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Editorial

Nech plynie čas
Na otázku: „Prečo plynie čas?“, existuje jednoduchá
odpoveď: „ Aby sa veci nediali naraz“.
Fyzika definuje čas ako fyzikálnu veličinu, ktorá plynie
trvalo a nedá sa spätne reprodukovať, proste čas nemožno
zastaviť a vrátiť späť...
My sme definíciu trochu oklamali a na stránkach
tohto čísla máte možnosť si prečítať spätne o udalostiach
tohto leta v pestrom kaleidoskope informácií, ale aj o udalostiach spred 70-tich rokov. Naraz čítate o tom, čo bolo
a čo bude.
Máme pred sebou nový školský rok, babie leto, padanie
lístia a politických rozhodnutí v komunálnych voľbách.
Som rada, že plynie čas, pretože máme o čom rozmýšľať a písať.

Andrea Korgová
Samostatná príloha:
RSDr. Jozef Havel
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Simonka,
naša malá „slávica“
Zimomriavky na tele a patričná hrdosť, že to malé žieňa, ktoré práve spieva, je naša žiačka. Presne takýto pocit
som mala v hľadisku Domu kultúry v Pezinku, kde sa konalo celoštátne kolo súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej
piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2014.
V troch kategóriách sa predstavilo spolu 24 súťažiacich, najlepších spevákov z jednotlivých
krajov. Šibalské ohníčky v očiach
Simonky Valentovej boli neprehliadnuteľné, jej hlas nezabudnuteľný. Publikum si podmanila
úsmevom, prirodzenosťou i detskou hravosťou. V tejto chvíli
môžeme s hrdosťou vykričať
do celého sveta: „Na známosť sa
všetkým dáva jedinečná, skvelá
správa - Simonka si v Pezinku
vyspievala bronzového Slávika Slovenska 2014 a stala sa laureátkou
celoštátnej súťaže“. Našej malej
„slávici“ i pani Vlaste Blatnickej,
ktorá ju na súťaž pripravovala,
patrí obdiv i poďakovanie. Verím, že Simonke elán a chuť
vyspievať do sveta všetku svoju detskú radosť zostanú
i naďalej. Veď reprezentáciou školy, obce i kraja sa môže
pochváliť málokto.
Mgr. Jana Halová
riaditeľka ZŠ Cabaj - Čápor, časť Cabaj
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SLOVO STAROSTU

Vždy som vďačný obecným novinám za možnosť
poskytnúť Vám niektoré
informácie, tak povediac
z prvej ruky a využívam
túto príležitosť aj dnes.
Po prijatí úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, sme vykonali
všetky úhrady faktúr za
stavebné práce a čakáme na
uzatvorenie a zúčtovanie celého projektu zo
strany Ministerstva životného prostredia SR
ako riadiaceho orgánu.
Poslednou, zatiaľ nesplnenou podmienkou zo strany obce zostáva 85% napojenosť
nehnuteľností na kanalizačnú sieť. Nie všetci,
beriete moje výzvy a upozornenia na vedomie,
preto v najbližších dňoch tým, ktorí sa dodnes nenapojili na verejnú kanalizáciu bude
doručená informácia o možných dôsledkoch
a sankciách, ale aj ďalších krokoch, ktoré
obec ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie
musí podniknúť. Nie som zástancom sankcií
a pokút, ale ak to inak nepôjde siahneme aj po
týchto „nepopulárnych“ opatreniach.
Podľa VZN č.1/2012 o verejnej kanalizácii
a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, sú občania, ktorí nie sú napojení
na verejnú kanalizáciu povinní dokladovať,
akým spôsobom zneškodňujú odpadové vody
vznikajúcich na nehnuteľnostiach. Takýto doklad budeme od Vás vyžadovať už za tento rok,
pričom neschopnosť dokladovať túto skutočnosť, sa považuje za priestupok, ktorý je
možné postihnúť pokutou až do výšky 166,00
eur a to aj opakovane.
Verím, že v snahe vyhnúť sa nepríjemnostiam, využijete ešte teplé jesenné dni a zrealizujete pripojenie Vašich príbytkov na verejnú
kanalizáciu v čo najväčšej miere.
Začiatkom júna boli zahájené práce na
plánovanej prestavbe dvojbytovky v areáli Základnej školy Jána Domastu Cabaj – Čápor, na
špeciálne triedy. V rámci úsporných opatrení
realizujeme prebiehajúce práce svojpomocne,
pričom využívame občanov, ktorí v zmysle
novely zákona č. 417/2013 odrábajú dávky
v hmotnej núdzi. Zatiaľ boli realizované
búracie práce a práce na vyprataní pozemku
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a prebiehajú výkopové práce na vodovodnej
prípojke. Som si vedomý, že takto sa stavebné
práce časovo predĺžia, ale na druhej strane
som presvedčený, že ich zvládneme a čosi
ušetríme. Dodávateľsky budeme riešiť len odborné práce, ako sú inštalačné práce, obklady,
dlažby a omietky. Začiatok tohto školského
roka síce nestihneme, a preto bude školský rok
zahájený v takom istom režime ako minulý,
len s jednou špeciálnou triedou na stupni 5-9.
Je však reálne, že stavbu pripravíme tak, že
niektoré odborné práce bude možné realizovať aj v zimnom období a stavbu dokážeme
skolaudovať tak, aby bolo možné absolvovať
všetky administratívne úkony a nový školský
rok 2015/2016 zahájiť už v týchto priestoroch.

Keďže prvotné údaje o počte obyvateľov
a počte domácností sú z roku 2009, kedy sa
tento projekt rodil. V prvom kole prideľovania
nádob tieto nebudú dodané do novopostavených domov a domácností, ani do tých, ktoré
zmenili vlastníka. Postupne však budú doplnené, tak aby každá domácnosť mala rovnaké
podmienky. Frekvencia jednotlivých vývozov
musela byť pre začiatok nejako nastavená, určite nebude ideálna a bude sa v prvých mesiacoch dolaďovať. Termíny vývozov dostanete
spolu s nádobami.
Vzhľadom na skutočnosť, že poplatok za
likvidáciu komunálnych odpadov schvaľuje
obecné zastupiteľstvo vždy na celý rok, bude
potrebné odsledovať, počas zvyšných mesiacoch tohto roka, nastavenie termínov vývozu

K záveru sa blíži projekt „Ponitrianskeho
združenia obcí pre separovaný zber komunálneho odpadu“, čo je spoločný projekt 63 obcí
Nitrianskeho kraja. Veľa sa o tomto projekte
popísalo aj porozprávalo. Skutočnosť je dnes
taká, že stavebne bola ukončená dotrieďovacia linka aj kompostáreň. Zazmluvnená bola
služba na zvoz komunálnych odpadov a od
1.9.2014 by postupne mala začať skúšobná
„prevádzka“ v jednotlivých obciach.

Milí spoluobčania,
18 rokov je dlhá
doba. Jedná životná
etapa. Za 18 rokov sa
vychová z dieťatka
dospelý človek. Za 18
rokov semienko nielen
zapustí korene, ale aj
vyrastie strom. 18 rokov som sa stretávala
s vami na mnohých
kultúrnych a spoločenských podujatiach.
Pripravovala som ich pre vás s radosťou, veď
odmenou mi bol váš potlesk a spokojnosť.
Bolo pre mňa cťou a potešením sprevádzať
vás každým jedným podujatím.

Čo je dôležité v tejto chvíli pre Vás radových občanov, je to, že Vám do domácností
budú dodané smetné nádoby na plasty (žltá),
papier (modrá) a bioodpad (hnedá) aj s malým
vysvetlením, čo do ktorej nádoby patrí. Na Vás
potom bude, naučiť sa tieto nádoby používať.
Plasty, papier a sklo triedime v obci už niekoľko rokov, zodpovedne môžem povedať, že
stále nevieme odpad triediť a rozumne s ním
nakladať. Ľahostajnosť a nezodpovednosť
stále ešte víťazí nad zdravým rozumom. Za
pravdu mi určte dajú tí, ktorí pravidelne vyvážajú bioodpad na zberné miesto na farme
v Čápore.
Bez zodpovedného prístupu každého jedného z nás, snahe a ochote rešpektovať zásady
triedeného odpadu, sa všetko úsilie a námaha
zainteresovaných ako aj celý projekt minú
účinku. Pritom tento projekt nemá na Slovensku obdoby. Zapojilo sa doň 63 obcí, 24 000
domácností a 72 000 obyvateľov.
Zladiť takto veľké územie, s tak veľkým
počtom obyvateľov iste nebude jednoduché.
Chcem Vás preto všetkých požiadať o pochopenie a trpezlivosť pri jeho zavádzaní.

Foto: majka

Vážení spoluobčania ,

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým vám, ktorí ste mi akoukoľvek formou
pomáhali pri príprave a realizácii podujatí.
Ďakujem všetkým spoločenským organizáciám, športovým klubom, pedagógom
a žiakom základných a materských škôl,
s ktorými som počas tohto obdobia spolupracovala. Poďakovanie patrí aj vedúcim
a všetkým členom speváckych skupín Úsmev,
Nádej a deťom z detského folklórneho súboru Cedronček, ktorí mi ochotne a s nadšením
sekundovali pri príprave týchto podujatí. Ich
účasť spestrila každú kultúrnu akciu. A že sa
nám darilo, o tom svedčí aj návštevnosť týchto podujatí. Ďakujem aj vám, milí návštev-

ako aj vyvezené množstvá jednotlivých druhov odpadov, čo sú údaje, ktoré majú zásadný
vplyv na výšku poplatku. Ten by mal byť pre
budúci rok nastavený paušálne pre všetky
obce rovnako, pričom faktúry za vývoz budú
uhrádzané zálohovo s koncoročným vyúčtovaním.
Uvedomujem si jedno, zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov prináša
pre nás všetkých nejaké povinnosti naviac.
Riziko celého snaženia osobne vidím v tom,
že výsledky sa nedostavia okamžite, možno
po niekoľkých rokoch, ale povinnosti sú nám
známe už dnes a nie všetci ich budeme schopní a ochotní prijať.

Ing. Jozef Ligač
níci, že ste si našli čas a prišli ste podporiť
každý náš nápad, každú akciu. Chcem poďakovať všetkým členom kultúrnych komisií,
ktorí sa počas tohto dlhého obdobia vystriedali a pracovali ako dobrovoľníci. Osobitne
by som veľmi rada poďakovala najmä mojim
babám a chalanom - Andrejke, Katke, Veronike, Veronke, Mirke, Gitke, Miške, Monike,
Viktorovi, Jakubovi, Dávidkovi a Matúšovi
- boli ste ľudia, na ktorých som sa mohla
v každej situácii spoľahnúť.
Sedem rokov som sa vám prihovárala
ako šéfredaktorka obecných novín. Spolu
s redakčnou radou sme sa snažili priniesť
vám v každom čísle čo najviac informácií a
zaujímavosti z diania v našej obci. Ďakujem
celému môjmu súčasnému tímu, ako aj jeho
bývalým členom, všetkým prispievateľom,
dopisovateľom a fotografom. Úprimné poďakovanie patrí aj nášmu vydavateľovi Palinkovi. Zásluhou vás všetkých bolo každé číslo
obecných novín peknou vizitkou života našej
obce. Aj naďalej vám prajem príjemné čítanie
a úsmev v tvári po celý čas.
Milí spoluobčania, ešte raz ďakujem vám
všetkým. Do ďalších dní vám prajem veľa
zdravia, pohody a spokojnosti. Naša obec je
malá a my sa budeme naďalej stretávať. Je to
príjemná predstava, pretože sme spolu dobre
vychádzali a za tých 18 rokov sa z nás mnohých stali priatelia.
S úctou Božena Hrnková
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Odpady a prečo je
potrebné ich triediť...
V predchádzajúcej časti
nášho cyklu článkov sme sa
venovali biologicky rozložiteľným odpadom a pomenovali
sme šesť najzávažnejších dôvodov, prečo je potrebné veľmi
rýchlo prehodnotiť a zmeniť
doteraz zaužívané spôsoby
likvidácie práve tejto skupiny
odpadov. Vieme už, že je nevyhnutné zmeniť doteraz využívané skládkovanie biologicky
rozložiteľných odpadov na
ich materiálové a energetické
zhodnocovanie. O možných
spôsoboch takéhoto zhodnocovania si povieme niečo
dnes.
Ide v podstate o procesy,
kedy z biologicky rozložiteľného odpadu vzniká kvalitné prírodné hnojivo alebo sa mení na
alternatívne palivo a využíva
sa jeho energetický potenciál.
Získať energiu z BRO je možné
viacerými spôsobmi.
Dva základné sú:
A/ splyňovanie: čo je v podstate proces kvasenia, pri
ktorom sa z BRO uvoľňuje
plyn (bioplyn), ktorý je bohatý
na metán a jeho spaľovaním
dokážeme získať teplo a následne aj elektrickú energiu.
Zvyšok celého procesu je možné aplikovať priamo do pôdy
ako hnojivo.
B/ spaľovanie: biologický
materiál (biomasa) sa pred
spaľovaním upravuje do formy
štiepky (drvením) alebo do
peletiek a brikiet (drvením a
následným lisovaním na granule rôznej veľkosti). Takto
upravený bioodpad môže
nahradiť energetické fosílne
palivá (uhlie, lignit).
Aj, keď si energetické zhodnocovanie BRO postupne hľadá
možnosti uplatnenia aj v „ma6
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III. časť
lom“, v rodinných domoch,
stále sú bioplynové stanice,
spaľovne a kotolne na biomasu spojené s priemyselnou
„veľkovýrobou“ energie.
V našich vidieckych podmienkach je reálnejšie, materiálne zhodnocovanie BRO
najmä kompostovaním.
Kompostovanie je nenáročné na priestor, realizačné
a prevádzkové náklady a pri
tejto nenáročnosti poskytuje
pomerne dobré ekonomické
výsledky. Ide vlastne o prirodzený biochemický proces,
pri ktorom z pôvodných
organických látok, vplyvom
živých organizmov vzniká
organické hnojivo – kompost.
Táto premena organických
látok prebieha rovnakým
spôsobom ako v pôde. Pri
kompostovaní ju však vieme
riadiť a usmerniť, s cieľom
získať čo najväčšie množstvo
humusu v čo najkratšom čase.
Informácie o kompostovaní,
rady ako kompostovať aj odpovede na najčastejšie otázky
o kompostovaní budete môcť
v dohľadnej dobe nájsť na
webovej stránke obce (www.
cabajcapor.sk).
Pre naše potreby dnes
postačí, ak si uvedomíme, čo
z našej záhrady i kuchyne môžeme zapracovať do kompostu, miesto toho, aby sme tým
zaťažili smetnú nádobu.
Kompostovať je možné:
zo záhrady: pokosená tráva,
kvety, burina, opadané ovocie, zvyšky zeleniny, konáre,
lístie, kôra, slama a pozberové
zvyšky z kukurice, vinohradu,
prípadne iných plodín,
z kuchyne: zvyšky ovocia
a zeleniny, malé množstvá
zvyškov varených jedál, kávo-

vá usadenina, čaj (aj s vreckom), kuchynské
papierové utierky, servítky, vaječné škrupiny,
novinový papier (v primeranom množstve),
ostatný organický materiál: postieľka a trus
z chovu domácich zvierat, drevný popol, hobliny, piliny, vlasy, perie a pod.
Domáce kompostovanie má svoj význam
v hierarchii nakladania s odpadmi v tom, že
je jednou z aktivít vedúcich k predchádzaniu
vzniku odpadov. To znamená, že biologicky
rozložiteľný odpad vieme a môžeme vytriediť,
spracovať a zužitkovať na mieste jeho vzniku
priamo v domácnostiach.
Otázkou zostáva, do akej miery chceme
a využívame túto možnosť!
Hlavné prínosy systémového riešenia domáceho
kompostovania BRO treba vidieť v:
> znížení množstva komunálneho odpadu
ukladaného na skládkach,
> znížení nákladov obce na odvoz a skládkovanie odpadu,
> likvidácii nezákonného spaľovania odpadov
a vytvárania čiernych skládok,
> ochrane životného prostredia a zdravia občanov.
Obec v poslednom období urobila mnohé
opatrenia vedúce k vytvoreniu možností zbaviť
sa odpadov legálnou cestou a pritom ich vytriediť tak, aby bolo možné ich ďalšie využitie.
Týka sa to aj biologicky rozložiteľných odpadov. Zberné miesto BRO zriadené na farme PD
existuje už niekoľko rokov. Postupne si zvykáme vyvážať organické odpady na toto miesto,
ale stále si nevážime a nevieme využívať túto
možnosť, zbaviť sa biologických odpadov touto
jednoduchou formou a nerobiť niekomu inému
svojím konaním problémy a zbytočnú prácu
navyše.
Stále sa nájdu tí, ktorí si aj dajú tú námahu
a takýto odpad naložia, aj vyvezú na zberné
miesto, no tam akoby končilo naše racionálne
myslenie. Pokosenú trávu necháme v igelitových vreciach, tvrdý materiál (konáre) pomiešame s mäkkým (trávou a burinou), a keď už
meriame tú cestu, tak tam vyvezieme aj nejaký
stavebný, prípadne iný odpad („no čo veď aj iní
to tak robia!“) a možno s vedomým, že aj vieme,
že takto sa to nemá robiť a v snahe, len nech ma
nikto nevidí, rýchlo sa zbavíme nášho nákladu,
najlepšie tam, kde je najviac miesta. No čo na
tom že sme zastali na príjazdovej ceste a naša
kôpka znemožní ďalším a možno uvedomelejším spoluobčanom, ktorí by aj zložili svoj náklad pekne dozadu, nech zostane miesto aj pre
iných. Potom ostatným nezostáva nič iné, len

Nevábna podoba našej „bioskládky“
zložiť náklad tam, kde to je možné... Z kôpky je
kopa, neskôr kopisko... Veď to niekto uprace.
Áno, pravidelne necháme „bioskládku“
upravovať, pravidelne sa snažíme z nej vybrať
iný ako biologický odpad, ale všetko to stojí peniaze a aj ľudskú prácu. Žiaľ, stále je toto úsilie
zbytočné... nielen preto, že nie vždy sa podarí
(a niekedy to už ani nie je možné) vybrať to, čo
k bioodpadu nepatrí, a tak pri jeho konečnom
spracovávaní vnikajú ďalšie ťažkosti a ďalšie
problémy, ale hlavne preto, že po každej úprave
zberného miesta prídu ďalší, ktorým je to jednoducho jedno! O pár dní je stav rovnaký.
Osveta, osveta, osveta... a ešte vytrvalosť
poukazovať na naše nedostatky, to je asi cesta ako dospieť k náprave existujúceho stavu.
Verím, že aj tieto články sa stali dlažobnými
kockami na tejto, určite ešte, dlhej ceste.
dl
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Z riadneho zasadnutia OZ
v Cabaji - Čápore, ktoré sa konalo
dňa 23. 6. 2014 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo
schválilo:
- úpravu vlhkom poškodenej steny lekárne, pokrytie sadrokartónom a následné vymaľovanie
celej miestnosti na náklady lekárne,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Cabaj
- Čápor č. 1/2014 o niektorých podmienkach
držania psov na území obce Cabaj-Čápor,
- Zmluvu o nájme obecného pozemku v obci Cabaj-Čápor, zapísaného v LV č. 1376 pre
kat. územie Cabaj, ako parcela registra „C“ č.
686/26 vedenej ako „ostatné plochy“ o výmere
3151m2 so spoločnosťou D&TRUCK Nitra, s.r.o.
Staničná 7A, 949 01 Nitra, IČO: 46895 884,
- Dohodu o spolupráci pri realizácii čistiacich
a udržiavacích prác na vodných tokoch v Správe povodia dolnej Nitry a v k.ú. Obce Cabaj
- Čápor, uzatvorenú pre potreby realizácie § 10
ods. 3 písm. a) a § 12 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zmluvu o nájme bytu č. 15 v nájomnom bytovom dome č. 1498 s p. Júliou Miškolciovou,
Čápor 1498, 951 17 Cabaj - Čápor na obdobie od
1.7.2014 do 30.6.2015,
- Zmluvu o nájme bytu č. 2 v nájomnom bytovom dome č. 775 s p. Gabrielou Paľovčíkovou,
Cabaj 775, 951 17 Cabaj - Čápor na obdobie od 1.
8. 2014 do 31. 7. 2015,
- rozpočtové opatrenie č. 3/2014, ktorým sa
upravuje rozpočet obce na rok 2014,
- jeden volebný obvod v obci Cabaj - Čápor vo
volebnom období rokov 2014 - 2018,
určilo:
- 11 poslancov OZ na celé funkčné obdobie rokov 2014 - 2018,
- rozsah výkonu funkcie starostu obce Cabaj
- Čápor na plný úväzok na jeho celé funkčné
obdobie vo volebnom období rokov 2014 - 2018,
zobralo na vedomie:
- kontrolu plnenia uznesení,
- rozhodnutie - súhlas s otváracou dobou v prevádzke COOP JEDNOTA Nitra, spotrebné
družstvo PJ 590 Cabaj Supermarket od 9. 5.
2014:
pondelok, utorok, streda, štvrtok
od 6.00 - 18.00 hod,
piatok od 6.00 - 19.00 hod.,
sobota od 6.00 - 13.00 hod.,
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nedeľa od 8.00 - 12.00 hod.,
- žiadosť obyvateľov obce v zastúpení Ing. Pavlom Lehoťákom o opravu havarijného stavu
cesty,
- žiadosť Antona Porubského, bytom Cabaj Čápor 1018 o opravu obecného domu č.s. 1017,
- žiadosť občanov Nového Cabaja o zriadenie
obecného vodovodu,
- žiadosť Mgr. Boženy Hrnkovej o uvoľnenie
z funkcie šéfredaktorky obecných novín k 30.
6. 2014,
- informácie starostu obce,
súhlasilo:
- s dočasným poskytnutím priestorov v budove
Hasičskej zbrojnice Cabaj - Čápor pre Hokejbalový tím Cabaj Rebels za účelom uloženia
výstroja,
zvolilo:
- Ing. Viktora Baraníka, bytom Cabaj-Čápor
254 za prísediaceho Okresného súdu v Nitre na
funkčné obdobie rokov 2014-2018,
menovalo:
- do funkcie riaditeľa Základnej školy Jána Domastu Cabaj - Čápor 1085 s nástupom od 1. 7.
2014 JUDr. PaedDr. Máriu Hrušovskú

Obecné zastupiteľstvo na svojom
mimoriadnom zasadnutí dňa
13.8.2014
schválilo:
spôsob prevodu nehnuteľností v kat. území Čápor, rodinný dom č.s. 1017, nachádzajúceho sa
na parcele č. 428/1, parcely registra „C“: parc.č.
428/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
480m2 v podiele 1/1, parc.č. 428/2 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 43m2 v podiele
1/1, parc.č. 752/74 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 24m2 v podiele 1/1, priamym predajom“ v zmysle §9a ods.8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako „prípad hodný osobitného zreteľa“ za cenu 22 000 eur, pretože rodinný dom
s priľahlými pozemkami je v dlhodobom prenájme Igora Horvátha a Anny Bužíkovej, ktorí
uvedené nehnuteľnosti zhodnotili stavebnými
úpravami na vlastné náklady.

Ing. Beáta Illéšová
Prednostka OcÚ

Na návšteve
u starostu obce
V stredu 25. júna sa v obradnej miestnosti
obecného úradu stretol starosta obce s deviatakmi oboch základných škôl. Poďakoval
všetkým za ich dosiahnuté školské výsledky,
reprezentáciu obce a tých najlepších aj od-

Maľovanie
na asfalt
Dňa 7. 7. o 17, 00 hodine sa
stretli pri kultúrnom dome všetky
šikovné deti na podujatí „Maľovanie na asfalt“.
Táto prázdninová akcia sa
teší veľkej obľube. Nebolo tomu
inak ani v tomto roku.
Viac ako šesťdesiat
detí prišlo ukázať svoju
šikovnosť. Maľovali väčšinou vo dvojiciach, ako
súrodenci či kamaráti.
Každý pár tak „vyfasoval svoj asfalt“, dostal
kriedy a tvorivosti už
nič nestálo v ceste. Slniečka, kvietky, rybičky,
more, krokodíly, autá,
víly, princezné, pokémoni, strašidlá, traktor

menil. Za výborné študijné výsledky a vzornú
reprezentáciu školy si peknú knihu odniesli
Marek Hollý, Marek Oravec a Tomáš Tkáčik
zo Základnej školy Cabaj-Čápor, časť Cabaj a
Dominika Vinceová za vzornú reprezentáciu
Základnej školy Jána Domastu Cabaj-Čápor.
Do ďalších dní všetkým poprial pekné leto,
nech naberú veľa síl, aby aj v septembri naďalej
šírili dobré meno našej obce.
text a foto: bh
a ešte všeličo iné
sme mali možnosť
vidieť namaľované.
Nemaľovalo sa iba šikovnými ručičkami,
ale niekedy aj celým
telom☺,
svedčili
o tom pestrofarebné
kolienka, sukničky
či nohavice ☺. Ale
rodičom to nevadilo,
boli spokojní, keď
videli, aké sú ich deti
tvorivé a šikovné.
Za pekné kresby,
nápady, šikovnosť,
tvorivosť a snahu
boli všetky detičky
odmenené diplomom
a sladkými odmenami. Sladkosti a
kriedy pre deti venoval obecný úrad, ktorému touto cestou
srdečne ďakujeme.
text a foto: bh
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Letné dni našich
seniorov

Tvorivé dielne
V mesiaci júl sa každú stredu stretávali
v kultúrnom dome všetci nadšenci tvorivých
aktivít. Mali možnosť namaľovať si tričká,
ušiť hračky z textilu či vyrobiť si kyticu z papierových kvetov.
Šikovníci si tak v tvorivých dielňach
vyzdobili tričká, a tým obohatili svoj šatník
o zaujímavé kúsky. Kytice z papierových kvetov skrášlia ich izby a textilné hračky určite
potešia obdarovaných. Dievčatá boli naozaj
šikovné a pri práci tvorivé. Aj takýmito tvori-

vými stretnutiami sme si spoločne spríjemnili
prázdninové dni.
text a foto: bh

KILOMETRE PRE Z DR AVIE
V sobotu 7. júna sa v Nitre
uskutočnilo siedme pokračovanie
podujatia Tesco Beh pre život. „Odbehnime štyri kilometre pre svoje
zdravie!“ tak znelo hlavné motto
behu. Tohtoročný Tesco Beh pre
život organizovala Nadácia Tesco v
spolupráci so Slovenskou nadáciou
srdca.
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Ing. Ľudmila Danková
predsedníčka ZO JDS Cabaj - Čápor

Vždy s Úsmevom
Ako si mnohí naši fanúšikovia všimli, skupina Úsmev zahájila jarné vystúpenia s novým
harmonikárom, Michalom Kunom. Anton Sečiansky sa rozhodol zo zdravotných dôvodov
prerušiť aktívnu činnosť v skupine.
Po hudobnej stránke nás veľa naučil
a posunul o kus vpred, za čo mu veľmi pekne
ďakujeme a prajeme mu ešte veľa, veľa hudby.
Lebo dobrá pesnička je lepšia ako desať doktorov a tohto hesla sa držíme aj my. Preto sme
sa zúčastnili niekoľkých pekných akcií, ako
boli Hody v Mojmírovciach, Otváranie leta na
Kesove. Ale asi najviac nám v pamäti utkvela
rozlúčka s dôstojným pánom farárom Buko-

Všetky vyzbierané fi nancie budú
využité v rámci edukačných aktivít
zameraných na edukáciu a prevenRozcvička pred štartom
ciu pred obezitou a nezdravým životným štýlom u detí
a mladých ľudí. Tesco Beh pre
život je charitatívno-športové
podujatie pre bežcov aj nebežcov. Trať dlhú štyri kilometre
môžu bežci prebehnúť alebo
prejsť spolu s kočíkmi alebo
zvieracími miláčikmi. Každý
účastník dostane na štarte
tričko a balíček od partnerov
behu, v cieli medailu a občerstvenie.
Rodina v akcii
Už po tretíkrát sa tohto
behu zúčastnili aj občania našej obce, rodinka Antona Kolenčíka s deťmi a vnúčatami.
Samozrejme, nechýbal ani ich štvornohý
strážca domu psík Sunny. Bežcov prišiel pozdraviť a podporiť aj primátor mesta Nitry
Jozef Dvonč. Tento rok bol aj najvyšší počet
účastníkov až 2.070 a vyzbieralo sa 10. 400

Strávili sme ich veľmi aktívne. Začiatkom
júla sme sa vybrali na
výlet, smer Záhorie, do
okresného mesta Skalica.
Zážitkom bola plavba po Baťovom kanáli,
ktorý spája Skalicu s moravskými Otrokovicami. Kto by povedal, že v Skalici je vnútrozemský prístav, ktorý slúži na osobnú prepravu...
Naši seniori si zaujímavý výlet pochvaľovali,
hoci nás trošku potrápilo počasie.
Šport je nám rovnako blízky ako výlety.
Svedčí o tom naša účasť na Krajskej olympiáde

seniorov v Nitre koncom júla. Naše dve športovkyne, pani Zita Kolečániová a pani Júlia Malinová, si priniesli, každá vo svojej kategórii,
celú kolekciu medailí, od bronzovej, cez
striebornú až po tú zlatú.
Pani Kolečániová postúpila aj na
Celoslovenské športové hry do Bratislavy,
ktoré sa konali 12. – 14. 8. 2014. Tento rok
to bol XVII. ročník s prívlastkom memoriál Kamila Vajnorského. V priestoroch
športového areálu Mladej Gardy na Račianskej ulici sa stretli delegácie športovcov z jednotlivých krajských organizácií.
Aj tu sa vo svojich disciplínach umiestnila veľmi pekne, reprezentovala okres Nitra.
Výsledkom jej športových kvalít je bronzová,
strieborná a zlatá medaila.
Obom športovkyniam k týmto úspechom
srdečne gratulujeme.

Spomienky

€. „Svojím konaním by som chcela inšpirovať
aj ostatných občanov našej obce, ktorí tiež
môžu, ako my, spraviť dobrú vec a hlavne pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Je to dobrý pocit
pre každého z nás, keď môžeme pomôcť tým,
ktorí to potrebujú“ - za celú rodinu odkazuje
pani Libuška.

rodina Kolenčíková

V živote to už tak býva, že dni veselé sa
striedajú s dňami smutnými. Pre členov ZO
ZZP bol najsmutnejším dňom 28. júl 2014, keď
sme sa navždy lúčili s pani Máriou Baraníkovou nad jej hrobom. Opustila nás vo veku
79 rokov.
Bola jednou zo zakladajúcich členov našej
organizácie a až do roku 2014 pracovala v jej
výbore. Viac rokov bola členkou speváckej
skupiny Nádej. Bola priateľská, plná optimizmu a nápadov, ochotná pomôcť a poradiť.

vanom, kde pri originálnej pesničke nezostalo
ani jedno oko suché.
Teraz „cvičíme“ na hlavnú letnú akciu
„Spievaj že si, spievaj“, čo je rozlúčka s letom,
u nás doma v Cabaji - Čápore, na ktorú srdečne pozývame aj svojich priaznivcov.
E.K.
I keď jej srdce dotĺklo a zamĺkol jej hlas,
v našich srdciach spomienka na ňu navždy
zostane. Česť jej pamiatke!
Veselšou udalosťou bola návšteva našej
dlhoročnej členky pani Jozefíny Ďurišovej,
ktorá pre zdravotné problémy ukončila svoju
činnosť vo výbore našej organizácie. Navštívili
sme ju v deň jej menín. Popriali sme jej všetko
najlepšie do ďalšieho života a odovzdali sme
jej kvety. Strávili sme spolu príjemné popoludnie plné spomienok.
Výbor ZO ZZP
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Vitajte na svete:

Opustili nás:

Matúš Jeník
Anna Mazáková
Nina Stanová
Alexandra Stanová
Rebeka Beláková
Bianka Kochanová
Kristián Jedlička
Eliáš Šveda
Kiara Dolešová
Nela Holecová

Otília Mráziková
Mária Žoldošová
Štefan Varga
Anton Žoldoš
Stanislav Arpáš
Florian Brunai
Ing. Eleonóra Smatanová

Zariadenie pre seniorov
Cabaj-Čápor, časť Pereš
poskytuje opatrovateľskú službu
pre seniorov za minimálny
poplatok.
Našim klientom ponúkame:
- príjemné prostredie
- rôzne záujmové činnosti
- rehabilitácia pre klientov zariadenia
- ošetrovateľská starostlivosť
- pomoc pri úkonoch sebaobsluhy
- sociálne poradenstvo
- poskytovanie stravy
- ergoterapia
- prednášky na zaujímavé témy
psychológom
- činnosti podľa konkrétnych požiadaviek
klienta (rodiny a jeho zdravotného stavu)
Služby sa poskytujú v pracovných dňoch od
7.00 do 17.00 hod. alebo podľa potreby.

Naši jubilanti
V mesiaci jún sa dožil krásneho životného
jubilea 90 rokov pán Matej Snovák z Čápora.
K jeho životnému jubileu mu zagratuloval
starosta obce prostredníctvom syna Gabriela.
Touto cestou sa ku gratulácii pripája i redakčná rada a do ďalších dní praje ešte veľa zdravia
a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.
V mesiaci júl sa dožila krásneho životného
jubilea 90 rokov pani Helena Kĺbiková, rodená Ligačová, z Čápora. Oslávenkyni osobne
zagratuloval starosta obce Ing. Jozef Ligač.
Do ďalších dní jej poprial ešte veľa zdravia a
pohody. Pani Helena sa nám podpísala aj do
12
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Mária Baraníková
Jozef Moravčík
Irma Kovárová
Jarmila Orlová
Jolana Mokrášová

Povedali si áno:
Monika Vilhemová
a Andrej Mihók
Bc. Jana Kováčová
a Ing. Ondrej Ligač

Niektorí naši klienti už svedčia o tom, že ich
zmysel života je plnší i radostnejší...

Nech sa páči, príďte medzi nás.
Bližšie info na: cabajseniori@gmail.com alebo
tel. č.: 0910 351 021 /volať po 14.00 hod./.
Kontaktovať môžete aj soc. oddelenie na
Obecnom úrade Cabaj-Čápor tel. č.: 037/78
88 403.

Posviacka zariadenia - 25. 6. 2014
pamätnej knihy obce. Redakčná rada sa touto cestou tiež pripája ku gratulácii s prianím
spokojných a šťastných dní.
-ab-

Pani Kĺbiková pri podpisovaní
do pamätnej knihy

Alfy a omegy
na tábore vyčomá raková

VEKAZHOĎ a víťazom potom ukázal jeleňa
so zlatými parohami, ktorého mohli lukom
uloviť. Bohyne Vesna a Mokoš sa prejavili ako
dámy a chceli hlinené misky a model slovanských šiat.

Posledný júlový a prvý augustový týždeň
sa v nie veľmi hlbokom lese, ale blízko potoka
Vyčoma, konal skautský tábor 23. zboru Nitrava z Nitry, na ktorom bol aj náš oddiel vĺčat
Alfy a Omegy. Na rozdiel od ostrieľaných nitrianskych skautov, to bol pre náš oddiel iba
tretí tábor. Ale po krátkej zoznamovacej hre
sme sa cítili ako doma.
Asterix a Obelix nás prišli navštíviť už
Daždivý, ale vydarený tábor nám rýchlo
v prvý deň a z ich rozprávania sme zistili, že utiekol ako voda v potoku. Všetkým určite
Druida kvôli čarovnému nápoju uniesli Ri- budú chýbať špeciality od kuchára Juriho, hry
mania. Všetci účastníci tábora sa razom zme- drobničky, plnenie bobríkov a výziev či nočné
nili na Galov, a tí sa rozdelili do troch skupín stráženie tábora. Večer sme sa rozlúčili táboa vymysleli si aj súťažné mená: Utopenci, Niga, rákom a ráno nás už čakala rozlúčka a cesta
Bandurky. Galovia, aby vyslobodili svojho domov.
Druida, dostávali od Rimanov niekedy náročNový skautský rok tak ako ten školský začíné a inokedy zas bláznivé úlohy. Za úspešné na tiež v septembri, a tak sa o pár dní zas budesplnenie úloh zbierali rímske mince Sestercie, me stretávať na družinovkách a akciách.
a tak hneď bolo jasné, ktorý tím je práve najRoman Molnár
lepší.
Vodca 1. Skautského oddielu
Vĺčatá plnili odborku Slovan, pri ktorej
Cabaj Čápor Alfy a Omegy
sa preniesli do obdobia, keď žili
naši predkovia Slovania. Menším
Hľadáme študentov a tínedžerov, ktorí majú záujem
deťom dávali slovanskí bohovia
venovať kus svojho osobného času plánovaniu zaujímavého
rôzne úlohy, ktoré im vlastne priprogramu pre deti a zúčastňovať sa akcií a výprav s nimi.
blížili život Slovanov. Veľký Perún
Dospelým skauting tiež ponúka počas roka množstvo
mal chuť na placku a bylinkovú
vzdelávacích kurzov organizovaných oblastnou a národnou
medovinu, bohyňa Svarog bola zas
úrovňou.
smutná, lebo nemala prístrešok
rmolnar78@gmail.com 0907748981
pre svoje duby, boh Veles všetkých
http://www.alfyaomegy.sk/,
vyzval na súboj so zbraňou ČLOhttps://www.facebook.com/AlfyaOmegy
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Ako sme otvárali
leto na Kesove
Poslednú júnovú sobotu sme sa
v našom regióne Cedron zišli v Poľnom
Kesove. Každoročne výborne organizovaná slávnosť pod názvom „Otváranie
leta“, sa uskutočnila v parku pred kultúrnym domom.
Účinkovali spevácke skupiny Prameň, Senior, Úsmev, Nádej, Cantica a detský tanečný
súbor Svetlušky. Všetky súbory boli dôkladne
pripravené, aby sa ukázali v čo najlepšom
svetle. Bolo vidieť, že nezaháľajú a nacvičujú

Ako vz niklo letné kino?
vždy niečo nové, aby zaujali a zdvihli latku
opäť o kúsok vyššie. Jedinou smietkou na
udalosti bola slabá účasť divákov, ľudí, pre
ktorých to bolo vlastne organizované. A tým
sa po Ebole, druhou chorobou 21. storočia
stáva nezáujem...
E.K.

Daj nám ženích,
daj nám vína...
To bol názov programu 41. Krajanskej
nedele, ktorá bola súčasťou 49. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, konaného
pod záštitou podpredsedu vlády a ministra
zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky p. Miroslava Lajčáka
13.7.2014.
V tomto programe spolu s ďalšími deviatimi folklórnymi súbormi Slovákov žijúcich
v zahraničí vystúpili aj členovia súboru
„Zelený veniec“ z našej družobnej obce Ečer.
Folklórne súbory z Francúzska, Chorvátska,
Rumunska, Srbska, Maďarska, Poľska, ale aj
Českej republiky predviedli zvyky svojich predkov pri príprave i samotnom priebehu svadby
od pytačiek až po začiatok svadobnej noci.
Keďže sa pre malý záujem nepodarilo
z našej obce vypraviť autobus, do Detvy vycestovala len osemčlenná „minidelegácia“, ktorej
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členovia po úchvatnom programe, mali možnosť nakrátko sa stretnúť aj so svojimi starými
známymi z Ečeru, o ktorých po dvoch rokoch
družobných vzťahov, možno bez okolkov povedať, že už nie sú len známymi, ale sú aj starými
a dobrými priateľmi.
A také, naozaj priateľské, aj bolo naše krátke stretnutie. Stihli sme ochutnať svadobný
koláč i po kalíšku barackovice, spýtať sa čo
majú nové a museli sme sa rozlúčiť. Členov
súboru čakala slávnostná recepcia a nás cesta
domov.
Ďakujem priatelia a niekedy opäť dovidenia!
-jl-

Zdá sa mi najlepšie, keď vám to rozpoviem cez príbeh. Písalo sa leto 2013
a ja som sa vybrala do Prahy. Niekde na
„rozhraní července a srpna“ :D mi písal
brat, že chcú zrealizovať premietanie,
a že by som na túto akciu mohla urobiť
plagát. V tom momente som nechcela
byť nikde inde, iba v Cabaji. Nápad mi
prišiel absolútne geniálny. Takže tak
to vzniklo... „traja kamoši“ ...niekde
vonku.., zrazu žiarovka nad hlavou
a bol nápad.
To sa môže stať každému, ale toto
bolo úplne iné. Prečo? Pretože chlapci
sa rozhodli tento nápad aj uskutočniť.
Tejto fázy som sa nezúčastňovala osobne, hovorím len o tom, čo mi potom porozprávali. Predrealizačná fáza bola dosť chaotická:
jeden človek ich posielal za druhým, ten za
ďalším a ďalším. Trvalo im dlho, kým vybavili
všetko potrebné. Ale nenechali sa odradiť a 17.
augusta 2013 som sa stala svedkom jednej veľmi vydarenej, dobrovoľníkmi organizovanej
akcie. Vtedy boli ohlasy veľmi pozitívne, ľudia
sa pýtali, kedy sa bude premietať znova. Odpoveď bola: „Až budúce leto.“
A teraz k roku 2014. Už som sa k chlapcom
pridala aj ja, veď dobrá ženská pomoc nie je
zlá ;) Rozhodli sme sa premietať počas leta 3
fi lmy. V júni sme premietali Kandidáta, v júli
Nedotknuteľných a teraz v auguste My sme
Millerovci. Prvé dve premietania boli veľmi,
veľmi vydarené. Teplé letné počasie nám
prialo, videli sme, že ľudia sa bavia, je im tam
dobre a je ich tam čoraz viac. Na oboch prvých
premietaniach sme na dobrovoľnom vstupnom

vyzbierali dostatok peňazí na zaplatenie fi lmu,
ktorý, čo asi väčšina ľudí netuší si musíme za
peniaze požičať, aby sme ho vôbec mohli premietať. Pri poslednom augustovom premietaní
nám „počasíčko“ trošičku nevyšlo. Preto sme
sa presunuli do kaštieľa, kde nám pár ľudí/detí
nechalo neporiadok . Ale inak kaštieľ praskal
vo švíkoch, sedelo sa až na chodbe.
Musím ešte spomenúť, že sa nám podarilo
nájsť sponzorov, ktorí toto podujatie fi nančne
podporili. Nebyť ich, tento rok by sme už letné
kino nerealizovali ĎAKUJEME.
Ešte by sme chceli poďakovať každému, kto
nám pomáhal pri hocičom, čo s letným kinom
súvisí ☺ ĎAKUJEME. Aj pánovi starostovi, ktorému sa tento nápad páčil a plne nás podporil.
A nakoniec k tomu, kto vlastne sme: Daniel
Moravčík, Ondrej Snovák, Vladimír Koppan
a štvrtý člen, teda členka/čelenka, autorka
článku Valéria Moravčíková .
Dúfame, že sa stretneme aj v lete 2015.

ŠPORT

Futbalový klub
FC Cabaj-Čápor
Po neúspechu seniorského futbalového
mužstva, kedy sa aj napriek snahe nepodarilo
udržať náš futbal v II. triede oblastného futbalového zväzu Nitra, zostúpilo naše mužstvo do
najnižšej súťaže. Od 17.8.2014, kedy pre našich
seniorov začína nový súťažný ročník, povedie
futbalový klub FC Cabaj-Čápor nový výkonný
výbor v zložení: Ing. Miloš Hala, Milan Šillík,

Jaroslav Holec, Zdenko Žember a Peter Vavrek.
Rozhodlo tak valné zhromaždenie konané
4.7.2014. Za predsedu výkonného výboru bol
zvolený pán Miloš Hala. Okrem zmien v zložení výboru, nastala aj zmena na poste trénera
A-mužstva, kde Milana Srňanského vystriedal
Miroslav Svýba. V letnej príprave, ktorá začala
bezprostredne po valnom zhromaždení, dosahovali naši futbalisti uspokojivé výsledky.
Veríme, že v nich budú pokračovať aj v prvých
majstrovských kolách.
Budeme im držať palce!
dl
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Nepotrebujete PSYCHOTESTY ani kartu vodiĀa. Skúšky sú totožné ako skúšky na osobný automobil!

Autoškola
PANTER
Chcete za sebou řahař

obytný príves?

koła?
lietadlo?

Facebook: Autoškola PANTER

musíte mař sk. BE
Využite TERAZ

UVÁDZACIU

ZĹAVU!

auto alebo motorku, Āi štvorkolku?

INFOLINKA:

0905 554 888

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

Āln?

oproti fut. štadiónu STROJÁR

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

