• Ročník VII. • Číslo 1/2014 • NEPREDAJNÉ
Obecné noviny obce Cabaj - Čápor

Z obsahu

Titulka:

K arneval
Foto: pavol deglovič
Obecné noviny CABAJ - ČÁPOR
časopis obyvateľov obce Cabaj - Čápor

Pre OÚ Cabaj Čápor vydáva:
Pavol Deglovič - Vydavateľstvo
PANTER. Reg.č.: 400/2008.
Redakcia: OÚ Cabaj-Čápor 543.
Šéfredaktor: Mgr. Božena Hrnková
0915 277 425, e-mail:
kultura@cabajcapor.sk Redakčná
rada: Ing. Illéšová Beáta, Ing. Mikuš
Rastislav, Bc. Arpášová Mária,
Korgová Andrea. Uzávierka ďalšieho
čísla bude 02. 04. 2014.
Redakčná rada oznamuje všetkým
svojim prispievateľom, že svoje
príspevky môžu priniesť na
hociktorom pamäťovom médiu
ako je disketa, CD, USB kľúč
a taktiež mailovou poštou na adrese
kultura@cabajcapor.sk. Neuverejnené
a nevyžiadané príspevky nevraciame.
Grafický dizajn, dtp:
Vydavateľstvo PANTER
Pavol Deglovič Nitra, e-mail:
studio@panter-pmd.sk.
Mobil: 0905 259 609. Tlač:
POLYGRAFICKÉ CENTRUM,
www.polygrafcentrum.sk.
Všetky práva vyhradené.
Vydavateľ nezodpovedá za obsah
a pravdivosť inzerátov. © 2014

Vážení občania,
rozprávková zima nás tento
rok minula. Nemali sme Vianoce
s bielou perinou, nestavali sme silvestrovských snehuliakov, či úplne
prakticky – vyhli sme sa odhŕňaniu
snehu a čisteniu chodníkov,... Netradične nám rozkvitli v januári
fialky či krókusy. Avšak kalendár
nepustí. Stále tu máme február
a s ním tradičné fašiangy. Obdobie
bohaté na plesy, zábavy, karnevaly.
Aktuálnu pozvánku na Fašiangy,
kde sme pre vás pripravili bohatý program, si nájdete aj
v tomto čísle Obecných novín. Avšak nie iba zábavou žije
naša obec. O všetkom aktuálnom, čo sa tu deje, udialo, či
bude diať, vás máme snahu informovať.
Pri šálke dobrého teplého čaju alebo voňavej kávy sa
začítajte do ďalšieho čísla Obecných novín, ktoré vám
práve prišlo do rúk. Ak vás niečo zaujme, prinúti zamyslieť sa,... budeme radi. Ak vás niečo inšpiruje, či povzbudí
k návšteve podujatí organizovaných pre vás, budeme ešte
radšej. Veď ako sa hovorí – ľudia s ľuďmi sa majú stretávať a radosť si rozdávať. Prežite posledné fašiangové dni
v radosti, veselosti a zábave tak, ako nás to naučili naši
predkovia. Napečte šišky, fánky, upečte klobásy, navarte
huspeniny. So všetkou pompou pochovajte basu tak, ako
sa patrí.
Za celú redakčnú radu vám prajem príjemné pohodové čítanie.

Božena Hrnková ,
šéfredaktor

Výzva
Obec Cabaj-Čápor opätovne vyzýva všetkých občanov,
ktorí vedome viac rokov užívajú obecné pozemky
ako súčasť svojich pozemkov a majú záujem o ich
odkúpenie, aby sa so žiadosťou o odpredaj obrátili na
Obecné zastupiteľstvo.
Podľa charakteru a veľkosti (výmery) pozemku bude
možné na základe uznesenia OZ č. 5/2014 zo dňa
10.02.2014 do 31.12.2014 takéto pozemky
odkúpiť za cenu 2,32€/m2.
K žiadosti je potrebné priložiť geometrický plán a
prehlásenie o dĺžke užívania obecného pozemku.
Bližšie informácie o užívaní obecných pozemkov získate
na obecnom úrade u p. Aleny Sedlákovej.
A.S.
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Editorial

SLOVO STAROSTU OBCE

Vážení spoluobčania,
koniec roka a začiatok
nového je obdobím, kedy
sa zvykneme obzrieť späť,
aby sme zhodnotili to, čo
sa končí a zahľadeli sa
dopredu, aby sme si pripravili plány na to, čo sa
začína.
Rok 2013 bol pre našu
obec rokom dvoch významných výročí. Rokom
deväťstého výročia prvej písomnej zmienky
o obci a zároveň rokom štyridsiateho výročia konania I. ročníka Veľkej ceny DO SZM
(Dedinskej organizácie socialistického zväzu
mládeže) Cabaj, pretekov, ktoré dali základ
legendárnemu krosu, ktorý sa v našej obci
bežal až do roku 1991 pod názvom Grand Prix
Cabaj- Čápor.
Vzhľadom na finančnú situáciu obce,
sme si prvé výročie pripomenuli pri konaní
každého kultúrneho, spoločenského, alebo
športového podujatia v priebehu celého roka
2013. Oslavy tohto výročia vyvrcholili začiatkom septembra dvojdňovým podujatím, ktoré
bolo síce skromnou, ale určite dôstojnou bodkou za týmto výročím.
Spomienkové bežecké podujatie, ktoré
sme vďaka sponzorom pripravili pri príležitosti druhého spomínaného výročia, sa
stretlo s veľkým záujmom širokej športovej
i nešportovej verejnosti. Kladné ohlasy účastníkov sú iste dostatočným dôvodom a zároveň podnetom, pre organizačný štáb, pokúsiť
sa oživiť tradíciu týchto krosových pretekov
v našej obci a v tomto roku pripraviť podobné
podujatie.
Ďakujem všetkým, ktorí sa akoukoľvek
mierou a formou podieľali, nielen na príprave
spomínaných podujatí, ale aj na organizovaní
a realizovaní všetkých podujatí v rámci kultúrneho, spoločenského aj športového života
našej obce. Myslím si, že všetci si zaslúžia
úctu aj vďaku každého z nás.
Rok 2013 bol poznačený fi nančnými problémami, ktoré sú spojené s financovaným
výstavby ČOV a verejnej kanalizácie v obci.
Tieto problémy vznikli pozastavením platieb
za stavebné práce zo strany Ministerstva životného prostredia SR ešte auguste v roku
2012. Na základe týchto skutočností sme
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boli v apríli nútení v obci zaviesť „ozdravný
režim“ hospodárenia. S jeho zavedením boli
obmedzené alebo celkom pozastavené viaceré plánované výdavky. Našou hlavnou úlohou bolo zabezpečenie plnenia základných
povinností obce, ako aj kultúrneho, spoločenského i športového života obce tak, aby ste Vy
občania dopad všetkých úsporných opatrení
vo svojom každodennom živote pociťovali čo
najmenej.
Počas celého roka sme sa pokúšali nájsť
riešenie vzniknutej situácie. Rokovania s viacerými bankami o poskytnutí úveru, ktorým
by bolo možné vykryť vrátenie fi nančných
prostriedkov a zvládnuť navýšené spolufinancovanie, doposiaľ neuhradených faktúr
za stavebné práce (spolu cca 1,9 mil. EUR) boli
neúspešné a výrazne ukrojili z času, ktorý
nám na vyriešenie celého problému zostáva.
V takejto neistej, napätej a nervóznej atmosfére sme zostavovali aj prijímali obecný
rozpočet na rok 2014. Bol prijatý za podobných podmienok a s rovnakými prioritami
ako rozpočet minuloročný. Bez väčších investičných akcií, so zameraním len na najnutnejšie opravy. S výraznými obmedzeniami na
zabezpečenie toho najnevyhnutnejšieho pre
život obce a negatívne ovplyvneného, najmä
skutočnosťou, že nevieme objektívne odhadnúť reálne náklady na prevádzku ČOV a verejnej kanalizácie, kde príjmy na ich krytie, sú
závislé od počtu domácností napojených na
kanalizačnú sieť a od reálneho a efektívneho
výberu poplatku za likvidáciu odpadových
vôd (stočného).
Chcem preto aj touto cestou apelovať na
Vás, ktorí ste sa doposiaľ na verejnú kanalizáciu nenapojili, aby ste tak v priebehu najbližších mesiacov urobili. Obec sa pri podpise
zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
zaviazala, že do troch rokov bude na kanalizačnú sieť napojených 85% obyvateľov. Dnešný
stav je taký, že napojených je 525 domácností,
čo predstavuje zhruba tretinu z potrebného počtu. V nastupujúcom roku nás preto
v tomto smere čaká veľa práce. Obec tak, ako
doposiaľ bude pre Vás zabezpečovať materiál
na zriadenie prípojok za výhodné ceny. Verím,
že všetci správne pochopia situáciu a využijú,
hneď v jarných mesiacoch, možnosť pripojiť
svoje nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť.
Keď som spomínal obecný rozpočet na
rok 2014, hovoril som, že obmedzíme výdavky
a nebudeme sa púšťať do žiadnych väčších in-
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vestícií. Výnimkou je prestavba dvojbytovky
pri Základnej škole Jána Domastu, kde chceme dokončiť zahájené zmeny a v priestoroch
tejto bytovky zriadiť dve špeciálne triedy.
Zavŕšili by sme tým našu snahu vytvoriť v ZŠ
lepšie učebné podmienky pre deti z tejto školy. Od septembra 2013 je v škole zriadená už
jedna takáto trieda (na druhom stupni ZŠ),
pričom odozvy zo strany detí, rodičov i pedagogických pracovníkov sú veľmi pozitívne, čo
nám dáva nádej, že sa podarí naplniť cieľ týchto opatrení – zastaviť pokles počtu žiakov na
Základnej škole Jána Domastu. Je potrebné
povedať, že tieto zmeny nie sú lacné. Niečo
bude stáť samotná prestavba priestorov, kde
časť prác chceme a budeme realizovať svojpomocne, ale rozpočet samotnej školy zaťaží
hlavne potreba špeciálnych pedagógov, kde
bude nevyhnutná fi nančná pomoc zo strany
obce.
V roku 2014 by sme chceli dotiahnuť veci,
ktoré sme začali v roku 2013 a ktorým sa
v obci dlhšie obdobie nevenovala pozornosť.
Je to „poriadok“ na cintorínoch, legalizácia
„čiernych stavieb“ v obci, kontrola plnenia si
občianskych povinností a dôslednejší výber
poplatkov a daní vrátane ich nedoplatkov.
Na našich cintorínoch máme veľa hrobových miest, o ktoré sa nikto nestará, tieto nie
sú udržiavané a chýbajú k nim zmluvy o nájme. Pritom nemáme vytvorené podmienky
pre ich likvidáciu a hlavne v časti Cabaj začíname mať nedostatok miesta pre nové hroby.
Označenie nezaplatených hrobových miest
a uzatvorenie nových nájomných zmlúv by
tento nedostatok mali postupne odstrániť.
Legalizácia „čiernych“ stavieb je krokom,
ktorý na jednej strane pomôže trochu aj
obecnej kase, ale na strane druhej aj vám
občanom, lebo takto budete nútení urobiť si
poriadok na svojich pozemkoch.
Úhrada jednotlivých poplatkov a daní je
jednou zo základných povinností občana každej obce. Výška poplatkov a daní sa v našej
obci už niekoľko rokov nemenila, kontrolou
a dôslednosťou pri ich výbere chceme dosiahnuť najmä zníženie nedoplatkov, ktoré ročne
predstavujú zhruba 5 000 Eur. Aj keď sa nám
darí znižovať celkovú sumu nedoplatkov je
táto stále vysoká.
Som si vedomý, že tieto opatrenia nie sú
a nebudú populárne, ale verím, že väčšina
z Vás ich pochopí tak, že obec nezvýšila dane
ani poplatky, ale chce dosiahnuť len to, aby si
každý a načas zaplatil to čo má.

Na jar roku 2014 by mali byť ukončené stavebné práce na dotrieďovacej linke a kompostárni, ktoré realizuje Ponitrianske združenie
obcí pre separovaný zber a ktorého členom
je i naša obec. Ukončenie týchto prác podmieňuje zahájenie realizácie separovaného
zberu, o ktorom tak dlh hovoríme. Zavedenie
tohto systému triedenia komunálneho odpadu okrem toho, že vytvorí lepšie podmienky
pre samotné triedenie komunálneho odpadu,
prispeje k výraznému zníženiu odpadov určených na uloženie na skládku a prispeje hlavne
k tomu, že by sa mohli vyhnúť výraznejšiemu
zvýšeniu poplatku za likvidáciu a skládkovanie komunálneho odpadu, čo po zavedení
nového zákona o odpadoch reálne hrozí.
Aj napriek finančným problémom chceme
aj naďalej vytvoriť podmienky pre činnosť
všetkých spoločenských i športových organizácií, ako aj udržať úroveň sociálnych služieb
v obci. Spoločenské a športové organizácie
podporuje obec prostredníctvom dotácií, ktoré každoročne schvaľuje obecné zastupiteľstvo. S malými úpravami boli v tohtoročnom
rozpočte započítané požiadavky tak, ako ich
jednotlivé organizácie predložili.
Čo sa týka sociálnych služieb, viem, že
ich úroveň je nízka a našim starším občanom
sme v tomto smere veľa dlžní. Obec naďalej
bude podporovať stravovanie dôchodcov
a bude vo všetkých smeroch nápomocná novozriadenému dennému stacionáru na osade
Pereš, ktorý by mal začiatkom tohto roka
zahájiť svoju činnosť.

Milí spoluobčania,
pokúsil som sa zhrnúť to, čím žila a čo
trápilo našu obec v minulom roku a načrtnúť aj to, čo nás čaká v roku 2014.
Chcem Vám do tohto roku popriať najmä pevné zdravie, šťastie, pokoj a pohodu
vo Vašich rodinách, veľa osobných i pracovných úspechov. Nech každý deň v roku
2014 prinesie kúsok z toho, čo ste si na jeho
začiatku priali.

Ing. Jozef Ligač
starosta obce
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Zo zasadnutia OZ v Cabaji - Čápore, ktoré sa konalo dňa 10. 02. 2014 vyberáme:

Obecné zastupiteľstvo
schválilo
- cenu 2,32 €/m2 za odkúpenie obecných pozemkov, ktoré občania dlhodobo užívajú na
obdobie do 31. 12. 2014
- bezplatný prenájom Kultúrneho domu Cabaj-Čápor Futbalovému klubu FC Cabaj-Čápor na
deň 14. 2. 2014 za účelom usporiadania „Plesu
športovcov“
- Zmluvu o nájme obecného pozemku Petrovi
Hrnkovi a manželke Alene, bytom Cabaj-Čápor 1

- Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme obecného
pozemku č. 1/2009 p. Stanislavovi Pastorovi,
bytom Cabaj-Čápor 490
- Zmluvy o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
na rok 2014
- Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb
č. 802/2012

Odpady a prečo má
zmysel ich triediť ...

zobralo na vedomie

V čísle 3/2013 Obecných novín sme uverejnili úvodný článok z cyklu zameraného na
nakladanie a likvidáciu komunálnych odpadov, zmysel a význam ich triedenia. V tomto
článku bol uverejnený aj graf, znázorňujúci
zloženie komunálneho odpadu vyvážaného
z našej obce na skládku. Z tohto grafu vyplýva,
že až 50,39% komunálneho odpadu tvorí biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO).
Práve preto sa v ďalších článkoch tohto nášho
cyklu budeme venovať tomuto odpadu.
Biologicky rozložiteľný komunálny
odpad je biologický odpad vznikajúci v komunálnej sfére, ktorý postupom času podlieha
rozkladu. Tvoria ho zvyšky z prípravy a konzumácie jedál, pozberové zvyšky zo záhrad,
odpad z údržby verejnej a súkromnej zelene,
zelene cintorínov, výkaly zvierat, ale aj papier
a lepenka, textílie, drevo a pod.
Dôvodom, prečo má význam venovať sa
problematike biologicky rozložiteľných odpadov je viacero. Okrem legislatívnych dôvodov
je to najmä:
» množstvo BRKO,
» negatívne dopady na životné prostredie pri
skládkovaní BRKO,
» negatívne dopady pri spaľovaní BRKO,
» ťažba rašeliny a nedostatok organických
látok v pôde,
» energetický potenciál, ktorý predstavujú
niektoré zložky BRKO,
» ekonomické zaťaženie pri nesprávnom nakladaní BRKO.

- Rozhodnutie - súhlas s otváracou dobou
v prevádzke Kaukal s.r.o Kvety-darčeky, Cabaj-Čápor 1277
- Správu o stave skutočností podľa § 19 ods.1
zákona č. 583/2004 Z.z. po ukončení hospodárenia obce v ozdravnom režime
Prednostka OcÚ

Informácia o čase a mieste konania voľby
prezidenta SR
Obec Cabaj-Čápor informuje voličov, že:

voľba prezidenta SR sa bude konať

dňa 15.3.2014,
v sobotu od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Miesto konania voľby:
Okrsok č. 1 – Kaštieľ Cabaj pre občanov bývajúcich na súp. číslach:
1 - 343, 748, 749, 750, 751, 754, 761, 766, 769, 772, 773, 774, 778, 779, 780, 781, 785, 786, 792,
793, 795, 1530
Okrsok č. 2 – Obecný úrad Cabaj-Čápor pre občanov bývajúcich na súp. číslach:
344 - 744,752, 757, 758, 759, 760, 764, 765, 767, 775, 776, 777, 782, 783, 787, 788, 790, 794, 796, 798,
1501 - 1528, 1531, 1532 a na osadách Nový Cabaj, Fízeš
Okrsok č. 3 – Bývalé „Potraviny u Vorosa“
pre občanov bývajúcich na osadách Pereš a Riegler
Okrsok č. 4 – Kultúrny dom Čápor pre občanov bývajúcich na súp. číslach:
961 – 1498, 1540, 1541, 1543, 1544, 1545, 1549 a na osade Hrúšťov
Volič, ktorý sa v deň volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať okrskovú
volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takomto prípade okrsková volebná
komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou urnou.
V prípade, že ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, deň konania druhého kola bude

dňa 29. marca 2014,
v sobotu od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
prednostka OcÚ
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

II. časť

To, že biologicky rozložiteľný odpad tvorí
v zmesovom komunálnom odpade viac ako
50% (niektoré zdroje uvádzajú, že sezónne sa
to množstvo pohybuje v rozmedzí 30 – 70%)
sme si povedali už v úvode tohto článku. Práve jeho množstvo ako súčasť komunálneho
odpadu je najvážnejším dôvodom preto, aby
tento „materiál“ bol využitý a zhodnotený.
Skutočnosť je však taká, že najčastejším
spôsobom likvidácie komunálnych odpadov
a tým aj BRKO je u nás skládkovanie na skládkach odpadov. Na druhom mieste je spaľovanie v spaľovniach. Na treťom materiálové
zhodnotenie (u BRKO je to najčastejšie kom-

postovanie). Niektoré výskumy však dokázali,
že viac ako zhodnotených odpadov je tých,
ktoré sú likvidované nezákonne – skládkovaním na „čiernych“ skládkach a spaľovaním na
verejných a súkromných pozemkoch a v domácnostiach.
Väčšina materiálov tvoriacich BRKO sú
materiály pre životné prostredie neškodné, s veľkým energetickým potenciálom. Pri
nesprávnej manipulácii s nimi a v kombinácii
s ďalšími zložkami komunálneho odpadu sa
však stávajú pri nekontrolovaných vzájomných reakciách vysoko škodlivými, najmä pri
nesprávnom skládkovaní a spaľovaní. Anaeróbny rozklad biologického odpadu (rozklad
bez prítomnosti kyslíka) je štvrtým najväčším
zdrojom vzniku skleníkových plynov. Metán
je najväčšou zložkou skládkového plynu.
V globále sa metán podieľa 15% na vzniku
skleníkového efektu, čím je 25 násobne „účinnejší“ z hľadiska globálneho otepľovania než
oxid uhličitý, ktorý je považovaný za hlavný
skleníkový plyn. Metán je aj vysoko výbušný,
čo jeho nebezpečnosť zvyšuje.
Pokiaľ sa BRKO dostane, ako súčasť zmesového komunálneho odpadu do spaľovne odpadov, stáva sa kvôli vysokej vlhkosti a obsahu
chlóru zdrojom pre tvorbu toxických plynov
dioxínov, ale aj kyseliny chlorovodíkovej. Pritom v spaľovniach sa jedná o riadený proces,
kde je možné nežiadúce vplyvy eliminovať.
Vážnejším zaťaženým pre životné prostredie
a zdravie ľudí je pálenie BRKO na verejných
a súkromných pozemkoch, ale i v domácnostiach. Dym, ktorý hlavne v jarných a jesenných
mesiacoch zahaľuje celú obec je produktom
nedokonalého spaľovania. Obsahuje hlavne
oxid uhoľnatý, ktorý je nebezpečný tým, že
sa viaže na krvné farbivo (hemoglobín), čím
znemožňuje prenos kyslíka, čo môže viesť
k uduseniu. Ďalšími nebezpečnými látkami sú
uhľovodíky (dechtové látky) a hlavne už spomínané dioxíny, jedny z najnebezpečnejších
rakovinotvorných látok.
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ku ktorým patrí aj biomasa, má okrem
ekologických vplyvov aj význam pri znižovaní
závislosti jednotlivých krajín na dovoze energie a palív zo zahraničia. Existuje množstvo
technológií, ktorými je možné nahradiť fosílne
palivá a tak zmierniť negatívne vplyvy výroby
a spotreby energie na životné prostredie. Medzi najznámejšie a najviac využívané patrí výroba bioplynu a spaľovanie dreva a z neho vyrobených produktov (pelety, brikety, štiepka).
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Z jednej tony BRKO je možno vyrobiť 100m3
bioplynu, čo predstavuje 198 kWh elektrickej
energie a 340kWh tepla.
To ako nakladáme s BRKO má pri množstvách, ktoré denne produkujeme výrazný
vplyv a ekonomické zaťaženie obce. Náklady
na likvidáciu, spracovanie a uloženie odpadov
predstavuje pre našu obec ročne 65 000 EUR.
V roku 2013 sme vyviezli z obce na skládku,
okrem iného aj 965 ton komunálneho odpadu.
Za každú tonu takéhoto odpadu zaplatíme
necelých 32 EUR. Ak sa vrátime na začiatok
a budeme vychádzať zo skutočnosti, že zhruba
50% komunálneho odpadu tvorí BRKO, ktorý

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Daj Boh šťastia - uvítanie nového roku

vieme spracovať inak ako vývozom na skládku, je ekonomický prínos organizovaného
triedenia odpadov a racionálneho nakladania
s biologicky rozložiteľným odpadom zrejmý.
Pokúsili sme sa v krátkosti priblížiť dôvody, pre ktoré je nevyhnutné veľmi rýchlo
prehodnotiť a zmeniť doteraz zaužívané spôsoby nakladania s BRKO. Vieme už, prečo je
potrebné prejsť od súčasného skládkovania
odpadov k ich materiálovému a energetickému zhodnocovaniu.
O tom, ako na to, si povieme nabudúce.
-dl-

V piatok 3. januára sme sa zišli v kultúrnom dome privítať rok 2014.

Po úvodných tónoch piesní speváckej
skupiny Úsmev sa slova ujal pán starosta Ing.
Jozef Ligač. Vo svojom príhovore zhodnotil
rok minulý. O tom, aké sú matričné údaje za
rok 2013 nás poinformovala pani matrikárka
Anna Andrášiková. Prípitok na uvítanie nového roku a vinš pre všetkých občanov obce
predniesol pán starosta. K slávnostnej atmo-

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Správa energetických zariadení Stred

VÝZVA
Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods.
1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyzýva

sfére prispela svojím vystúpením aj spevácka
skupina Nádej. Nový rok sme privítali nielen
slovami a piesňami, ale aj tancom. Hrala, spievala a naše nôžky roztancovala speváčka Maťa
Nemčeková. Na záver sme si ešte raz popriali
nech počas celého roka prežijeme čo najviac
takých pekných a veselých dní, ako bol práve
tento piatkový podvečer.
-enofafoto: archív obce

Trojkráľový koncert zboru Cantica z Močenku

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na ktorých
sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť
alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č.
251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15.3.2014
V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie
a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012
Z.z. v platnom znení. Využitie drevnej hmoty po oreže alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov
je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská
distribučná, a.s. tel. č. 037/7763237

UPOZORNENIE

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod
vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4m
po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je
potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v
platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú
dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.
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Ondrej Ligač

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti
a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

V nedeľu 12. januára nám spríjemnili atmosféru doznievajúcich vianočných
sviatkov členky ženského speváckeho zboru
Cantica z Močenku. Ich koncert sa uskutočnil v cabajskom kostole Najsvätejšej Trojice
pod záštitou farského úradu. Hostia si mohli
vypočuť vyše tucta krásnych zborových a sólových interpretácií kolied slovenského, ale
i zahraničného pôvodu. Okrem toho sme boli
povzbudení prednesom niekoľkých básní,
ktoré nám ešte dlho rezonovali v srdciach.
Zbor Cantica vedie od jeho vzniku v roku
2004 Mgr. Mária Mišunová a pôsobia v ňom
ženy rôzneho veku a povolania, ktorých priťahuje krása zborového spevu. Ich bohatý
repertoár obsahuje spracované ľudové, vianočné, sakrálne, hymnické a iné piesne. Ženský
spevácky zbor Cantica vystupuje na rôznych

lokálnych podujatiach, ale poznáme ho aj z regionálnych vystúpení napr. z prehliadky speváckych zborov Nitrianskeho samosprávneho
kraja a Krajskej prehliadky chrámovej hudby
Nitrianskeho samosprávneho kraja v Topoľčanoch. Zbor taktiež účinkoval aj v Slovenskom
rozhlase. Pri príležitosti 5. výročia svojho založenia vydali svoje prvé CD, ktoré obsahuje 17
piesní z ich repertoáru.
Hostia okrem svojej bohatej účasti ocenili zbor aj intenzívnym a dlhotrvajúcim
potleskom, čo potvrdzuje, že zbor Cantica si
získal srdcia a priazeň ďalších fanúšikov.
Týmto srdečne ďakujeme vdp. Štefanovi
Bukovanovi za organizáciu koncertu a v neposlednom rade členkám ženského speváckeho
zboru Cantica za nádherné umelecké sprítomnenie betlehemských udalostí.
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SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

Čo majú skauti
nové v novom
roku...

S

Zo zvykov
na dedine...
Fašiangy
Po Vianociach prichádza obdobie fašiangov. Každoročne trvá od príchodu Troch kráľov
až do polnoci pred Popolcovou stredou. Tej
sa zvyklo hovoriť aj škaredá streda. Obdobie
fašiangov, to nie je len čas plesovej sezóny, ale
ešte stále aj tradícií, ktoré sa v niektorých obciach zachovávajú dodnes.
Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy
sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust,
čo znamená koniec jedenia mäsa pred pôstom.
V Česku sa toto slovo zachovalo ako masopust
dodnes. Na Slovensku sme však neskôr prebrali
nemecký názov fašiangy, ktoré je odvodené
z nemeckého fašang (vast-schant), čo znamená
výčap alebo posledný nápoj. V tomto ročnom
období bolo na hospodárstvach menej práce.
Organizovali sa zabíjačky, zábavy a veľa svadieb. Už od nepamäti sa toto obdobie spája
s ľudovou zábavou, výborným jedlom a pitím.
Fašiangy boli obdobím bohatým na kalorické
jedlá, aby sa pred pôstom ľudia dobre najedli.
Hoci sa inokedy stravovali striedmo, počas fašiangov bolo dovolené aj prejedanie. Tradičnými jedlami boli fánky, šišky, pampúchy, záviny
a zabíjačkové špeciality.
Podstatou fašiangových osláv je tancovanie, maškarné odevy a rôzne sprievody. Fašiangové obrady boli spojené s očakávaním prírodnej zmeny. V tomto období sa dočasne rušili
zavedené poriadky a normy. Pre fašiangy bolo
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typické imitovanie a parodovanie zavedených
vzťahov v bežnom živote a bujaré veselie. Ženy
v rozpore s tradičným životným štýlom organizovali počas fašiangov roztopašné ženské zábavy, na ktorých nechýbal alkohol, tance a divé
vyskakovanie alebo sánkovanie, čo nebolo nič
iné, ako pokusy o mágiu a symbolické aktivity
na zabezpečenie úrody a plodnosti. Fašiangy
sú nemysliteľné bez masiek. Na dedinách robili
pochôdzky po domoch s maskami muži. Tradičné masky – medveď, turoň, koza, kôň – znázorňujú mužskú silu plodnosti. Masky predvádzali najčastejšie smrť a oživenie zvieraťa, čo
malo vyjadriť obnovu, prebúdzanie prírody
k životu po zime. K najstarším maskám patria
muži preoblečení za ženy, alebo cigánky. Muži
v maskách mali aj typické rekvizity, napríklad
ražeň na napichovanie slaniny, šabľu, ale aj
tanečné rekvizity zvonce a hrkálky. Masky
vyzerali strašidelne, pretože ľudia verili, že
takto vyplašia démonov a zlých duchov, ktorí
ich už nebudú otravovať. Sprievod masiek,
ktorý prechádzal dedinou, navštevoval jednotlivé domácnosti, aby dobrorečil pre navštívený
dom. Za vyzvŕtanie domácich a vinšovanie,
ktoré boli pre každú obec tradičné, gazdiné ich
za odmenu pohostili a nabalili rôznymi fašiangovými maškrtami.
Fašiangy vrcholili poslednými troma dňami – ostatkami. V utorok pred Popolcovou
stredou sa robila spoločná veselica s tancovačkou v krčme, vystrojená z jedla zozbieraného
po dedine. O polnoci sa konal obrad plný plaču
a smiechu – pochovávanie basy – za účasti prezlečeného kňaza, hrobára, organistu a babiek-plačiek, ktorý symbolizoval koniec zábavy,
utíchanie nástrojov a nástup obdobia pôstu.
- Zdroj: internet foto. pavol deglovič

o starým rokom
sme sa rozlúčili
ako sa patrí
- Pravekou vianočnou
párty. Všetko sa preto
nieslo v pravekom duchu:
Pradrobničky,
Praveká
talent šou, Prašramot. Každý priniesol malý
darček a pri príchode ho vložil do klobúka.
Bavili sme sa veľmi dobre celé popoludnie. Na
záver bol každý obdarovaný darčekom, ktorý
sa náhodne z klobúka vytiahol. Takto sme sa
vlastne obdarovali navzájom ☺.

Nový rok je už dávno tu. Zima sa nemala
čím pochváliť, ale my určite áno. Skauting
je pre deti veľká hra, pri ktorej si rozvíjajú
všetky stránky osobnosti. Deti-vĺčatá majú
príručku, ktorá ich bude sprevádzať skautskou výchovou. Všetci určite poznajú príbeh
o Mauglím, vlčom mláďati. Ako sa stal Mauglí
členom svorky, tak aj naši malí skauti sa stali
vĺčatami, členmi svorky. Leopard Baghíra,
had Káa, mungo Rikki-Tikki-Tavi, tuleň Kotik,
medveď Balú a Františf z Assisi učia deti ako
majú byť silnými, vynaliezavými, pomáhajúci
si navzájom sebe aj iným a múdri tak ako sa to
učil Mauglí.

Odbork y
(malé
nášivky)
nás motivujú sa
stále
zlepšovať
a učiť nové veci.
Vĺčatá plnia odborku „Záchranár“, pri čom sa

hravou formou naučia
základy poskytovania prvej pomoci a ošetrovanie
bežných poranení. Možno
sa raz záchranármi naozaj stanú.
Prvý krát Alfy a Omegy pripravili malú súťaž
pre jedného šťastlivca, v
ktorej cena za správnu
odpoveď je odznak s logom skautskej storočnice.
Otázka:
Napíš meno aspoň jedného svojho spolužiaka/
čky, o ktorom vieš, že chodí na skauting. Svoju
odpoveď napíš na email, ktorý nájdeš v kontaktoch www.AlfyaOmegy.sk
Text a foto:

Roman Molnár
Vodca 1. Skautského oddielu
Cabaj Čápor Alfy a Omegy
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ČO NOVÉHO V ZŠ CABAJ ?

Z GALÉRIE ZNÁMYCH RODÁKOV

Ako sa plesalo na
19. Reprezentačnom plese rodičov

Vladimír MORAVČÍK
športovec

V sobotu 25. januára 2014 sa uskutočnil
19. Reprezentačný ples rodičov ZŠ Cabaj. Ples
otvorilo zimomriavkové spevácke vystúpenie
Soničky Fábryovej žiačky šiestej triedy ZŠ Cabaj. Deti druhého stupňa, pod vedením pani
učiteľky Mgr. Kataríny Kunovej, predviedli tanec na známu pieseň z rozprávky Ratatouille.
O zábavu sa celý večer starala hudobná skupina ESSO BAND. Samozrejmosťou večera bola aj
výborná večera a bohatá tombola.

Vážení občania, v dnešnom čísle
ON vám predstavíme ďalšieho nášho
rodáka, ktorý preslávil našu obec
v celej Európe. Je ním pán Vladimír
Moravčík (12. 8. 1949 – 31. 10. 2010).
Vladimír Moravčík z Cabaja
– Čápora svoju športovú kariéru začal
už ako učeň odborného učilišťa Kovostavu v Ústí nad Orlicí. Pod vedením
zaslúžilého majstra športu Václava
Čevonu sa stal majstrom celoštátneho
preboru pracovníkov tamojšieho ministerstva ťažkého priemyslu v behu na
3000 m. V roku 1969 ako vojak sa stal
armádnym majstrom ČSSR v cezpoľnom behu
na 8000 m. V rokoch 1968-1970 bol členom nitrianskej Slávie. Už ako 22-ročný bol najúspešnejším pretekárom TJ Elektrosvit Nové Zámky
a stal sa držiteľom putovného pohára „Najlepší
atlét“. Počas svojho trojročného pôsobenia v
tamojšom Elektrosvite (1971 - 1973) zabehol
viacero oddielových rekordov.

V súťaži o Slovenský pohár sa stal víťazom
Slovenského pohára v behu na 1500 m. Svoje
vytrvalostné bežecké schopnosti zúročil aj na
pretekoch o Cenu Rudého práva v Prahe a na
cestnom behu Devín – Bratislava.
V roku 1973, ako 24-ročný inicioval usporiadanie cezpoľných pretekov v štvortisícovej
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Úvodný tanec

obci neďaleko Nitry v Cabaji - Čápore pod
názvom „Veľká cena Dedinskej organizácie
SZM Cabaj“. Neskôr ich športoví fanúšikovia
i bežci svetových mien poznali pod názvom
„Medzinárodné bežecké preteky Grand Prix
Cabaj - Čápor“. Vladimír Moravčík sa nebál
poslať pozvánku ani dvojnásobnému maratónskemu olympijskému víťazovi Waldemarovi Cierpinskemu z Nemecka. Ten prišiel hneď
trikrát. Zakladateľ slávneho
krosu, v tom čase jedného v
najvýznamnejších v kontinentálnej Európe, sa akoby
symbolicky na Cierpinského výzorom i postavou tak
trochu ponášal. Do kroniky
je rukou W. Cierpinského
napísané: „Najkrajšie krosy
na svete sú v Anglicku a v
Cabaji-Čápore.“
Vladimír Moravčík sa
obklopil tímom schopných
ľudí. Vedel získať aj také
hviezdy, ako napríklad
Švéda Glasa, Nemca Kuschmana, alebo jeho veľmi
slávneho krajana Wernera
Schildhauera. Naši aj zahraniční bežci i diváci
ocenili preteky a meno Vladimíra Moravčíka
slovami „Preslávil malú dedinu veľkými
pretekmi“.

Juliana Brezinská

bavili. Vďaka za
príjemnú atmosféru
počas celého plesu.
Ďakujeme Vám
za podporu a dúfame, že na 20. Reprezentačnom plese ZŠ
Cabaj sa opäť spoločne zabavíme.

Aj my sme sa výborne bavili
Touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým, ktorý pomáhali pri príprave, pani riaditeľke ZŠ Cabaj, učiteľskému zboru, sponzorom, obsluhe, účinkujúcim, Obecnému úradu,
ale i všetkým návštevníkom, ktorí sa výborne

Sonička Fábryová

– výbor ZR –
foto: archív školy

ČO NOVÉHO V MŠ ČÁPOR?

A opäť
prišiel
karneval!
Veselé obdobie fašiangov tento rok
neobišlo ani našu materskú školu.
Dňa 12. 2. 2014 sme si spoločne zorganizovali fašiangový karneval.
Malá trieda sa v tento deň stala miestom
zábavy, tanca a prehliadky najkrajších masiek. Premeniť sa aspoň na chvíľu na známu
rozprávkovú bytosť, obľúbené zvieratko, ale
aj všeličo iné pomohli deťom masky, ktoré si
so sebou priniesli. Veselé masky sa najskôr
všetkým predstavili. Keď už bolo známe, kto
sa pod akou maskou skrýva, začala ozajstná
karnevalová zábava. Nechýbala dobrá hudba

k tancu a malé občerstvenie pre všetkých. Na
záver boli všetky masky odmenené reflexnými
príveskami a balónmi.
Karneval síce skončil, ale veselé spomienky
naň nám ešte dlho zostanú. Už teraz sa tešíme
na masky, ktoré k nám zavítajú o rok.
Text a foto:
PaedDr. Katarína Garaiová ,
učiteľka MŠ
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ZAZNAMENALI SME

2 % pre deti v ZŠ Cabaj

Zo života ZŠ Jána
Domastu Cabaj
– Čápor
Vstúpili sme do druhého polroka
školského roka a pustili sme sa s chuťou
do práce. Žiaci sa zapojili do mnohých
postupových súťaží, v ktorých sa im viac
či menej darilo. Jednou z mnohých zaujímavých súťaží, na ktorých sa naši žiaci zúčastňujú, je aj Hviezdoslavov Kubín. Ako po minulé
roky, tak ani tento nebol výnimkou.

Vážení spoluobčania,

tej kategórii obhájila minuloročné víťazstvo
Rebeka Holá. Víťazky sa zúčastnia obvodného
kola, ktoré sa bude konať v Nitre.

nachádzame sa v období kedy sa začínajú podávať daňové priznania. Chcela by
som Vás v mene nášho občianskeho združenia touto cestou poprosiť o poukázanie 2
% dane z príjmov za minulý rok. Činnosť nášho občianskeho združenia je zameraná
na podporu školskej a mimoškolskej činnosti žiakov ZŠ v Cabaji. Našou snahou je, aby
sme spolu s vedením a zamestnancami školy vytvorili pre naše deti čo najlepšie podmienky pre výchovno-vzdelávací proces. Vieme, že počet organizácií, ktoré sa uchádzajú o podporu je z roka na rok väčší. Napriek tomu veríme, že nás podporíte.
Tlačivo s vyplnenými údajmi o prijímateľovi si môžete vyzdvihnúť v ZŠ Cabaj, príp.
môžete použiť údaje o prijímateľovi uvedené nižšie.
II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

V mene Združenia rodičov Vám ďakujem.

Mgr. Aneta Cicáková,
predseda Výboru združenia rodičov pri ZŠ Cabaj

Začiatkom februára sa
uskutočnilo školské kolo
Hviezdoslavovho Kubína.
Žiaci súťažili v prednese
poézie a prózy v troch kategóriách. Víťazkou prvej
kategórie sa stala Alexandra Jančovičová, v druhej
kategórii v próze patrilo
prvenstvo Liliane Slaninákovej a v prednese poézie dosiahla prvé miesto
Natália Vrábliková. V tre-

Čo na nás ešte v najbližšej dobe čaká? Exkurzia do Misijného múzea,
turnaj vo vybíjanej dievčat a v neposlednom rade
fašiangový karneval, na
ktorý sa už všetci veľmi
tešíme.
Viac informácii o živote našej školy sa dozviete
na www.zscapor.sk.
-MAfoto: archív školy

Vážení rodičia,
blíži sa každoročné zúčtovanie daní fyzických a právnických osôb. Svoje dane musíte
štátu odviesť bez ohľadu na to, kde a ako účelne budú použité. Máte možnosť rozhodnúť
o tom, kam presne z nich poputujú 2%. V tejto súvislosti Vás chceme požiadať, aby ste
podporili naše Občianske združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor, ktoré sa snaží
finančne a materiálne pomôcť škole Vašich detí, a tým prispieť k jej lepšiemu materiálno-technickému vybaveniu.
Občianske združenie
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Výzva o 2%
Vážení občania,
v mene Občianskeho združenia MONIKA, ktoré aj vo vašej obci začína pomáhať seniorom, Vás prosím o poukázanie
2 % z daní z príjmov za minulý rok. Aj
takouto formou umožníte túto službu
urobiť dostupnou viacerým ľuďom. Za
pomoc vopred ďakujeme.
Fakturačné údaje:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: 5050546864/0900
IBAN (tlačová forma):
SK84 0900 0000 0050 5054 6864
Sídlo občianskeho združenia:
Monika, o. z.
Družstevná 1518
951 31 Močenok

INZERCIA
Predám liaheň
na 50 ks vajec,
cena 85 €.
www.liaharen.sk
tel.: 0907 181 800
Auto-spojky, rozvody,
náhradné diely
www. autowit.sk
tel.: 0907 181 800
15

ŠPORT

POZVÁNKA

Ples športovcov
V piatok, 14. februára, sa v kultúrnom dome stretli športovci a priatelia športu na 19. reprezentačnom
plese športovcov.

Celý večer sa niesol v znamení dobrej
hudby, jedla a samozrejme zábavy. Ako vždy,

aj tento rok vítali mladí športovci všetky
dámy krásnym kvetom. O úvodné predtancovanie sa postarali deti zo Základnej školy
Jána Domastu v Čápore. Bohatá tombola tiež
prispela k dobrej nálade. Všetkých výhercom
gratulujeme a ďakujeme sponzorom za ich
dary. V tento valentínsky večer sa všetci prítomní zabávali až do skorého rána v príjemnej
atmosfére.

Sobota 8. marec
od 17,00 hod. kultúrny dom Čápor,
vstupné 1 €
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ZAZNAMENALI SME

Ku krásnemu jubileu
V nedeľu, 2. 2. 2014 sa dožila krásneho životného jubilea
90 rokov pani Terézia Slažanská z Cabaja. Oslávenkyni prišli zagratulovať aj zástupcovia
našej obce, starosta Ing. Jozef
Ligač a pani matrikárka Anna
Andrášiková.
Do ďalšieho života jej
popriali hlavne veľa zdravia
a spokojnosti. Zároveň odovzdali kyticu kvetov a malý
darček. Na pamiatku tohto
významného životného jubilea sa oslávenkyňa podpísala
do pamätnej knihy obce. Ku
všetkým gratulantom sa s prianím pevného zdravia pripája aj
naša redakčná rada.

Poďakovanie
Odišiel som tam,
kam všetky pokolenia odišli
a lesy budú stále sniť
a rieky driemať v lesku bielych hviezd.

INZERCIA

Spoločenská
rubrika

V mesiacoch
december 2013
- február 2014
Vitajte na svete:
Michal Fazekaš
Liana Kozárová
Nela Kozárová
Bruno Teodor Hojčuš
Samuel Halla
Liliana Krivušová
Stela Velčická
Petra Fábiková

Opustili nás:
Jozef Hudec
Ivan Hala
Pavol Kĺbik
Mária Molnárová
Peter Chňapek
Adela Kováčová

Povedali si áno:
Ing. Viliam Záhradník
a Slávka Juríková

Ďakujeme príbuzným, priateľom, známym,
susedom, spolupracovníkom,... ktorí sa dňa 2. januára 2014 prišli
rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste manžela, otca, starého
otca a priateľa Ivana Halu, ktorý nás opustil vo veku 72 rokov.
Zároveň ďakujeme Obecnému úradu, pánovi starostovi , Zboru pre občianske záležitosti, pani Brunaiovej, spevokolom Úsmev
a Nádej za dôstojnú rozlúčku.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Na zamyslenie...
Dni sa začínajú predlžovať, snáď i slnečné lúče začnú čoskoro hriať a my sme si všimli, že sa
stalo akýmsi dobrým zvykom tráviť voľný čas na ihrisku pri ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj. Úprimne nás teší, že prostredie našej školy sa nielen našim žiakom javí ako príjemné a pohodové.
Avšak to, čo tu zostáva po návštevníkoch, ktorí tu trávia svoj voľný čas, sa nám nezdá príjemné.
A to nemáme teraz na mysli len papiere a prázdne fľaše. Oveľa nebezpečnejšie sa nám zdá, že
na školskom ihrisku trávite čas so svojimi štvornohými miláčikmi, ktorí nám tu zanechávajú
pozdravy vo forme svojich exkrementov. Verte, nie je nič príjemné, ak vzorku niečoho takého
prinesiete do budovy školy alebo do svojho domova, nehovoriac už o šírení rôznych ochorení.
Pouvažujte nad možnosťou nájsť svojmu miláčikovi vhodnejšie prostredie na to, aby sa mohol
dostatočne vybehať. Školské ihrisko takýmto miestom určite nie je. Prosím, zamyslite sa nad
tým, či je naozaj nutné znepríjemňovať nám život podobným spôsobom.
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Autoškola PANTER
Ste automechanik, motorkár,
vyznavač vodných športov alebo
cestovateľ? Ak chcete využívať
svoje zamestnanie či koníček
sk.
naplno musíte mať vodičské
oprávnenie sk. BE - iba vtedy môžete za
sebou ťahať prívesný vozík nad 750 kg!
Facebook Autoškola PANTER

Novinka!

BE

Využite uvítaciu ZĹAVU na sk. BE
a prihláste sa v našej Autoškole PANTER

Akcia na sk. B

UVÁDZACIA

ZĹAVA

INFOLINKA: 0905 554 888
pre Vašu
obec na sk. BE Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

staré knihy, časopisy,
noviny, obrazy...
Ak by niekto likvidoval
knižnicu, nechcel by staré
knihy z povale po babke a
dedkovi, dajte mi prosím
vedieť. Osobne si ich po
dohode aj odveziem.
Kontakt: 0905 259 609,
Mail: knieza@panter-pmd.sk

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk

