom bol Bubenícky workshop,
ktorý viedli bubeníci z Campana Batucada.

-ak-

POZVÁNKY

Jasličková pobožnosť
Pozývame všetky deti spolu s rodičmi na
Jasličkovú pobožnosť do kostola Najsvätejšej
Trojice, ktorá sa uskutoční dňa 25. 12. 2018
o 15,30 hod. Predstavia sa mladí, starší aj tí
najmenší farníci z Cabaja-Čápora.

Daj, Boh šťastia
Starosta obce v spolupráci so Zborom pre
občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve v Cabaji-Čápore, si vás dovoľujú pozvať
na batôžkové kultúrno-spoločenské podujatie
,,Daj, Boh šťastia“, ktoré sa bude konať 28. 12.
2018 so začiatkom o 16,00 hod. v Kultúrnom
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dome Čápor. V programe sa predstavia spevokoly našej obce Nádej a Úsmev. Príďte sa zabaviť, zaspievať a porozprávať sa s priateľmi pri
dobrom čaji a káve. Tešíme sa na vašu účasť.

Trojkráľový koncert
Obec Cabaj-Čápor v spolupráci s Farským
úradom Vás dňa 6. januára 2019 pozývajú na
benefičný ,,Trojkráľový koncert“ do kostola
Najsvätejšej Trojice v Cabaji.
Koncert sa začína o 15,00 hod. Účinkuje
Komorný orchester ZOE z Nitry. Vstupné je
dobrovoľné. Výťažok z koncertu bude venovaný na ladenie a údržbu organov v obidvoch
kostoloch našej obce.

vyťaženosti sme premietali iba dvakrát. A to
fi lm Bajkeri a Únos.

V apríli sme sa rozhýbali aj v Detskom kútiku
Žabky. Na Veľkonočných tvorivých dielňach
sme si zase polepšili, čo sa účasti týkalo.
Krásne výrobky si odnášali nielen deti, ale aj
šikovné mamičky.
V júni nasledovala TOP udalosť pre deti. Deň
detí! Tu sme sa podieľali organizačne, ale aj
fi nančne. Z NSK nám bola schválená dotácia
vo výške 700 €, ktorá bola použitá na nákup
tomboly a program.
Ako je už od roku 2013 zvykom, aj tento rok
sme pre vás pripravili Letné kino. Bohužiaľ
kvôli nevyspytateľnému počasiu a rodinnej

Rok 2018 bol významný aj pre čáporské mamičky. Konečne sa dočkali vytúženého det13
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ského ihriska, s názvom projektu Susedský
festival. Zhotovené bolo síce v chladnom
novembri, ale na jar ako keby sme ho našli.
Financie nám boli pridelené z rozpočtu NSK,
prostredníctvom LEADER. Podarilo sa nám
získať 1882 €, ostatné pomocné úpravy na ihrisku nám pomohli urobiť šikovní rodičia.
Novinku, ktorú sme spáchali v spolupráci s
členmi Komisie pre mládež, kultúru a šport
je Adventné premietanie. Keďže fi lm začiatkom roka neoslovil, napadlo mi, že počas 4
adventných nedelí bude na to výborný čas, aby
sme sa možno stretli pri inom žánri. A prvé
premietanie sa podarilo na jednotku. Dúfam,
že to vydrží až do Vianoc.
Poslednou aktivitou v tomto roku je Divadielko JAJA, ktoré vám na Mikulášske popoludnie prinášame. To bolo spolu s Bubeníckym
workshopom financované z úspešnej dotácie
z NSK.
A rok 2019? Uvidíme...
Chceme pokračovať v chode Detského kútika
Žabky. Od januára chceme spustiť kurz pre
deti My sme malí muzikanti + nepravidelne
organizovať tvorivé dielne.

Vo februári bude pokračovanie Vidlák marketu. A určite ešte aj počas roka.
V máji nás bude čakať nové podujatie na ihrisku - Susedský festival.
Deň detí podľa úspešnosti podávanej žiadosti
na dotáciu.
Letné kino bude určite. Nevieme koľkokrát
sa podarí.
Na Maľovanie na asfalt vám tiež radi pripravíme tvorivé dielne.
Adventné premietanie by sme chceli zachovať. Zatiaľ to vyzerá ako pekná aktivita.
A možno toho bude omnoho viac. Uvidíme ako sa na nás usmeje šťastie pri podávaní
projektov...ale aj keby sa neusmialo. My sa
usmievame na vás, za vašu podporu a účasť na
aktivitách, ktoré organizujeme sami alebo so
spoluúčasťou.
Kritiku aj pochvaly prijímame na fb: OO-OO Cabaj-Čápor
Ale aj nové nápady, námety a členov...

Mgr. Valéria Kompasová ,
predseda OO-OO Cabaj-Čápor

ČO NOVÉHO SKAUTSKÝ ODDIEL?

Dobrodružstvo
v knižnici
Do knižnice chodí možno veľa detí. Na
skauting už o niečo menej. Na akciu, ktorú
zorganizovala naša obecná knižnica a skautský oddiel Alfy a Omegy, ich prišlo ani málo
ani veľa. No tí čo prišli sa dobre zahrali, zasúťažili a zatancovali.
Všetkých v divadelnej scénke privítal starý
Knihomoľ ktorý listoval vo veľkej knihe. Je pánom Kniholandu a všetkých kníh. Bol zvedavý
ako sa darí jeho knihám a tak si z každého
žánru volal zástupcov. Všetci priniesli dobré
správy až na detektíva Jacka Holmesa, ktorý
ho vravel že deti málo čítajú a tak Kniholand
môže zaniknúť. Zachrániť ho mohli deti, ktoré
splnia rôzne úlohy v našej knižnici. O malú
chvíľu už vo veľkej sále a v knižnici behali a
plnili úlohy od romantickej Číňanky k scifi
pilotovi stíhačky, detektívovi, športovkyni
až po princeznú. Potom sme si zahrali pár
drobných pohybových hier po ktorých sme
sa naučili ako sa tancuje obľúbený skautský
tanec Belgičák. Pripravený bol aj tvorivý kútik
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a teplý čajík. Na záver prišiel starý Knihomoľ,
aby všetkým poďakoval za snahu a šikovnosť.
Všetkým sa táto akcia páčila. Tak bude možno
aj pokračovanie.
Nič by sa ale nestalo, keby nebolo šikovnej
tety knihovníčky p. Ballayovej, kreatívnych
skautov, dobrovoľníkov v scénke a na stanovištiach, či podpore partnerov.

Zo života skautského
oddielu Alfy a Omegy
Blížia sa Vianočné sviatky a s nimi koniec
roka. V poslednom období mali deti na skautingu rôzne aktivity, akcie ale aj výlety. Dovoľte mi to v krátkosti zbilancovať.
V septembri sme otvorili skautský rok
v klubovni v Nitre. Zahrali sme si hry, naplánovali družinové stretnutia a zaspomínali na
letný tábor premietaním fotiek, ktoré nemali
konca. V našej obci máme družinu skautiek
Jašteričky a tiež menších detí a to včielok
družinu Súkromníci. Každý týždeň majú
družinové schôdzky s programom v klubovni

v kaštieli v Cabaji-Čápore. Okrem toho si sami
organizujeme alebo sa zúčastňujeme rôznych
akcií.
Družina skautiek Jašteričky plní odborku
Športovec a tak sme jej plnenie trošku okorenili športovým výletom a to rovno do lanového centra Tarzania. V Tarzanii nás najskôr
poučili čo sa smie a čo nesmie robiť pri lezení.
Zdola sa to nezdalo, ale keď sme vyšli hore
bola to výška. Najskôr sme liezli preto trochu
opatrne, ale po chvíli sme si zip line a všetky
prekážky celkom užívali a dobre sa bavili.
Na konci septembra sme sa zúčastnili celoslovenskej skautskej akcie Nitrianske skautské dni (NSD). Na ZŠ Tulipánová v Nitre boli
skauti z celého Slovenska a program bol celý
víkend bohatý. Nesmeli chýbať: športové hry,
tvorivé dielne, nočná mestská hra, diskotéka,
ale aj prednášky pozvaných hostí. Jednoducho
bolo dobre a prídeme aj o rok.
V našom zbore vznikol oddiel rodičov
a dospelých. Prvý krát sme sa vybrali na výlet
na hrad Hrušov. Pokochali sme sa výhľadom
z hradu, na ktorom stále pracujú šikovní ľudia
z OZ Leustach.
Dobrodružstvo v knižnici bola akcia pre
menšie deti, ktorú zorganizoval náš oddiel
spolu s obecnou knižnicou. Nechýbala zaujímavá divadelná scénka, pomocou ktorej sme
deti vtiahli do dobrodružstva, kde museli
riešiť rôzne úlohy. Všetci deti nakoniec čakalo
menovanie za Knihovníkov. Na záver sme si
zatancovali tanec Belgičák a rozlúčili sa.
Zborová akcia Halloweenske karaoke, na
ktorej boli hlavne starší v najrôznejších maskách je veľmi obľubená. Nielen kvôli maskám
15
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a spievaniu, ale hlavne zábave a ručne vyrobenému občerstveniu.
Súkromníci sú veľmi veselá, aktívna, ale
aj trošku netrpezlivá družina. Zúčastnili sa
skautského preteku na akcii ,,O štít Zlatoviec“
v Trenčíne. Preverili si v súťaži, čo vedia a čo
sa ešte musia naučiť. Síce nevyhrali, ale spoznali nových ľudí a prezreli si kúsok historickej časti mesta.
Družina Jašteričky mala na družinovej
schôdzke aktivity, aby sa lepšie spoznali a
lepšie spolupracovali. Na záver ich čakalo
prekvapenie a tým bol vstup do Paniqroom.
Úlohou bolo dostať sa z uzavretej miestnosti. Únik bol pekelne okorenený množstvom
hlavolamov. Museli spolupracovať navzájom,
rozlúštiť hádanky, poskladať kódy a nestratiť
pri tom nervy. Napriek tomu, že únik nebol
úspešný vládla dobrá nálada a tak je možné,
že sa tam niekedy zas vrátime.
Ako je o skautoch známe majú radi prírodu, spoznávanie nových miest, ľudí a krajín.
Ideálne je ísť na zahraničnú skautskú akciu,
kde toto všetko môžeme zažiť. Žiaľ nepodarilo
sa a tak som pre oddiel naplánoval zahraničnú
akciu s názvom Víkendovka v Brne. Síce nás
tam bolo menej, ale tí čo boli si to náramne
užili. Zažili kúsok histórie na hrade Špilberk
a v múzeu Torture, spoznali mesto a ľudí pomocou úloh v mestskej hre a aj sa zabavili na
Vianočných trhoch.
Pred Vianocami sa ešte všetci spolu stretneme a urobíme si skautský Vianočný večierok no to stále nie je všetko. Pred Vianocami
Vám prinesieme aj tento rok Betlehemské
svetlo. V roku 2018 príde na Slovensko Betlehemské svetlo v podvečerných hodinách
15. decembra, kedy ho po 14-tej hodine na
slávnostnej ekumenickej ceremónii v Linzi
odpália zástupcovia Slovenského skautingu.
Aj tento krát prinesie toto Svetlo lásky a pokoja Družina roka – tento rok družina Zebry
z Bratislavy. Nasledujúci deň 16. decembra ho
prinesú skauti z Bošian do chrámu sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. Odtiaľ si ho odpálime aj my a prinesieme aj do našich kostolov
v Cabaji a v Čápore.
Tieto všetky aktivity a akcie, ktoré majú
deti veľmi radi by neboli také dobré, keby
nepomohli skautskí dobrovoľníci. Sú úžasní a
veľmi si ich vážim. Tiež by bolo možno menej
materiálu na tvorbu programu, vzdelávacích
kurzov a exkurzií keby nám nepomohla naša
obec ktorej patrí veľké ďakujem. Naša webka
www.alfyaomegy.sk je stále živá aj vďaka
16
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našej škôlke sa ozaj nenudíme! Detičkám pripravujeme zaujímavý program
a sprostredkúvame im tak stále nové podnety
a zážitky.
Otvorili sme tanečný krúžok ORIENTÁLIK. Dievčatá si v ňom osvojujú tanečnú
chôdzu, správne držanie tela, základy baletu i
brušného tanca.

hostingu WEBY GROUP s.r.o. a doménu
máme vďaka Kaviarni na Fraštackej. Dobrodružstvo v knižnici bolo vďaka ochotnej
knihovníčke Ivetke Ballayovej a fi rme Môj
svet. Nezabudol som ani na rodičov detí,
ktorých deti na skauting chodia. Ďakujem,
že k nám svoje deti posielate a zapájate sa,
keď môžete. Všetky aktivity a akcie ktoré
máme môžete vidieť aj na fb a instagrame.
Prajem Vám milí skauti, priatelia a známi krásne a pokojné prežitie Vianočných
sviatkov a šťastný nový rok.

Roman Molnár
vodca 1. oddielu Alfy
a Omegy Cabaj-Čápor

pohladila stromy svojím studeným dychom a
tie zhodili svoje listy. Tešili sme sa z parádnej
listovej guľovačky.

Opäť sme v škôlke privítali Mikuláša.
Okrem sladkých balíčkov nám priniesol aj
krásnu rozprávku „O dvanástich mesiačikoch.“
Pripravili sme si pre neho pekné básne i piesne,
vyhotovili darčeky a na jeho počesť vyzdobili
stromček voňavými medovníčkami.
Každý utorok sa deti zoznamujú so základmi anglického jazyka. Hodinou ich vedú certifi kované učiteľky.

Za divadlom sme tentokrát prišli my do
kultúrneho domu. Spolu s inými škôlkarmi
a žiakmi prvého stupňa ZŠ sme s napätím prežívali príbeh psa, ktorý sa chcel stať chlapcom.
Pani jeseň nám urobila veľkú radosť, keď

Nezaháľajú ani naše rúčky. Vyrobili pre
vás rôzne vianočné ozdôbky a iné maličkosti.
Zakúpiť ste si ich mohli na vianočných trhoch
v našom stánku.
O tom, akí sme šikovní, ste sa mohli presvedčiť v sobotu na „Vianočnej dedine“. Veríme, že sme potešili nielen vaše oči a uši, ale i
srdiečka.
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ČO NOVÉHO V ZŠ JÁNA DOMASTU ČÁPOR

Množstvo zážitkov
Prvý štvrťrok školského roku 2018/2019 je
úspešne za nami. Zažili sme množstvo zaujímavých zážitkov, zapojili sa do súťaží, podporili rôzne projekty...

P

očas týchto sviatkov nech si užijete pokoj, oddych a spomalenie z každodenných stresov. Nech sa tento úžasný čas dotkne
vašich sŕdc a naplní ich niečim špeciálnym.

Želáme vám toľko šťastia a odhodlania, ako si
želáte v tých najodvážnejších snoch.

Deti a kolektív z MŠ Čápor

Jeseň sme odštartovali aranžovaním
jesenných lesných plodov. Výtvormi sme si
skrášlili nielen triedy, ale aj celú školu.
Prváci navštívili predškolákov v MŠ Čápor, spoločne vytvorili Jesienku a Jesienka,
spievali piesne a zahrali sa. Bolo im tam spolu
perfektne. „Už vieme písať a čítať niektoré písmenká, chceme sa naučiť viac“, tak reagovali
na otázku, či je lepšie v škôlke alebo v škole.
V cezpoľnom behu Grand Prix 2018 nás
reprezentovalo veľa šikovných žiakov zo
všetkých ročníkov. Adamovi Benčíkovi zo 4.A
za krásne 3. miesto blahoželáme!

Turnajom vo vybíjanej žiakov prvého
stupňa spoločne s výberom žiakov z druhého
stupňa sme podporili kampaň „Červené stužky.“ Pod rovnakým zámerom sme so žiakmi z
ročníkov 1. – 4. ročníka vytvorili „Živú červenú stužku“.
Žiaci 5. – 9. ročníka sa v novembri vydali
„Po stopách Milana Rastislava Štefánika“,
keď navštívili miesta, ktoré odrážajú život a
pôsobenie nášho velikána: Košariská, Bradlo, Letecké múzeum v Piešťanoch.
Nemyslite si, že sme sa len bavili. Piataci
sa intenzívne pripravovali na celoslovenské
testovanie vedomostí zo slovenského jazyka
a matematiky. Žiaci 8. a 9. ročníka si svoje
vedomosti overovali na KOMPARe 2018.
Srdečne blahoželáme za úspešné riešenie žiakom, ktorí si zmerali svoje sily v internetovej súťaži Informatický bobor 2018
so žiakmi z ďalších 978 škôl: Peťo Čavojský
(3.A), Radka Molnárová (4.A), Peťo Polakovič (4.A), Zuzka Iglárová (5.A), Ema Nerečová (5.A), Lea Srňáneková (6.A), Samuel
Pápay (6.A), Dominik Holý (7.A), Ján Mičúch
(7.A), Leonard Levický (8.A), Vanesa Polakovičová (9.A), Natália Vrábliková (9.A).
Všetkovedko - veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími pre druhákov, tretiakov a štvrtákov na ZŠ overil vedomosti žiakov
zo všeobecného rozhľadu.
Mikuláš spolu so svojou družinou anjelov
a čertov nás 6.12. potešili svojou sladkou nádielkou, za ktorú im žiaci poďakovali peknou
pesničkou. Detičkám očká žiarili šťastím i
prekvapením. Čerti narobili veľa hluku, ale
zato anjelici sa k menším žiakom milo prihovárali.
A čo nás čaká do konca kalendárneho
roka? No predsa Vianoce.
Žiaci si pripravujú rôznorodý program k Posedeniu
pod Jedličkou – piesne,
tance, divadielka, ktorými
potešia spolužiakov v posledný deň vyučovania pred
vianočnými prázdninami.
Do nového roka chcem
popriať nielen všetkým žiakom, ich rodičom, pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom školy, ale aj
vám milí čitatelia Obecných
novín, veľa zdravia, šťastia a
úspechov v tom, čo robíte.

-MG18
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Na plné obrátky
Čas neustále plynie, nedá sa zastaviť. Záleží však na nás, ako ho prežijeme
a čo s ním urobíme. Aj v školskom roku
2018/19 sa naše brány otvorili pre všetkých
školopovinných žiakov. V našej škole sa
vyučovanie od začiatku rozbehlo na plné
obrátky a nás pohltili nielen pracovné, ale
aj zábavné aktivity.
Jesenné čarovné obdobie plné farieb a
dozrievajúcich plodov sme si pripomenuli
veselými tekvičkami, ktoré za pomoci rodičov
vyrobili naši žiaci z I. stupňa.
Motivovať ľudí k pohybu a zdravému
životnému štýlu- to bol hlavný cieľ Európskeho týždňa športu, ktorý bol na Slovensku
a v ďalších 37 krajinách Európy od 23. do 30.
septembra 2018. A týmto heslom sa riadili
aj žiaci v našej škole. Posledný septembrový
piatok sa niesol v duchu športu a hesla BE ACTIVE. V tradičných a netradičných športoch si
žiaci preverili svoje športové zdatnosti a takto
naštartovaní vykročili v ústrety zdravému
životnému štýlu.
Ani sme sa nenazdali a už sme sa prehupli
do ďalšieho mesiaca. Zúčastnili sme sa pretekov GRAND PRIX a sme radi, že naši žiaci
dobehli do cieľa na popredných miestach.
V októbri sa učitelia a žiaci 8. – 9. ročníka
zúčastnili školskej exkurzie, ktorej cieľom
bolo spoznať život za Márie Terézie, pokochať
sa krásou záhradných parkov a histórie sálajúcej z interiéru a exteriéru Hradu Červený
Kameň. Absolvovali sme zaujímavú a hlavne
autentickú prednášku, ktorá nás zaviedla do
prelomových čias v našich dejinách. Po načerpaní nových informácií a poznatkov sme
sa prešli hradným parkom, dopriali si slnečné
pohladenie a pomaly sa presunuli do Modry.
V pamätnej izbe a Múzeu Ľudovíta Štúra sme
hlbšie prenikli do oných revolučných rokov,
kedy sa rozhodovalo o našom národnom a politickom smerovaní. Postava Ľudovíta Štúra,
ktorá je v našich dejinách symbolom demokracie, nám robila spoločnosť počas celého
odborného výkladu a pripomenula nám, aké
dôležité je nevzdávať sa a ísť za svojím cieľom.
Žiaci 5., 6. a 7. ročníka navštívili Slovenský
Rím. Na doskách Divadla Jána Palárika ožil
najlepší pirátsky príbeh všetkých čias „Ostrov
pokladov“. Na plachetnici Hispaniola sme sa
plavili k bájnemu pokladu kapitána Flinta .
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Aj naši mladší žiaci 1. a 4. ročníka odhrnuli tajomný závoj rozprávky v KD Čápor v
edukačnom divadelnom predstavení NORMENOV SVET. Normen ich svojím príbehom
vtiahol do tajomného príbehu psíka , ktorý
túžil po láske a starostlivosti. Ukázal im, že o
psíka sa treba zodpovedne starať a on sa im
za to poďakuje oddanosťou a vernosťou.

Tretiaci a štvrtáci si vyskúšali netradičné, poznávacie a zábavné vyučovanie v centre Atlantis v Leviciach. Pri plnení rôznych
úloh využívali svoju logiku, trpezlivosť ale aj
predchádzajúce skúsenosti. Hravou formou
si overili, čo rozhýbe ozubené kolesá, ako
ponoriť vodným vírom ponorku, ako sa dá
lietať s jednou nohou na podložke, čo dokáže
magnet, kladka, zrkadlo, ako sa priatelia spolu dostanú do bubliny. Zaujali nás aj najnovšie
moderné predmety, virtuálna realita. Neodolali sme odviezť sa na elektrickej kolobežke,
sadnúť si do auta budúcnosti. Exkurzia nás
priviedla k novým bádateľským skúsenostiam
a poodhalila krásu technického sveta, ktorú
sme nepoznali.
Neboli nám cudzie ani environmentálne
aktivity a spoločne sme nazbierali 7651 kg
papiera.
Žiaci 5. – 7. ročníka a ich učitelia sa nechali Bratislavským chlapčenským zborom
v spolupráci s RTVS pozvať na výnimočný
Koncert PRÍBEH HUDBY – na počiatku bola
nota. Na Príbeh hudby, ktorá vznikala už v
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praveku a znie do dnešných dní. Počas sledovania koncertu online sme sa o hudbe veľa
dozvedeli. Na koncerte zaznela hudba v podaní výnimočných interpretov, ako je speváčka
Slávka Zámečníková, organista Marek Štrbák,
spevák Jakub Gubka, dirigent Gabriel Rovňák,
Bratislavský chlapčenský zbor či Symfonický
orchester slovenského rozhlasu. Koncert bol
príjemnou prechádzkou Krajinou hudby,
umeleckým i vedomostným obohatením myslí
online publika, ktorého súčasťou sme sa na
hodinku stali.

Žiaci druhého stupňa mali možnosť preveriť si svoje vedomosti v predmetových olympiádach zo slovenského jazyka, anglického
jazyka a geografie.

A o niekoľko dní v priestoroch Strednej
odbornej školy stavebnej na Nábreží mládeže
v Nitre na Burze informácií, ktorú pripravilo
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, prichádzali už prvé úvahy o budúcnosti. Burza
bola zameraná na poradenstvo pre voľbu po-

volania, profesijnú orientáciu žiakov ZŠ.
Divadelnú adaptáciu novely Ťapákovci
si žiaci 8. – 9. ročníka so svojimi učiteľmi
vychutnali v Divadle Jána Palárika v Trnave.
Toto divadelné predstavenie bolo výnimočné
tým, že ponúklo náročné spoločenské témy
určené pre náročnejšieho diváka a naši žiaci
ukázali, že právom k takémuto divákovi patria. Medzi dejstvami sa debatovalo o dianí na
javisku a debaty pokračovali aj po skončení
predstavenia.
Posledný októbrový piatok patril jablkám.
Voňavé, guľaté, červené, žlté,
zelené či viacfarebné aspoň jedno jabĺčko si priniesol do školy
každý jeden žiak. Na hodinách
slovenčiny a matematiky sme s
jablkami počítali, písali slová,
vety či čítali rozprávky. Naše
triedy sa premenili na tvorivé
dielne.
V novembri sme spievali
v POPTÓNE, kde si Simona Valentová vyspievala druhé miesto.
V rámci rozvoja netradičných
foriem čitateľskej gramotnosti sa
žiaci prvého stupňa zapojili do
aktivity „Vyrob záložku do knihy
pre kamaráta“.
V novembri otvorila svoje
brány Elektrárňa Piešťany pre
žiakov 6. a 7. ročníka. Historická budova zo
začiatku 20. storočia nás fascinovala svojím
exteriérom i interiérom. Pútavým rozprávaním pána sprievodcu sme sa preniesli do
minulosti a dozvedeli veľa nových a zaujímavých faktov. Traduje sa, že na stavbu fi nančne
prispeli obyvatelia vtedajších Piešťan, a preto v nej „má svoju tehlu“ každý Piešťanec.
V praktickej časti exkurzie sme sa zúčastnili
workshopu s názvom „Elektrické obvody na
papieri.“ Pod vedením koordinátorky vzdelávacích programov si každý žiak zhotovil svoj
vlastný elektrický obvod. Cieľom bolo rozsvietenie LED diód.
Aj tento rok sme sa zapojili do kampane
boja proti AIDS – Červené stužky.
Čaká nás ešte veľa povinností, zaujímavostí a zábavy. Zaželajme si spoločne v tejto
chvíli, aby v tomto predvianočnom období čas
plynul pomaly, v pohode, aby sme – keď sa rok
s rokom stretne – vykročili do ďalších dní tou
správnou nohou, s úsmevom na tvári.

Kolektív ZŠ Cabaj
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Povzbudivé výkony
cabajsko-čáporských futbalistov
Jesenná časť futbalových líg vo všetkých
vekových kategóriách prebehla v rýchlom
tempe. Ani sme sa nenazdali a nastal čas
bilancovania, typický pre koniec roka. Pre
cabajsko-čáporský futbal sa jeseň niesla
v znamení pozitívnych výsledkov. Veríme,
že postupná stabilizácia materiálno-technického vybavenia futbalového klubu bude
motiváciou pre hráčov na ďalšie skvalitnenie tréningového procesu s cieľom dosiahnuť ešte vyššie méty.
Ak by sme hodnotili výkony jednotlivých
mužstiev podľa pozície v tabuľke po ukončení jesennej časti ligy, tak najlepšie by sa
umiestnili najmladší futbalisti v kategórii U9
(prípravka). Tí, po minuloročných rozpačitých
výkonoch, udreli naplno a absolvovali celú jeseň bez prehry a so skóre 103:13 sa umiestnili
na zaslúženom prvom mieste. Navyše, Lukáš
Cintula je suverénne najlepším strelcom ligy
(54 gólov) a Samko Datja je štvrtý (33 gólov).
Želáme našim najmladším reprezentantom,
aby aj v budúcom roku pokračovali vo vynikajúcich výkonoch a dosiahli aj na konci súťaže
vytúžené prvé miesto (obr. 1).

Mužstvo U13 (mladší žiaci) predviedlo počas jesene taktiež veľmi pekné výkony. Celková zápasová bilancia mužstva U13 v jesennej
časti je 6 víťazstiev a 2 prehry, pričom prehry
utŕžilo iba od dvoch mužstiev, ktoré sú aktuálne v tabuľke pred ním. Mladší žiaci teda
prezimujú na veľmi peknom treťom mieste,
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so stratou iba troch bodov na miesto druhé. V
súčasnosti asi najväčší talent cabajsko-čáporského futbalu, Jakub Kompas, je navyše druhý
v poradí najlepších strelcov ligy (22 gólov).
Aj našim mladším žiakom želáme veľa síl a
zdravia, aby sa na jar prebojovali minimálne
na druhú priečku v tabuľke.
V pozitívnom svetle sa počas jesene predstavilo aj mužstvo U19 (dorast). Vzhľadom na
to, že mužstvo prešlo výrazným omladením,
boli na začiatku sezóny opatrné očakávania
dosiahnutých výkonov. Napriek tomu sa
chlapci dali dokopy a vytvorili mužstvo, v
ktorom zavládol kolektívny duch. To sa prejavilo aj na dosiahnutých výsledkoch. S bilanciou 5 výhier, 1 remíza a 4 prehry sa aktuálne
dorastenci nachádzajú na 5. mieste, iba jeden
bod od štvrtého miesta. Takáto pozícia je pre
mladé mužstvo, ktoré sa iba formuje, veľmi
povzbudivá do budúcnosti.
Pochvalu si zaslúžia aj výkony A mužstva, ktoré po dvoch úvodných víťazstvách v
jesennej časti trošku poľavilo, čo sa prejavilo
sériou 3 remíz a 2 prehier. Avšak záver jesene
bol opäť v znamení výsledkov, na ktoré sme si
v minulej sezóne od našich „Áčkarov“ zvykli,
keď zaznamenali 6 víťazných zápasov za
sebou. Aktuálne sa A mužstvo nachádza v tabuľke na 6. mieste, iba o skóre
od 4. miesta a 4 body od 3. miesta. To
dáva perspektívu na ešte lepšie tabuľkové umiestnenie do jarnej časti súťaže.
Na záver jesennej časti futbalovej
sezóny stihli ešte naši futbalisti pod
vedením trénerov Romana Hromádku a
Miroslava Svíbu vycestovať na historicky prvé spoločné sústredenie mládeže a
dospelých, ktoré sa uskutočnilo v dňoch
31. 10. – 4. 11. 2018 v areáli penziónu
Iveta v Radave (okres Nové Zámky). Na
sústredení sa zúčastnilo 16 dospelých a
13 dorastencov. Sústredenie bolo organizované nielen ako odmena za výkony
predvedené počas jesene, ale aj ako príprava
na halovú zimnú sezónu. Veríme, že kvalitný
tréningový proces sa prejaví na výkonoch
chlapcov na halových turnajoch, ktoré ich
čakajú počas decembra a januára. Želáme im
veľa úspechov (obr. 2).
Počas jesene sa vedeniu futbalového klubu

ŠPORT
na čele s prezidentom Petrom
Bosákom, v spolupráci s obcou
Cabaj-Čápor, podarilo uskutočniť rekonštrukciu fasády budovy futbalového klubu a zorganizovať brigádu na úpravu okolia
budovy a futbalového štadióna.
Vedenie futbalového klubu robí
všetko preto, aby bola v krátkej
dobe uskutočnená rekonštrukcia vykurovacieho systému a
následne aj interiéru v budove
futbalového klubu. Zvýšenie
kvality prostredia, v ktorom
prebieha tréningový proces a príprava na
zápasy, je nevyhnutným predpokladom na
zvýšenie kvality športových výkonov. S finančným prispením sponzorov, najmä obce
Cabaj-Čápor, sa tiež podarilo výrazne zlepšiť
materiálovo-technické zabezpečenie tréningov a zápasov mužstiev vo všetkých vekových
kategóriách. Ďakujeme všetkým, ktorí svojimi
fi nančnými prostriedkami a prácou prispeli k
realizácii všetkých aktivít spojených fungovaním futbalového klubu FC Cabaj-Čápor počas
celého roka 2018.
V materiálovo-technickom zabezpečení
je však ešte stále čo zlepšovať a zďaleka nemôžeme byť s dosiahnutým stavom spokojní.

Preto veríme, že aj v budúcnosti sa stretneme
s pochopením pre požiadavky futbalového
klubu od všetkých zainteresovaných strán a
že obyvatelia obce, športujúci v podmienkach
zodpovedajúcich 21. storočiu, budú naším
spoločným cieľom. Oni sa nám potom odvďačia svojimi výkonmi a úprimným pocitom zo
zmysluplne prežitého voľného času.
Športu zdar a futbalu zvlášť!
Ak máš chuť zašportovať si, naučiť sa
niečo nové vo futbale a spoznať nových
kamarátov, príď medzi nás! Dvere majú
otvorené všetci! Kontaktuj trénera Romana
Hromádku, tel. č. 0911 499 440.

-RM-

Záujem detí o zápasenie
v Cabaji-Čápore narastá
Aj v tomto školskom roku pokračuje vo
svojej činnosti Školské športové stredisko
pre zápasenie voľným štýlom pri Základnej
škole v Cabaji. Každý štvrtok trávia voľný čas
v telocvični Základnej školy v Cabaji mladí
záujemcovia o zápasenie pod vedením trénera Michala Nováka a jeho pomocníkov Sama
Mikuša a Šimona Arpáša. Ich prístup k tréningovému procesu pritiahol v tomto roku
dvojnásobný počet detí oproti minulému
obdobiu. V súčasnosti sa tréningov pravidelne zúčastňuje 18 - 20 detí. V jesennom
období sa tí najodvážnejší zúčastnili aj
dvoch kôl oblastnej žiackej ligy a na viacerých turnajoch vo farbách Zápasníckeho oddielu TJ AC Nitra.

pora. Marián Olšák sa v kategórii „prípravka
B“ (ročníky 2009 – 2011) do 33 kg umiestnil
na 4. mieste. Samuel Gemmel sa v kategórii
„mladší žiaci“ (ročníky 2005 – 2006) do 75 kg
umiestnil na 6. mieste.
Na štvrtom kole oblastnej žiackej ligy,
ktoré sa uskutočnilo 18. 11. 2018 v Bánovciach
nad Bebravou, sa k dvom chlapcom z tretieho

Na treťom kole oblastnej žiackej ligy,
ktoré sa konalo 27. 10. 2018 v Trenčíne, sa
zúčastnili dvaja zápasníci z Cabaja-Čá23
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kola pridali Lujza Yu Osuská (2009) a Andrej
Mikuš (2011). Obaja v kategórii „prípravka
B“. Najviac sa darilo Majovi Olšákovi, ktorý v
hmotnostnej kategórii do 33 kg získal, po veľmi pekných zápasoch, konečné tretie miesto
(obr. 2). Lujza Yu Osuská súťažila v kategórii
do 28 kg, pričom skončila tesne pod stupňami
víťazov, na 4. mieste. Andrej Mikuš skončil v
hmotnostnej kategórii do 26 kg na 8. mieste.
Samuel Gemmel sa v kategórii „mladší žiaci“
(ročníky 2005 – 2006) do 75 kg umiestnil na
6. mieste. Na oboch kolách oblastnej žiackej
ligy bol rozhodcom Samuel Mikuš. Aj výkony
našich malých zápasníkov prispeli k tomu, že
družstvo TJ AC Nitra obsadilo celkové piate
miesto v oblastnej žiackej lige za rok 2018.

Všetci štyria „mladí ligisti“ sa zúčastnili aj
na dvoch turnajoch, ktoré počas jesene organizoval Zápasnícky oddiel TJ AC Nitra. Koncom septembra to bol 37. ročník „Memoriálu
Jozefa Svitača“, na ktorom sa najviac darilo
Samuelovi Gemmelovi, ktorý sa vo svojej kategórii umiestnil na 3. mieste. Lujza Yu Osuská
a Majo Olšák vybojovali 5. miesta a Andrej
Mikuš 6. miesto. K týmto pekným umiestneniam je potrebné priradiť aj prvé miesto
Lukáša Arpáša, ktoré získal medzi kadetmi v
hmotnostnej kategórii do 54 kg.
Počas prvého decembrového víkendu sa v
Zápasníckej hale Júliusa Strniska na Parkovom
nábreží v Nitre uskutočnil 10. ročník „Vianočného zápasníckeho turnaja - Memoriál Júliusa
Strniska“, ktorý bol určený pre najmladších
zápasníkov – prípravkárov. V spolupráci s
rodičmi sa podarilo zorganizovať veľmi pekné a veselé športové podujatie v uvoľnenom
prostredí predvianočného obdobia. Na turnaji
sa zúčastnilo celkovo 70 malých zápasníkov z
dvoch oddielov – ZK Partizánske a TJ AC Nit24

ŠPORT

ra. Zúčastneným zápasníkom bolo rozdaných
16 medailových súprav spojených s mikulášskym prekvapením. Odmenou za vynaložené
úsilie organizátorov boli šťastné tváre malých
športovcov na stupňoch víťazov a potlesk
spokojných rodičov. Medzi ocenenými nechýbali aj malí zápasníci z Cabaja-Čápora. V
hmotnostnej kategórii do 26 kg zápasili hneď
dvaja – Lujza Yu Osuská získala prvé miesto
a Filip Švelan tretie miesto. V kategórii do 27
kg si Oliver Záhradník pri svojej turnajovej
premiére vybojoval 3. miesto. V kategórii
do 28 kg získal Matúš Lukačovič taktiež 3.
miesto. Majo Olšák získal v kategórii do 33
kg 2. miesto.
Samko Gemmel sa okrem toho zúčastnil
na „Medzinárodnom turnaji mládeže v zápasení gréckorímskym štýlom“ v Kolárove.
Medzi mladšími žiakmi do 73 kg vybojoval
pekné 2. miesto.
Cabajsko-čáporské zápasenie má svoje zastúpenie aj v starších vekových kategóriách.
Lukáš Arpáš a Šimon Arpáš sa zúčastnili na
veľmi silne obsadenom 20. ročníku medzinárodného turnaja kadetov o „Pohár olympijských nádejí“ v Košiciach. Lukáš získal
v kategórii do 48 kg piate miesto a Šimon v
kategórii do 110 kg šieste miesto.
Na „Medzinárodných majstrovstvách SR v
zápasení voľným štýlom U23“, ktoré sa konali
v Nitre získal Šimon Arpáš pekné 2. miesto
v kategórii do 92 kg. Samuel Mikuš získal 4.
miesto v kategórii do 74 kg. Obaja tiež boli
členmi mužstva seniorov TJ AC Nitra, ktoré
obsadilo v Slovenskej lige seniorov v zápasení voľným štýlom za rok 2018 veľmi pekné 3.
miesto.
Jeseň bola bohatá na predvedené výkony
našich malých i veľkých zápasníkov. Pozitívnym je stúpajúci trend záujmu detí o tréningy.
Do budúcna by bolo potrebné dosiahnuť väčšiu zapojenosť detí do súťaží. S tým je spojená
väčšia angažovanosť rodičov. Ak rodičia pochopia, že ich dieťa pri vycestovaní na turnaj
nielen môže predviesť svoje výkony v športe,
ale aj nadobudnúť skúsenosti z pobytu mimo
domova, prípadne získať nových kamarátov,
svitnú snáď aj lepšie časy cabajsko-čáporskému zápaseniu.
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Tréningy sú v telocvični ZŠ Cabaj – vo
štvrtok od 14.30 do 16.00 hod. Príďte medzi nás! Kontaktujte trénera Michala Nováka, tel. č. 0918 224 810.

Z klubovne
Rebels...
Po takmer ročnej pauze spôsobenej ukončením organizácie Farskej hokejbalovej ligy
a zároveň čakaním na vybudovanie zbrusu
nového hokejbalového ihriska v športovom
areáli pod Zoborom, sa opäť do súťažného
kolotoča vrátili Rebels z Cabaj – Čápora. Od
konca leta zbiera náš tím body v novovzniknutej 1. Nitrianskej hokejbalovej lige 3+1 (traja
hráči v poli + brankár) a zároveň niektorí
hráči hosťujú aj v rôznych tímoch na vedľajšej
veľkej ploche. Aj napriek dlhšej prestávke sa v
tíme neudiali veľké zmeny, do tímu pribudli
Marek Štefanovič a Oliver Szabo a zároveň sa
nám podarilo v kádri udržať nášho kamaráta
a bývalého majstra sveta Michala Eckera. Tesne pred štartom súťaže sa tím v rámci prípravy zúčastnil turnaja o Superpohár nitrianskej
hokejbalovej organizácie (NiHbO). Skupinovú
fázu sme s prehľadom zvládli, rovnako tak aj
osemfinálový zápas proti Warriors. Stopku na
turnaji nám v zápase plnom smoly vystavili
hráči Coyotes a to aj napriek tomu, že sa nám
v posledných dvoch minútach podarilo stiahnuť dvojgólové manko. Zápas v náš neprospech nakoniec rozhodla nájazdová lotéria, v
ktorej bol úspešnejší náš súper.
Prvý súťažný zápas v novej lige sme
odohrali proti tímu Gladiators. V ofenzívne
ladenom stretnutí sme si aj napriek absencie
brankára, ktorého výborne zaskočil Adam

Milí priaznivci stolného tenisu.
Opäť sa vám prihovárame po dlhšom čase,
aby sme vás informovali o dianí v klube.
V septembri sme začali novú súťažnú sezónu 2018/2019. Súťaž sme začali už s tromi
mužstvami. Mužstvo ,,A“ hrá 7. Ligu a zatiaľ
sa drží v strede tabuľky na 7. mieste z 12.
mužstiev. Pred nami je ešte polovica súťaže.
Hráči „A“ mužstva vedúci mužstva - Š. Ondrisek. Hráči P. Švelan, M. Valovič, M. Pútnik,
M. Holec. Tak isto aj mužstvo ,,B“, ktoré hrá
8. Ligu dosahuje veľmi dobré výsledky a je
ašpirantom na postup. Hráči „B“ mužstva vedúci mužstva – G. Nemček. Hráči M. Teľúch, J.
Polakovič, P. Ligač, M. Kováč, V. Bašťovanský.
Obzvlášť chcem vyzdvihnúť mužstvo ,,C“. Sú
to naše mladé nádeje, ktoré nám robia radosť

Snovák, pripísali po výhre 11:6 prvé tri body.
Povzbudení streleckou efektivitou z prvého
zápasu si Rebels bez problémov poradili v
ďalších kolách s tímami Avalanche a Esá,
kedy tím gólovo potiahli Ecker a Snovák. Prvé
zaváhanie prišlo v 4. kole v zápase s Byvolmi,
v ktorom sme síce mali výraznú prevahu, no
bez potrebného šťastia v koncovke. Toto zakopnutie však tímom nijak neotriaslo a hneď
v nasledujúci deň sme rozobrali démonov z
Lapáša výsledkom 12:2. Výborná pohoda v
tíme sa preniesla aj do ďalších dvoch zápasov,
v ktorých sme zvíťazili nad Coyotes a následne aj v súboji o priebežné prvé miesto nad tímom VA-SI. Novembrové a zároveň aj posledné tri zápasy jesennej časti proti najsilnejším
súperom však tímu nevyšli podľa predstáv.
Mrzieť môže najmä prehajdákaný štvorgólový
náskok v poslednej tretine a následná strata
bodu po víťazstve v nájazdoch nad Devilsom
a tiež aj odklonené štastie v zápase s Flyers
a prehra 2:4. V zápase s Čermáňom sme od
začiatku ťahali za kratší koniec a nakoniec aj
zaslúžene prehrali.
Po jesennej časti budú Rebels zimovať
na priebežnom treťom mieste s dvojbodovou
stratou na prvý Devils. V pozitívnom svetle
vyznieva prvenstvo v počte strelených gólov
a prvé dve miesta v produktivite hráčov pre
Mrázika a Eckera. Viac o výsledkoch a tíme
sa môžete dozvedieť na stánke www.nihbo.sk
alebo na našom Facebooku. Zároveň vás radi
privítame pri dobrom punči vo Vianočnej
dedine 15.12.

PR
nielen hrou ale aj nadšením pre hru. Hráči „C“
mužstva vedúci mužstva – M. Chňapek. Hráči
D. Ondrisek, O. Páleník, Š. Bíro, R. Danko, R.
Bajan. Naše poďakovanie patrí aj sponzorom,
ktorí sa nemalou mierou podieľajú na fungovaní klubu. Koncom decembra organizujeme
klubový turnaj, kde si hráči zmerajú sily medzi
sebou. Bodka za polovicou súťaže, kde zhodnotíme celý rok. V neposlednom rade sa chceme poďakovať aj obecnému úradu, za spoluprácu a pomoc počas celého roka. Zároveň
sa chceme všetkým priaznivcom a sponzorom
poďakovať a zaželať krásne a pokojné vianočné sviatky v kruhu rodiny a stolnotenistom
veľa športových úspechov v novom roku.

Predseda klubu – Š. Ondrisek,
podpredseda- P. Švelan
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Chcete sa zbaviť
starých kníh, novín,
časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?

Foto: Pavol DegloviĀ

e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk

mobil: 0905 259 609

Autoškola PANTER
Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B a B96

Jazdíme Bezpečne!

Jazdíme Bezpečne!

Prihlás sa a vyhraj pre seba
a priateĺa let nad Nitrou!

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʊ Infolinka: 0905 554 888

