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Editorial
Vážení spoluobčania ,
začali sme nový rok. Aký bude?
To zatiaľ nevie nikto z nás povedať.
Dúfame, že bude pestrý, zábavný,
pracovný, ale hlavne taký, aký si
ho sami pripravíme. My, členovia
kultúrnej komisie, sa snažíme pripravovať pre vás kultúrne akcie
z rôznych súdkov ☺, či už pre deti,
mladších alebo starších... Viem, nie
vždy sa práca vydarí tak ako by sme si predstavovali,
ale snaha je vždy. Ocenili by sme, keby ste nás svojimi
nápadmi inšpirovali a my sa vám v rámci možností
budeme snažiť vyhovieť.
Nechajte sa pozvať na divadelné predstavenie súboru Família, ktorý pripravuje premiéru hry ,,Povedz,
že som pekná“ na 24. marca. Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor pripravuje zase na 9. marca 4. ročník stolnotenisového turnaja. Čaká vás verejná ochutnávka
vín, ktorá sa uskutoční 3. apríla a pripravuje ju Klub
priateľov dobrého vína. Občianske združenie Občania
obci - obec občanom pripravuje Vidlák Market na 7.
apríla a ďalšie premietanie tentokrát veľkonočné, a
to na 31. marca a 14. apríla. Názvy filmov upresníme
na plagátoch a na web stránke obce. Všetky akcie sa
uskutočnia v priestoroch Kultúrneho domu Čápor.
Je len na Vás, milí spoluobčania, ako sa postavíte
k pripravovaným podujatiam. Pravidelní návštevníci
Vás môžu informovať o ich úspešnosti.
Prajem Vám pohodové čítanie a teším sa na Vás na
niektorom našom podujatí.
Iveta Ballayová ,
šéfredaktorka
Miestny spolok Slovenského červeného kríža Cabaj

Oznam pre darcov krvi
Miestny spolok SČK Cabaj v obci Cabaj-Čápor, oznamuje dobrovoľným darcom krvi,
že mobilný odber krvi sa uskutoční 26. 3.
2019 (utorok) v priestoroch Obecného úradu v Cabaji-Čápore v čase od 8.00 do 11.00 hod.

Výbor MS SČK
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Vážení spoluobčania ,
dnes som sa miesto
pravidelného
príhovoru
rozhodol zverejniť komunikáciu s jedným z Vás.
Aby tento občan zostal v
anonymite oslovujem ho
jeho krstným menom (nehľadajte však žiadne súvislosti, lebo aj toto meno
môže byť pozmenené).
Snažím sa na Vaše podnety reagovať
okamžite, nie vždy je to však možné a priznávam, že sa medzi Vami stále nájdu aj takí, ktorým som svoju odpoveď či reakciu na otázku
alebo podnet dlžný. Príčiny sú rôzne, niekedy
treba počkať a nechať si čas na to, aby „kaša“
vychladla, alebo sa na odpoveď pripraviť, no
väčšinou je to nedostatok času. Som
rád, že tých, ktorí sa dokážu so svojim
problémom, či otázkou obrátiť priamo na mňa, pribúda. Aj preto som sa
rozhodol „oprášiť“ svoje predsavzatie
spred šiestich, či siedmich rokov
a niekoho, kto ma svojimi otázkami
prípadne názormi zaujme, pozvem
na pracovnú večeru či obed, aby sme
sa mohli o problémoch, ktoré Vás trápia, porozprávať, ako sa hovorí „zoči
- voči“.
Pán Lukáš býva na “Kukučkovej“
ulici, kam sa prisťahoval, a tak ako
mnohých iných, trápi ho premávka na
tejto miestnej komunikácii.
Dobrý deň pán starosta,
chcem sa na Vás obrátiť s problémom našej
ulice (Kukučková). V priebehu dňa si tadiaľto
skracujú cestu do alebo z Nitry občania Svätoplukova a Mojmíroviec. Niekedy má človek pocit, že je na diaľnici a nie na bočnej uličke. Ako
by sme vedeli priložiť ruku k dielu, aby sa tento
problém odstránil ? Pomôcť s osadením stĺpov
alebo spomaľovačov ?
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.
Dobrý deň pán Lukáš,
problém prejazdných uličiek je dlhodobý
problém, z pohľadu občana, ktorý na takejto
ulici býva, sa riešenie zdá byť jednoduché. Na
uzatvorenie ulice je potrebný súhlas viacerých
inštitúcií ako sú dopravný inšpektorát, hasiči,
záchranný zdravotný systém a pod.. Na ich
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stanovisku „padla“ aj z pred troch rokov, ktorú
iniciovali občania z „Kukučkovej“ ulice.
V súčasnosti je spracovaný už návrh pasportu
dopravného značenia v obci. Po voľbách dostali
novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva
návrh dopravného pasportu na pripomienkovanie. Ich pripomienky necháme zapracovať
do predloženého návrhu a ten zverejníme, aby
sa k tomuto návrhu mohli vyjadriť aj občania.
Ich pripomienky prekonzultujeme s vyššie uvedenými inštitúciami. Tie, ktoré prejdú, necháme zapracovať do ďalšieho stupňa projektovej
dokumentácie.. Takýto postup zopakujeme
viackrát - pokiaľ to bude treba, až do stavu, keď
návrh uzatvoríme.
Samozrejme, musíme vedieť, koľko finančných
prostriedkov budeme potrebovať na realizáciu
tak rozsiahleho projektu. Nuž a po zrealizovaní
nového dopravné značenie v obci zostáva na
občanoch, ako budú dopravné značky rešpektovať.

Čo sa týka spomaľovačov, tie bude možné
navrhnúť rovnako ako dopravné značky. Po
skúsenostiach môžem však povedať, že takýto
spomaľovač bude chcieť pred svojím domom len
málo kto... Ale možno sa mýlim.
Neviem, či Vám takto moja odpoveď postačí, ale
asi som Vás ňou nepotešil. V prípade ďalších
otázok som k dispozícii.
Dobrý večer pán starosta,
ďakujem za rýchlu reakciu. Mám ešte pár otázok, ak môžem: Ako získala ulica nad Kukučkovou ulicou súhlas od spomínaných inštitúcií.
Ak je bližšie k spomínaným dedinám, čo sa týka
osadenia stĺpov. Spomaľovače by som navrhoval
nie klasické ale betónové, ktoré sú vyššie a širšie,
predpokladám, že aj lacnejšie. Pri tých betónových je spomalenie zaručené. Dopravné značenie zjavne nefunguje ani teraz keďže ho vodiči

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
nerešpektujú, tak neviem, či je to správna cesta.
Vedel by ste nám dočasne pomôcť aspoň posilnením policajných hliadok, keďže sa neustále
porušuje zákon o cestnej premávke. Nemusia
tu policajti stáť celý deň, kritické sú hodiny od
5:30 do 7:30.
Ďakujem za Vašu odpoveď a za Váš čas.

davku pri verejnej diskusii k dopravnému značeniu. Ja navrhnem vybudovanie spomaľovačov
do tohtoročného PHSR (plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja), ten bude OZ schvaľovať
niekedy v máji, ale tak ako som už písal, najväčší problém vidím v mieste, kde by sme bez
problémov takéto zariadenie vybudovali.

Dobrý deň pán Lukáš,
„Šponiarova“ ulica bola zaslepená niekedy
v roku 2002, na žiadosť cca 99% všetkých obyvateľov, ktorí na nej bývajú. Ak si dobre pamätám,
proti bola len jedna .
Ako poslanec OZ som vtedy žiadal bývalého starostu, aby sme vyriešili zaslepenie a prevádzku
na všetkých uliciach „Kukučkovu“, „K MNV“ aj
„Gutmanovú“. Vtedy, práve na Vašej ulici, bol
najväčší občiansky odpor proti zaslepeniu spomínaných ulíc. Vyhovujúcim nebol ani jednosmerný prejazd cez jednotlivé ulice. Dopravný
inšpektorát a Hasiči vtedy mali nejaké požiadavky, ktoré sa dali splniť a projekt sa zrealizoval v takej podobe, ako je to doteraz. Dopravné
značenie vtedy mali možnosť pripomienkovať
aj občania. ...Že dopravné značenie vodiči nedodržiavajú, je iný problém. Keby sme všetci
jazdili podľa predpisov, takéto problémy, by sme
nemuseli riešiť. Viem, že na dopravné značenie
„doplácajú“ aj naši občania, ale dopravné predpisy musia rešpektovať všetci rovnako. Verte mi,
našli sa už aj takí, ktorí za porušenie zákazu
dostali pokutu a potom vynadali starostovi...
Čo sa týka spomaľovačov, o to sme sa už tiež
pokúšali; ešte v čase, keď nebola doriešená
petícia Vašich susedov. Zvýšený spomaľovač je
investícia cca 3000 Eur, záleží od rozmerov. Nemyslím si, že cena, by bola dnes tým základným
problémom. Skôr sa bojím, že naozaj nenájdeme
vhodné miesto, kde by sme takýto spomaľovač
umiestnili, ale môžeme to skúsiť.
O posilnení hliadok môžem hovoriť s riaditeľom
ObO PZ v Mojmírovciach.

Dobrý večer pán starosta Ligač,
po našej predošlej komunikácii som mal pocit,
že práve tou petíciou by sa dali veci do pohybu.
Teraz nerozumiem, či sa bude riešiť zmena dopravného značenia alebo spomaľovače?
Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň pán starosta Ligač,
ďakujem za odpoveď.
Myslím, že v roku 2002 sme tu ešte ani nebývali
a aj ľudia možno netušili ako sa zvýši počet áut
na ulici. Je teda reálna možnosť na nejakú zmenu? Keby sa spísala nová petícia?
Dobrý deň pán Lukáš,
nemyslím si, že na to, aby sa veci riešili, je
hneď potrebné písať petíciu, ale zakázať Vám
to samozrejme nemôžem a ani nechcem. Skôr,
by som Vám navrhoval uplatniť si ti túto požia-

Dobrý deň pán Lukáš,
spomaľovače aj dopravné značenie musia ísť
ruka v ruke, keď vybudujeme spomaľovač je to
prekážka na komunikácii a tá musí byť označená dopravným značením. Návrh dopravného
značenia majú na pripomienkovanie poslanci
OZ. Spracovanie dokumentácie na spomaľovače som už riešil, s ňou bude k dispozícii aj rozpočet. Pri prerokovávaní pripomienok k dopravnému značeniu sa budeme baviť okrem názvov
ulíc aj o umiestnení spomaľovačov. Každoročne
aktualizujeme program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, kde na jeho jednotlivé
zámery, poslanci prerozdeľujú voľné finančné
prostriedky ročného rozpočtu obce. Ako zámer
sa v zozname určite objavia aj spomaľovače na
miestnych komunikáciách. Je len na poslancoch
aké priority zvolia. V OZ je skoro polovica nových poslancov, ktorí kandidovali na funkcie
s nejakými predstavami a aj so sľubmi svojim
voličom, neviem odhadnúť ako sa nám podarí
hľadať a zosúladiť spoločné riešenia.
Milí spoluobčania,
verím, že ste sa z tejto komunikácie
dozvedeli aj niečo nové a možno aj na jej základe nájdete motiváciu obrátiť sa so svojim
problémom, otázkou, či podnetom rovno na
starostu. Možno takouto aktivitou sa podarí
aj s Vašim prispením zlepšiť či skrášliť nažívanie v našej obci.
Schránky na webovej stránke „Opýtajte sa
starostu,“ „Horúca linka“ aj poštová schránka
pri vchode na obecný úrad sú miesta kde svoju
otázku, alebo podnet môžete zanechať.
S úctou

Jozef Ligač,
starosta obce
foto: pdeglovič
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Z PRACOVNÉHO KALENDÁRA STAROSTU
Vážení občania, touto novou rubrikou
v našich novinách, Vám chcem priblížiť
niektoré dôležité stretnutia a jednania,
ktorých obsah by Vás mohol zaujímať a priblížiť Vám, to čo sa deje, pripravuje a rieši
na obecnom úrade.
7. 1. 2019
Prvý oficiálny pracovný deň na OÚ
9. 1. 2019
Účasť na novoročnom stretnutí členov Základnej organizácie Zväzu zdravotne postihnutých
10. 1. 2019
» Účasť na školení zamestnancov obecného
úradu, organizovaným Datovým centrom
obcí a miest, za účelom riešenia problémov
spojených s elektronizáciou samosprávy
» Konzultácia s právnym zástupcom obce
Mgr. Kováčom, príprava na súdne pojednávanie medzi Obcou Cabaj – Čápor a spoločnosťou STING ITEC Real s. r. o. , týkajúceho
sa správy verejného osvetlenia a miestnych
komunikácií v lokalite novej časti osady „Nový
Cabaj“
11. 1. 2019
Jednanie so zástupcami Regionálnej rozvojovej agentúry za účelom prípravy žiadosti o
nenávratný finančný príspevok na výstavbu
kanalizácie a vodovodu na ulici „Za školou“
v časti Cabaj
15. 1. 2019
Účasť na zasadnutí rady Nitrianskeho regionálneho ZMOS-u (NR ZMOS) v Jelšovciach
16. 1. 2019
» Účasť na rokovaní predsedníctva miestnej
akčnej skupiny Cedrón – Nitrava
» Rozhovor s redaktormi TV Markíza v súvislosti s problémom neupravených komunikácií
v novej časti osady „Nový Cabaj“
17. 1. 2019
Jednanie so zástupcami Regionálnej správy
a údržby ciest Nitra za účasti projekčnej
kancelárie STOMON s. r. o. vo veci prejednania podmienok a pripomienok k návrhu
projektovej dokumentácie chodníka „Klzová
– Domovina“
22. 1. 2019
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» Pracovné stretnutie za účasti zástupcov fi rmy Biocompact spol. s r.o., za účelom riešenia
aktuálnych problémov na čistiarni odpadových vôd (ČOV), zefektívnenia jej prevádzky
a návrh potrebných opatrení
» Stretnutie s p. Šatkovou, obyvateľkou novej
časti osady „Nový Cabaj“ vo veci neudržiavaných komunikácií v danej lokalite
» Jednanie vo veci prípravy Zmien a doplnkov
č. 3 k územného plánu obce

PREDSTAVUJEME NOVÝCH POSLANCOV

Vážení spoluobčania ,

Nitre. Zároveň zastávam funkciu zástupcu
vedúceho katedry a som členom viacerých
fakultných komisií (prijímacia, štátnicová,
rozvrhová a pod.). Od roku 2007 som členom
Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske,
lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri
Slovenskej akadémii vied. Vo svojej profesijnej
činnosti sa okrem výchovy a vzdelávania študentov – budúcich agronómov, zootechnikov,
záhradníkov, krajinných inžinierov... venujem
aj vedecko-výskumnej činnosti v oblasti trávnych porastov, krmovín pestovaných na ornej
pôde a už spomenutej problematike zakladania, ošetrovania a hodnotenia trávnikov.

23. 1. 2019
Konzultácia s právnym zástupcom obce Mgr.
Kováčom v súvislosti s prípravou súdneho
pojednávania v súdnom spore medzi Obcou
Cabaj – Čápor a spoločnosťou STING ITEC
Real s. r. o.
25. 1. 2019
Jednanie na Okresnom úrade v Nitre, odbor
životného prostredia vo veci čiernych skládok
v obci
29. 1. 2019
Účasť na sneme NR ZMOS v obci Jarok
4. 2. 20198
Konzultácia s právnym zástupcom a účasť na
súdnom pojednávaní v spore medzi Obcou
Cabaj – Čápor a spoločnosťou STING ITEC
Real s. r. o. ,
5. 2. 2019
» Stretnutie s vedením Materských a Základných škôl v obci so zástupcami školských rád
a vedúcou zariadenia školského stravovania,
za účelom prejednania počiatočných skúseností so zavedením opatrenia vlády SR „obedy
zadarmo“
» Privítania p. Slažanskej na obecnom úrade
pri príležitosti jej životného jubilea
» Stretnutie s p. Šuvadovou, konateľkou občianskeho združenia Monika o. z. za účelom
prejednania ďalšie spolupráce v poskytovaní
sociálnych služieb
» Stretnutie s p. Kompasovou, štatutárnym
zástupcom občianskeho združenia Obec občanom – občania obci Cabaj – Čápor – prerokovanie plánovaných aktivít OZ OO OO Cabaj
– Čápor
7. 2. 2019
Účasť na valnom zhromaždení Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a
nakladanie s odpadmi.

na úvod tohto môjho príhovoru mi dovoľte
uviesť niekoľko základných informácií o sebe.
Volám sa Peter Kovár a pochádzam z obce
Cabaj-Čápor, časť Čápor, kde som navštevoval
aj Základnú školu Jána Domastu. Maturoval
som na Gymnáziu v Nitre na Párovskej ulici
v triede so všeobecným zameraním. Vysokoškolské štúdium som absolvoval na Fakulte
biotechnológie a potravinárstva Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre
v študijnom programe Aplikovaná biológia
a následné denné doktorandské štúdium na
Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov
(FAPZ) SPU v Nitre v študijnom programe
Špeciálna rastlinná produkcia so zameraním
na oblasť zakladania, ošetrovania a hodnotenia trávnikov.

Prečo som sa napokon rozhodol kandidovať za poslanca obecného zastupiteľstva? Bolo
to najmä z toho dôvodu, že mi nie je ľahostajná
naša obec a niektoré rozhodnutia a počiny v
našej obci sa nie celkom stretli s mojimi predstavami. Viem, je ľahké kritizovať druhých za
to, čo urobili alebo neurobili. Ja však nechcem
kritizovať. Ako poslanec chcem využívať
svoje doterajšie vedomosti a skúsenosti a byť
tak nápomocný pri schvaľovaní správnych
rozhodnutí, ktoré posunú našu obec dopredu a tiež chcem podľa najlepšieho vedomia
a svedomia a možností vychádzať občanom
v ústrety, predkladať ich postrehy, potreby a
požiadavky, a tak napĺňať poslanecký sľub.
V neposlednom rade mi dovoľte, vážení
spoluobčania, úprimne Vám poďakovať za
dôveru a priazeň, ktorú ste mi prejavili v minuloročných komunálnych voľbách.
Ďakujem.

Od roku 2009 pracujem ako vysokoškolský
učiteľ – odborný asistent na Katedre trávnych
ekosystémov a kŕmnych plodín FAPZ SPU v

Ing. Peter Kovár, PhD.

POZVÁNKY

O putovný pohár
starostu obce

Čápor. (viac na plagátoch a
na webovej stránke obce).

Stolnotenisový
klub
Cabaj-Čápor v spolupráci
s Kultúrnou komisiou Vás
pozývajú na 4. Stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu obce, ktorý sa
uskutoční dňa 9. 3. 2019 v KD

„Povedz,
že som pekná“
Divadelný súbor FAMÍLIA Vás pozýva na premiéru
hry ,,Povedz, že som pekná,“
a to dňa 24. 3. 2019 o 17,00

hodine v KD Čápor.

Vidlák Market
Občianske
združenie
Občania obci – obec občanom Vás pozýva na 2. ročník Vidlák Market, a ďalšie
premietanie do KD Čápor
(tentokrát veľkonočné), a to
31. 3. a 14. 4. 2019.
7
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Terénna sociálna práca
Terénna sociálna práca v obci má podobu prvého kontaktu sociálneho pracovníka s jednotlivcom alebo rodinou, ktorá potrebuje ochranu, pomoc a stanovenia základnej sociálnej
diagnózy. V závislosti od konkrétneho prípadu terénna sociálna práca s klientom pokračuje
spoločným stanovením cieľov na prekonanie nepriaznivej sociálnej situácie v oblasti zamestnania, bývania, zdravia, sociálno-patologických javov, financovania, hospodárenia, vzdelávania, školy a sociálneho zabezpečenia. V prípade potreby odporúča klienta ďalším inštitúciám
a odborníkom.
Špecifi kom terénnej sociálnej práce v obci je univerzálne zameranie terénneho sociálneho
pracovníka na celé spektrum sociálnych problémov obyvateľov obce, kladie dôraz na aktivizáciu
klienta, na vysokú mieru kooperácie so špecializovanými inštitúciami pri riešení jednotlivých
prípadov a dlhodobý monitoring evidovaných sociálnych prípadov, či už marginalizovaných
skupín, seniorov, detí, rodiny alebo komunity obce v rámci národného projektu: Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.

Mgr. Šponiarová Nikoleta
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OZ Slnkom odetí
Detský spevácky zbor Slnkom
odetí sa počas adventu usilovne
pripravoval na Vianočné sviatky.
Účinkovali sme na Vianočnej dedine
v kultúrnom dome. Nacvičovali sme
vianočné koledy a boli sme účastní aj
nacvičovania jasličkovej pobožnosti.
Mnohé deti aj koledovali. Koledovanie v našej farnosti bolo 26.12. 2018,
kedy navštívili príbytky a priniesli
Dobrú novinu a požehnanie do rodín.
Na prvý sviatok vianočný je pekným
zvykom, že sa v kostole Najsvätejšej
trojice v Cabaji odohráva jasličková
pobožnosť. Tento rok bola pod vedením Helenky Páleníkovej, ktorá zapojila starších aj mladších, a tým sa vytvorila krásna
rodinná vianočná atmosféra.

Spomienky na vianoce

Komunity Kráľovnej pokoja v Močenku. Reakcia jedného zo zverencov: „koncert bol veľmi super, hlavne tá pesnička Ideme, ideme....
Robíte záslužnú činnosť vychovávať generáciu
spevákov, super.“ Bolo to pre nás veľmi
povzbudivý zážitok. Ako málo stačí, aby
človek urobil v srdci radosť.
Druhú januárovú nedeľu sme prijali
pozvanie p. farára zo Svätoplukova, spestrili sme im liturgiu vianočnými piesňami. Ďakujeme zároveň za občerstvenie a
príjemný rozhovor a povzbudivé slová
od p. farára.
Dňa 20. januára 2019 sme si zaspomínali na jasličkovú pobožnosť počas
premietania v kultúrnom dome. Mohli
ste tak využiť možnosť pozrieť si prácu
malých i veľkých hercov, ktorí sa úplne
vžili do svojej postavy z Betlehemských
časov.
V novembri deti zažili aj nahrávanie
CD-čka, aj keď nie profi, zato zo srdiečka,
bude pre našich fanúšikov? ale na chválu
Božiu.

K

najkrajším sviatkom roka neodmysliteľne patria Vianoce a k nim
samozrejme vianočná výzdoba, ktorá vdýchne
obci jedinečnú sviatočnú a neopakovateľnú
atmosféru. Každým rokom v obci pribúdajú
osvetlené ľudské obydlia, pri ktorých obyvatelia vynaložili veľa úsilia a uplatnili svoje
estetické cítenie, zručnosť a vkus. Možno
niektorí si povedia, že Vianoce nie sú o výzdobe, neprikladajú jej dôležitosť a význam. Iní,
možno skôr mladší, sú nadšení možnosťou
sebarealizácie .
Príkladom je nepochybne vianočné osvetlenie domu Pavla Bosáka, ktorý každoročne e
obyvateľom obce a okoloidúcim vodičom vyčarí radosť, nadšenie a rozžiarený úsmev na
tvárach. Príprava vianočnej exteriérovej výzdoby nie je z časového hľadiska krátkodobá
záležitosť. Počas prípravy a tvorby osvetlenia
sa zišla pomoc a spolupráca viacerých členov
rodiny a kamarátov. V konečnom dôsledku
realizáciou vianočného osvetlenia nerobíme
radosť len svojej rodine, ale tak trocha aj sebe,
pretože aj my sami sa na chvíľu staneme deťmi

a mysľou nám preblesnú všetky vzácne chvíle
strávené so svojimi najbližšími.

-PL-

Už máte odstrojený
vianočný stromček?
Ten náš, s darčekmi a hnedým medveďom
mrmláčom, bol ozdobou posledného občianskeho obradu v roku 2018. Práve na Luciu, vítal
v celej svojej kráse našich hostí do oficiálneho
života, 16 detí, 8 chlapcov a 8 dievčat. Za účasti asistentiek a asistentov z MŠ Cabaj sme
rozdávali jeho nádielku z rúk starostu obce
do rúk rodičov. Z ich rúk sa na nás usmievali
alebo zasnene hľadeli tváričky drobcov, ktorí
sú ešte len na začiatku svojho života, ale prvýkrát na spoločenskej slávnosti, ktorá patrila
iba im. Dúfame, že sme ich príjemne unavili
a s pokojom zaspávali v postieľkach svojich
domovov s vlastnými medvedíkmi.

-ak-

Pri spoločnom stretávaní zvyčajne nacvičujeme kresťanské piesne, ale zároveň vytvárame spoločenstvo. V novom roku sme si dali
predsavzatie, aby sa vzťahy detí utužili, budeme spolu tráviť viac času pri hrách i výletoch.
Spievať pre Boha a s Bohom je ten najkrajší
dar, ktorý máme, a preto vás pozývame, pridajte sa k nám či už spevom, hrou na hudobný
nástroj alebo na sv. omšiach, prípadne na našich stretkách.
Počas vianočných sviatkov sme svojimi
hlasmi urobili veľkú radosť všetkým deťom,
chlapcom a aj najstarším členom v zariadení
10

Členovia OZ Slnkom odetí
t.č.: 0905 246 277
11

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Trojkráľový
benefičný koncert
Prvou tohtoročnou akciou konanou v spolupráci Obecného úradu, Farského úradu
a Komisiou pre mládež, kultúru a šport bol
Trojkráľový benefičný koncert. Konal sa dňa 6.
januára 2019 v priestoroch kostola Najsvätejšej trojice v Cabaji.

Po úvodných slovách p. Marty Brunaiovej,
ktorá sprevádzala prítomných hovoreným
slovom, zazneli prvé slová kolied. Komorný
súbor ZOE: Andrea Ševčíková, Lujza Ďurišová
a Magdaléna Pažitná doprevádzali speváčky
Dominiku Rais a Máriu Viktóriu Sokolovú.
Odzneli skladby od A. Vivaldiho, G.F. Händela
a iných svetových hudobných majstrov.

Sluch priaznivcov vážnej hudby potešili
skladby od známych autorov v podaní komorného súboru ZOE a speváčok, a tak naplnil
kostol do posledného miestečka.
Výťažok z dobrovoľného vstupného
v sume 400,- € bude použitý na ladenie a údržbu organov.

-IB12
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Stratení v rýchlom slede
nášho života, ale nájdení
vo vlastnom svete
spomienok...
Jeden z mála
90-ročných jubilantov pán Jozef
Stratený z Čápora oslávil svoje
životné jubileum
na konci predchádzajúceho
roka
v kruhu svojich
súrodencov, detí,
ich detí a ďalších v pokolení. Životom skúšaný, ale stále odhodlaný ísť ďalej, pokorný k
daru svojho života, to je oslávenec, ktorému
sme blahoželali za nás všetkých.
Vo februári tohto roka sme otvorili rodnú
matriku na stránkach ročníka 1924 a spolu
s pani Teréziou Slažanskou z Cabaja sme
ukazovákmi dvoch rôznych rúk čítali zápis
jej narodenia, dievčaťa Terézie Žemberovej.
Bolo to pred 95 rokmi, keď prišiel otec Ľudovít
oznámiť jej narodenie. Napriek všetkému zostala stále usmievavým žieňaťom so zmyslom
pre humor a s kopou spomienok. Skromná
Cabajanka, ktorá je štvrtým najstarším občanom obce Cabaj-Čápor. Človek tejto skutočnosti uverí, keď hľadí do jej očí a stíska ruku
pri blahoželaní.

Keď čítate jubilejné riadky pre Teréziu
Slažanskú, už do jej očí nehľadím, iba zvieram
kyticu v náručí a chránim spomienku na ňu.

-ak-

Ako sme vybrali najkrajšiu záhradku
v Cabaji-Čápore
Začiatkom minulého roku 2018 OZ Občania obci – obec občanom Cabaj-Čápor už po tretíkrát
vyhlásilo súťaž O najkrajšiu záhradku. Potešil nás záujem súťažiacich z roku 2017, preto sme opäť
čakali veľkú drámu v rozhodovaní. Prihlásili sa nám 3 súťažiaci. Priznám sa, že na drámu sa mi to
zdalo byť málo. Rozhodli sme sa oceniť všetkých troch rovnakým dielom.
Prvý sa nám ozval pán Marián Ondreička. Osobne som bola záhradku fotiť a na začiatku
mája bola naozaj krásna. Až pri odovzdávaní ceny mi povedal, že je to všetko práca jeho manželky
Marcely, ktorá ani nevedela, že ju do súťaže prihlásil, preto bola milo prekvapená. Dúfam, že sme
ju za jej námahu a usilovnosť potešili.

Keď sme dostali ďalší
email od pána, začala som
pochybovať o ženskej šikovnosti, ale zase sa za tým objavila žena. Krásna záhradka
s kreatívnymi detailmi. Pani
Jozefína Ciprianová, druhá
výherkyňa, mala pri odovzdávaní ceny aj záhradku
vianočne vyzdobenú.
A do tretice to bol šikovný
pán, Pavol Rác, ktorý sa o svoju záhradku stará úplne sám, bez zásahov manželky. Podľa ich slov majú práce v domácnosti a okolo domu
jasne rozdelené.
Každý zo súťažiacich bol ocenený
dvadsať eurovou poukážkou na nákup v obchode pre domácnosť
a domácich majstrov.
Oceneným gratulujeme a prajeme veľa
úspechov v záhradnej
sebarealizácii.
2% z dane… aj my, Občania obci – obec občanom Cabaj-Čápor sa o ne chceme uchádzať…
Naše aktivity sú viditeľné a počuteľné. V roku 2018 sme mali na svedomí samostatne alebo spoluúčastne Zimné premietanie, Jarné tvorivé dielne, MDD, Letné kino, Maľovanie na asfalt, Vidlák
market, Detské ihrisko v Čápore, Adventné premietanie a Mikulášske popoludnie.
Pridajte sa k nám alebo nás podporte.
Tlačivá na stiahnutie a viac info nájdete na fb: OO-OO Cabaj-Čápor

Mgr. Valéria Kompasová
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Nedeľňajšie
popoludnia
v našej obci
Pomaly nám na dvere klope jar. Čím som
staršia, tým častejšie zalietam do spomienok
na mladosť, na jarné nedeľňajšie vychádzky.
V čase môjho detstva i dospievania po našej
obci bývalo veľké korzo po hradskej smerujúcej zo Šale do Nitry. Táto cesta delila naše
dve obce, hoci sa naše obce striedavo spájali
i rozdeľovali. Skoro celé rodiny, deti, mládež,
starší ľudia, milenci sa zvykli každú nedeľu
po tejto hradskej prechádzať. Za dedinou
bolo na jednej strane v časti Cabaj futbalové
ihrisko. Možno aj preto chlapi radi vychádzali z domov. Na čáporskej strane začínal
háj, ktorý sa vinie až po Nitru. Tam bývali
aj Medzinárodné bežecké preteky Grand
Prix ‚ Cabaj-Čápor, ktoré sa aj v súčasnosti
„oprášili“. Časť hája je ohraničená nielen
vonkajšou, ale aj vnútornou priekopou.
Vznik tejto priekopy sa datuje do roku 1872.
Nariadením sa prikázalo urbariálne lesy
po komasácii viditeľne ohraničiť chotárnymi kopcami alebo obohnať jarkami. Vraj
Čáporania po tomto roku vyhoveli tomuto
zákonu a jestvujúcu prastarú priekopu trochu prehĺbili.
Okolité majery plnili dôležitú ekonomickú
úlohu. Garantovali zamestnanie sluhom – bírešom, ktoré sa zmluvne uzatváralo dvakrát
do roka na jeseň na „všechsvätých“ a na jar na
„fašiangy“ V zmluve išlo najmä o stanovenie
naturálnej časti, tzv. „komencie“, čo znamenalo určiť, koľko kusov zvierat (ošípaných, oviec,
kôz), resp. dobytka môže sluha chovať, koľko
paliva, krmiva a sadiva dostane v naturáliách
a v druhej časti, koľko peňazí dostane pravidelne za svoju prácu. Cez Cabaj-Čápor sa vlní
kľukatý potok Cedrón lemovaný vŕbami. Dnes
vŕby dožili, zosmutneli a tak vznikli „smutné
vŕby“. Pred rokom 1962 poskytoval pre deti
nesmiernu zábavu, radosť a športové vyžitie.
Už od jari sa lúky po rozpustení snehu ocitli
pod vodou. V jarných a letných mesiacoch deti
vo vode chytali rybičky, preskakovali potok...
Pred hájom, trochu ďalej od cesty stojí kaplnka so sochou Panny Márie, tzv. Silaška. Dal ju
14

postaviť Ján Strihula s manželkou. Raz sa
vraj vracali domov s plným vozom slamy. Voz
sa prevrátil a oni boli pod vozom. Už si mysleli,
že zomrú. No napadla ich spásna myšlienka
– pomodliť sa k Panne Márii. Potom ani nevedeli ako, podarilo sa im vytiahnuť z pod voza
a tak sa zachránili. Na túto počesť a na tom
mieste postavili sochu. Niektorí občania si ju
dodnes ochraňujú a chodia sa k nej modliť. Pri
nej je jazierko, dnes už žiaľ znečistené. Voľakedy pri ňom bol nastálo položený plechový
hrnček, aby si ľudia mohli z jazierka nabrať a
vypiť čerstvú vodu. Tam chodievali „pútnici“
sa utiekať, pomodliť, vyžalovať sa, povedať jej
svoje trápenia, bolesti. Deti sa medzitým hrali
v blízkosti lesa. Zberali fialky, lesné jahody,
poľné kvety. Obdivovali krídla motýľov. Zberali rôznofarebné listy stromov a kríkov do

herbárov. Bolo milé vidieť deti kľačiace pred
sochou Panny Márie so zopätými rúčkami
a modlili sa akoby recitovali básničku. Pri
nej asi mysleli, či im mamička kúpi cestou z
vychádzky zmrzlinu, ktorú v strede dediny vo
svojom dvore vyrábal a predával pán Orlíček.
Na dedinskom stál a stojí veľký transformátor.
V jeho tieni deti radi hrávali gramórky – farebné hlinené, sklenené guľôčky. Od jari do jesene ich nosili v plátených vrecúškach. Deti s
mamičkami si zašli kúpiť zmrzlinu a chlapi
po osvieženie do krčmy. Moji rovesníci si určite spomenú na krčmu Martina Illéša, Lajoša
Lieskovského, ktorý mal aj vlastné mäsiarstvo.
Mládežníci sa stretávali pri Čajových večierkoch o piatej s kultúrno-zábavnou náplňou.
Počas tých nedeľňajších prechádzok sa
ľudia stretávali, každý sa poznal s každým.
Spracovala

Juliana Brezinská

Milí spoluobčania,
prostredníctvom obecných novín Vás
chceme informovať o dianí v Materskej škole
Čápor. Od začiatku školského roka sa naša
škôlka zapojila do celoslovenskej organizácie
STROM ŽIVOTA, ktorá pripravuje environmentálne programy podporujúce výchovu a
vzdelávanie v materskej škole.
Založili sme si klub malých stromáčikov
„MEDUŠKA“, vďaka ktorému sa zapájame do
rôznych súťaží.
Začali sme súťažou Šarkaniáda, kde úlohou detí – stromáčikov, bolo pomocou odpadového
materiálu zhotoviť lietajúceho
šarkana. Kostru šarkana zhotovili zlepením pozbieraných konárikov, kostru obalili igelitovým
vrecom, na ktoré nalepili štuple z
PET fl iaš, na špagát vyrobili mašle z novín. Deti šarkana odskúšali, odoslali fotografie do súťaže a
získali 3.miesto. Dostali krásny
diplom a vecné ceny podporujúce environmentálnu výchovu
- farby, pexesá, knihy. Zároveň s
výrobou šarkana z odpadového
materiálu si deti osvojovali tému
RECYKLOVANIE, triedili odpady
do kontajnerov správnych farieb,
zbierali odpadky pri vychádzke,
boli sa prejsť pri skládke bioodpadu, vypracovávali rôzne cvičenia k danej téme.

V novembri sme sa zapojili do súťaže
s názvom - Vianočné kúzlo. Keďže sa blížil
predvianočný čas, úlohou detí bolo zhotoviť
adventný veniec tak, aby boli k prírode priateľské ,neorezávali stromy a nelámali konáre.
Zhotovili eko-veniec pomocou vyzbieraných
brezových konárov. Veniec dozdobili šiškami,
šípkami, orechovými škrupinami, fazuľami,
pierkami, gaštanmi, žaluďmi, listami. Nakoniec ho dozdobili sviečkami zo včelieho vosku.
Deti dostali Diplom – uznanie poroty.
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Po vianočných sviatkoch prišla pre deti
ďalšia výzva v podobe súťaže – Vtáčí obchod.
Úlohou našich stromáčikov bolo postarať
sa o vtáčiky, ktoré tu ostali s nami v zime.
Spoločne s pani učiteľkami zhotovili rôzne
typy eko-kŕmidiel, ktoré ochránili semiačka
a ostatné dobroty pred snehom, dažďom a
studeným vetrom. Kŕmidlá vyrobili pomocou PET fl iaš, škatule, plastového kýblika,
plechovice, papierových obalov z fastfoodu.
Deti vyrobili aj vtáčie dobroty –zmiešaním
loja a semiačok vznikla hmota, ktorú dávali
na šišky, do koláčových formičiek, prázdnych
polovíc od pomarančov. Všetko dali na chlad
stuhnúť. Hotové dobroty, kŕmidlá zavesili na
konáre stromov spolu so suchým pečivom a
slaninkou. Výsledkom bol krásny vtačí obchod s názvom Meduška.

Čakáme už len na teplé počasie, kedy budeme môcť tráviť čo najviac času v prírode,
v krásnom areáli MŠ, sadiť zeleninu v eko-záhradkách, konzumovať pri pobyte vonku
čerstvý hrášok a raňajkovať našu vlastnú dopestovanú zeleninu. Okolie si opäť skrášlime
kvetmi, zakvitnú nám levandule. Tešíme sa na
pozorovanie hmyzu mikroskopmi a pozorovanie živočíchov žijúcich na rybníku. Ale najviac
sa tešíme na nové súťaže STROMU ŽIVOTA,
pretože vďaka skvelým námetom a zapájaniu
do environmentálnych súťaží, vedieme deti k
využívaniu odpadového materiálu, k ochrane
životného prostredia a k budovaniu pozitívneho vzťahu k prírode.

Monika Šiláková
Vedúca klubu Meduška – STROM ŽIVOTA

Multifunkčné ihrisko
Združenie rodičov ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj sa v tomto roku rozhodlo realizovať projekt rekonštrukcie a dobudovania multifunkčného ihriska – basketbalové, volejbalové a futbalové ihrisko. Rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch etapách
a bude zahŕňať opravu a dobudovanie čelných stien ihriska, v ktorých budú osadené futbalové bránky a basketbalové koše. Súčasťou ihriska budú i multifunkčné
tyče na volejbal. Následne sa bude realizovať implementácia nového športového povrchu určeného pre multifunkčné ihriská a širšie využitie v rámci športových aktivít detí.
Združenie sa uchádza o finančnú podporu z Nitrianskeho samosprávneho kraja, v rámci
dotácie na podporu športu.
A keďže nezaháľame, plánujeme tiež natrieť a opraviť existujúcu športovú dráhu, z ktorej
majú veľkú radosť malí i veľkí.
Pridajte sa k nám a podporte naše projekty. PRETOŽE NÁM ZÁLEŽÍ NA NAŠICH DEŤOCH...
Aj v roku 2019 máte možnosť rozhodnúť, a poukázať 2 % dane na dobrú vec.
V príslušnom tlačive daňového priznania, v časti poukázanie 2 % dane vypíšete všetky potrebné
údaje a vyčíslite sumu poukázanej dane:
Obchodné meno (názov): Združenie rodičov pri Základnej škole Cabaj-Čápor, časť Cabaj
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 37960636
Sídlo: Cabaj 197, 95117 Cabaj-Čápor
Ak si neviete poradiť s „toľkými“ tlačivami, stačí ak prinesiete potvrdenie od zamestnávateľa do riaditeľne ZŠ Cabaj a my všetko vyplníme za Vás.
Všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť, vopred veľmi pekne ďakujeme.
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ČO NOVÉHO V ZŠ JÁNA DOMASTU ČÁPOR

Pol cesty za nami
Od posledného čísla Obecných novín sa
veru udialo mnoho. Čas vianočný je dávno
za nami. Deti zasadli po prázdninách opäť do
školských lavíc a usilovne pracujú.

ri, dokonca aj malé herecké hviezdy i nádejní
hudobníci. Všetkým vystupujúcim deťom aj
touto cestou ďakujeme.
Čarovný čas Vianoc bol popretkávaný
i vedomostnými súťažami, ktoré sme ani
tentokrát nemohli vynechať. Zapojili sme sa
do recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, kde
nás v okresnom kole reprezentovala Ela Pečimúthová z 5. A. Len o vlások jej unikol diplom.
Nevadí, zvíťazila i v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína a spolu s Terezkou Brunaiovou,
Petrom Polakovičom zo 4. A a Vaneskou Polakovičovou z 9. A nás budú v marci reprezentovať na obvodnom kole v Nitre. Držíme palce!

ČO NOVÉHO V ZŠ JÁNA DOMASTU ČÁPOR
kolá práve prebiehajú a naši žiaci v čase, keď
vyjde toto číslo Obecných novín, ešte len riešia
zložité matematické úlohy. Exaktné vedy sú
zastúpené i v celoslovenskej súťaži Všetkovedko, v ktorej svoj prvý veľký úspech zažila Viktória Blehová z 2. A. Do hlbín poznávania rôznych oblastí ľudského života sme sa ponorili
prostredníctvom celoslovenskej vedomostnej
súťaže Expert geniality show.
Škola nie je len o knihách a pozornom
počúvaní učiteľa s rukami založenými za
chrbtom. Radosť z poznávania a objavovania
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Usilovní, inteligentní a húževnatí „bobríci“ z celej našej školy sa zahryzli do úloh
medzinárodnej internetovej súťaže iBobor aj
tento rok. Cieľom súťaže, ktorá vznikla v roku
2004 v Litve, je podporiť záujem detí o informačné a komunikačné technológie, iniciovať
a posmeliť deti v ich intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní. Prebieha v 44 krajinách
a v minulom roku sa do nej zapojilo 2 165 979
žiakov z celého sveta. Naši úspešní riešitelia,
ktorí získali za vyriešené úlohy
diplomy, sú v tomto roku: Peter
Čavojský z 3. A, Radka Molnárová
a Peter Polakovič zo 4. A, Zuzana
Iglárová z 5. A, Ema Nerečová, Lea
Srňáneková, Hana Chňapeková a
Samuel Pápay zo 6. A, Dominik
Holý a Ján Mičúch zo 7. A, Leonard Levický z 8. A, Vanesa Polakovičová a Natália Vrábliková z 9.
A. Všetkým srdečne blahoželáme
a želáme, aby ich chuť, usilovnosť
a húževnatosť neopúšťali a boli o
rok ešte úspešnejší.
Spleť vedomostných súťaží
dopĺňajú i Pytagoriáda, Matematická olympiáda, ktorých okresné

Bližšie informácie o dianí na škole sa dozviete na www. zscapor.edupage.org.
-DV-

ČO NOVÉHO SKAUTSKÝ ODDIEL?

Čo prežili skauti
v zime
Skôr ako odišli na vytúžené vianočné
prázdniny, stihli si prvostupniari nájsť nových
priateľov medzi seniormi, hoci len na diaľku.
Svojimi pohľadnicami a veršíkmi vykúzlili
úsmev na tvári nejedného klienta Domova dôchodcov v Leviciach, ktorým zaslali
svoje vydarené dielka s prianím pokojného
a príjemného prežitia vianočných sviatkov.
Pri ich výrobe prejavili nefalšovanú túžbu a
oduševnenie potešiť starkých a urobiť dobrý
skutok. Počas tvorivých dielní 11. decembra
2018 tí zručnejší pomáhali škôlkarom a spolužiakom vyrábať vianočné dekorácie a zdobiť
medovníčky. Predvianočné obdobie sme zavŕšili vystúpením v Kultúrnom dome Čápor
na tradičnej obecnej akcii Vianočná dedina,
kde sa predviedli šikovní tanečníci, recitáto-

zákonitostí fyziky netradičnou, hravou a pútavou formou už tradične zažili žiaci druhého
stupňa na UKF v Nitre počas podujatia Fyzika
všetkými zmyslami, kde podrobne nazreli do
ľudského oka a jeho tajomstiev.
Čakajú nás ešte prednášky, exkurzie, karneval, výchovný koncert, plavecký kurz a iné
akcie. Určite sa máme ešte na čo tešiť.

Na Nový rok si ľudia dávajú predsavzatia a želajú
všetko dobré v roku 2019.
Skauti to robia tiež, ale tiež
si aj plánujú veľa vecí dopredu, aby ich nič nemohlo
prekvapiť. Veď aj ich heslo je: Buď pripravený.
Čo sme doteraz už stihli?
Nástup 25 bolo stretnutie bývalých aj
súčasných skautov pri príležitosti 25-teho
výročia nášho 23. zboru Nitrava. Nechýbala
zábavná scénka, jedlo a lá paštékový chlieb
s cibuľou a nakoniec poďakovanie všetkým
radcom (animátorom), ktorí viedli alebo
vedú družinu detí. Milé bolo vidieť stretnutia
skautov po rokoch, ale aj listovanie v starých
oddielových kronikách, ktoré boli krasopisne
písané s kreslenými obrázkami.
Zimobranie je už tradičná zborová akcia
cez polročné prázdniny. Ako sa hovorí ,,keď
nejde hora k Mohamedovi, musí ísť Mohamed k hore“. A tak keď nie je sneh tu, musíme
vycestovať my za ním. Na predĺžený víkend
sme preto vycestovali do Banskej Štiavnice.
Nechýbala sánkovačka, stavanie sôch pri Novom zámku a tiež návšteva obľúbenej čajovne
Klopačka.
Čo nás čaká v budúcnosti? Na konci februára Galavečer skautiek pri príležitosti Dňa
zamyslenia. Je to sviatok priateľstva, ktorý
oslavujú skautky a skauti z celého sveta 22.
februára. V tento deň sa narodil zakladateľ
skautingu, sir Robert Baden-Powell a v rovnaký deň aj jeho žena Olave Baden-Powell.

Preto v tento deň skauti premýšľajú o sebe,
o okolí a organizujú rôzne hry.
VVD je akcia vlčiackovčielkarske dni.
V poradí už štvrtá akcia pre mladších skautov
a druhá v Seredi (prvé dve boli v Cabaji-Čápore) s nabitým programom na celý víkend.
Každý rok je iný a tento rok to bude na indiánsku tému. Prípravy sú v plnom prúde a veľmi
ma teší, že v programovom tíme sú skauti aj z
našej obce.

Dobrovoľníctvo je nezištná pomoc bez nároku na odmenu, vo voľnom čase a v prospech
iných. Nitrianske centrum dobrovoľníctva
a mesto Nitra poďakovali všetkým nominovaným dobrovoľníkom za ich činnosť. Veľmi
sa tešíme, že z nášho 23. zboru Nitrava boli
v kategórii dobrovoľníci pracujúci s deťmi a
mládežou nominovaní až dvaja skauti. Vierka
Lukáčová z oddielu Trogárky a Roman Molnár
z oddielu Alfy a Omegy Cabaj-Čápor.
Tento rok 1. Oddiel Alfy a Omegy má v pláne hľadať šikovných budúcich dobrovoľníkov
aj v našej obci. Spolu vieme zorganizovať peknú akciu a urobiť niečo pre okolie v obci. Nepoznáme slovo „nedá sa,“ ale „ešte to neviem“.

Roman Molnár
vodca 1. oddielu Alfy a Omegy Cabaj-Čápor
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ráno pripraviť ihrisko a odhrnúť sneh, aby sme
eliminovali vznik zranení.

Kukláčky

Svoje sily si na turnaji zmeralo 14 mužstiev: Arsenal, Kukláčky, Legendy, Roatrans,
Ulička, Mladé pušky, Mladí sokoli, Old boys,
Inter team,Black town, Rezerva, STK, Čierna
perla, Pod lipami. Družstvá boli rozdelené do
dvoch skupín tak, aby si zahral každý s každým. Prvé dva tímy zo skupín postúpili do
semifnále. Nedali sa zahanbiť ani ženy (Kukláčky), ktoré sa predviedli ako rovnocenné súperky mužov. Bolo veľkým zážitkom sledovať
ich húževnatosť, zanietenie a zápal pre hru.

1. miesto Mladé Pušky

Novoročný
futbalový turnaj
ZŠ Jána Domastu
Cabaj-Čápor
Dňa 5. januára 2019 Občianske združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu v Cabaji
- Čápore zorganizovalo 4. ročník Novoročného futbalového turnaja ZŠ Jána Domastu
Cabaj - Čápor, ktorý sa odohrával na multifunkčnom ihrisku pri menovanej ZŠ.

Semifinále si zahrali:
Legendy – Rezerva 6:2,
Mladé Pušky – Black Town 2:1.
2. miesto Legendy
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Zápas o 3. miesto:
Rezerva – Black Town 5:1
Finále:
Legendy – Mladé pušky 3:4 po pokutových
kopoch.

3. miesto Rezerva

Hoci nám počasie tento rok veľmi neprialo, tak ako každý rok ?, neodradilo nielen nás,
ale ani súťažiacich. Dobrovoľníci prišli hneď

Najlepší hráč - Pavol Ligač

Mladé pušky: M. Hollý - T. Tkáčik, K. Bosák,
M. Barát, P. Kovács, M. Hala, F. Domasta.
Taktiež sa hralo o trofej najlepšieho brankára,
ktorú právom vyhral Rastislav Kompas. Trofej
najlepší hráč vyhral Pavol Ligač . Najsympatickejším tímom sa stalo družstvo STK.
Zápasy so sebou priniesli výbornú atmosféru nielen na strane jednotlivých hráčov,
ako aj ich fanúšikov a všetkých návštevníkov.
Z pohľadu organizátora musím uznať, že
štvrtý ročník tohto futbalového turnaja sa
nadmieru vydaril. Veľký rozruch na konci
turnaja spôsobili aj hokejisti HK Nitra spolu
s maskotom Corgim. Je vidieť, že každým ročníkom turnaj naberá na svojej kvalite, čo nás
nesmierne teší.

Najlepší Brankár Rastislav Kompas

Hokejisti HK Nitra a Corgi
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Veľké poďakovanie patrí Poľovníckemu
združeniu CEDROŇ v Čápore za pohladenie
chuťových pohárikov vynikajúcim gulášom,
čo nesporne tiež viedlo k dobrej nálade a spokojnosti všetkých súťažiacich.
Touto cestou chcem úprimne poďakovať
všetkým dobrovoľníkom a pomocníkom, ktorí sa podieľali
na technickej i organizačnej
príprave a realizácii turnaja,
bez ktorých by nebolo možné
takýto turnaj zorganizovať.
Taktiež veľké ďakujem patrí aj
sponzorom, ktorí venovali hodnotné a pekné ceny. Výťažok
z turnaja bude použitý na kúpu
interaktívnej tabule do jednej
z tried ZŠ Jána Domastu Cabaj-Čápor.
Tešíme sa na ďalší ročník
a dúfame, že účasť družstiev,

divákov a návštevníkov bude aspoň taká veľká
ako bola v tomto ročníku.
Zároveň Vás pozývame na MAJÁLES,
ktorý sa uskutoční dňa 11. 05. 2019 so
začiatkom o 19:30 v priestoroch ZŠ Jána
Domastu Cabaj-Čápor.
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Kolkársky klub Cabaj - Čápor
Majstrovstvá SR jednotlivcov
Po skončení súťažného ročníka 2017-2018
sa konali Majstrovstvá SR všetkých vekových
kategórii na roznych kolkárniach po celom
Slovensku. Náš klub mal zastúpenie hneď v 3
kategóriách.
V kategórii seniorov nad 60r. , ktoré sa konali 5.5.2018 v Rimavskej Sobote si Dušan Pastor vybojoval 13.miesto výkonom 519 kolov.
V kategórii seniorov nad 50r. , ktoré sa
konali 5.5.2018 vo Fiľakove si Juraj Nemček
vybojoval 8.miesto výkonom 560 kolov.
V kategórii mužov, ktoré sa hrali dvojkolovo 5.5.-6.5.2018 v Podbrezovej nás reprezentoval Marcel Pastor. V sobotňajšej kvalifi kácii
v konkurencii 36 hráčov si skvelým výkonom
615 zvalených kolov vybojoval priebežné
8.miesto a tým aj postup do nedelňajšieho
fi nále, kde hrali už iba najlepší 18-ti. Vo finále
sa žiaľ už tak nedarilo a výkon 547 znamenal v
celkovom súčte oboch dní pokles na konečné
17.miesto.
V tejto kategórii to bola historicky iba 2.
účasť nášho hráča vo fi nále Majstrovstiev SR.
Po prvý krát sa to podarilo v r.2006 Jurovi
Nemčekovi. Postupom do finále 2018 však
Marcel vybojoval aj naviac ďalšiu miestenku
pre NR kraj na budúcoročné M-SR. V roku
2019 tak budú môcť v kategórii mužov na
M-SR štartovať 3 hráči z NR kraja.

2. liga západ:
Po minuloročnom nevydarenom experimente sa Slovenský kolkársky zväz vrátil ku
klasickému a podľa všetkých zúčastnených
najspravodlivejšiemu formátu 2.ligy západ,
kedy všetky mužstvá odohrajú súťaž dvojkolovo systémom „ každý s každým“.
Do dnešného dňa naše mužstvo odohrali
už 19 zápasov a iba raz sme okúsilo trpkosť
prehry. Aj vďaka tomu je na čele tabuľky so 6
bodovým náskokom na druhé Bánovce nad
Bebravou a tretí Trenčín už stráca na naše
mužstvo 8 bodov. Ešte zostáva odohrať 11
zápasov, v hre je teda ešte množstvo bodov,
preto nesmieme poľaviť. Náš cieľ je jednoznačný - získať titul a postúpiť do 1.ligy. Čaká nás
ešte dlhá cesta.
Darí sa presadzovať aj v individuálnych
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štatistikách 2.ligy. Pavol Molnár je jednoznačným lídrom ligy s priemerom 568 kolov na
zápas. V priebežnej „TOP10“ ligy sú ešte Peter
Kollár na 5.priečke s priemerom 549 kolov a
na 6. priečke Juraj Nemček s priemerom 543
zvalených kolov.

Kolkárske turnaje
Na prelome rokov, počas ligovej prestávky
bolo veľmi rušno, keďže sme sa zúčastnili viacerých medzinárodných turnajov družstiev
kde boli hodnotení aj jednotlivci. K tomu ešte
bolo treba stihnúť naše klubové majstrovstvá
jednotlivcov a vrchol sezóny v NR kraji – Majstrovstvá NR kraja jednotlivcov.

GA 24-hodinovka
Zúčastnili sme sa aj na tradičnom medzinárodnom turnaji Galantskej 24-hodinovke,
kde sme štartovali 16.12. krátko po polnoci.
V kategórii jednotlivcov sa v medzinárodnej
konkurencii 128 hráčov najlepšie umiestnil
na 24.priečke Marcel Pastor výkonom 552
kolov. Na tomto turnaji Zdenko Hubálek aj
Marek Brunai po prvý krát oficiálne prekonali
magickú 500-ku. Marek výkonom 506 kolov a
Zdenko svojim osobným rekordom 521 zvalených kolov. V hodnotení 4-členných mužstiev
sme sa umiestnili na 13.priečke k čomu prispel
ešte Stanislav Cintula výkonom 490 kolov.

Vianočný turnaj v Šali
V ten istý deň ale už ráno o 9:00 hralo naše
ďalšie 4-členné mužstvo (D. Pastor, P. Molnár,
J. Nemček, P. Kollár) na medzinárodnom vianočnom turnaji v Šali. Nášmu družstvu sa podarilo vybojovať 3.miesto výkonmi: P. Molnár
548, J. Nemček 558, P. Kollár 551 a D. Pastor 516
zvalených kolkov.

Novoročný turnaj
o pohár starostu obce Rakovice
Na tomto turnaji, ktorý sa hral 3 týždne
nás reprezentovali 2 štvorčlenné mužstvá.
Prvé v zložení D.Pastor(508), M.Brunai(472),
Z.Hubálek(461) a J.Nemček(557) štartovalo
23

ŠPORT
2.1.2018 Úspešnejšie bolo druhé mužstvo,
ktoré štartovalo v posledný deň turnaja 6.1.
v zložení D. Pastor (489), J. Nemček (604), P.
Kollár (568), P. Molnár (555). V konkurencii
119 družstiev sa tento náš tým umiestnil na
27.mieste. V hodnotení jednotlivcov sa najvyššie umiestnil Juraj Nemček skvelým výkonom 604 kolov, čo stačilo na veľmi slušné 28.
miesto v konkurencii až 476 hráčov a hráčok.

ŠPORT

víťaz získava aj putovný pohár starostu obce
Cabaj-Čápor, na ktorého podstavec sa zapíše
meno víťaza a jeho výkon v danom roku. Palino zavŕšil čistý hattrick a je to už jeho celkovo
5. zápis na podstavec, čím sa dotiahol na Jura
Nemčeka aj Marcela Pastora.

Tento skvelý výsledok podčiarkol bronzový Marcel Pastor, ktorý výkonom 554 kolov iba
o jediný kolík zaostal za striebornou priečkou. Obaja postupujú na Majstrovstvá SR,
ktoré sa budú konať v máji pravdepodobne na
novootvorenej kolkárni v Trenčíne.
V kategórii nad 60r. získal svoj prvý titul
majster kraja Stanislav Cintula výkonom 552
kolov, čím si vybojoval účasť na M-SR, rovnako
ako Dušan Pastor , ktorý si výkonom 516 kolov
vybojoval 5. miesto.
V kategórii seniorov nad 50r. získal titul
Juraj Nemček skvelým výkonom 605 kolov, čo
bol zároveň suverénne najlepší výkon celých
majstrovstiev NR kraja.

Letná rekonštrukcia
kolkárne
V letných mesiacoch si určite mnohí
všimli stavebný ruch na budove kolkárne a jej
blízkom okolí.
Najprv sa podarilo členom kolkárskeho
oddielu svojpomocne upraviť bezprostredné
okolie kolkárne a pripraviť ju na ďalšiu fázu
rekonštrukcie. Podarilo sa odstrániť zo spodnej časti múrov nánosy zeminy, burinu a doplnením izolácie ochrániť múry kolkárne od
ďalšieho prenikania vonkajšej vlhkosti. Okolie
stien a celý priestor medzi kolkárňou a plotom
areálu, ktorý bol pôvodne husto zarastený
burinou je teraz pokrytý vrstvou štrku, ktorá
odvádza vlhkosť mimo stien budovy a bráni
prerastaniu buriny.

Majstrovstvá oddielu – medailisti zľava:
M. Pastor, P. Molnár, J. Nemček
Zľava:
M. Brunai, Z. Hubálek, J. Nemček, D. Pastor

Majstrovstvá NR kraja
jednotlivcov
KK Tlmače boli pre tento rok usporiadateľom Majstrovstiev NR kraja jednotlivcov,
ktoré sa hrali počas 5.1. a 6.1.2019 v Žarnovici.
A pre náš klub to bol najúspešnejší ročník
– doslova „zlatá žatva“, keď naši hráči vyhrali
všetky kategórie, v ktorých sme štartovali. V
najsilnejšie obsadenej kategórii mužov získal
svoj prvý titul majster kraja Martin Nemček
výkonom 571 kolov.

Medailisti v kategórii seniorov nad 60r. zľava:
J. Gálet (Tlmače), S. Cintula, J. Adamčík
(Preseľany)

Zľava:
P. Molnár, P. Kollár, D. Pastor, J. Nemček

Majstrovstvá oddielu:
22.12.2016 dva týždne pred krajskými
majstrovstvami sa konali aj naše oddielové
majstrovstvá na našej kolkárni v Cabaji.
Majstrovstvá oddielu sa už tradične hrali v
„kráľovskej“ disciplíne na 200 hodov združených. Titul majstra oddielu obhájil minuloročný víťaz Pavol Molnár výkonom 847 kolov,
vicemajstrom po veľmi vyrovnanom súboji sa
stal opäť Juraj Nemček výkonom 841 kolov a
bronzovú medailu získal Marcel Pastor výkonom 817 kolov. Už od roku 2001 je tradíciou, že
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Medailisti v kategórii seniorov nad 50r. zľava:
J. Šumeraj (Tlmače), M. Nemček, M. Pargáč
(Preseľany)
Medailisti v kategórii mužov zľava:
D. Kuzma (Preseľany), M. Nemček, M. Pastor

Všetky aktuálne výsledky si naši priaznivci nájdu na oficiálnej stránke SKoZ www.kolky.sk

Ďalšou etapou bola strecha, ktorá bola
dlhodobo v havarijnom stave a desaťročiami
poškodená strešná krytina, cez ktorú zatekalo. Za pomoci obecného zastupiteľstva sa
podarilo zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu
strechy, vymeniť strešnú krytinu a aj tepelnú
izoláciu stropu.
Poslednou fázou bolo kompletné zateplenie obvodových múrov kolkárne, vrátane
novej fasády. Túto časť rekonštrukcie už
kompletne zabezpečili členovia oddielu svojpomocne. Za množstvo brigádnických hodín
patrí obrovské uznanie všetkým členom,
ktorí tu naozaj makali, no predovšetkým však
dvom hlavným ťahúňom a organizátorom tejto veľkej rekonštrukcie - Dušanovi Pastorovi a
Jurajovi Nemčekovi.
Členovia kolkárskeho oddielu touto cestou
ďakujú obecnému zastupiteľstvu a tiež sponzorom, ktorý pomohli zapožičaním techniky
alebo materiálom na rekonštrukciu.
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VÝZVA

POZVÁNKA

POZOR HĽADÁ SA NAJLEPŠÍ Z NAJLEPŠÍCH!
Sú medzi nami. So svojimi úspechmi, o
ktorých my ostatní nevieme. Nájdite ich.
Nominujte ich.
Chceme ich odmeniť. Chceme ich ukázať.
Chceme, aby ostatných motivovali svojimi
úspechmi.

Použite formulár uverejnený v časopise,
vyplňte ho a hoďte do označenej krabice na
Obecnom úrade v Cabaji, v KD Čápor alebo
pošlite mail na kultúra@cabajcapor.sk do 30.
6. 2019.
Vyhlasovateľom súťaže je Komisia pre mládež,
kultúru a šport pri Obecnom zastupiteľstve v
Cabaji-Čápore.

Po prvýkrát chceme vyhlásiť anketu o šikovného občana našej obce. Toho Najlepšieho z
najlepších. Môže to byť dieťa, študent, dospelí. Víťaz z každej kategórie a absolútny víťaz
Môže vynikať v akejkoľvek oblasti: šport, prí- bude verejne odmenený starostom na
rodné vedy, jazyk, umenie (tanec, spev, hra na Dňoch obce 31.8 a 1.9.2019.
nástroj), dramatika, výtvarná oblasť…
-KUKO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Formulár do ankety: Najlepší z najlepších
Údaje o nominovanom
Meno a priezvisko:

Autoškola PANTER

Vek:
Kategória:
Dosiahnuté úspechy:

Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B, B96 a BE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Formulár do ankety: Najlepší z najlepších
Údaje o nominovanom
Foto: Pavol DegloviĀ

Meno a priezvisko:

ZĹAVA
PRE VAŠU
OBEC
Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł
ʊ Infolinka: 0905 554 888
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Vek:
Kategória:
Dosiahnuté úspechy:

