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Môj starký, nacista je príbehom o tieãoch
udalostí, ktorých pripomenutie malo zostaù
navždy zahrabané v jame minulosti.
Teri Oakletová sa presùahovala do
Silver Spring za svojím starým otcom
Christopherom Parkerom po tom, ¹o ovdovel.
Náhle je konfrontovaná záujmom agentov
FBI. Nechápe, ¹o sa deje, a zatiaÛ ani
len netuší, že vyšetrovací tím už naplno
rozbehol preverovanie informácie, podÛa
ktorej by Christopher Parker, jej milovaný
starký, mohol byù hÛadaným nacistickým
vojnovým zlo¹incom Lutzom Duffekom,
odsúdeným v neprítomnosti na smrù.
Knižný titul nájdete na:

www.martinus.sk a v kamennom obchodíku
Kníhkupectvo VIERA , Kmeùkova 26 Nitra

Chcete sa zbaviť
starých kníh, novín,
časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609
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Editorial
Vážení občania ,
jar je obdobie, kedy sa prebúdza príroda, teplé slnečné lúče nás
lákajú do záhrad, vtáčkovia nás
prebúdzajú svojim štebotom.
Upratujeme si okolie nielen
svojich domovov, ale nie je nám
ľahostajné ani okolie našej obce.
V čase keď čítate tento článok je
už po brigáde pri príležitosti Dňa
Zeme, ktorá sa konala 13. 4. pripravená starostom
obce v spolupráci s poľovnými združeniami Bagár
a Cedron. Správajme sa k svojmu okoliu tak, aby zostávalo pekné aj pre iné generácie.
V tomto jarnom čísle Obecných novín, ktoré práve
držíte v rukách, sa dočítate nielen o spomienkach
na predošlé fašiangové obdobie, ale dočítate sa aj o
akciách pripravovaných kultúrnou komisiou a divadelným súborom Família, ktoré sa uskutočnia v apríli,
máji a začiatkom júna:
Začíname stavaním májov, ktoré sa bude konať
dňa 30. apríla ako každý rok. Stretneme sa pred OcÚ o
18,00 hod. Bližšie informácie budú na plagátoch a na
web stránke obce.
Dňa 12. mája bude slávnostná besiedka pri príležitosti Dňa matiek so začiatkom o 16,00 hod. Na
besiedke vystúpia detičky z oboch MŠ ale aj SESTRY
BACMAŇÁKOVÉ, preto neostaňte doma, ale príďte
sa zabaviť do kultúrneho domu.
Divadelný súbor FAMÍLIA na 2. júna pripravuje
pokračovanie ságy rodiny Čabíkovej a dňa 19. 5.
budú reprízovať hru z minulého roka JEDNA TETA
A 5 STATOČNÝCH v Kultúrnom dome Čápor.
Dňa 8. júna spoločne oslávime vo veľkom štýle
MDD na veľkom ihrisku FC Cabaj-Čápor. Dúfajme, že
tento rok nám to počasie dovolí (nie ako minulý rok,
kedy bola akcia presunutá do KD). No ale s počasím
nie sú žarty, tak preto musíme len dúfať.
O všetkých pripravovaných akciách sa dozviete
z obecného rozhlasu, na web stránkach obce, na fb
obecné noviny, ale aj na plagátoch. Príďte podporiť, či
už svojim potleskom divadelníkov, alebo svojou účasťou na pripravovaných akciách.
Prajem príjemné čítanie.
Iveta Ballayová ,
šéfredaktorka

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Vážení spoluobčania ,
V soboru 13. apríla
2019 sa konala ďalšia, v poradí už siedma brigáda,
zameraná hlavne na likvidáciu čiernych skládok
v chotári, ale aj na okrajoch zastavaného územia,
našej obce.
Chcem aj touto cestou
poďakovať všetkým, ktorí prišli a svojou prácou prispeli k naplneniu základnej myšlienky
tohto podujatia, organizovaného každoročne
pri príležitosti „Dňa Zeme“, ktorou je „udržanie čistého a tým aj krajšieho a hlavne
zdravšieho chotára našej obce“ ako súčasti
životného prostredia nás, ale aj detí našich
detí a generácií, ktoré prídu po nich...
Tento rok sa nás zišlo úctyhodných 127
(a to nepočítam žiakov oboch základných
škôl, ktorí už v piatok 12. apríla vyčistili okolie
svojich základných škôl a niektoré ulice v obci). Zastúpené boli všetky vekové kategórie a
všetky spoločenské a športové organizácie,
združenia a kluby.

Z PRACOVNÉHO KALENDÁRA STAROSTU

Tí, ktorí sa takejto brigády zúčastnili po
prvýkrát, neverili vlastným očiam, čo všetko
sa na „čiernych skládkach“ v našom chotári
nájde a v akom množstve. Vo vzájomnom
rozhovore s týmito ľuďmi mi viacerí dali za
pravdu, že dnes už naozaj nikto nie je odkázaný na to, aby odkladal odpad inam, ako na
zberný dvor a nevideli problém ani v tom, že
zberný dvor nie je otvorený v sobotu... Všetko je to o nás, o ľuďoch a o tom, čo máme
v hlavách...
Od budúceho čísla našich obecných novín
sa problémom s odpadmi budeme venovať
pravidelne a systematicky. Do času kým začneme s takouto osvetou, chcem Vašu pozornosť upriamiť na webovú stránku spoločnosti
Natur-pack a.s., ktorá je pre Ponitrianske
združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, a tým aj pre našu obec od 1.
januára 2019 novým partnerom v oblasti triedeného zberu odpadov (www.naturpack.sk).
Verím, že na tejto stránke nájdete viacero
zaujímavých informácií a možno aj odpovedí
na Vaše otázky.
S úctou

Jozef Ligač,
starosta obce

VÝZVA
na odstránenie prekážok z verejných priestranstiev
Vážení spoluobčania,
dovoľujem si Vás upozorniť na to, že svojvoľné umiestňovanie prekážok a zábran na
pozemkoch obce, teda aj na takých, ktoré sa nachádzajú medzi miestnymi komunikáciami
alebo cestami a nehnuteľnosťami občanov, pričom prekážkami sa chápe napríklad umiestňovanie kameňov, kolov, ohrádok a podobne, je obcou posudzované ako neoprávnené zabratie verejných priestranstiev a zároveň aj nepovolené umiestňovanie prekážok na nich.
Upozorňujem, že takéto konanie je priestupkom podľa zákona o priestupkoch, za ktorý
môže byť uložená pokuta do 300 € a priestupkom podľa cestného zákona, za ktorý môže byť
uložená pokuta do 330 €.
V súvislosti s tým vyzývame občanov, ktorý neoprávnene zabrali verejné priestranstvo
a bez povolenia umiestnili prekážky na ňom, aby tieto prekážky odstránili z nehnuteľností
obce do 30. júna 2019.
V prípade nerešpektovania tejto výzvy do stanoveného termínu bude obec ďalej postupovať v súlade so zákonom.

Jozef Ligač,
starosta obce
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Vážení občania, v tejto rubrike sa
snažím priblížiť Vám obsah niektorých
pracovných dní, o ktorých si myslím, že ich
obsah, by Vás mohol zaujímať, alebo Vám
priblížiť to, čo sa v obci rieši a pripravuje.
Uplynulý týždeň sa celý niesol v znamení
prípravy:
- zámerov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- v príprave ďalších žiadostí o nenávratné finančné prostriedky (NFP) v rámci aktuálnych
výziev
- prípravy pracovného a riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Okrem toho:
13. 2. 2019
- účasť na výročnej členskej schôdzi základnej
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
15. 2. 2019
- stretnutie so zástupcom Prima banky a.s. za
účelom predstavenia nového regionálneho
pracovníka a nových produktov banky
- stretnutie so zástupcom Slovenského zväzu
chovateľov za účelom možnosti zrealizovať
preteky králikov „Králičí hop 2019“
19. 2. 20196
- pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti M. B. M. – realizátorom rekonštrukčných prác na štátnej ceste II. triedy 562 Nitra
– Šaľa
20. 2. 2019
- stretnutie so spracovateľmi žiadosti o NFP
k výzve Environmentálneho fondu na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov
(rekonštrukcia MŠ Cabaj)
- stretnutie s členmi volebných okrskových
komisií k prezidentským voľbám - zloženie
sľubu
- návšteva v domácnosti p. Gombíkovej, pri
príležitosti jej životného jubilea
25. 2. 2019
- stretnutie s projektantom k zámeru stavebných úprav námestia a rigolov v časti Čápor
- jednanie s p. Husárom o možnosti uvoľnenia
časti pozemku a súhlasu so zmenou hranice
pozemku a oplotenia v súvislosti s vybudovaní
lávky cez potok ako účasti chodníka „Klzová
– Domovina“

28. 2. 2019
- konzultácia so spracovateľmi projektovej
dokumentácie „vodozádržných opatrení“
v zastavanej časti obce, v areáloch obecných
budov (ZŠ Cabaj, kaštieľ Cabaj, ZŠ Jána Domastu, MŠ Čápor)
4. 3. 2019
- pracovné stretnutie so zástupcami Okresného úradu v Nitre, odbor starostlivosti o životné prostredie, vo veci riešenia podania vo veci
„čiernych skládok“ v časti Čingov
- účasť na pracovnom stretnutí poslancov
obecného zastupiteľstva. Prezentácia rozsahu
III. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia,
prerokovanie a doplnenie návrhu Zámeru
PHSR na rok 2019
5. 3. 2019
- účasť na seminári Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Nitre k aktuálnym projektom
ÚPSVaR
6. 3. 2019
- stretnutie so zástupcami vodohospodárskeho podniku vo veci „čiernych skládok“ odpadu
v časti Čingov.
9. 3. 2019
- účasť na „Stolnotenisovom turnaji o pohár
starostu obce Cabaj – Čápor“ organizovaného
miestnym stolnotenisovým klubom
11. 3. 2019
- jednanie na Krajskom pamiatkovom úrade
Nitra vo veci plánovaných stavebných prác a
opatrení v kaštieli Cabaj
13. 3. 2019
- účasť na výročnej členskej schôdzi Základnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých
Cabaj – Čápor
14. 3. 2019
- jednanie so zástupcami spoločnosti
Drevstav, vo vecivýstavby sociálnych zariadení na miestnych cintorínoch, ako prístavby k
domu smútku
18. 3. 2019
- konzultácia so spracovateľom projektovej
dokumentácie na výstavbu lávky cez potok
ako súčasti chodníka „Klzová – Domovina“

5

Z PRACOVNÉHO KALENDÁRA STAROSTU
19. 3. 2019
- rokovanie s právnym zástupcom obce vo veci
súdneho sporu so spoločnosťou STING ITEC
Real s. r. o. a aktuálnych právnych problémov
20. 3. 2019
- účasť na zasadnutí Rady Nitrianskeho regionálneho ZMOS
21. 3. 2019
- jednanie so zástupcami spoločnosti Hydrotech s.r.o. vo veci plánovaných prác na
ČOV - jednanie so spracovateľmi projektovej
dokumentácie na III. etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia, po doplnení pripomienok
poslancov z pracovného stretnutia OZ

REKLAMA

a obcou Cabaj – Čápor
2. 4. 2019
- rokovanie v Slovenskej záručnej a rozvojovej
banke o možnosti prehodnotenia podmienok
úverovej zmluvy č. 223837-2014 zo dňa 4. júna
2014
5. 4. 2019
- stretnutie s p. Šatkovou, obyvateľkou novej
časti osady „Nový Cabaj“ vo veci ďalšieho postupu obce po ukončení súdneho sporu medzi
spoločnosťou STING ITEC Real s. r. o. a obcou
Cabaj – Čápor

25. 3. 2019
- účasť na zasadnutí OZ

8. 4. 2019
- stretnutie so zástupcom spoločnosti Perry
soft s r. o. vo veci mobilnej informačnej aplikácie pre občanov

26. 3. 2019
- jednanie s p. Šuvadovou o ďalšej možnej
spolupráce obece a OZ Monika v oblasti sociálnych služieb

9. 4. 2019
- jednanie s p. Hulínom, spracovateľom verejného obstarávania na dodávku prác III. etapy
rekonštrukcie verejného osvetlenia

28. 3. 2019
- účasť na stretnutí zástupcov obcí zapojených
do národného projektu „Take away“ organizovaného úradom splnomocnenca vlády pre
rómske komunity

10. 4. 2019
- stretnutie s členmi okrskových volebných
komisií pre voľby do Europarlamentu 2019
(zloženie sľubu)

1. 4. 2019
- účasť na súdnom pojednávaní v súdnom spore medzi spoločnosťou STING ITEC Real s. r. o.

11. 4. 2019
- účasť na zasadnutí snemu Nitrianskeho regionálneho ZMOS

Vážení spoluobčania,
v týchto dňoch sú Vám doručované do domácností rozhodnutia o vyrubení dane
z nehnuteľností a rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad. V súvislosti
s tým si Vám dovoľujem dať do pozornosti, že vyrubenú daň a poplatok ste povinní
uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti doručených rozhodnutí.
Ihneď po uhradení poplatku za komunálny odpad si môžete vyzdvihnúť v pokladni
obecného úradu nové nálepky na smetné nádoby.
V prípade platieb poštovou poukážkou alebo cez internet banking nezabudnite
uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený na rozhodnutí.
Ing. Marta Dolníková
správca dane
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„Realitná kancelária Directreal Exkluzív so sídlom v Nitre
zabezpečí služby ohľadom domov, bytov a pozemkov nachádzajúcich sa
v obci Cabaj - Čápor, ako predaj, majetkové vysporiadanie, ohodnotenie,
právne služby a geodetické zamerania.
Pre viac informácií volajte
p. Jarmilu Galovičovú na čísle 0905 120 216.“
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Oslava
fašiangov
Fašiangy sú už za nami, ale nedá mi
trošku sa k nim vrátiť, pokiaľ to mám čerstvé
v pamäti. Fašiangy sa končia popolcovou stredou, ale predtým je sobota, ktorá bola naozaj
veľmi veselá a fašiangová. Od tretej hodiny
prinášali šikovné gazdinky napečené šišky
a fánky, odovzdávali ich členkám kultúrnej
komisii Evke Dankovej a Veronike Kováčovej,
ktoré ich označili číslom aby ich porota mohla
zhodnotiť. Tento rok sa porota natrápila, veď
ochutnať 15 druhov šišiek a 9 druhov fánok je
naozaj fuška.
Porota si počínala profesionálne a zhodnotili nasledovne:

Cenu za najoriginálnejšiu fašiangovú dobrotu získala Libuška Kolenčíková.
Porota odkazuje:
,,Všetkým gazdinkám by sme udelili prvé
miesto.“
Sála bola krásne vyzdobená zásluhou
Natálie Pristachovej za čo jej veľmi pekne
ĎAKUJEM.

Po oceňovaní gazdiniek nasledovala tombola: touto cestou vyslovujem VEĽKÉ ĎAKUJEM sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly: starosta obce Ing. Jozef Ligač, Divadelný
súbor Família, Stavebná fi rma+ klampiarstvo
Lušňák + Kováč, KSM-papiernictvo Ľ. Ligač,
Obchodík A+M, Spevokoly Úsmev a Nádej, ZO
ZZP, Skautský oddiel Alfy a Omegy, predseda
Kult. komisie Ján Pastor, Lekáreň Avena Aneta
Tomanová, Kolkársky klub Cabaj-Čápor, Klub
priateľov dobrého vína Cabaj-Čápor, Farebný
svet sviečok Zuzka a Michal, Stolnotenisový
klub Cabaj-Čápor, Ing. Pavol Lehoťák, Klaudia
a Peter Bosákoví, FC Cabaj-Čápor, Kvetinárstvo Ján Blaškovič, Kaviareň na Fraštackej.
O občerstvenie sa postaral Andrej Bučko a
obsluhu zabezpečili kvetinky za čo im patrí
tiež srdečná vďaka.

Fašiangy sa končia popolcovou stredou,
basa je pochovaná a o 40 dní po Veľkej noci sa
znova môže rozozvučať. Táto akcia sa tešila
veľkej pozornosti vás milí spoluobčania, čoho
dôkazom bola aj veľká účasť. A my v kultúrnej
komisii sa tešíme s vami pretože to robíme pre
vás. O rok dovidenia. (v čase keď čítate tieto
riadky už basa znova ožíva).

-IB-

V kategórii o naj-šišku získala prvé miesto
Jolka Brunaiová, druhé Janka Díčerová a tretie miesto Gabika Lieskovská.

V kategórii o naj-fánku získala prvé
miesto Irenka Kubáňová, druhé Evka Vachulíková a tretie miesto Zuzka Kubáňová.
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Moderátorka celej akcie bola Anna Mária
Závodníková, ktorá nás sprevádzala hovoreným slovom a zároveň s účinkujúcimi robila
krátke rozhovory. A tak sme sa dozvedeli
odkiaľ bola hudobná skupina BETTER TIME
– z Hlohovca. Rozveseľovali nás hudobnými
kolečkami ako sa patrí. Spevokoly sa nedali
zahanbiť a potešili nás svojimi vtipnými scénkami. Spevokol Nádej scénkou ,,Spomienky“,
spevokol Úsmev ,,Rozprávkou o 12-tich mesiačikoch“ a tento rok sa prvý krát predstavili
ako hosťky členky ZO ZZP scénkou ,,Cigáni
idú do neba“. Spevokol Nádej sa zhostil aj
úlohy basu pochovať. Ďakujeme za krásny
program hostia vás ocenili potleskom.
9
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Zo života ZO ZZP

Spomienky na fašiangy
Po ukončení vianočných sviatkov začína
obdobie zábav, plesov a karnevalov zvané
,,fašiangy“. V tomto období sa konajú zabíjačky, pečú sa fašiangové dobroty šišky a fánky.
Nemôže chýbať ani pochovávanie basy, ktoré
je predznamením pôstneho obdobia. Začína
sa popolcovou stredou, ktorá sa tiež nazýva
škaredá streda.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

KS ZZP NsK Ing. Ľ. Štefanková a D. Bačinská,
predstavitelia obce pán starosta Ing. J. Ligač a
prednosta úradu Ing. J. Slíž, ďalší hostia Ing.
A. Oravcová, A. Kolečáni – predseda Jednoty
dôchodcov našej obce, Mg. N. Šponiarová terénna sociálna pracovníčka našej obce.
Zablahoželali sme jubilantom sedemdesiatnikom: Ľudovít Kolenčík, Rudolf Gubica,
Darina Orlíčková, osemdesiatnikom Mária
Cintulová, Mária Paľovčíková, Terézia Karvaiová a obdarili sme ich darčekom. Ďakovný list
za sponzorovanie našich akcií sme odovzdali
Ing. J. Ligačovi, Ing. A. Oravcovej, J. Blaškovičovi, J. Zaťkovi, A. Kolenčíkovi, Zariadeniu pre
seniorov Monika – Pereš. Ďakujeme tiež pani
Viere Korgovej za sponzorský dar na rok 2019.

„Pomôž ak môžeš“
Naše členky prispeli do ,,krabičky pôstu“,
ktorej výťažok sa použije na pomoc africkým
deťom.

Výbor ZO ZZP

My sme si pripravili fašiangy v klube.
Lydka Zaťková nám napiekla šišky, Irenka
Kubáňová fánky. Nechýbala ani dobrá zábava.
Spievali sa piesne a členky výboru pripravili
program v podobe scénky ,,Sida a jej rodina“.
Všetci sa na nej zabávali a Sida vyveštila prítomnému starostovi obce budúcnosť. Možno
to vyjde. ?
Programom ,,Cigáni idú do neba“ sme
prispeli k dobrej nálade aj pri pochovávaní
basy v kultúrnom dome, kde prebiehala i
súťaž o najlepšiu fašiangovú dobrotu. Aj tu
sa našim členkám darilo: Jolka Brunaiová
získala I. miesto v súťaži o najlepšiu šišku a
Irenka Kubáňová I. miesto v súťaži o najlepšiu fánku.

Výročná členská schôdza
Dňa 13. 3. 2019 sa konala výročná členská
schôdza, na ktorej sa hodnotila činnosť základnej organizácie za rok 2018 a predniesol
sa plán na rok 2019. Zúčastnili sa ho i hostia
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Dobrovoľné darcovstvo
krvi – Miestny spolok
Slovenského Červeného
kríža Cabaj v Cabaji-Čápore.
Slovenský Červený kríž sa radí medzi národné spoločnosti, ktoré si zodpovedne plnia
povinnosti vyplývajúce z Medzinárodného
humanitárneho práva chrániaceho život a
ľudskosť.
Svoju činnosť riadi a rozvíja na základe
siedmych základných princípov Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca: ľudskosť, nezávislosť, nestrannosť, jednotnosť,
neutralita, svetovosť a dobrovoľnosť.
Činnosť Miestneho spolku SČK Cabaj v
Cabaji-Čápore je orientovaná na skvalitnenie
vnútorného života a posilnenie zdravotníckej
a sociálnej činnosti.
V pláne činnosti máme zakotvené organizovanie spoločných dobrovoľných odberov
krvi, získavanie prvodarcov a dobrovoľných
bezpríspevkových darcov krvi. Tejto aktivite venujeme mimoriadne veľkú pozornosť.
Dvakrát do roka naši dobrovoľní darcovia

urobia všetko preto, aby
ich kroky opakovane
viedli dnes už do mobilného odberového miesta.
Tam v tichu odovzdali
kus seba z lásky k človeku, bez nároku na odmenu, s jedinou pohnútkou
– pomôcť trpiacemu.
Takýmto dňom bol
aj 26. marec 2019. Dvadsaťdva darcov nastavilo
svoje žily, aby z nich vytiekla vzácna, červená,
životodarná, zatiaľ ničím
nenahraditeľná tekutina,
najcennejší dar – dar krvi, ktorý putuje do
tiel iných ľudí – chorých ľudí, ktorým svojou
krvou pomáhajú prinavrátiť zdravie a mnohokrát zachrániť život. V tom je príkladná
ich ľudskosť, veľkosť a sila. V tento deň sme
zaevidovali aj troch prvodarcov. Vítame ich
vo veľkej rodine darcov krvi a veríme, že ich
rozhodnutia boli tie najsprávnejšie.
Na stretnutie darcov krvi usporiadaného
Miestnym spolkom SČK Cabaj v Cabaji-Čápore, starosta obce Ing. Jozef Ligač pozval päť
nových držiteľov Zlatej plakety prof. MUDr.
Janského za účelom vyjadrenia vďaky, zápisu
do pamätnej knihy obce a odovzdania pozornosti od predstaviteľov obce. Boli to nasledovní darcovia krvi:
Milan Korgo
Juraj Kováč
Martina Marciová
Mgr. Zdenko Svoreň
Peter Srňánek

Vážení darcovia, patrí Vám úprimné poďakovanie za Vaše rozhodnutia zúčastniť sa
spoločného mobilného odberu krvi v našej obci.
Právom Vám patrí prívlastok „vzácni ľudia“.
Ešte raz úprimná vďaka za najvyšší akt ľudskosti, za prejav spolupatričnosti.
Vyhodnotenie darcovstva krvi za rok 2018:
Spoločných dobrovoľných odberov krvi sa
zúčastnilo 46 darcov z toho prvodarcov boli
4 darcovia.
Darcovia ocenení plaketami - 21 darcov.
Bronzová plaketa MUDr. Janského - 10 darcov.
Strieborná plaketa MUDr. Janského - 6 darcov.
Zlatá plaketa MUDr. Janského - 5 darcov.
V našom spolku k 31.12.2018 máme evidovaných 225 darcov s oceneniami.
Medaila MUDr. Kňazovického - 2 darcovia.
Diamantová plaketa MUDr. Janského - 6 darcov. Zlatá plaketa MUDr. Janského - 52 darcov.
Strieborná plaketa MUDr. Janského -56 darcov. Bronzová plaketa MUDr. Janského - 109
darcov.
Na stretnutí darcov krvi sme
si pripomenuli založenie Svetovej
organizácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca a 100. výročie
založenia Československého Červeného kríža /6.2.1919/.
Prierez históriou Československého a Slovenského Červeného
kríža bude k nahliadnutiu na oznamovacej tabuli pri Obecnom úrade
Cabaj-Čápor.
Do pozornosti darcom krvi:
Jesenný mobilný ober krvi je
naplánovaný na 12. septembra
2019.
-EK11
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Divadlo Família
V marci naštudoval divadelný súbor Família hru, ktorá sa líši svojim zameraním od
ostatných. Divadelníci naštudovali drámu
pod názvom ,,Povedz, že som pekná“. Hra nebola vhodná pre detských divákov, ale aj napriek
tomu (alebo práve preto) sa páčila. Autor Ľuboš Benčík o nej povedal:
„Je to hra o ľudských vlastnostiach v rôznych
životných situáciách. Je v nej zdôraznené hlavne
to, že šťastie a spokojnosť má pre každého človeka iný rozmer. Niekto hľadá zlato a peniaze
aby bol šťastný a niekto túži iba po tom, aby raz
našiel to, čo raz v živote, možno aj vlastnou
vinou, stratil. Hra nikoho neodsudzuje iba
nastavuje zrkadlo dnešného sveta.“

V máji pripravujeme reprízu Teta a päť
statočných a na jún chystáme pokračovanie
rodiny Čabíkovej. Divadelníci sa tešia na vašu
účasť, príďte ich podporiť svojim potleskom.
-IB-

Vidlák market
po druhýkrát
Prvá aprílová nedeľa patrila pokračovaniu
akcie s názvom Vidlák market. Produkty z
domácej výroby našich predajcov, palacinky,
kávička, zábavný program a najmä príjemná
atmosféra spríjemnila nejednému z nás popoludnie.

Vieme, že drvivá väčšina našich návštevníkov so sebou vezme aj svojich najmenších a
preto tak ako naposledy, aj teraz sme pre deti
pripravili detský kútik, ktorí si mnohí pochvaľovali. Nebolo to však to jediné, čo deti rozveselilo. Bohatý sprievodný program otvoril
Klaun Enriko, po ňom nasledovalo vystúpenie
DFS Cendronček, ktorý symbolicky pochoval
Morenu a potom nasledovala azda najsladšia
súťaž vôbec – zdobenie a jedenie palaciniek.
Taký nedeľný zákusok pre všetky generácie☺.
Naše poďakovanie patrí nielen všetkým
predajcom, ktorí prišli a strávili s nami nedeľné popoludnie, ale aj kultúrnej komisii, ktorá
sa do organizácie druhého podujatia Vidlák
marketu pustila spolu s nami. Nesmieme
zabudnúť na skvelú a šikovnú moderátorku
Annamáriu, ktorá sa zhostila tejto úlohy s
ľahkosťou a profesionalitou.
Poďakovanie patrí aj celému organizačnému tímu, ktorý sa udalosť od udalosti snaží,
aby bol ten nasledujúci Vidlák market úspešný
a aby sa konečne mohlo povedať, že aj v našej
obci sa „niečo“ deje.
Ale bez hojnej účasti vás, návštevníkov
marketu, by to nebolo ono. Utvrdzuje nás to
v tom, že sme sa vydali správnym smerom a
dávame si záväzok, aby sme boli lepší a vy sa
cítili vždy príjemne. Ak ste z nejakého dôvodu
nemohli prísť, budeme sa na vás tešiť v treťom
pokračovaní v lete. Sledujte nás na Facebooku
alebo na Instagrame a dozviete sa viac!
-VK-

Šašo Enrico
Od prvého Vidlák marketu už ubehol nejaký ten čas, počas ktorého sme nezaháľali a
snažili sa vyladiť program tak, aby sa bavil
každý bez ohľadu na vek či záujem, s ktorým
na Vidlák market prišiel. Pred vchodom do
budovy nášho kultúrneho domu vás čakal mäsiar s domácimi zabíjačkovými špecialitami,
ktoré isto rozvoniavali široko ďaleko. Ak ste
sa dostali dovnútra, okrem čerstvo namletej
a pripravenej kávy na vás čakali domáce
koláčiky a to hlavné, prečo sme Vidlák market pripravovali – predajcovia s tovarom od
výmyslu sveta. Veríme, že si každý prišiel na
svoje a odniesol si niečo pekné (alebo voňavé,
či chutné) domov.
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DFS Cedronček a pálenie moreny

Nazdobené palacinky

Detský kútik na vidláku

Zdobenie palaciniek

Šašo v akcii
13

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

STK - Cabaj-Čápor informuje

Klubový turnaj
4. ročník

Vážení športoví priaznivci, fanúšikovia, priatelia. Už po štvrtýkrát sme si zmerali sily na tradičnom „Klubovom turnaji“
v stolnom tenise.
Je to udalosť, na ktorú sa všetci tešíme
nakoľko to organizujeme každý rok pred najkrajšími sviatkami roka – Vianocami. Tento
rok to vyšlo na dátum 22.12. 2018. Keďže ako
Klub existujeme a fungujeme len štvrtý rok
tento turnaj sa teší veľkej obľube nielen u
hráčov, ale i priaznivcov. Je to také vyvrcholenie a zmeranie si síl medzi sebou. Chalani to
berú vážne a svedomite sa pripravujú počas
tréningov, ale aj na zápasoch v lige. Vždy to
býva udalosť, ktorú pripravujeme sami a preto ideme do posledných detailov, aby to bolo
na úrovni. Posledný ročník sa zúčastnilo 21
hráčov, čo bolo super. Boli sme rozdelení do
4. skupín: A,B,C, D., kde bojovali chlapci ako
o život. Hralo sa systémom najviac víťazstiev
v skupine, ten postupuje tzv - pavúk. Po skončení zápasov jednotlivcov sa tešia obľube aj
štvorhry, kde je dôležitá spolupráca dvoch
hráčov za stolom, koncentrácia a samozrejme
aj to šťastie. Tento rok sa víťazom už po druhý
krát stal hráč „A“ mužstva M. Pútnik, druhý
bol M. Holec, tretí M. Valovič, štvrtý D. Ondrisek. Vo štvorhrách sa víťazmi stali M. Pútnik a
O. Páleník, druhý skončili Š. Ondrisek, Š. Bíro,
tretí P. Švelan, V. Basťovanský a na štvrtom
mieste J. Polakovič, R. Bajan.
Po zápasoch bolo postarané o občerstvenie, ktoré nám pripravil A. Bučko, začo mu
patrí vďaka. Zároveň sa chceme poďakovať
hlavnému sponzorovi fi rme FELBERMAYER
v zastúpení G. Korgu, Firme FORMEDIA v
zastúpení G. Korgu. a aj všetkým sponzorom
vyslovujeme veľké ďakujeme. Tiež nesmieme
zabudnúť aj na hráčov, ktorí svojou troškou
prispeli do cien, aby obohatili pestrosť a kvalitu, nebudem tu všetkých menovať, ONI vedia.
Chcem zaželať Klubu STK – Cabaj-Čápor,
hlavne veľa úspechov v novom ročníku súťaže
2019-2020, hráčom a sponzorom pevné zdravie, spoluprácu s OcÚ a veľa zdaru v osobnom
aj športovom živote.
Ešte raz všetkým „ďakujeme“.
Podpredseda
P. Švelan
14
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Radostná udalosť

budnúť poďakovať sponzorom M. Ďuriš, Ing.
P. Lehoťák, J. Pastor, STK Cabaj- Čápor. Veľká
vďaka našim zapisovateľkám V. Kompasovej,
V. Kováčovej.

Putovný pohár starostu obce
zostáva doma
V sobotu 9.3. 2019 v našej obci organizoval STK Cabaj-Čápor stolnotenisový turnaj o
pohár starostu obce v spolupráci s kultúrnou
komisiou. Začínalo sa hrať o 10, 00 hod.

sa načo pozerať. Vo finále sa stretli domáci
odchovanci, a to Leonard Levický a Šimon
Polakovič. Šťastnejší bol Leonard Levický
v pomere 3:2. Chalani ukázali veľký progres
a oplatí sa s nimi pracovať.
1. Leonard Levický
2. Šimon Polakovič
3. Lukáš Ištokovič

V kategórii mladšie žiačky sa umiestnili veľmi
šikovné dievčatá, ktoré by sa mohli aj v budúcnosti zaoberať týmto pekným športom,
možno raz z nich budú veľké hráčky.
1. Miriam Jančová
2. Dominika Chňapeková
3. Nina Trvalgová

Kategória žien ukázala ako vedia hrať stolný
tenis aj dámy. Tie si to športovo rozdali a každá hrala 3 zápasy.
1. Vanesa Polakovičová
2. Martina Papáyová
3. Zuzana Teľuchová
4. Anna Brunaiová
Kategória mladší žiaci: zúčastnilo sa 11 hráčov, jeden hráč z Nitry, jeden hráč z Rastislavíc. Chalani boli rozdelení do dvoch skupín,
z každej skupiny postúpili 4 najlepší. Bolo

Kategória starší žiaci bola obsadená 14 kvalitnými hráčmi. Najviac sme si sľubovali od
našich hráčov, ktorí reprezentujú našu obec
v C mužstve. Aj keď úpenlivo bojovali, hráči z
Mojmíroviec mali viac šťastia, gratulujeme.
1. Mário Suchý, ŠK Mojmírovce
2. Kevin Kuki, ŠK Mojmírovce
3. Dávid Ondrisek, STK Cabaj- Čápor
4. Šimon Bíro, STK Cabaj- Čápor
5. Ondrej Páleník, STK Cabaj- Čápor
Dvaja naši hráči už túto kategóriu opustia,
dovŕšia 18 rokov, týmto im srdečne gratulujeme a prajeme veľa športových úspechov.
Najlepší hráči a hráčky boli ocenení krásnymi pohármi a diplomami. Ceny odovzdali
pán starosta Ing. Jozef Ligač, predseda STK
Štefan Ondrisek, podpredseda STK Pavol
Švelan.
Všetky deti dostali za účasť sladkú odmenu. Uvarený guláš bol výborný, a týmto A.
Bučkovi ďakujeme. Za sladkosti nesmieme za-

Hlavná súťaž kategória muži: zúčastnilo
sa 36 hráčov. Kvalitní hráči sa tu zišli a prišli
bojovať o pohár starostu obce Cabaj-Čápor.
(hráči z Mojmíroviec, Poľný Kesov, Domino
Nitra, Lehota, Rastislavice, domáci hráči, dvaja hráči z trnavského okresu).
Hráči boli rozdelení do 4 skupín. Z každej skupiny postúpili 4 najlepší. Tí hrali vo
vyraďovacom pavúku teda 16 hráčov, tam sa
prebojovali dvaja domáci P. Švelan a Š. Ondrisek, ktorí sa dostali až do osmičky hráčov.Tam
Š. Ondrisek prehral s D. Bosákom po tuhom
boji v pomere 3:2. Veľká radosť vypukla, keď P.
Švelan vyradil M. Slávika v pomere 3:1.
V semifinále sa stretli domáci hráč P.
Švelan proti D. Bosákovi ŠKP Poľný Kesov, náš
hráč vyhral v pomere 3:2. Bol to zápas, ktorý
spĺňal všetko, čo stolný tenis má mať.
Druhá dvojica minuloročný víťaz I. Hlbočan ŠK Lehota a B. Mesároš jeho kolega ŠK
Lehota vyhral v pomere 3:2.
O tretie miesto sa stretli hráči I. Hlbočan
ŠK Lehota, D. Bosák ŠK Poľný Kesov. Zápas bol
veľmi vyrovnaný a vyhral športovo šťastnejší
D. Bosák v pomere 3:2. Gratulujeme.
Dlho očakávane finále: Domáci hráč P.
Švelan hral proti favoritovi B. Mesárošovi bez
rešpektu. Všetci diváci v kultúrnom dome
povzbudzovali. Zápas mal krásne výmeny, ale
domáci hráč bol tento večer nezastaviteľný.
Vyhral v pomere 3:0. Veľká gratulácia a veľký
potlesk všetkým.
PALKO GRATULUJEME nech ti to vyjde aj na
budúci rok, to ti prajú všetci hráči STK Cabaj-Čápor a priaznivci tohto športu.
V ten večer sa pokračovalo v súťaži štvorhier, prihlásených bolo 10 dvojíc. Domáci hráči sa nestratili v slušnej konkurencii.
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1. M. Slávik, M. Suchý ( Nitra- Mojmírovce)
2. Š. Bíro, D. Ondrisek ( STK Cabaj-Čápor)
3. P. Švelan, Š. Ondrisek ( STK Cabaj-Čápor)
4. V. Sárka, M. Cigánik ( ŠK - Poľný Kesov)
Gratulujeme.
Na záver veľké poďakovanie: pánu starostovi Ing. Jozefovi Ligačovi, obecnému úradu,
kultúrnej komisii, taktiež veľká vďaka pánom
G. Korgovi, V. Pokornému.
Všetkým sponzorom a chalanom STK
veľká vďaka. Srdečne vás týmto pozývame aj
na budúci rok.
S pozdravom predseda STK
Štefan Ondrisek.

Ukončenie sezóny
2018/2019
Vážení športoví priaznivci a fanúšikovia,
chceme sa vám prihovoriť a bilancovať ukončenie súťažnej sezóny 2018/2019. Do súťaže
teda resp. do 7. a 8. Ligy sme všetci išli tak
trochu s malou dušičkou. Stáli sme pred rozhodnutím, či vytvoriť aj mužstvo „C“ a teraz
vieme, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie.
Naše mladé nádeje nás veľmi prekvapili a počínali si veľmi dobre, skončili na peknom „5“
mieste. Musíme pochváliť za bojovnosť týchto
chlapcov: D. Ondrisek, O. Páleník, Š. Bíro, R.
Bajan, R. Danko- zlepšujú sa a tvrdo na sebe
makajú. Chcem tiež poďakovať vedúcemu
mužstva „C“ M. Chňapekovi za ochotu viesť
mužstvo a starať sa aj o celú súťaž, výsledky
a evidenciu.
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Mužstvo „B“ malo ambície potupu z 8. do
7. Ligy, čo sa žiaľ nepodarilo. Mužstvo je silné
pod vedením G. Nemčeka , hráči: J. Polakovič,
M. Telúch, P Ligač, M. Kováč, V. Baštovanský
–chalani bojovali o postup, no niektorí súperi
boli nad ich sily a postup sa nepodaril. Ale
nevadí , ideme ďalej - napredujeme. Mužstvo
,,B“ skončilo súťaž na 4.mieste. Vyhrala skúsenosť a šťastie súperov čo sa nám nepodarilo.
Ale o to je väčšia šanca zabojovať v ďalšom
ročníku ligy 2019/2020. Držíme palce nech sa
to podarí.
Teraz niečo o mužstve ,,A“. Členovia sú: Š.
Ondrisek, M. Pútnik, P. Švelan, M. Valovič, M.
Holec. Chalani hrajú momentálne dosť dobre
7-mu ligu. Ako nováčik nás čakala skúsenosť
a kvalita súperov, ktorí sú na inej stolnotenisovej úrovni. Tým nechcem povedať, že sme
my ako tím slabí, ale máme čo zlepšovať. Sezóna sa zahájila 28.9. 2018, začali sme prvými
zápasmi a skončila teraz 29.3.2019.Naše ,,A“
mužstvo má svoju kvalitu, len musíme popracovať na sebe, na koľko M. Holec sa zranil
a hrali sme stabilne len 4. Hráči. Skončili sme
v tabuľke na 8. mieste celkovo z 12 mužstiev.
Takisto sa chcem poďakovať predsedovi klubu
- Š. Ondriskovi za vedenie klubu a za sponzoring. Všetci hráme srdcom a baví nás to. Sme
ako jedna veľká rodina. Na záver moja vďaka
patrí aj všetkým fanúšikom, sponzorom - p.
G.Korgovi, obci Cabaj-Čápor za spoluprácu,
poslancom OÚ, vernému fanúšikovi: V. Pokornému a všetkým našim manželkám, a
mamám za ich trpezlivosť a lásku. ZO SRDCA
ĎAKUJEME ...
Podpredseda: Pavol Švelan

Spoločná fotografia na pamiatku po dekorovaní víťaziek.

Premiéra
králičieho hopu
v Cabaji-Čápore

misie obce Cabaj-Čápor sa podarilo pripraviť
zápolenie na vysokej úrovni, čo s uznaním
účastníci konštatovali. Sponzorským darom,
krmivom pre športové králiky, prispela fi rma
Vetservis, s.r.o. z Nitry.

Kultúrny dom v Čápore bol v sobotu 6.
apríla dejiskom zápolenia mladých chovateľov a ich štvornohých miláčikov, športových králikov, v skákaní cez prekážky.
Tento šport sa volá králičí hop a králiky
sa pre zápolenie v preskakovaní prekážok
trénujú. Na Slovensku sa mu venujeme už
piaty rok a tento rok sa uskutočnia v novembri na Výstavisku Agrokomplex Nitra
už V. majstrovstvá Slovenska v skákaní
králikov cez prekážky.

Ako organizátora pretekov ma potešil
záujem niekoľkých mladých chovateliek a ich
rodičov z našej obce o túto aktivitu. Dohodli
sme sa, že v našej obci vytvoríme Základnú
organizáciu Slovenského zväzu chovateľov.
Mohla by to byť organizácia, akú sme v obci
už mali. Boli v nej úspešní chovatelia hydiny,
holubov vrátane poštových, králikov a exotických vtákov, ale organizácia, žiaľ, neprežila.
Skúsime ju teda znova založiť. Tým by sme vytvorili dobré podmienky pre rozvoj králičieho
hopu aj v našej obci.

Preteky slávnostne otvoril a k súťažiacim,
a ich rodinným príslušníkom a ostatným
prítomným sa prihovoril Ing. Jozef Ligač,
starosta obce Cabaj-Čápor. Poprial všetkým
účastníkom príjemný pobyt a pretekárkam čo
najlepšie umiestnenia ich štvornohých miláčikov. Súťažili o Pohár starostu obce na rovinnej
dráhe a parkúre, pričom každá dráha mala
rôznu náročnosť, ľahkú, strednú a ťažkú, tiež
v skoku do výšky a v skoku do diaľky. Súťažilo
18 pretekárok z celého Slovenska so 41 králikmi. Zaevidovali sme spolu 107 štartov. Vďaka
ústretovosti obecného úradu a kultúrnej ko-

Víťazky na ľahkej rovinke
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Parkúr, ťažká trieda (5 dvojíc)
1. Terézia Bahorová s CH Olaf
2. Karin Melušová s Bobuľka
3. Viktória Saloušeková s Drea Dark Night

Výsledky:
Rovinka, ľahká trieda (25 dvojíc na štarte)
1. Kristína Dorinová so Snowman
2. Karin Melušová s Be Like Dream GK
3. Ema Krajčiová s Answer to Life Royal Jumper

Skok do výšky (15 dvojíc)
1. Sofia Dorinová s Zoe Light Star - 80 cm
2. Kristína Dorinová s Fini – 75 cm
3. Viktória Saloušeková s Hecaté No Limits
– 70 cm

Rovinka, stredná trieda (8 dvojíc)
1. Viktória Saloušeková s Dagon No Limits
2. Simoma Krupčíková s Nash Smart Bunny
3. Terézia Bahorová s Artemis No Limits

Prvé tri v skoku do výšky
Víťazky v parkúre ľahkej triedy

Skok do diaľky (16 dvojíc)
1. Simona Krupčíková s Nash Smart Bunny
- 180 cm
2. Michaela Mišutová s Teo – 160 cm
3. Viktória Saloušeková s Kaskadeya no Limits
– 160 cm.

Text: Dušan Barlík
Foto: Dušan Barlík
Víťazky na strednej rovinke

Víťazky na parkúre strednej triedy

Rovinka ťažká trieda (5 dvojíc)
1. Viktória Saloušeková s Drea Dark Night
2. Karin Melušová s Bobuľka
3. Terézia Bahorová s Darie Dark Night

Víťazky na rovinke ťažkej triedy
Parkúr, ľahká trieda (25 dvojíc)
1. Sofia Dorinová so Zoe Light Star
2. Kristína Dorinová so Snowman
3. Karin Melušová s Be Like Dream Goldfen
Kids
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Založíme si ZO SZCH?
Mohla by to byť špeciálna ZO SZCH chovateľov športových králikov, ale aj všeobecná,
v ktorej by sa združili aj chovatelia hrabavej a vodnej hydiny, králikov, holubov, exotických
vtákov, teráriových zvierat.
Prosím preto záujemcov o ustanovenie Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v našej obci, aby ma telefonicky alebo e-mailom o tom informovali. Dušan Barlík, tel. 0905
38 58 77, e-mail: barlik@casopischovatel.sk .

Víťazky v parkúre ťažkej triedy

Parkúr, stredná trieda (8 dvojíc)
1. Viktória Saloušeková s Dagon No Limits
2. Nina Bilošová s Rebelka Fire Rocket
3. Kristína Dorinová s Monty

Prvé tri pretekárky v skoku do diaľky

Tento päťročný mladík sa zaujímal nielen
o králiky, ale aj o úspešnú pretekárku
Teréziu Bahorovú

V hornom konci
bývam ...
S nápevom známej ľudovej piesne,
s úsmevom na tvári a s darčekovým
a kvetinovým nákladom sme rezko
kráčali k jubilantke, rodáčke z Čápora,
k pani Filoméne Gombíkovej.
Jej februárovej deväťdesiatke by
nikto neuveril. Usmievavá, výrečná,
bez obalu pravdivá, vždy odhodlaná
zvládnuť životnú prekážku, nie podliezaním, ale priamo preskočením
a načerpaním novej sily pre svoju veľkú
milujúcu rodinu. Je našou spoluobčiankou, ktorej sme mali česť zablahoželať
za nás všetkých a priať jej, aby s humorom sebe vlastným bola čo najdlhšie
súčasťou aj našej obecnej pospolitosti.
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učného projektu. Na vlastné ruky sme sa
mohli naučiť, ako sa treba starať o ovocné
dreviny. Žiaľ, v tomto projekte sme šťastie
nemali, ale náš sen zasadiť do sŕdc všetkých
našich detí semienko lásky a úcty ku prírode
a pôde stále zostáva a budeme sa ho snažiť
naplniť inými cestami ☺.

Redakčná rada sa ospravedlňuje kolektívu MŠ Cabaj, rodičom a detičkám navštevujúcich dané predškolské zariadenie,
za neuverejnenie článku v predošlom čísle
ON, ktoré sa udialo z technických príčin.
Odčiniť by sme to chceli v tomto čísle rozsiahlejším uverejneným príspevkom ☺.

V

M

novom roku sme v škôlke privítali nových kamarátov – afrických slimákov.
V každej triede tak máme možnosť pozorovať
život mäkkýšov a pocítiť zodpovednosť pri
starostlivosti o zvieratká.
Učíme sa vnímať svet všetkými zmyslami,
spolupracovať s kamarátmi a otužovať tímového ducha.

arec bol mesiacom kníh. Naši predškoláci sa preto boli pozrieť, ako to
vyzerá v našej obecnej knižnici. Pani knihovníčka nás poučila ako sa máme starať o knižky
a prečítala nám krásne rozprávky.

V

ytvorili sme si svoj malý kúsok vesmíru a zapojili sa do súťaže „VESMÍR
OČAMI DETÍ“. Spomedzi 83 výtvarných prác
z 12-tich škôlok bola vybratá aj práca našej
Ninky. Jej „Čierna diera“ nás tak bude reprezentovať v celoslovenskom kole.

O

päť sme sa zmenili na jeden deň na
princezné, robotov, víly a všakovaké
rozprávkové postavičky, akčných hrdinov, či
roztomilé zvieratká. Tancom, hrami a dobrým jedlom sme spoločne ukončili fašiangovú
sezónu.

P

rostredníctvom portálu záhrada.sk
sme mali možnosť zapojiť sa do po-

O

tužujeme aj svoje telo – každodenným pobytom vonku na dvore alebo
prechádzkou. Aj na dvore nám pani učiteľky
vymýšľajú rôzne netradičné aktivity, napríklad: Maľovanie do snehu.
Foto: maľovanie do snehu

Z

apojili sme sa do školského recyklačného programu „RECYKLOHRY.“
Prostredníctvom neho sa naučíme správne

V

našej škôlke majú priestor učiť aj samotné deti. Ninka nás naučila ako si
po domácky vyrobíme obláčikový sliz a Filipko pred našimi očami vyrobil chŕliacu sopku.

N

ezanedbávame ani naše hlavičky
a získavame, prostredníctvom hier,
stále nové a nové informácie.
20
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triediť odpad a prispieť tak svojou troškou ku
očiste našej planéty od odpadu.

P

rivítali sme
prvý jarný
deň a zasadili,
priamo v triede,
naše vlastné rajčinky. Budeme
sa o ne s láskou
starať.

S

poločne
sme si
uleteli do čarovného SVETA FANTÁZIE. Vytvorili sme veľa
krásnych a kreatívnych obrázkov a poslali
ich na výtvarnú súťaž do Centra voľného času
v Nitre. Môžeme sa popýšiť s ďalším krásnym
úspechom. Lukáško vyhral ocenenie v kategórii: „Moje obľúbené rozprávkové zvieratko.“

M

alí i veľkí...všetci sme žonglovali spolu s ujom žonglérom. Loptičky lietali
len taký fukot.

U

ž tradične sme si, pod záštitou Únie
nevidiacich a slabozrakých, nechali
vyšetriť zrak. Jeden malý kuk tak mohol odhaliť rôzne existujúce i začínajúce poruchy
zraku.

A

ako sme v škôlke oslávili Deň vody?
No predsa vodou ☺ Tvorili sme svoje
vlastné mini rybníky.

A

ko sa správať na ceste, ako sa bezpečne bicyklovať a ako byť zodpovedným
účastníkom cestnej premávky, nám prišla
hravou formou ukázať dopravná policajtka
PZ v Nitre.
Tešíme sa na ďalšie zaujímavé dni v našej
škôlke.
22
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ČO NOVÉHO V ZŠ CABAJ
Po najkrajších sviatkoch sme nový rok
začali prednesom slovenských povestí v
Dome Matice slovenskej v Nitre. Ten, kto počúval, zablúdil vo svojej fantázii do histórie.
Nebáli sme sa ani zapojiť a potrápiť si svoje
hlavičky nad rôznymi vedomostnými úlohami
a zabojovať tak o titul Všetkovedka, kde mohli
deti prezentovať svoje vedomosti.
A ako by to bolo bez karnevalu! Po chodbách našej školy sa mihali a tanečné kreácie
predvádzali všakovaké masky od výmyslu sveta. Tí najoriginálnejší boli odmenení vecnou
cenou, všetci sme si však pochutili na sladkej
maškrte. A hlavne – úžasne sme sa zabavili
a zasmiali.

Niekomu sadne poézia, inému próza. Tak
tomu bolo v Krajskom osvetovom stredisku v
Nitre, kde prebiehalo Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína. Reprezentovali nás Hanka
Lieskovská, Saška Lelovská, Veronika Pavlíková, Zuzka Blaškovičová a Alexandra Holá.
Že nám nie je cudzia ani recitácia v cudzom jazyku sme dokázali v umeleckom
prednese poézie a prózy v anglickom jazyku
pod názvom Story, ktorá sa konala v CVČ Domino Nitra. Zástupcovia našej školy Lujza Yu
Osuská, Adam Šíp a Damián Hrnka sa, žiaľ, na
ocenených priečkach neumiestnili, ale v silnej
konkurencii bojovali húževnato a obstáli so
cťou.
Zapojili sme sa aj do ponožkovej výzvy,
ktorá sa spája so svetovým dňom Downovho

syndrómu. Dvoma rozdielnymi ponožkami
sme oslávili ľudskú jedinečnosť.
Jedným z prírodných živlov je voda. Voda,
ktorú berieme ako samozrejmosť, a pritom
na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí jej nedostatkom. Aj tento rok sme vodu a jej význam
vniesli do našich aktivít.
Koncom marca sme sa zúčastnili hneď
na dvoch súťažiach. Jednou bola Pytagoriáda
– súťaž v matematike, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj
čas. Druhou bola súťaž Technické minimum
– súťaž v zručnosti, v ktorej sa Nela Štanková
a Saška Lelovská prezentovali výrobkom zhotoveným doma ako aj výrobkom, ktorý sa rodil
v šikovných rukách priamo na mieste.
Nie, nezabudli sme ani na knihy, ktoré
nám otvárajú bránu k múdrosti, rozširujú
naše obzory, robia nás lepšími ľuďmi a sú
pre nás relaxom. V marci sme knihám
venovali čas formou rôznych aktivít. Žiaci
prvého stupňa strávili predpoludnie v spoločnosti „tety z knižnice“ pani Ivety Ballayovej. Starší žiaci mali možnosť zapojiť sa do
Čitateľskej konferencie pod záštitou Mgr.
Pullmanovej.

Apríl sa už tradične spája s ochranou lesov.
Lesy sú naším zdrojom kyslíka, sú domovom
mnohých rastlín a živočíchov, sú miestom pre
oddych. V tohtoročnej súťaži sme sa zamerali
na menšie živočíchy a namaľovali sme si svoj
les. Žiaci prvého stupňa si mohli overiť svoje
vedomosti v oblasti environmentálnej výchovy vo výtvarnej súťaži Namaľuj si svoj les. Príjemné popoludnie nás vtiahlo do virtuálneho
lesa plného vtáčieho spevu a emocionálneho
relaxu v sprievode majestátnych stromov.
A ak by ste chceli vedieť viac, prípadne si
prezrieť fotogalériu, navštívte našu školskú
stránku https://zscabaj.edupage.org.

mj
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Jar otvára
svoju náruč
So zimou sme sa rozlúčili karnevalovo. Posledný deň pred jarnými prázdninami sme sa
vyšantili a vytancovali prezlečení za rôznych
super hrdinov, víly, princezné a rytierov, ale aj
ježibaby a strašidlá na jednej z najlepších karnevalových osláv u nás na škole. Promenádu
masiek vystriedali súťaže, tanec s balónmi
a našu pozornosť preveril stoličkový tanec.
Najmenší žiaci sa naučili tanečné zostavy, o
ktorých ani netušili.
Hneď po prázdninách sme vhupli do ďalšieho kalendárneho mesiaca, a to už jarného.
Marec je mesiacom knihy a s tým súviselo
množstvo krásnych akcií.

Najmladší žiaci sa stretli s p. Ballayovou,
knihovníčkou Obecnej knižnice, porozprávali
sa o knihách, ich význame a potrebe, ale aj dôležitosti. Prečítali sme si rozprávku Ako dedko
ťahal repu. Žiaci pozorne počúvali a následne
nakreslili ilustrácie k prečítanej rozprávke.
Pani Ballayová pozvala žiakov do obecnej
knižnice, kde spoznali jej prácu s knihami,
pravidlá zapožičiavania kníh z obecnej knižnice a zároveň si vybrali knižky na čítanie.
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Štvrtáci prvákom prečítali niekoľko
rozprávok, ako napr.: Hrnček var!, Lapajko,
a najviac zarezonovala rozprávka o Červenej
čiapočke. Úlohou prvákom nebolo len pozorne
počúvať, ale aj odpovedať na otázky štvrtákov,
ktoré súviseli s prečítanými rozprávkami.
Vernými ilustráciami prváci nielen prekvapili
štvrtákov, ale zožali i pochvalu.
Žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Krajskú

knižnicu Karola Kmeťka v Nitre. Pani knihovníčka previedla žiakov zákutiami knižnice,
vysvetlila knižničný poriadok, prezradila zaujímavosti o najväčšej a najmenšej knihe na
svete ako aj zoznámila s budovami a sochami
v tvare knihy. Spoločne si prečítali a odprezentovali knihu „Nie je opica ako opica“ od
spisovateľky Lucii Krškovej.
Návštevou Botanickej záhrady a vivária
SPU Nitra si žiaci prvého a druhého ročníka
prehĺbili poznatky o jarnej prebúdzajúcej sa
prírode. Spoznali veľa nových druhov rastlín,
ktoré bežne v prírode u nás na Slovensku
nenájdeme. Najviac ich však zaujali obyvatelia vivária ako napr. 40-ročná suchozemská
korytnačka vážiaca 50 kg, vzácny ohrozený
krokodíl, ktorého počet na Zemi sa odhaduje
na 150 ks, plazy ako gekon, chameleón, rôzne
druhy hadov a vodných korytnačiek. Veru,
bolo sa na čo pozerať.

V poslednom období sa nekonali u nás
len zábavy. Žiaci absolvovali rôzne súťaže,
olympiády, matematického klokana a pytagoriády. V okresnom kole získal 5. miesto
medzi úspešnými riešiteľmi Peťko Polakovič.
Poznáme víťazov aj Obvodného kola Hviezdoslavovho Kubína. Boli nimi Peťko Polakovič
1. miesto a Vaneska Polakovičová 2. miesto
v prednese prózy, každý vo svojej kategórii.
Peťko nás bude 5. apríla 2019 reprezentovať
na regionálnom kole, preto mu držíme palce.
Na Biblickej olympiáde v okresnom kole, boli
úspešnými riešiteľkami Zuzana Iglárová z 5.
A a Lea Srňáneková s Emou Nerečovou zo 6. A.
Dievčatám tiež srdečne blahoželáme.
Deviataci si prešli 3. apríla hlavným testovaním svojich vedomostí získaných počas
školskej dochádzky. No na výsledky si budeme
musieť ešte počkať. Zatiaľ si musia vybrať budúce povolanie a školu, v ktorej budú najbližšie školské roky drať lavice.
Posledný marcový týždeň bol naplnený
zážitkami nielen pre prváčikov, ale i pre budúcich prváčikov nasledujúceho školského
roka. Zverenci p. učiteliek z MŠ Čápor, si prišli
zvedavými očkami prezrieť priestory našej
školy. Zistili, že čas strávený v škole sa delí
na vyučovacie hodiny a prestávky, kedy sa
môžu porozprávať so spolužiakmi, zahrať sa
spolu rôzne hry. Spoločne s prvákmi vytvorili
prvých operených zvestovateľov jari – bocianov. Práca im šla od ruky a bociany akoby sa
snažili už-už odletieť. Do materskej školy sa
predškoláci vracali plní nových zážitkov a
priateľstiev.
Marec sme ukončili Jarnými tvorivými
dielňami. V stredu 27.03.2019 naša škola ožila

čulým ruchov pri vyrábaní jarných a veľkonočných dekorácií. Akcia bola tentokrát spojená s
výmenou, či zakúpením rôznych drobností,
handmade výrobkov, kníh a hračiek. Vrava
nastala hneď po otvorení tvorivých dielní. Tu
za stolom vznikali ovečky, vedľa trónili zajačikovia, pri tamtom stole sa vytvárali veľkonočné blahoželania alebo dekoračné jarné ozdoby
do kvetináčov. Každý, kto sa zúčastnil – či už
dieťa, žiak alebo dospelý - odchádzal s pocitom príjemne stráveného popoludnia.

A čo nás čaká v nadchádzajúcom období?
Sú to športové, vedomostné a spevácke súťaže,
okresné kolo matematickej olympiády, regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína, rôzne
koncoročné výlety, exkurzie, ale aj plavecký
výcvik, škola v prírode a niečo aj pre rodičov a
všetkých tancuchtivých dospelých – Majáles,
ktorý bude 11. mája 2019.
Do ďalšieho obdobia želám všetkým žiakom i zamestnancom školy veľa energie.
Viac informácií o dianí na škole nájdete na
www.zscapor.edupage.org
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