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Editorial

Vážení občania,
známa múdrosť hovorí „z každého rožku trošku – vtedy bude
dobre“. Aj redakčná rada si toto
zobrala za svoje a presne tak sme
sa snažili - priniesť vám informácie
z každého rožku. Trošku zo života
verejného, trošku z kultúrnych
aktivít, trošku zo školského sveta,
trošku zo športového diania v našej
obci. Zašli sme aj do kuchýň našich
mám a trošku z nich ponúkame aj
vám. A takto, z trošiek, sme pre vás
vyskladali toto jarné číslo obecných novín, ktoré práve
držíte v rukách. Pevne veríme, že je dobré a vás, našich
čitateľov zaujme a poteší a každý z vás si tu nájde tú
svoju trošku. Za celú redakčnú radu vám, milí spoluobčania, prajem príjemné a pohodové čítanie.
K blížiacim sa sviatkom k radu ďalších vinšovníkov
aj ja podľa dobrých zvykov pripojiť chcem, keď nie inšie,
aspoň tieto vinše:
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Prajem vám krásne prežitie veľkonočných sviatkov,
nech sú vaše domovy plné pokoja, stoly hýria hojnosťou
a srdcia všetkých sú naplnené láskou a porozumením.

Božena Hrnková ,
šéfredaktor

Pozvánka
Pozývame všetky mamičky,
babičky a tety na slávnostnú besieku,
ktorá sa uskutoční pri príležitosti osláv
Dňa matiek

Sdrieč ko
z lásky
v nedeľu 11. mája 2014 o 16,oo hod.
do Kultúrneho domu Čápor.
V programe sa predstavia detičky z MŠ Cabaj,
žiaci ZŠ Jána Domastu v Čápore a deti z DFS
Cedronček.

Foto: majka
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ROZHOVOR
Tohtoročné editoriály v podaní politických
laikov, ale aj skúsených politických komentátorov či znalcov našich malých - veľkých
pomerov nás upozorňujú na supervolebný rok
2014. Máme za sebou dvojkolovú voľbu prezidenta. V marci sa teda už hojdačka rozhojdala
a vyniesla na vrchol občianskeho kandidáta
bez politickej príslušnosti. Ako prvé v poradí
boli pre občana zaujímavé svojou politickou
kalkuláciou. Druhé, v máji, sú do Európskeho
parlamentu, pre občana nezaujímavé a príliš
vzdialené od reálneho diania u nás. Tretie, v
decembri, komunálne, pre občana najbližšie,
ale pre nitky komunálnej politiky rizikové svojou subjektívnosťou.
V týchto, ale aj
v iných súvislostiach si
pripravila pár aktuálnych otázok pre pána
Ing. Viktora Baraníka,
zástupcu
starostu
naša redaktorka Andrea
Korgová. Touto cestou
ďakujeme pánovi zástupcovi za poskytnuté
odpovede a ochotu odpovedať.
1. Pán Baraník, v decembri budeme opäť
voliť svojho starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva. Blíži sa koniec Vášho funkčného obdobia. Ako by ste zhodnotili naplnenie svojho mandátu poslanca a pôsobenie
vo funkcii zástupcu starostu a predsedu
finančnej komisie?
Hodnotenie poslanca musia v prvom rade
urobiť občania obce, aj keď podľa účasti na
jednotlivých zasadnutiach asi nemá kto. Ostáva mi len veriť, že vďaka zvukovým záznamom
sa občania oboznámili s mojou činnosťou
a urobili si svoj názor. Určite si nemyslím, že
na moju prácu sú len priaznivé ohlasy, iste
niektorí občania zaujímajú kritický názor,
škoda je však, že ho neprídu vyjadriť. Ja som
sa vždy snažil prísť na zasadnutie pripravený,
zo znalosťou veci o ktorej sa rokovalo. Ak mi
niečo nebolo jasné poradil som sa s priateľmi,
ktorí v tej-ktorej oblasti pracujú. Ak príslušná
komisia OcZ niečo odporčila, tak som to akceptoval. Nepamätám si, že by som neakceptoval niektorý návrh. Myslím si, že som bol
dostatočne aktívny, niekedy aj značne kritický,
za čo som bol veľakrát kritizovaný. Poukazoval
som na nehospodárne nakladanie s verejný4

mi prostriedkami nedodržiavaním zákonov,
poukazoval som na neskoré predkladanie
materiálov pred rokovaním, alebo dokonca
ich nepredkladaním. Vždy sa našiel dôvod
pre oneskorené predloženie materiálov alebo
ich nepredloženie. Ale aby som bol konkrétny,
uvediem ako príklad odpredaj majetku fi rme
Feraut. Finančná komisia navrhovala zmluvu
o budúcej zmluve so záväzkom obce odpredať
pozemok za cenu, za ktorú bude Feraut odpredávať pozemok. Tento návrh neprešiel. Odpredalo sa za 10 € za m2. Firma Feraut pozemky odpredala ďalšiemu vlastníkovi. Myslíte že za 10
€ za m2? Asi ťažko. Ja jednoducho nepochopím,
ako môžeme odpredať pozemok obce za 10 €
za m2, keď všeobecná cena predaja stavebného
pozemku v obci je 25 € za m2 a viac a tváriť sa,
že je to v poriadku. Príkladov sa našlo ešte oveľa viac. Už na prvom zasadnutí som inicioval
zriadenie poslaneckej kancelárie. Vytvorili
by sa tým podmienky, aby sa poslanec mohol
stretnúť v kultúrnom prostredí s občanom.
A výsledok? Ak si dobre spomínam, mňa v kancelárii za celé obdobie navštívili štyria občania. Je to škoda. Myslím si, že občania sa
zaujímajú o veci verejné, iba keď sa ich to týka.
Chcel som tento mýtus prelomiť, ale nepodarilo sa. Ja by som pre svoje celkové pôsobenie
použil latinské ,,Anno ante Christum natum“
(,,Roku pred narodením Krista“) a rozdelil by
som hodnotenie svojho mandátu poslanca na
dve časti. Prvé je obdobie do zvolenia terajšieho starostu a druhé po zvolení. Kto chce
si spomenie na slová starostu bezprostredne
po zložení sľubu. Len pripomeniem, že sa náš
pán starosta postavil na druhú stranu rieky.
Začiatok bol výborný, spolupráca na úrovni,
materiály na zasadnutia išli predrokované,
a teda hotové. Skončili nekonečné nočné rokovania, diskutovalo sa, konfrontovali sa názory.
To prestalo. Pán starosta sa rozhodol pre iný
štýl riadenia obce a ja som to po určitej dobe
akceptoval. Išiel som kandidovať za poslanca
s určitým elánom, ideálmi, predstavami. Žiaľ
musím konštatovať, že sa nenaplnili.
2. Mali ste niekedy pocit, že Vaše pracovné
snahy a ciele nebolo možné reálne naplniť,
či dokonca ste sa stretli s neochotou posunúť ďalej riešenia niektorých záležitostí
našej obce?
Časť otázky bola odpovedaná vyššie. Za
najpodstatnejšiu záležitosť obce považujem
riešenie otázky ukončenia projektu výstavby
kanalizácie. Ale nie takým spôsobom, ako sa to

ROZHOVOR
rieši teraz, ale ako celku. Od začiatku riešenia
tohto problému sa z môjho pohľadu nepostupovalo správne. Dostávali sme informácie
„po“. Vlastne sme nič neriešili, iba si vypočuli
informáciu a ,,schvaľovali“. Neraz som na to na
zasadnutiach poukazoval. Niektorým uniklo,
že bol stanovený termín ukončenia projektu,
a ten sme defi nitívne nedodržali. Neriešili sme
a neriešime tú skutočnosť, že sme splnili všetky podmienky MŽP, avšak napriek tomu nám
MŽP peniaze neposunulo. Otázka dofinancovania z našej strany je otázka nepodstatná
a za terajšieho stavu aj bezvýznamná. Za oveľa
menšie nedostatky, oveľa menšie priestupky,
museli obce vrátiť všetky prostriedky, ktoré na
projekt dostali. Malo by to význam len vtedy,
keby sa posunul termín ukončenia projektu
výstavby kanalizácie, a nám by sa podarilo
uhradiť všetky záväzky, ktoré voči dodávateľom máme. Úhrada záväzkov je podstatnou
podmienkou pre úspešné ukončenie projektu.
Za neochotu si dovolím označiť tú skutočnosť,
že nedostávame priebežné informácie o plnení
rozpočtu aj napriek tomu, že je k tomu prijaté
uznesenie. Z mojej strany tiež nie je možné
akceptovať tú skutočnosť, že dodatočne schvaľujeme úpravy rozpočtu – to je dokonca protizákonné. Aj na túto skutočnosť bez úspechu
poukazujem. Sám si kladiem otázku ,,prečo je
to tak“, ale odpoveď nepoznám.
3. Obec má za sebou obdobie ozdravného
režimu a pred sebou možno nútenú správu.
Vždy ste upozorňovali na vážnosť situácie
a jej podceňovanie zo strany starostu a poslancov.
Aké sú podľa Vás reálne možnosti riešenia
tejto situácie? Doplatila obec na chyby
z minulosti a nechce sa vyvarovať tých
dnešných? Kto ponesie zodpovednosť alebo
sa to zametie pod koberec, bez vinníkov, ale
s dlhmi pre ďalšiu generáciu?
Žiadne dobré reálne riešenie pre obec neexistuje. Obec už pri zavedení ozdravného režimu
pochybila. Nevypracovala návrh ozdravného
rozpočtu. Nechcem tu citovať zákony, ale iba
nečinnosťou Ministerstva fi nancií SR už nie
je obec v nútenej správe. Viem, že za túto vetu
budem kritizovaný, ale holá skutočnosť je taká
a musíme sa jej pozrieť do očí. Vo vzťahoch
obce a orgánu štátu nejde o názor, ale len a len
o zákonnosť. Ja nie som veštec, aby som Vám
povedal, kto, a či vôbec niekedy ponesie zodpovednosť. Zodpovednosť je v minulosti a ako ste
správne konštatovala, aj v súčasnosti. Môžem

mať svoj názor a určite ho aj mám, ale nehnevajte sa, povedať ho nemôžem. V právnom
systéme platí: Keď nie je žalobcu, nie je sudcu!
Možno sa ten žalobca nájde.
4. Média už na jeseň minulého roka, v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych
krajov, otvorili tému kumulovaných funkcií
vo výkone verejnej správy. Tí, ktorých sa to
týka sú však stále hluchí. Ľudia čoraz-viac
volia nezávislých kandidátov, považuje sa
to za výsledok ich celkového znechutenia zo
straníckej politiky. Tieto dve témy budú zaujímavé aj pre komunálne voľby tohto roku.
To tvrdia politológovia, čo si o tom myslíte
ako komunálny politik? Budete kandidovať
na poslanca, uvažujete o svojej kandidatúre
na starostu obce?
Dovolím si začať svoju odpoveď protiotázkou,
ktorá je tak stará ako politika. Vypustia si
kapry rybník? Nevypustia. Znovu pred voľbami budeme počúvať tie isté ubezpečenia, čo
všetko urobia politici pre občanov, samozrejme sa nezabudnú pochváliť, čo všetko urobili,
aký chodník vybudovali, akú cestu opravili,
koľko bytov postavili, akú školu opravili. Len
akosi zabudnú, že ich volebný program obsahoval aj konkrétne riešenia pre sociálne veci,
riešenia zlepšenia plnohodnotného života
seniorov. Čo z toho zrealizovali? Nič. A všetci
majú tú istú odpoveď: ,,Nie sú peniaze“. A ja sa
pýtam, a na cesty peniaze sú ? A prečo? Odpoveď je pomerne jednoduchá. Ale v súčasnom
právnom systéme, kde každý každého žaluje,
nech si každý odpovedá sám. Koniec koncov
pri osobných rozhovoroch s občanmi o tom
hovoríme takmer denne. Myslím, že viac netreba dodať.
Nazvala ste ma komunálny politik. Áno, z politologického hľadiska som politik, ale ja sa
ním necítim byť. V mojom poňatí som vlastne
do politiky nešiel. Iste si pamätáte, že som
chodieval na zasadnutia zastupiteľstva iba ako
občan obce a nevedel som pochopiť, že vlastne
na zastupiteľstve sa riešilo všetko „po“, teda
neskôr. Toto potrebujeme schváliť, takto potrebujeme upraviť rozpočet, a tak ďalej. Rokovalo
sa do neskorých nočných hodín a pochybujem,
že o druhej hodine ráno niekto vnímal, o čom
sa hovorí. Starosta si dal čiarku, zvolal som
zastupiteľstvo v termínoch, ktoré určuje zákon, všetko mi poslanci schválili. Čo viacej si
môžem priať? Nič. Ja som si povedal, že toto
sa pokúsim zmeniť. V závere mandátu musím
konštatovať, nepodarilo sa. Na úrovni veľkej
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politiky je nechuť občanov pochopiteľná. Sú
zaujímaví len mesiac pred voľbami, keď hodia
do urny svoj hlas, skončili na 4 roky a politici si
robia čo chcú. Za súčasného volebného zákona
sa to však nedá zmeniť. Politici si sami vytvorili systém, aby sa nanominovali sami, prípadne
ich zvolili ich rodinní príslušníci. Tí istí sa
striedajú po každom volebnom období. Keď sú
v opozícii, kritizujú to, čo robili sami, keď vládli. Ľudia už proste majú dosť, vidia, že si nepomôžu a nejdú voliť. Toto niekomu vyhovuje.
Štátny rozpočet je už 20 rokov v deficite. Ktorá
domácnosť by 20 rokov mohla míňať viac než
zarobí? Žiadna. V komunálnej politike by to
malo byť inak, ale nie je. Časť z tejto otázky
som zodpovedal vyššie. Zdá sa Vám normálne,
že starosta môže byť zvolený jedným hlasom
a to svojím? Mne nie. Ale ak bude kandidovať
sám, tak to platí. Niekoľko krát som hovoril, že
obecné zastupiteľstvo je zložené z ľudí, ktorých
ľudia zvolili, respektíve že spolupracovať sa nerozhodli sami. A tu je možno problém. Ak nie
je zhoda, rozhoduje väčšina a niekedy aj zle, ale
demokraticky. Áno, platí, že nik nenašiel lepšie
riešenie. Ale zodpovednosť aj za „demokratické“ by mala existovať. Otázka politickej príslušnosti v podmienkach našej obce je nepodstatná. Ak mám správne informácie, ani jeden
poslanec nie je členom žiadnej strany, všetci
sme nezávislí poslanci. A neviem o žiadnej

strane, ktorá by v obci pôsobila, možno Smer
ako klub. V komunálnych voľbách v roku 2014
prajem občanom šťastnú ruku a želám si, aby
ich prišlo voliť čo najviac. A či sa aj ja budem
uchádzať o ich priazeň a na akej pozícii ? Nechajte sa prekvapiť.
No a na záver tak trošku úsmevným perom: Dobrý poslanec chodí po obci, sleduje
poškodené cesty, nenatreté zábradlie, nepokosenú trávu, rozbitú lavičku v parku, nesvietiaci
kandeláber. Na zasadnutí interpeluje starostu
a má pocit, že je užitočný. Takýto poslanec
je snom občana, ktorý má pocit, že sa o neho
stará. Čo tam po tom, že keď príde na program
schvaľovanie rozpočtu znudene zíva, nechápe
čo sú to rozpočtové pravidlá, drieme sa mu
pri rozdeľovaní dotácii a transparentnosť pri
predaji obecného majetku je pre neho ,,španielska dedina“. Nič to, občan poslanca odmení
opätovným zvolením. Lebo poslanec, ktorý
chce jasné pravidlá pri prideľovaní obecných
bytov, dodržiavanie náležitostí pri pridelení
dotácii, najnižšiu ceny pri nákupe tovaru či
služby a najvyššiu pri predaji obecného majetku, je večne ufrflaný táraj, ktorý pre občana
nič nerobí.
Ďakujem za vytvorenie priestoru na vyjadrenie svojho názoru.

OZNAM
Obecný úrad v Cabaji - Čápore oznamuje občanom, že:
- poplatok za vývoz odpadu je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to:
1. splátka do 31. mája
2. splátka do 30. septembra bežného roka
Lístky na smetné nádoby z roku 2013 platia v roku 2014 do 31. mája
- daň z nehntuteľnosti je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to:
1. splátka do 31. mája
2. splátka do 31. októbra bežného roka
- daň za psa je splatná do 31. mája
Občania uvedené poplatky môžu zaplatiť na tunajšom obecnom úrade počas pokladničných
hodín :
pondelok
od 7.30 hod. - 12. 00 hod. od 13.00 hod. - 16,00 hod.
utorok
od 7.30 hod. - 12.00 hod.
streda
od 7.30 hod. - 12.00 hod.
od 13.00 hod. - 17.30 hod.
piatok
od 7.30 hod. - 11.30 hod.
6

Zo zasadnutia OZ v Cabaji - Čápore, ktoré sa konalo dňa 31. 03. 2014 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo
schválilo:
- Správu o hospodárení MŠ Cabaj-Čápor, časť
Cabaj 560 za rok 2013
- Správu o hospodárení MŠ Cabaj-Čápor, časť
Čápor 1274 za rok 2013
- Správu o hospodárení Základnej školy Cabaj-Čápor, časť Cabaj 197 za rok 2013
- Správu o hospodárení Základnej školy Jána
Domastu Cabaj-Čápor 1085 za rok 2013
- Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné
hospodárenie bez výhrad
- Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov
a pohľadávok obce ku dňu 31.12.2013
- pre rok 2014 členov inventarizačnej komisie
v zložení: predseda: Ing. Beáta Illéšová
členovia: Oľga Švihoríková, Alena Sedláková,
Miroslav Snovák
- pre rok 2014 členov vyraďovacej a likvidačnej
komisie: predseda: Ing. Beáta Illéšová
členovia: Soňa Kompasová, Miroslav Snovák,
Mgr. Božena Hrnková, Emil Koppan
- Dodatok č. 1 k VZN číslo 2/2012 zo dňa
21.5.2012 o určení množstva odpadových vôd
odvádzaných do verejnej kanalizácie a stanovení výšky stočného
- Zmluvu o poskytnutí dotácie č. 11/2014 - Centru voľného času Domino Nitra
- Zmluvu o poskytnutí dotácie č. 12/2014 Centru voľného času pri ZŠ Kniežaťa Pribinu
Nitra
- Zmluvu o nájme bytu č. 8 v nájomnom bytovom dome č.1498 s p. Ľubomírovi Moravčíkovi
bytom Cabaj-Čápor č.s. 5
- Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti
zo dňa 12.2.2007 (Pekáreň UNO)
- Zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti bez-

pečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi s Delta EN Plus s.r.o., IČO:
366796107
- Zmluvu na dodanie tovaru – jednonápravový príves za traktor v zmysle cenovej ponuky
č.12/02/14 zo dňa 12.2.2014 od dodávateľa
Zdeněk Derganz, Zámečníctví DEZA, Třešť
- zámer priameho prenájmu obecného pozemku v kat. úz. Cabaj, č.p. 686/26, komisiu na
vyhodnotenie cenových ponúk na prenájom
uvedeného pozemku o výmere 3151m2
v zložení: Ing. Viktor Baraník, Ľudovít Holec,
Alena Sedláková, Ing. Jozef Lušňák, PhD.
- podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku v kat. úz. Čápor a to diel č. 1
o výmere 77m2 odčlenený od parc.č.758 a pričlenený do parc.č. 758/4 - zastavaná plocha.
zobralo na vedomie:
- Správu o stave skutočností podľa § 19 ods.1
zákona č. 583/2004 Z.z. po ukončení hospodárenia obce v ozdravnom režime
- vytvorenie 3 volebných okrskov a určenie
volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa
24.5.2014
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, Pereš a Riegler
Okrsok č. 3 – Kultúrny dom Čápor pre občanov bývajúcich na súp. číslach: 961 – 1498,
1540, 1541, 1543, 1544, 1545, 1549 a na osade
Hrúšťov
Prednostka OcÚ

VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SR V OBCI CABAJ-ČÁPOR
II. kolo konané dňa 29. 3. 2014
okrsok č.
1. Kaštieľ Cabaj
2. Obecný úrad
3. Pereš
4. KD Čápor
SPOLU

počet voličov
zapísaných
zúčastnených
878
436
992
514
249
94
1 064
439
3 183
1 483

Kandidát
1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc.
2. KISKA Andrej, Ing.

%
účasti
49,66
51,81
37,75
41,26
46,59

počet hlasov
755
713
7

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Obec Cabaj – Čápor so sídlom Obecný
úrad 951 17 Cabaj – Čápor 543 zastúpená
Ing. Jozefom Ligačom, starostom obce, v
zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje

zámer prenajať majetok formou
priameho prenájmu
a výzvu na predloženie
cenových ponúk
na prenájom pozemku nachádzajúci sa v obci Cabaj – Čápor zapísaného na LV č. 1376
pre katastrálne územie Cabaj ako parcela
registra „C“ č 686/26 vedenej ako „ostatné
plochy“ o výmere 3151 m2 vo výlučnom
vlastníctve Obce Cabaj - Čápor.
Účel nájmu: rôzne účely
Doba nájmu: dohodou
Podmienky prenájmu: -Minimálna cena, za ktorú Obec Cabaj
– Čápor ponúka na prenájom pozemok je
stanovená vo výške 0,40 € /m2/ rok v súlade
s Dodatkom č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 3/2009 o hospodárení s majetkom obce.
Podmienky predloženia cenovej ponuky:
1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Cabaj - Čápor alebo
poštou na adresu: Obecný úrad, 951 17 Cabaj
– Čápor 543 tak, aby cenová ponuka bola
doručená najneskôr do 28.04.2014 do 12:00
hod.
2. Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke
označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM
– NEOTVÁRAŤ!“
3. Cenová ponuka musí obsahovať:
a) Označenie záujemcu:
- Fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné
priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a
miesto trvalého pobytu. Je vhodné uviesť aj
telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu
- Právnická osoba – obchodné meno, sídlo,
IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba
oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné
uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu
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b) Označenie nehnuteľnosti – podľa údajov
ponuky
c) Výška cenovej ponuky
d) zámer využitia nehnuteľnosti
d) Čestné vyhlásenie záujemcu:
- Fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou
v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda
starostom obce Cabaj – Čápor, poslancom
Obecného zastupiteľstva v Cabaji - Čápore,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo
založenej Obcou Cabaj - Čápor, prednostom
Obecného úradu v Cabaji - Čápore, zamestnancom Obce Cabaj - Čápor, hlavným kontrolórom Obce Cabaj - Čápor, ani blízkou osobou
vyššie uvedených osôb
- Právnickej osoby, že nie je právnickou
osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom
obchodného podielu, štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu, členom
riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991
Zb., teda starosta obce Cabaj - Čápor, poslanec
Obecného zastupiteľstva v Cabaji - Čápore,
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Cabaj - Čápor, prednosta Obecného
úradu v Cabaji - Čápore, zamestnanec Obce
Cabaj - Čápor, hlavný kontrolór Obce Cabaj
- Čápor, ani blízka osoba vyššie uvedených
osôb.
e) Súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov v rozsahu, v akom boli poskytnuté
na vedenie evidencie a na zverejnenie v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií v platnom znení).
4. Obec Cabaj – Čápor zastúpená starostom
obce si vyhradzuje právo zmeniť podmienky
priameho prenájmu, odmietnuť všetky cenové
ponuky, resp. priamy prenájom zrušiť.
5. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná
ustanovená komisia. Komisia predloží svoje
závery Obecnému zastupiteľstvu v Cabaji
- Čápore na schválenie. Závery komisie majú
pre Obecné zastupiteľstvo v Cabaji - Čápore
len odporúčací charakter.
Bližšie informácie môžete získať na tel. č.: 037/
78 88 403; 037/78 88 405
Ing. Jozef Ligač
starosta obce

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Obec Cabaj - Čápor
Obecný úrad, 951 17 Cabaj – Čápor č. 543
037/7888403; fax:037/7888421, starosta: 0905457207; starosta@cabajcapor.sk
Obec Cabaj – Čápor, zastúpená starostom obce, v súlade s § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/
2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy Jána Domastu Cabaj – Čápor 1085
Kvalifi kačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov,
• vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• minimálne päť rokov pedagogickej praxe,
• spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
• bezúhonnosť,
• znalosť a orientácia v právnych predpisoch z oblasti školstva,
• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• profesijný životopis,
• písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja školy,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 12. mája 2014 (do 12,00 hod.) na adresu: Obec Cabaj-Čápor, Obecný úrad 951 17 Cabaj
– Čápor č.543. Obálku označte heslom „Výberové konanie – ZŠ J. Domastu – neotvárať.“
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín a miesto výberového konania
oznámený písomne (najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením).
Ing. Jozef Ligač
starosta obce
Cabaj - Čápor, 17. 03. 2014
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

POZOR
na vypaľovanie
trávy!
Vážení spoluobčania ,
na Slovensku sa konečne začína jar a každý
začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad
a dvorov po uplynulej zime.
Následkom toho sa nám hromadí rastlinný a drevný odpad.
Medzi vaše pracovné činnosti v
mnohých prípadoch patrí aj nie
veľmi žiaduce vypaľovanie trávy
a spaľovanie nahromadeného
odpadu. Je to síce najrýchlejší
spôsob likvidácie, ale zároveň
si položme otázku, či je to i ten
najbezpečnejší a naj ekologickejší spôsob. Vypaľovanie trávy
je nielen protizákonné ale aj
nebezpečné a nie sú zriedkavé
prípady, že ľudia naň doplatia
životom.
Je potrebné si uvedomiť
rozdiel medzi vypaľovaním a
spaľovaním. Vypaľovaním sa
rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných
porastov, naopak, zapálenie pohrabanej trávy
na hromade je označované za spaľovanie. Pri
vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania vo veľa prípadoch zapríčiniť vznik požiaru
a ohroziť týmto neuváženým konaním životy,
zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z
tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade
spaľovať trávu pri vetre, kde hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov suchej trávy,
sena, slamy a v žiadnom prípade nespaľovať v
blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda
na životnom prostredí.

Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí
občanovi pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie
pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165
Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie
požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 331 Eur.
Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných
suchých porastov. Treba veriť, že spoločným
úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z
vypaľovania starej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo
tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle, bezútešné, čierne spáleniská.
A na záver:
Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?
Bezodkladne ohlásiť vznik
požiaru na ohlasovňu
požiarov - t. č. 150 resp.
112, alebo zabezpečiť jeho
ohlásenie.
Uviesť:
• kde horí (presnú adresu a
tel. číslo), čo horí, kto volá
• ďalej je potrebné uviesť
podrobnejšie informácie o
požiari, vyčkať na spätný
telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi
• ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými
hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké
prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a
pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na
zamedzenie jeho šírenia.
• vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu
ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí.
• poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú
a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody,
spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na
zdolanie požiaru.
A.S.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Vitajte na svete:

Opustili nás:

Richard Šilák
Oliver Kováč
Marek Minarovič
Lucia Záhradníková
Matúš Hráček

Tomáš Kučera
Viliam Mrázik
Otto Chudý
Otília Hulanová
Ján Miškolci

Gizela Garaiová
Emil Baláž

Fašiangy 2014

Ocenení víťazi - O najlepšiu fašiangovú masku
Posledné fašiangové dni si nás tento rok
počkali až v marci. Preto aj kroky mnohých
návštevníkov smerovali v sobotu 1. marca
do kultúrneho domu. Konalo sa tu veľké
fašiangové kultúrno-spoločenské podujatie
spojené s pochovávaním basy. Kultúrny dom
bol plný, dovolím si tvrdiť že priam praskal
vo švíkoch. Stoly sa prehýbali pod dobrotami,
stoličky a lavice boli obsadené do posledného miesta.
Hneď v úvode všetkým návštevníkom
ukázali detičky z detského folklórneho súboru
Cedronček ako sa vedia baviť a fašiangovať oni.
Pod vedením pani Vlasty Blatnickej predviedli
pekné veselé fašiangové pásmo. Škola v prírode – veselá scénka z dávnejších čias – ktorú
predviedli členovia speváckej skupiny Nádej
rozosmiala a rozospievala všetkých
návštevníkov. Krásne kostýmy, ozdobené pionierskymi šatkami, pripomenuli
mnohým ich školské časy. A v tomto
duchu sa nieslo aj ďalšie vystúpenie.
Členovia Úsmevu predviedli a zahrali
všeličo. Všeličo zo školy, z jedného vyučovacieho dňa pod prísnym dohľadom
pani učiteľky. Texty piesní boli ušité
presne na našu obec a spoločný život
v nej. Bolo že to smiechu, bolo že to veselosti, potleskom sa nešetrilo. Vyvrcholením fašiangov je vždy pochovávanie
basy. Tejto zodpovednej úlohy sa tento
rok bravúrne zhostila spevácka skupina
Nádej. Smútočný sprievod, kňaz, kostol-

ník a plačky sa so všetkom pompou rozlúčili
s milovanou basou. Určite jej na poslednej ceste nie je smutno. Veď ju odprevadili za jasotu
a spevu. Po záverečných kňazových slovách,
po dôstojnej rozlúčke vypukla tá pravá, ne-
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to rok v kategórii Najchutnejšia šiška
stali Jana Vachulíková (1. miesto),
Antónia Markovičová (2. miesto)
a Libuška Kolenčíková (3. miesto).
V kategórii Najchutnejšia fánka sa
víťazkami stali Libuška Kolenčíková
( 1. a 3. miesto) a Jitka Beňáková (2.
miesto).
Ďalším sprievodným podujatím
bola súťaž „O najlepšiu karnevalovú
masku“. Porota to veru nemala ľahké.
Veď po sále kultúrneho domu poletovali a tancovali rôzne včielky, čmeliaci, vtáci, pobehovali detičky, Karkulka
s vlkom, kuchári, víly, piráti, anjeli, ba
dokonca aj celá rozprávková skupina
šmolkov prišla. Záverečné defi lé masiek bolo pestrou prehliadkou fantázie a šikovnosti našich ľudí. Porota by
veru najradšej odmenila každú jednu
masku. A tak aspoň malým návštevníkom podujatia, detičkám v maskách
– vílam, princeznám, mačičkám,
falšovaná fašiangová zábava. O tú sa
postarala speváčka Maťa Nemčeková
a jej hostia. Na kare milovanej base hrali
a spievali Štefan s Tiborom. Veselilo
sa, zabávalo sa a spievalo spolu s nimi
všetkých tristo návštevníkov. Potom sa
už mikrofónu chytila naša Maťa a spolu
s kolegom Ivanom zabávali až do polnoci všetkých tanca chtivých. A že to
všetkým spevákom išlo dobre svedčí aj
fakt, že tancovalo mladé aj staré, malé aj
väčšie, všetko do poslednej nohy.
Súčasťou fašiangového večera boli aj
rôzne súťaže. Kuchárky sa už šiesty rok v
poradí predviedli v súťaži „O najlepšiu
fašiangovú dobrotu“. Víťazkami sa ten-

Víťazky kategórie O najchutnejšiu šišku
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Fašiangové masky našich detí
Adriana, Ing. Lívia Formánková, Ing. Roman
Baraník, Ing. Vladimír Baraník, Ing. František
Vilček, Ing. Jozef Šiška, pán Erik Blatnický, pán
Ján Blaškovič, pán Ján Rybí, pani Jana Palková,
pani Jana Eliášová, pani Mária Domanová, pán
Ľudovít Holec, pán Pavol Deglovič, pani Lýdia
Vargová, pani Viera Smatanová, pán Gabriel
Nemček, pán Emil Šupka, pán Ján Pastor, pán
Miroslav Jaška, spevácka skupina Úsmev,
spevácka skupina Nádej a ďalší súkromní
darcovia.
Súťaž pre páry „O najrýchlejšieho fašiangového papkáča“ mala tento rok zastúpenie až
v piatich dvojiciach. Víťazstvo si odniesla a minuloročné víťazstvo obhájila zohratá dvojica
Alenka a Emilko.

Víťazky kategórie O najchutnejšiu fánku
pirátom,... nadelila každému veľkú čokoládu a vyhlásila víťazov
dospeláckej súťaže. Najlepšou
karnevalovou maskou sa stali
Šmolkovia, 2. miesto obsadili
bábätko Alenka s mamičkou
a pštrosí jazdec Emilko, 3.
miesto patrilo Čmeliakovi a pirátskemu páru.
Predpolnočná tombola bola
tento rok naozaj bohatá. Poďakovanie za ňu patrí našim
sponzorom, ktorými sú Ing. Jozef Ligač, Ing. Ľudovít Ligač, Mgr.
Aneta Tomanová, Ing. Oravcová

Súťaž v jedení šišiek

Kto bol ten videl a potvrdiť môže – fašiangy 2014 sme oslávili tak, ako sa na poriadnych
fašiangujúcich patrí – humorom, spevom,
tancom a dobrou náladou. Kto nebol a nevidel
– nech ľutuje, ale hlavne takto o rok nech sa už
teraz medzi nás hotuje.
Za všetky odmeny pre našich súťažiacich
patrí poďakovanie Obecnému úradu. Fotky
z podujatia si môžete pozrieť na www.cabajcapor.sk – fotogaléria.
Za organizátorov ešte raz ĎAKUJEM
všetkým účinkujúcim, speváckym skupinám
Úsmev a Nádej, detičkám z DFS Cedronček,
speváčke Mati a jej hosťom Ivanovi, Štefanovi
a Tiborovi, našim porotcom a porotkyniam,
zdravotníčkam pani Aničke a pani Evke, dobrovoľnej požiarnej
hliadke v Poľného
Kesova a Paľkovi za
fotenie.
ĎA K U J EM
Aďke, Veronike, Valike, Katke, Veronke, Mirke, Jakubovi,
Riškovi, Viktorovi
a ženám z MOS za
pomoc počas celej
fašiangovej akcie.
Vám všetkým,
milí naši návštevníci, ĎAKUJEM za
Váš potlesk, smiech
a dobrú náladu.
-bh13

ZAZNAMENALI SME

ZAZNAMENALI SME

Na návšteve
V sobotu 22. februára štartoval spred
obecného úradu autobus plný našich občanov. Sedeli v ňom členovia oboch speváckych
súborov Úsmev a Nádej a zástupcovia našej
obce na čele s pánom starostom. Cestovali
do Ečeru, našej priateľskej obci v Maďarskej
republike. Išli tam na pozvanie ich pána
starostu Gála Zsolta a predsedu slovenskej
samosprávy Aszódi Csabu Ondreja.

Slovenská samospráva v Ečeri a folklórny
súbor Zelený veniec oslavovali krásne jubileum a fašiangy zároveň. Pri tejto príležitosti
pozvali aj priateľov zo Slovenska, z našej obce,
aby ich poctili svojou návštevou a kultúrnym
vystúpením. Cesta bola príjemná, veď v dobrej
spoločnosti ubiehala rýchlo. Po príchode čakalo na všetkých príjemné privítanie a občerstvenie v kultúrnom dome. Prichystaná bola aj prehliadka obce. Všetci „účastníci zájazdu“ mali
možnosť vidieť aj slovenský dom, múzeum
a kostol v obci. Slovenské korene boli naozaj
cítiť. Po prehliadke obce nasledoval kultúrny
program. Predstavilo sa na ňom viacero kultúrnych, speváckych telies, medzi nimi aj naše
súbory. Zaspievali krásne slovenské piesne,
ktorými potešili všetkých prítomných a ľudia v publiku si aspoň potichu spievali spolu
s nimi. Zelený veniec zase svojimi temperamentnými tancami zdvíhal hostí zo stoličiek.
Fašiangový bál pri dobrej hudbe bol vyvrcholením týchto krásnych osláv. Všetci boli naplnení zážitkami a dojmami po celom prežitom
dni, až prišiel čas rozlúčky. Od priateľov, od
dobrej spoločnosti sa veru odchádzalo ťažko.
No ale prísľub skorého budúceho stretnutia to
aspoň trochu uľahčil...
Touto cestou ďakujeme našim priateľov
v Ečeri za príjemne prežitý deň a tešíme sa na
stretnutie na budúce.
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Divadelné predstavenie

Ženský zákon
od J. G. Tajovského
V sobotu podvečer, 8. marca, v deň MDŽ,
kroky mnohých žien, ale nielen ich, aj pánskych návštevníkov, viedli do Kultúrneho
domu. Konalo sa v ňom divadelné predstavenie hry autora Jozefa Gregora Tajovského
„Ženský zákon“.
Hosťoval u nás ochotnícky divadelný súbor
Divadlo na podvalku z Veľkých Loviec. Našim občanom tento súbor nie je neznámy. Veď
u nás hosťoval už tretí krát. A ako vždy, aj tento
raz predviedol naozaj výborne spracovanú divadelnú hru z dedinského prostredia v piatich
dejstvách. Tematika bola blízka všetkým, poučenie si zobral každý. Smiech a potlesk boli tým
„pravým – orechovým“ ocenením pre účinkujúcich. Ich vedúci, pán Brezanský nám povedal:
„Do vašej obce chodíme radi. Vaši ľudia reagujú
na naše vystúpenia vždy pozitívne. A nám sa tu
dobre hrá. Aj naši mladí divadelníci si pochvaľovali, že vraj – návštevníci sa chytajú presne
tak, ako očakávame J. Atmosféra je vždy dobrá
a všetci sú pozitívne naladení. A keď vidíme po
skončení, že odchádzajú spokojní, sme radi aj
my všetci – celý náš divadelný súbor.“

Musím dodať že odchádzali naozaj spokojní. Veď návštevníci po skončení divadelného
predstavenia odmenili účinkujúcich nielen dlhotrvajúcim potleskom, ale dokonca standing
ovations ☺ (po našom – stending ovejšn). A to
je tá najlepšia odmena.

-bh-

Výstava
exotických
plazov
V jedno marcové popoludnie sa v kultúrnom dome uskutočnila výstava exotických
plazov z Ameriky, Ázie, Afriky a Európy.
Všetko toto mohli na vlastné oči vidieť návštevníci v teráriách, ktoré priniesla chovateľská rodina pána Alexandra Víta.

Tak úplne zblízka – z očí do očí – sa spoznali s hadmi, krokodílmi, pavúkmi, jaštermi
a jaštericami. Nechali sa unášať čarom prírody a jej krásami. Plazov mohli vidieť zblízka,

priamo z rúk chovateľov. Dokonca si mohli
hadov ah pohladkať. O každom živočíchovi sa
dozvedeli veľa nových a zaujímavých veci. Pri
každom teráriu bola tabuľa, ktorá podrobne
oboznamovala nielen s názvom plaza, ktorý
v ňom „býva“, ale aj s miestom výskytu, so
životom, zložením stravy a spôsobom rozmnožovania každého jedného. Odborne školení chovatelia odpovedali na všetky zvedavé
otázky. Odvážnejší návštevníci sa mohli s hadom aj odfotiť. Zaujímavosťou bolo sledovať,
ako sa užovka thajská zvlieka z kože. Nielen
detskí, ale aj dospelí návštevníci odchádzali
domov spokojní, obohatení o nové vedomosti
a zážitky.
-bh15

Z GALÉRIE ZNÁMYCH RODÁKOV

Karol Kolečáni
vojak z povolania

Vážení občania,
v dnešnom čísle vám prinášame článok
o ďalšom našom významnom rodákovi. Je ním
plukovník Karol Kolečáni (30. 11. 1926 – 9.
5. 1989).
Narodil sa v Cabaji 30. novembra 1926 ako
piate dieťa otca Júliusa Kolečániho a matky
Márie, rod. Tasáriovej. V rokoch 1932-1938
vychodil v Cabaji ľudovú školu a v rokoch
1938-1942 meštiansku školu v Mojmírovciach
(Urmíne). Do nástupu na vojenskú základnú
službu pracoval na rodinnom hospodárstve.
V rokoch 1948 - 1950 absolvoval vojenskú služ-

Z kuchyne
našich mám
V týždni od Kvetnej do Veľkonočnej nedele sa v tradičných pôstnych jedálnych lístkoch objavovali aj rôzne obradné jedlá. Mnohé sa zachovali v našich rodinách dodnes. Na
Zelený štvrtok sa zvykli variť polievky alebo
prívarky z niečoho zeleného - zo štiavu, žihľavy, šalátu alebo špenátu, aby bol človek zdravý, pričom tieto jedlá zároveň symbolizovali
prebúdzanie prírody. Veľký piatok bol dňom
pôstu a na Bielu sobotu gazdinky zvykli pripraviť nejakú mliečnu polievku. V tieto dva
dni sa počas dňa nejedlo mäso, až v sobotu
večer, po vzkriesení a návrate z kostola bola
pripravená slávnostná večera z údeného
mäsa a varených vajec spolu s chrenom.
Posledným obecným pekárom v našej
obci bol pán Raník. U neho sa pekávali chleby. Ženy si doma robili cesto a v košíkoch
ich nosili pekárovi piecť. Počas pôstu ženy
pekárovi nosili pekáče i hrnce s kalkýšom,
ktorý bol typickým pôstnym jedlom.
Ponúkame vám recept na jeho prípravu
tak, ako ho robili naše mamy:

Kalkýš
Pol litra pšenice preberieme a dobre vyumývame. Nasypeme v tenkej vrstve na drevenú dosku a denne viac ráz kropíme vlažnou
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bu a po jej ukončení v rámci náboru stal sa vojakom z povolania. Absolvoval Vojenské spojovacie učilište v Novom Meste nad Váhom.
V rokoch 1957 - 1958 absolvoval všeobecno-vzdelávaciu prípravu pre štúdium na Vojenskej akadémii A. Zápotockého v Brne, ktoré
absolvoval v rokoch 1959 - 1962, odbor spojovací. V rokoch 1963 - 1970 pôsobil ako náčelník
Školy spojovacích špecialistov v Poprade. Pre
svoje odmietavé stanovisko k okupácii Česko–
Slovenska vojskami armád Varšavskej zmluvy
bol preradený do zálohy s ponechaním vojenskej hodnosti podplukovník ako politicky nespoľahlivý. Od roku 1970 žil so svojou rodinou
v Nitre až do svojej smrti 9. mája 1989.
Podplukovník Karol Kolečáni bol po
novembri 1989 povýšený na plukovníka in
memoriam.
- Juliana Brezinská vodou. Asi po 6 - 7 dňoch, keď zrno vyklíči
asi na 1,5 cm a korienky sa zapustia, celé to
pomelieme na mäsovom mlynčeku. Zalejeme
3 dl vody, necháme vylúhovať, potom precedíme a vyžmýkame. Do takto získanej šťavy
pridáme hladkú múku – toľko, aby cesto
malo hustotu piškótového cesta a dalo sa
liať. Vylejeme na pekáč a pri miernej teplote
pomaly pečieme, až kým na povrchu vytvorí
červenkastá kôrka a okraje sú hnedé. Počas
pečenia občas otvárame dvierka rúry, aby
para vyšla von. Necháme dobre vychladnúť.
Podávame ako sladký múčnik, ktorý obsahuje veľa výživných látok.
A keďže sa blíži čas veľkonočný, ponúkame vám aj recept na vaječnú hrudku, možno
nie tak typickú v našich kuchyniach, ale veľmi chutnú k šunke spolu s chrenom:

Veľkonočná hrudka
1 l mlieko
10 ks vajcia
1 malá lyžička soli
Do studeného mlieka pridáme rozšľahané
vajcia a soľ. Na miernom ohni privedieme do
varu a miešame dovtedy, kým sa tekutá zmes
nezmení na hrudkovitú hmotu. Zmes potom
opatrne precedíme cez gázu uloženú v sitku
na cestoviny, vzniknutú hmotu zaviažeme a
zavesenú (na vareške v hrnci) ju necháme 4
– 5 hodín vychladnúť.
-Juliana Brezinská-

ZAZNAMENALI SME

Veľká noc
je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania
pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie
Ježiša Krista. Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky – paschu, ktoré sa slávili od 14.
do 21. dna v mesiaci nisan (náš marec až apríl)
na pamiatku oslobodenia Izraelského národa
z egyptského otroctva. Termín Veľkej noci
nie je stály, každoročne sa mení. Veľkonočné
sviatky trvajú dva dni - nedeľu a pondelok.
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou
je pôst, do ktorého patrí šesť pôstnych nedieľ.
Počas nich si kresťania pripomínajú utrpenie
Ježiša Krista.
Pôst je obdobie 40-tich dní pred Veľkou
nocou. Štyridsať dní trvá preto, lebo Ježiš
sa pred svojím verejným vystúpením postil na púšti štyridsať dní. V pôste sa na
znamenie vážnosti tohto obdobia pripomínajúceho utrpenie a smrť Ježiša Krista
nekonajú sobáše ani zábavy. Pôstna doba
sa začína tzv. Popolcovou stredou. Samotný
názov popolcovej stredy má pôvod už v staro zmluvnej tradícii, kedy Izraeliti na znamenie pokánia a smútku sedávali v popole.
Veľkonočný – tichý týždeň trvá od Kvetnej
nedele po Bielu sobotu. Počas neho si cirkev
zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni
utrpenia a smrti Ježiša Krista. Ich vážnosť
pripomína čierne chrámové rúcho.
Kvetná nedeľa sa svätí od 7. storočia a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup
Ježiša Krista do Jeruzalema. Kvetnou nedeľou
vstupujeme do veľkého tichého týždňa. Na
Kvetnú nedeľu Ježiš prišiel do Jeruzalema, aby
tam strávil židovské veľkonočné sviatky. Zástupy nadšene vítali Ježiša a pod nohy mu hádzali palmové ratolesti, preto má táto nedeľa
pôvodne názov Palmarum t.j. nedeľa paliem.
Pomenovanie Kvetná nedeľa pravdepodobne
vzniklo u nás podľa toho, že našej krajine palmy nerastú a významné osobnosti sa vítajú
kvetmi. Názov Kvetnej nedele však môže byt
odvodený aj od toho, že tento den spadá do
skorého jarného obdobia, kedy sa objavujú
prvé jarné kvety.
Zelený štvrtok bol posledným dnom Ježišovho života. Dostal pomenovanie pravdepo-

dobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade,
kde sa pred svojim zatknutím vojakmi modlil.
Hlavným dôvodom svätenia tohto dna je ustanovenie Večere Pánovej. Na Zelený štvrtok Ježiš zhromaždil svojich učeníkov k poslednej
večeri. Ježiš však nepredniesol zvyčajnú reč
o význame veľkonočného baránka a vyvedení
židovského národa z Egypta. Namiesto toho
hovoril o sebe a svojej vlastnej obeti. Viditeľne im aj význam svojej smrti znázornil, keď
chlieb a víno označil ako svoje telo a krv. Od
slávnostného stola predčasne odišiel Judáš a
priviedol vojakov, ktorí Ježiša zatkli.
Kresťania si na Veľký piatok pripomínajú
potupnú smrť Ježiša Krista na kríži. Ježiš
Kristus bol ukrižovaný na vrchu Golgota za
vlády rímskeho cisára Tibéria a Pontského
Piláta. V rímsko-katolíckych chrámoch sa
na Veľký piatok neslúži omša, oltáre sú bez
chrámového rúcha, kríža a svietnikov. Po
páde komunizmu sa stal Veľký piatok štátne
uznaným sviatkom.
Biela Sobota je prípravným dňom pred veľkonočnými sviatkami. V chrámoch katolíckej cirkvi sa znovu rozozvučia zvony, ktoré
od štvrtku večera mlčali. Kedysi sa na Bielu
sobotu dve minúty pred 12. hodinou zachovávala chvíľa ticha, venovaná spomienke na
zosnulých.
Veľkonočná nedeľa - v tento deň si katolíci
pripomínajú ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zmŕtvychvstanie
– najväčší Kristov zázrak a základná pravda
kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť
spojila s osláveným telom, na ktorom síce
ostali rany ukrižovania, ale ináč nepodliehalo
obmedzeniam času a priestoru.
Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať
aj „Pondelkom Baránka“ na pamiatku toho,
čo sa udialo prvého dňa po sobote. Posledný
sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibačkou a oblievaním dievčat vodou. Tradícia
veľkonočnej šibačky má údajne pôvod v rozháňaní žien korbáčom, keď sa zhromažďovali
a rozširovali správu o zmŕtvychvstaní Ježiša.
Židovskí vojaci ich šľahali a oblievali vodou,
aby sa rozišli a nerozchyrovali nový blud.
Typické veľkonočné zvyky – oblievanie vodou, šibanie prútikmi, maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov a kuriatok nemajú kresťanský pôvod.
Často sa stáva, že odsúvajú pravú podstatu
veľkonočného pondelka do úzadia. Podobne
ako mnoho iných kresťanských sviatkov, aj
17
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Veľká noc sa preniesla aj mimo cirkvi. Už od
jej vzniku je to čas osláv a veselia. Dnes je aj
komerčne dôležitá, pretože sa na ňu viaže
veľa zvykov, ktorých uskutočnenie si vyžaduje
nejaké úsilie prípadne nákup. Predávajú sa
napríklad veľkonočné pohľadnice, ozdoby
alebo sladkosti v podobe veľkonočných vajíčok, barančekov alebo zajačikov.
Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou hodovanie, polievanie a korbáč. Od rána
muži a chlapci chodia po domácnostiach
svojich známych a polievajú alebo korbáčujú
ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z
vŕbového prútia. Korbáč je spletený z ôsmich,
dvanástich alebo až dvadsiatich štyroch prútov a je zvyčajne od pol do dvoch metrov dlhý
a ozdobený pletenou rukoväťou a farebnými
stužkami. Podľa tradície muži pri hodovaní
prednesú koledy. Či sa najprv korbáčuje alebo
polieva a potom spievajú či recitujú koledy
záleží na situácii. Aj keď korbáčovanie môže
byť bolestivé a polievanie nepríjemné, nie je
ich cieľom spôsobiť krivdu. Skôr je korbáč
symbolom záujmu mužov o ženy. Nenavštívené dievčatá sa môžu dokonca cítiť urazené.
Vykorbáčovaná či poliata žena dáva mužovi
farebné vajíčko ako symbol jej vďaky a odpustenia. Treba spomenúť, že zvyčajne sa
používa iba jedna metóda. Na strednom a
západnom Slovensku väčšinou korbáčovanie
a na východe polievanie.

Veľkonočné symboly
baránok - symbol baránka sa nachádza už v
predkresťanských tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za hriechy.
Zároveň židia na sviatok Paschdy jedia baránka ako pripomienku svojho vyslobodenia
z Egypta. V kresťanstve je baránok jedným zo
symbolov Ježiša Krista, lebo obrazne podľa
kresťanskej viery on je baránok obetovaný za
spásu sveta.
kríž je dnes najdôležitejším z kresťanských
symbolov, pretože Kristus bol odsúdený na
smrť ukrižovaním. Tento trest patril k trestom veľmi krutým a ponižujúcim.
oheň - Veľkonočná bohoslužba sa začína
zapálením veľkonočného ohňa, ktorý symbolizuje víťazstvo Ježiša Krista nad temnotou
a smrťou. Od tohto ohňa sa potom zapaľujú
veľkonočné sviečky.
sviečka je v mnohých kultúrach chápaná ako
znamenie života. Veľkonočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista -- tento symbol
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pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci,
pri ktorých sa zapaľuje sviečka (nazývaná
tiež paškál) od ohňa. Takto zapálená sviečka
sa v priebehu veľkonočnej bohoslužby ponára
do vody na krst, je ozdobená znamením kríža a symbolmi A a Ω , t. j. začiatku a konca
vekov, ktorými je Kristus. Táto sviečka sa
potom zapaľuje počas celého veľkonočného
obdobia až do Turíc a pri každom krste -- aby
sa naznačilo, že krst patrí k Veľkej noci. Táto
sviečka sa tiež zapaľuje pri kresťanskom pohrebe na znamenie toho, že zosnulý rovnako
ako Kristus, prešiel bránou smrti; a cirkev
sa za neho modlí, aby vstal k novému životu
s Bohom.
vajíčko - pretože vajíčko obsahuje zárodok
života, bolo v mnohých kultúrach symbolom
plodnosti, života a vzkriesenia. V súvislosti s
ľudovou tradíciou vznikol zvyk maľovať tieto
vajíčka; dôvodom jedenia vajec na Veľkú noc
bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa nesmeli
jesť v pôstnom období. V kresťanstve sa vajce
vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.
zajačik - aj keď mnoho nenáboženských tradícií má svoje korene v kresťanskej symbolike,
niektoré veľkonočné symboly môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. Napríklad
zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari.
korbáč - tento v niektorých regiónoch Slovenska dôverne známy symbol Veľkej noci
má tiež pôvod v starých pohanských zvykoch.
Korbáč, väčšinou zložený z niekoľkých prútikov vŕby, symbolizuje sviežosť, jar, začiatok. Voľakedy bolo zaobstarávanie korbáča
omnoho romantickejšie, než je naše obyčajné
vloženie šibáka do nákupného vozíka. Muži si
ho plietli z prútikov a dievčatá a ženy, ktoré s
ním na Veľkonočný pondelok šľahali, mali byť
práve vďaka šibačke „omladené“.
Milé ženy - a ešte jedna zaujímavosť, ktorú
vám dávame do pozornosti:
Už v 14. storočí sa kazateľ Konrád Waldhauser
zmieňuje tiež o odplate - tradícii už nie tak
rozšírenej: ženy a dievčatá odplácajú mužom
to isté (či ich polievajú vodou, šibú) deň na to,
v utorok.
A viete, že červená stužka na korbáči symbolizovala lásku, žltá nezáujem, zelenú dostávali obľúbení chlapci a modrá symbolizovala
nádej?
Zdroj: internet

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

Z našej činnosti...
MS SČK v Cabaji - Čápore svoju
prácu orientuje na skvalitnenie vnútorného života a posilnenie zdravotníckej
a sociálne činnosti. Jednou z našich
úloh je získavanie dobrovoľných darcov
krvi a organizovanie spoločných odberov krvi.
Dobrovoľní darcovia krvi z našej obce
dvakrát do roka urobia všetko preto, aby
sa mohli zúčastniť plánovaného odberu.
Vedia, že akt darovania krvi je najpresvedčivejšou výpoveďou jednotlivca o jeho postoji k najzákladnejšej ľudskej hodnote
– ľudskému životu. Preto 20. marca 2014 v NTS
v Nitre odovzdali kus seba z lásky k človeku,
bez nároku na odmenu s jedinou pohnútkou
– pomôcť trpiacemu. Na tomto mieste sa stretlo 17 dobrovoľných darcov. Bola medzi nimi aj
prvodarkyňa Michaela Majtánová, ktorú v rodine darcov srdečne vítame. Na stretnutie darcov boli prizvaní dvaja noví nositelia Zlatej plakety Dr. Janského a to pani Eliška Končírová
a pán Richard Kĺbik. Nositeľov Zlatej plakety
si ocenila aj naša obec, starosta obce Ing. Jozef
Ligač v spolupráci s podpredsedníčkou spolku
Máriou Bolfovou im gratuláciou a venovaním
darčekovej pozornosti vyjadrili poďakovanie
s prianím pevného zdravia, spokojnosti a pohody. Tento akt bol spojený aj s podpisom do
Pamätnej knihy obce Cabaj-Čápor.
V roku 2013 boli ocenení Bronzovou plaketou Dr. Janského 7 darcovia a to Veronika

Kováčová, Helena Ďuricová, Martin Mrázik,
Michal Buday, Ing. Marián Kováč, Matúš Vereš a Juraj Živčák. Striebornou plaketou Dr.
Janského bolo ocenených 5 darcov, a to Eva Halová, Ing. Eva Mičúchová, Milan Korgo, Pavol
Minárik, Richard Opálený.

Vážení darcovia krvi,
dovoľte mi, aby som menom Miestneho
spolku SČK v Cabaji-Čápore i menom svojim
úprimne poďakovala za najvyšší akt ľudskosti, za prejav ľudskej spolupatričnosti. Hlboká
úcta patrí Vám, vašim rodinám, priateľom
a známym, ktorí vaše rozhodnutie a vysoko
humánne konanie chápu a podporujú.
Želám vám pevné zdravie, veľa pracovných úspechov, pokoj, pohodu a šťastie v kruhu najbližších.
E.K.
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V ZŠ Cabaj
neleníme
Zúčastnili sme sa obvodného kola
Olympiády v anglickom jazyku. Našu
školu reprezentoval Peťo Porubský,
ktorý sa, hoci je len ôsmak, nestratil
v kategórii s deviatakmi a zaradil sa
k úspešným riešiteľom.
Krásny úspech dosiahli naše žiačky
v projektovej časti biologickej olympiády.
Deviatačka Lucka Backárová obsadila 1.
miesto s postupom do krajského kola a Radka Rondová, žiačka 8. triedy sa umiestnila na
výbornom 3. mieste.
V priestoroch Krajského osvetového
strediska v Nitre sa už tradične konalo
obvodné kolo súťaže v detskom prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Našu
školu reprezentovalo v rôznych kategóriách
6 žiakov - Simonka Valentová, Saška Hollá, Lukáš Arpáš, Paťka Kvasňovská, Jarka
Ráczová a Ivan Ronda. Všetkým sa darilo
a domov priniesli až 5 diplomov – dve prvé
a tri druhé miesta. Do krajského kola súťaže
postúpili Saška Hollá, Paťka Kvasňovská a Jarka Ráczová.

Po indiánskych
stopách
V priebehu celého roka
sa koná množstvo rôznych
zaujímavých skautských
akcií na celom Slovensku. Sú organizované pre
všetkých skautov rôzneho
veku. Pre tých najmladších
- vĺčatá je ich však menej a preto, keď sme sa
dozvedeli o tom, že 8. zbor Veľká Medvedica
Bošany pripravuje akciu špeciálne pre vĺčatá
s názvom „Po stopách indiánov“, vedeli sme,
že to je pre náš oddiel Alfy a Omegy to pravé.
Na akcii sme mali dokonca možnosť získať
odborku Indián J.

Do Bošian sme sa vybrali plní očakávania.
Najskôr nám šaman vyrozprával príbeh o bledých tvárach, náčelníkoch a skrytom poklade.
Deti ako malí Indiáni plnili rôzne úlohy. Ich
splnenie nakoniec priviedlo naše malé vĺčatá
k vytúženému pokladu. Skauti z Bošian dobre
pripravili celú akciu a tiež nás pohostili chutným gulášom. Nakoniec náčelníčka Linda
všetkým indiánskym vĺčatám slávnostne
odovzdala diplom a novú nášivku. Domov prichádzame bohatší o nové zážitky
a priateľov.
Kto má záujem sa dozvedieť viac
o nás a našej činnosti, všetko nájde na
www.alfyaomegy.sk a na facebooku Alfy
a Omegy.

Roman Molnár
Vodca 1. Skautského oddielu
Cabaj Čápor Alfy a Omegy
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Aj tento rok sme sa snažili trochu „hýriť“
a nevynechali sme karneval. Karnevalová zábava neobišla ani nás a všetci tí, ktorí hodili
za chrbát všednosť a stereotyp, s humorom
a nadhľadom skočili do tých najrozmanitejších kostýmov. Kultúrny dom v Čápore sa tak
zmenil na farebnú hmýriacu sa masu, ktorá
tancovala, súťažila, zabávala sa... Všetci sme
si to užili, zabudli na chvíľu na školu a povin-

nosti, odpútali sa od reality a vnímali sa ako
masky, ktoré neskrývali ľudskú pretvárku, ale
veselé usmiate tváre tešiace sa z daného okamihu. V našom spoločnom školskom živote bol
tento deň jedným z tých čarovnejších.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR každoročne vyhlasuje turnaj
v malom futbale ZŠ Dôvera Školský pohár SFZ.
Tento rok sme sa ocitli v skupine so ZŠ Jána
Domastu a ZŠ Kolíňany. Družstvo z Kolínian
sa nedostavilo, a tak sme si vychutnali pekný
futbal medzi cabajskými a čáporskými žiakmi. Hra bola veľmi vyrovnaná, ale naši chlapci
zabojovali a posledný gól bol zároveň víťazný.
Zabezpečil sme si tak postup do ďalšieho kola.
Chlapcom zo 6. a 7. triedy ďakujeme za reprezentáciu školy a za pekný športový zážitok
plný adrenalínu a pravej futbalovej atmosféry.
Vycestovali sme tiež za poznaním. V Atlantis Centre v Bratislave sme objavovali záhady každodenného života, prenikli sme do
tajov fyziky a snažili sme sa porozumieť svetu,
v ktorom žijeme. Bolo veselo.
Do konca školského roka nás ešte čaká
viacero zaujímavých akcií, ktorými sa budeme
snažiť spríjemniť si krásne slnečné dni.
(kolektív autorov)
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Zo života
ZŠ Jána Domastu

Medzi zaujímavé akcie, ktorých sa zúčastnili žiaci školy patrí aj návšteva Čajovne
dobrých ľudí v Nitre. Žiaci si vypočuli od p.
Ondrejičku pútavú a poučnú prednášku o pôvode čaju, jeho ceste do všetkých kútov sveta,
o rôznych druhoch čaju a pestovaní bonsajov. Deti najviac zaujala príprava čaju podľa
KUNG-FU a jeho ochutnávka.
Ďalšou príležitosťou, pri ktorej ukázali
dievčatá svoje nadanie a talent bolo vystúpenie pri otvorení výročnej schôdze Zväzu
zdravotne postihnutých. Predviedli pekný
a pestrý program. Recitovali básne, tancovali
a spievali ľudové piesne.

Viac o činnosti v škole sa dozviete na
stránke www.zscapor.sk
-MA-

Webová stránka
MŠ Cabaj

Súčasná moderná doba prináša rôzne
možnosti, ktoré nám uľahčujú každodenný
život a komunikáciu medzi ľuďmi. Jednou
z týchto výhod je aj možnosť zriadiť si internetovú webovú stránku, kde vás môžeme
informovať o všetkom, čo sa v našej materskej
škole deje. Nájdete tu potrebné informácie,
oznamy i tlačivá...
Našu doménu nájdete na www.mscabaj.sk.
Želka Packová, uč. MŠ

Rebels

infor mujú...
Po skončení jesennej časti hokejbalovej súťaže si chalani z Rebels dlho od hokejbalu neoddýchli. Keďže uplynulá zima viac nebola ako
bola, dopriala tímu možnosť zahrať si niekoľko
kvalitných zápasov na rôznych turnajoch a takisto si do sýta zatrénovať. Už prvý Mikulášsky
turnaj (7.12.2013) potrvdil, že z Mojmíroviec sa
“rebelsáci” nezvyknú vracať naprázdno - tento
turnaj bez jediného zaváhania vyhrali. Posledné dva predvianočné víkendy patrili kultúrno
- spoločenským akciám, keď najskôr chutným
punčom zahrievali návštevníkov obecných vianočných trhov a následne
bilancovali deviaty rok
existencie klubu na tradičnej Rebels party.

začiatkom februára, takže sériu troch “urmínskych” turnajov ukončili tromi pódiovými
umiestneniami. Posledný turnaj počas zimnej
prestávky organizovali samotní hráči Rebels.
Turnaj sa uskutočnil 1.3.2014 na hokejbalovom
ihrisku v Močenku a svojou obsadenosťou išlo
nepochybne o najkvalitnejší zo všetkých absolvovaných turnajov počas zimy. V krásnom
slnečnom počasí sa odohrali výborné zápasy,
plné nádherných hokejbalových akcií, tvrdých
súbojov, emócií, končiac výbornými zákrokmi gólmanov. Prvé tri miesta obsadili tímy,
zložené z talentovaných hráčov pôsobiacich v
nitrianskych súťažiach - Knights, Devils, Flyers. Rebels si popri organizačných povinnostiach vybojovali v konkurencii 8 tímov štvrtú
priečku. Napriek tomu, že tentokrát zostali

Ďalší úspešný turnaj
v Mojmíroviach odohrali
Rebels 18.1., kde po smolnej prehre v semifinále
obsadili konečné tretie
miesto. O stupienok vyššie sa dostali chalani
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tesne pod stupňami víťazov, vo všeobecnosti
prevládla s turnajom veľká spokojnosť najmä
vďaka dobre zorganizovanému podujatiu. Veľká vďaka za organizáciu turnaja patrí celému
tímu, priateľom a fanúšikom, predovšetkým
však Marekovi Paľovčíkovi, ktorý zastrešoval
celý chod akcie.
Očakávaný štart jarnej časti Farskej hokejbalovej ligy prišiel 15.3. a prihral tímu Rebels
do cesty hneď lídra súťaže - Trogárov. Prvú
časť zápasu zvládli chalani vynikajúco, kontrolovali hru a vývoj zápasu, čo sa odzrkadlilo
aj na skóre. Za stavu 4:1 však poľavili, dovolili
súperovi návrat do zápasu, čo skúsení Trogári
dokonale využili a v dramatickom závere nakoniec náskok našich hokejbalistov dotiahli. Zápas sa skončil nerozhodne 4:4 a naznačil, že boj
o prvé miesta v tabuľke bude veľmi vyrovnaný
a dramatický. V ďalších dvoch kolách narazili
hráči na papierovo slabších súperov a nenecha-

ŠPORT

li nič na náhodu. Mimoriadne teplá zima akoby
symbolicky doľahla na tím Avalanche a lavíny
nedokázali klásť tímu z Cabaja takmer žiadny
odpor. Rebels vyhrali s prehľadom 10:2 a nebyť
poľavenia v tretej tretine, mohli minimálne
rovnakým výsledkom zdolať aj nasledujúceho
súpera - PNCH. Tento zápas skončil výsledkom 8:3 pre Rebels (po tretinách 5:0,3:0,0:3).
Začiatok druhej polovice súťaže teda tímu Rebels vyššiel a ak predvedú aj v ďalších zápasoch
oduševnený tímový výkon z prvých stretnutí
a vyhnú sa krátkym poľaveniam v zlomových
momentoch zápasov, môžu určite zabojovať vo
svojom jubilejnom 10 roku existencie o historicky najlepšie umiestnenie.
Viac o zápasoch Rebels nájdete na:
www.fhbl.ccvcnitra.sk
alebo
https://
www.facebook.com/groups/53319092636/
text a foto: Peter Rybár

Kolkársky klub
Cabaj-Čápor
Jesenná časť I. ligy:
Od samého začiatku má naše mužstvo
problémy so zostavou na zápas, kde pre zdravotné a rodinné dôvody, ale najmä pracovné
zaneprázdnenie hráčov pracujúcich na zmeny,
len v máloktorom zápase mužstvo nastúpilo
v optimálnom zložení. No možno o to väčšia je
motivácia hráčov, a počas sezóny sa mužstvu
nečakane dobre darí a rovnako aj jednotlivcom.

Po jesennej časti sme zimovali na skvelom
3. mieste, no ešte na jeseň 2 kolá pred koncom
jesennej časti sme mali šancu zimovať dokonca
na prvom mieste. Na to sme však potrebovali
zvíťaziť v Zlatých Klasoch, ktoré boli vtedy na
prvej priečke. Naši hráči podali výborný výkon
3481 kolov, čo žiadny súper na kolkárni v Zlatých Klasoch túto sezónu nedokázal, no žiaľ na
súpera to nestačilo – ten tiež dokázal zahrať
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svoj najlepší výkon jesennej časti a prehrali
sme o 32 kolov. V tomto zápase Pavol Molnár
prekonal magickú 600-ku výkonom 603 kolov.
Ako jediný hráč mužstva dokázal 600-ku zopakovať aj v nasledujúcom zápase, keď dosiahol
v Galante výkon 612 kolov, čo je výkon, ktorý
túto sezónu ešte nikto v Galante neprekonal.
Najvyšší výkon jednotlivca v aktuálnej sezóne
však dosiahol Peter Kollár výkonom 617 kolov,
ktorý dosiahol ešte v 7.kole na kolkárni v Pobedime. Bola to jeho vôbec prvá 600-ka v hráčskej
kariére.
I. liga finišuje:
1.liga končí posledným 26.kolom až 12.9,
no kolkári KK Cabaj-Čápor nastúpia na svoj
posledný zápas 2 dni po uzávierke tohto čísla
obecných novín 5.4. v Rakoviciach. Posledné
kolo majú voľno, keďže túto sezónu je pre diskvalifi káciu Bánoviec len 13 mužstiev v súťaži.
Aktuálne patrí nášmu mužstvu 2 kolá pred
koncom súťaže stále fantastické 3.miesto, keď
suverénnym lídrom súťaže a prakticky istým
víťazom sú Zlaté Klasy a na 2.mieste je tiež už
neohroziteľne Galanta. No práve o 3. miesto

bojujú ešte aktuálne 3 mužstvá, keď našimi
prenasledovateľmi sú Stará Turá a Hlohovec.
Naše mužstvo musí vo svojom poslednom
zápase sezóny na pôde Rakovíc zvíťaziť, ak
si chce udržať reálnu šancu na medailovú
3.priečku. Bude sa hrať na novopostavenej
4-dráhovej kolkárni, kde sme ešte nikdy ligu
nehrali, no súper tu podáva výborné výkony,
takže to bude veľmi ťažký zápas.
2. dorastenecká liga:
Novinkou v tomto ročníku je 2.dorastenecká liga
dvojčlenných
mužstiev,
v ktorej povinne musia
štartovať dorastenci mužstiev hrajúcich 1.ligu. Naše
mužstvo v zložení Marek
Baraník a Ivan Ronda tak
namiesto dorasteneckých
turnajov vyskúšalo pravidelnú ligu. Zápasy sa hrali
vždy v nedeľu a keďže hrajú
len 2 členné mužstvá, tak
sme mohli hrať domáce
zápasy na našej 2-dráhovej
kolkárni v Cabaji.
Naši chlapci skončili napokon v konečnej tabuľke 2. dorasteneckej ligy
- západ na peknej 4. priečke. Gratulujeme!
Máme v 3 kategóriách Majstrov kraja:
Pred začiatkom jarnej časti sa konali aj súťaže jednotlivcov. Najprv to boli Majstrovstvá
oddielu na našej domácej kolkárni v Cabaji.
Už tradične sa hrá v „kráľovskej“ disciplíne na
200 hodov združených. Šancu na „hetrik“ mal
obhajca titulu Juraj Nemček, no tentoraz sa mu
nedarilo a skončil až 4. Majstrom oddielu sa
po prvý krát stal Rudolf Špaček výkonom 897
kolov, na 2.mieste skončil Pavol Molnár, ktorý

výkonom 869 kolov iba o jediný
kolok prekonal bronzového Petra
Kollára. Majstrovstvá oddielu boli
zároveň kvalifi kácia na Majstrovstvá NR kraja, ktoré sa konali už
o týždeň 11.a 12.1. na 4-dráhovej
kolkárni v Preseľanoch.
Tu sa hralo už v štandardnej
disciplíne len na 120 hodov združených, tak ako sa bežne hrávajú ligové súťaže. A náš klub zaknihoval
výborné výsledky. Obe najsilnejšie
obsadené kategórie ovládli kolkári
z KK Cabaj-Čápor.
Titul Majster kraja si v najsilnejšej kategórii – „muži“ vybojoval
Marcel Pastor výkonom 584 kolov a druhé
miesto obsadil „večne druhý“ Pavol Molnár
výkonom 578kolov - obaja hráči KK Cabaj-Čápor si zároveň vybojovali miestenku na
Majstrovstvá SR
V kategórii „seniori nad 50r.“ si titul vybojoval Juraj Nemček výkonom 578 kolov a spolu
s Rudolfom Špačekom, ktorý skončil 4. si vybojovali účasť na Majstrovstvách SR.
V kategórii juniori skončil na
2. mieste Lukáš Palka a v kategórii žiaci má titul Ivan Ronda.
Obaja si taktiež vybojoval účasť
na Majstrovstvách SR.
Konferencia
Nitrianskeho
krajského kolkárskeho zväzu:
Zároveň prebehlo v Preseľanoch 11.2. aj zasadnutie konferencie Nitrianskeho krajského
kolkárskeho zväzu (NK KoZ) na
ktorej sa zvolil nový výkonný
výbor. Novým predsedom ŠTK sa
stal Richard Tóth a predsedom
krajského zväzu sa stal Karol
Tóth, obaja z TJ Slovan Duslo
Šaľa. Po vyše 12 rokoch tak vo
funkciách skončili predseda ŠTK Ing.Marcel
Pastor a predseda krajského zväzu Dušan Pastor z KK Cabaj-Čápor.
Keďže Dušan Pastor bol zároveň jedným
zo zakladajúcich členov Nitrianskeho krajského zväzu a zároveň bol od jeho založenia
nepretržite aj členom VR SKoZ a naviac v roku
2012 oslávil ťažko uveriteľnú 60-ku, nitrianski
kolkári mu ako poďakovanie za odvedenú
dlhoročnú prácu slávnostne udelili pamätnú
plaketu.
- marcel pastor –
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INFOSERVIS

Poukážte 2%

z vašich už zaplatených daní za r. 2013
Kolkárskemu klubu Cabaj-Čápor
a podporte tak športový oddiel, ktorý
dlhodobo vzorne reprezentuje našu obec
nielen v západoslovenskom regióne, ale
v celej SR.
Nedovoľte, aby vaše dane len tak zmizli
v bezodnom štátnom aparáte,
nech sa využijú tu - v našej obci !
Prosíme - vytlačte si tlačivá a skúste
presvedčiť vašich rodinných príslušníkov,
priateľov, kolegov v práci aj susedov, aby
podporili náš športový klub,
ktorý sa stará aj o našu mládež.
Predvyplnené tlačivá si budete môcť
vyzdvihnúť aj na obecnom úrade. Vami
podpísané a vyplnené tlačivo ako aj
„potvrdenie o zaplatení dane“ nemusíte
posielať na daňový úrad - stačí ich odovzdať
na obecnom úrade, kde už ďalšie náležitosti
zabezpečia členovia kolkárskeho klubu.
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Názov:
Kolkársky klub Cabaj Čápor
IČO:
42117330
Adresa:
Cabaj 302
Mesto:
Cabaj - Čápor
PSČ
951 17
Predčíslie + účet
233861186
Banka:
Slovenská sporiteľňa
Ďakujeme !
Presný postup poukázania 2% z daní aj s
potrebnými tlačivami možno nájsť aj na webstránke: http://www.rozhodni.sk/

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

