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Editorial
Vážení občania ,
prichádza k nám jeseň. Jedno z najkrajších období
roka. Jeseň krásna, farebná ale aj hmlistá a upršaná. Je to
obdobie, kedy záhradkári zbierajú plody svojej celoročnej
práce. Na stromoch sa červenajú jabĺčka, hrušky, je to obdobie šuštiacej kukurice na poli, ale aj krásnych červených
šípok popri lesných cestičkách.
Obdobie, kedy žiaci nastupujú do školy po letných
prázdninách, plných letných hier a oddychu. Prváci trochu preľaknutí usedajú do školských lavíc, plní očakávania niečoho neznámeho, nového.
Aj ja som zasadla ako prvák, na stoličku kultúrnej
referentky a od septembra sa Vám budem prihovárať
prostredníctvom obecných novín. Poteším sa každému
novému podnetu, a príspevku, ktorý dostanem od Vás občanov. Budem sa snažiť písať o všetkom čo sa v našej obci
udeje, či už v kultúrnej, športovej, či inej oblasti spoločenského života.
Jeseň nie je len obdobie, zberu ovocia a zeleniny zo
záhrad, ale aj čas, kedy si pripomíname v októbri ,,Mesiac
úcty k starším“. V novembri je to úcta k tým, ktorí už nie
sú medzi nami, a preto si na nich spomeňme, zapáľme
sviečky a venujme im tichú spomienku. Ale november je
aj mesiac, kedy už tradične pečieme v našej obci štrúdle
a súťažíme s nimi. Ani tento rok nebude výnimka. V novembri sú aj komunálne voľby, kedy si sami určíme našich
predstavených v obci. Pristupujme k tomu zodpovedne
a náležite.
Prajem všetkým krásnu a slnečnú jeseň, plnú krásnych červených jabĺčok, šípok, ale aj pečených gaštanov
a sladkých štrúdiel. Teším sa na spoluprácu s Vami.
Iveta Ballayová,
šéfredaktor

Oslava človeka, ktorý prežil dve svetové vojny...
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SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania.

Komunálnymi
voľbami 15. novembra 2014
a následne zložením
sľubu nového starostu
a nových poslancov obecného zastupiteľstva, sa
ukončí volebné obdobie
2010-2014. Je čas obzrieť
sa späť a zbilancovať posledné štyri roky.
Ešte pred voľbami v roku 2010 bola zahájená výstavba verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Najväčšia investičná
akcia v histórii obce s celkovými rozpočtom
8 270 839,09 eur. Stavba, ktorá bola dlho sľubovaná, očakávaná, ale aj veľmi potrebná.
Rozostavaná bola stavba 22-bytovky v časti
Čápor a prístupová komunikácia k nej. Voľby 27. novembra 2010 presvedčivo vyhral p.
Stanislav Gombík, ktorý doposiaľ ako jediný
starosta obce nastupoval do svojho tretieho
volebného obdobia.
V máji 2011 pán Gombík oznámil, že zo
zdravotných dôvodov mieni odstúpiť z funkcie starostu. Spolu s ním mal odstúpiť z funkcie aj zástupca starostu pán Rudolf Tkáčik.
Ešte pred tým, ako sa toto udialo, oslovil ma
pán Gombík, či prevezmem funkciu zástupcu
starostu, ak mi ju ponúkne. Na rozmyslenie
mi nechal tri dni. Rozhodovanie nebolo jednoduché a keďže som v ostatných voľbách
kandidoval na funkciu starostu, ponuku pána
Gombíka som prijal. Prijal som ju najmä preto,
že som si vážil to, že aj napriek tomu, že naše
osobné vzťahy v tomto období neboli ideálne,
oslovil práve mňa.
Tieto zmeny vo vedení obce boli odsúhlasené obecným zastupiteľstvom dňa 27. júna
2011.
Do funkcie zástupcu starostu som nastúpil 1. 7. 2011. V tomto čase už bolo na obecnom
úrade oznámenie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o zahájení kontroly zo dňa 21. 6.
2011. Ja som sa o kontrole dozvedel 8. 7. 2014,
keď som oficiálne prebral úrad.
Popri každodennej práci bolo nevyhnutné
oboznámiť sa so všetkými základnými povin4

nosťami, právami, kompetenciami a neviem,
čím všetkým, čo súvisí s funkciou starostu.
Preštudovať technickú dokumentáciu stavby,
ktorá v tom čase bola už rozbehnutá a našťastie pokračovala bez väčších komplikácií.
Dostať sa do obrazu s dokumentáciou verejného obstarávania a reagovať na priebežné
požiadavky a stanoviská kontrolného orgánu.
Samotná kontrola, jej priebeh a možné dôsledky jej výsledku nevytvárali príliš dobré
podmienky pre pokojnú prácu. Formálne bola
kontrola zo strany ÚVO ukončená v januári
2012 protokolom. Po jeho preštudovaní sme
ako obec vzniesli viaceré pripomienky. V tom
čase už bola skolaudovaná 22-bytovka a postupne boli nájomné byty odovzdané novým
nájomníkom.
Postup prác na výstavbe kanalizácie postupoval tak, že termín ukončenia prác nebol
ohrozený. Pripomienky, ktoré sme vzniesli
voči záverom kontroly ÚVO boli akceptované
len čiastočne. 22.8.2012 nám boli pozastavené
úhrady za stavebné práce zo strany MŽP SR
ako riadiaceho orgánu. To však boli už stavebné práce tak ďaleko, že bolo možné zahájiť
kolaudáciu ČOV a kanalizačnej siete v časti
Cabaj. Ešte stále sme dúfali, že sa nám podarí
naše stanoviská obhájiť a zavrátiť hrozbu
sankcií. Po dohode s dodávateľom stavby sme,
aj napriek problémom s pozastavením úhrad
faktúr za stavebné práce, vo výstavbe pokračovali a v plánovanom termíne (26.10.2012)
dielo ukončili. Zhruba po mesiaci 22.11.2012
nám bol oznámený „dôsledok“ kontroly ÚVO
– na projekt výstavby ČOV a obecnej kanalizácie, bola nám udelená korekcia vo výške
25%, čo znamenalo vrátiť cca 1 360 000,00
eur a zabezpečiť ďalších 550 000,00 eur na
spolufinancovanie, v tom čase neuhradených
faktúr za stavebné práce. V tej chvíli neriešiteľný problém! Stáli sme na prahu nového
roka, roka 2013, kedy sa počítalo s tým, že po
ukončení výstavby verejnej kanalizácie bude
možné začať investovať v obci aj na ďalších
miestach. Miesto toho, aby sme mohli rozmýšľať o tom kde začneme, museli sme riešiť
ďalší veľký problém. Neuhradené faktúry za
stavebné práce ďaleko presiahli úroveň 15%
bežných príjmov obce a tým, že boli viac ako
60 dní po termíne splatnosti, musela obec
zaviesť „ozdravný režim“ hospodárenia. Stalo
sa tak na zasadnutí obecného zastupiteľstva
3.4.2013. V praxi to znamenalo umŕtviť všetky
investičné výdavky a obmedziť výdavky len na

SLOVO STAROSTU
nevyhnutné. Pri zavádzaní ozdravného režimu sa zhodlo obecné zastupiteľstvo na tom,
aby všetky úsporné opatrenia boli robené tak,
aby postihli čo najmenej spoločenský, kultúrny a športový život v obci. Aj vďaka takémuto
postoju poslancov, bolo možné realizovať aspoň skromné oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci a usporiadať spomienkové
bežecké podujatie pri príležitosti 40. výročia
prvej veľkej ceny DO SZM Cabaj, ktoré bolo
základom pre neskôr organizovaný medzinárodný pretek Grand Prix Cabaj – Čápor, ktorý
našu obec preslávil aj za jej hranicami.

K 6. 6. 2014 boli požadované peniaze vrátené, následne boli uhradené pozastavené
faktúry za stavebné práce a tým (ak sa neudeje
ešte niečo nepredvídateľné) odvrátená reálne
hroziaca nútená správa obce.

Pri zavádzaní ozdravného režimu aj pri
prijímaní opatrení bolo, viac než jasné, že prijaté opatrenia reálne nemôžu pomôcť vzniknutý problém vyriešiť a že boli len splnením si
zákonnej povinnosti. Zavedenie ozdravného
režimu však odštartovalo 90 dňovú lehotu,
ktorú sme mali na to, aby sme záväzky obce
znížili. Dokázali sme z vlastných zdrojov
uhradiť prvú splátku splátkového kalendára
na vrátenie požadovanej sumy a čiastočne
s pomocou dodávateľskej pôžičky uhradiť aj
konečnú faktúru pri ukončení stavby. Vedeli
sme, že ďalej bez prijatia úveru nebude možné dodržať to k čomu nás zaväzovali dohody
s MŽP SR. Preto sme oslovili viacero bánk so
žiadosťou o poskytnutie úveru. Jednania boli
viac menej neúspešné a tak po uplynutí riadnej aj predĺženej lehoty na zníženie záväzkov
sme museli 8.9.2014 ozdravný režim neúspešne ukončiť. Vzniknutá situácia zvyšovala napätie, vládla nervozita a neistota.

K zlepšeniu úrovne a kvality života v obci
prispeli také maličkosti, akým sú:
- bankomat, opravená lávka, obnovené autobusové zastávky, rozšírené služby poskytované obecným úradom, predĺžené úradné hodiny na obecnom úrade, či zriadenie zberného
miesta na jeho dvore, ale aj zahájená prestavba dvojbytovky na špeciálne triedy.

Celkové ukončenie projektu bolo naplánované na 30.6.2014. Po dohode s MF SR a MŽP
SR nám bol stanovený dátum 6.6.2014, ku
ktorému bolo nevyhnutné vrátiť požadované
prostriedky a zároveň nám bol daný prísľub,
že do tohto termínu nebudú podniknuté žiadne kroky smerom k zavedeniu „nútenej správy“
v obci. V takejto vypätej situácii bol prijímaný
rozpočet obce na rok 2014. Bez väčších investičných akcií s výraznými obmedzeniami na
zabezpečenie toho najnevyhnutnejšieho pre
život obce. Keď stroskotali všetky rokovania
o možnosti poskytnutia úveru s komerčnými
bankami, zostala našou jedinou záchranou
Slovenská záručná a rozvojová banka. Po
zdĺhavých a problematických jednaniach
nám bol na poslednú chvíľu úver schválený
a obecné zastupiteľstvo jeho prijatie schválilo
3.6.2014. V hodine dvanástej ....

Obec prežila veľmi ťažké obdobie. Dôležité
je, že počas tohto obdobia sme dokázali plne
zabezpečiť všetky základné funkcie obce ako
takej. Bez toho, aby ste Vy občania obce výraznejšie pocítili existujúce problémy, sa nám darilo udržať úroveň kultúrneho, spoločenského
aj športového života v obci.

Sú ďalšie zrealizované veci, ktoré budú
prínosom v budúcnosti. K nim určite patrí
vyhotovenie výkresovej dokumentácie existujúceho stavu verejných budov (domu služieb,
pekárne, materských škôl a požiarnej zbrojnice), ale aj pripravené rozpočty na opravy
niektorých miestnych komunikácií.
Bezpochybne však najväčším úspechom
tohto volebného obdobia, napriek všetkému
je a zostane výstavba čistiarne odpadových
vôd a obecnej kanalizácie a ich uvedenie do
prevádzky. Touto stavbou bola ukončená
etapa výstavby základných inžinierskych sietí
v obci, čo robí našu obec modernou a atraktívnou. Je to stavba s obrovským významom pre
životné prostredie, hlavne čo sa týka ochrany
spodných vôd. Dôležité je, že aj napriek problémom spojených s financovaním tejto stavby,
sa nám podarilo vyhnúť sa nútenej správe.
Naša obec vďaka svojej veľkosti má obrovský potenciál rozvíjať sa aj napriek všetkému
i naďalej. Verím, že spoločne nájdeme dostatok síl využiť tento potenciál v prospech nás
všetkých. Všetkým Vám, ktorí v tejto obci
žijete prajem pevné zdravie, pohodu a pokoj,
dobrých susedov, žiadne susedské spory
a naplnenie všetkých Vašich prianí, želaní
a očakávaní.

Ing. Jozef Ligač
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Z riadneho zasadnutia OZ
v Cabaji - Čápore, ktoré sa konalo
dňa 08. 9. 2014 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo
schválilo:
- odpredaje obecných pozemkov p. Milanovi
Bosákovi a Danielovi Smatanovi, ktoré užívali
ako svoje predzáhradky,
- bezplatný prenájom zasadačky na obecnom
úrade 1x týždenne, t.j. v stredu od 9.00 – 12.00
hod. pre materské centrum, pre mamičky z obce Cabaj-Čápor,
- finančný príspevok vo výške 0,90 € na 1
odobratý obed pre občanov s trvalým pobytom
v obci Cabaj-Čápor, ktorí sú klientmi Zariadenia pre seniorov alebo im je poskytnutá terénna
opatrovateľská služba Občianskym združením
Monika, Družstevná 1518, Močenok,
- navýšenie členského príspevku v Občianskom
združení Mikroregión Cedrón na 1 €/obyvateľ/
rok a doplatok členského na rok 2014 v sume
2 961,75€
- Zmluvu o nájme bytu v nájomnom bytovom
dome 1498 s p. Martinou Prílepkovou a Viktorom Nóglim,
- Domový poriadok bytových domov v správe
obce Cabaj-Čápor,
- rozpočtové opatrenia č. 4,5,6 a 7/2014,
- ukončenie ozdravného režimu obce,
menovalo:
- do funkcie riaditeľky Materskej školy Cabaj-

-Čápor, časť Čápor Mgr. Ivanu Malíkovú,
zobralo na vedomie:
- žiadosť obyvateľov na Spojovacej ulici o súhlas na umiestnenie retardérov pred ich rodinnými domami na vlastné náklady,
- kontrolu plnenia uznesení,
- rozhodnutie - súhlas s otváracou dobou v prevádzke Mária Domanová, Photography CabajČápor 489 nasledovne: pondelok, streda, piatok – zatvorené, utorok, štvrtok: 8.30 - 11.00
hod. - 13.00 - 15.00 hod., sobota: 9.00 – 12.00
hod.
- rozhodnutie – súhlas s otváracou dobou
v prevádzke Predajňa textilu Cabaj-Čápor 425
nasledovne: pondelok, piatok – zatvorené, utorok, streda, štvrtok: 8.00 – 11.00 hod. – 13.00 –
17.00 hod., sobota: 8.00 – 11.00 hod.
- rozhodnutie – súhlas s otváracou dobou
v prevádzke Reštaurácia Natália Cabaj - Čápor
1471 nasledovne: pondelok, utorok, streda,
štvrtok: 10.00 – 23.00 hod., piatok, sobota: od
10.00 - 24.00 hod., nedeľa: 10.00 – 23.00 hod. na
skúšobnú dobu 3 mesiace t.j. do 7. 12. 2014,
- plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2014, monitorovaciu správu k rozpočtu obce na rok 2014
k 30 .6 .2014
- informáciu o pominutí dôvodov na zavedenie
ozdravného režimu,
- informáciu starostu obce o vytvorení 4 volebných okrskov a 4 volebných miestností pre
komunálne voľby 2014.

Ing. Beáta Illéšová
Prednostka OcÚ

Nádoby na triedený (separovaný) zber
komunálnych odpadov
Začiatkom mesiaca október bola zahájená distribúcia smetných nádob na triedený
zber odpadov do jednotlivých domácností.
Stalo sa, že do niektorých domácností sa tieto nádoby pri tomto prvom kole rozvozu nedostali. Ak patríte medzi tých, ktorí smetné nádoby nedostali, príčinou môže byť nasledovné:
- zoznam domácností, podľa ktorého sa nádoby rozdeľujú, bol zostavený ešte v roku 2009. Preto
sa nádoby do domácností vzniknutých po tomto dátume dostanú, až v ďalšom kole
- nárok na tieto nádoby vznikal všetkým vlastníkom nehnuteľností v obci, ktorí v čase zostavovania tohto zoznamu mali v obci trvalý pobyt. Ak vlastníte v obci nehnuteľnosť a nie ste
prihlásení k trvalému pobytu, dostanete nádoby po ich doplnení
- pri skladovaní, (ktoré trvá už viac mesiacov) boli niektoré nádoby poškodené. Ak bola poškodená práve vám pridelená nádoba, budú vám nádoby dodané po ich výmene a preložení čipu.
Je v záujme obce, ako člena Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber komunálnych odpadov, aby boli pre všetkých občanov vytvorené rovnaké podmienky na triedenie
odpadov. Preto Vás prosím o pochopenie a trpezlivosť. Postupne budú nádoby podľa možností
dopĺňané a dodané do všetkých domácností v obci.
Ing. Jozef Ligač
starosta obce
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Informácia o čase a mieste konania volieb
do orgánov samosprávy obcí
Obec Cabaj-Čápor informuje voličov, že: voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať

v sobotu 15.11.2014 od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny.
Miesto konania volieb:
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 a Fízeš
Okrsok č. 3 - Bývalé „Potraviny u Vöröša“ pre občanov bývajúcich na osadách Pereš a Riegler
Okrsok č. 4 - Kultúrny dom Čápor pre občanov bývajúcich na súp. číslach: 961 – 1498, 1540, 1541,
1543, 1544, 1545, 1549, 3020 a na osade Hrúšťov
Kto môže voliť v komunálnych voľbách
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú
v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku. Obyvateľmi obce s prihliadnutím na čl. 30 ods. 1 ústavy a práve predpisy na ktoré odkazuje zákon č. 369/1990 Zb. sú občania
Slovenskej republiky a cudzinci. Cudzinci sa volebnej miestnosti musia preukázať dokladom
o pobyte pre cudzinca. Slováci sa preukazujú platným občianskym preukazom.
Prípadné obmedzenia výkonu volebného práva upravuje zákon č. 346/1990 Zb. v prvej časti,
§ 2, odsek 2.
Volič, ktorý sa v deň volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať okrskovú
volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. V takomto prípade okrsková volebná
komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou urnou.
Prednostka OcÚ

Vážení občania, milé šikovné gazdinky, šikovní kuchári a kuchárky,
pozývame Vás, ako aj milovníkov štrúdle, dobrej zábavy a hudby

v sobotu 8. novembra od 16.00 hod.
do Kultúrneho domu v Čápore na kultúrno-spoločenské podujatie

VIII. ročník

ŠTRÚDĽA CUP
prehliadka v pečení štrúdle spojená
s ochutnávkou pre návštevníkov

Súťažiť budeme:
1. kategória - štrúdľa maková
2. kategória - štrúdľa s rôznymi náplňami
(sladké, slané)
3. kategória - štrúdľa kysnutá
Vy všetci, ktorí sa chcete zapojiť do našej
súťaže, môžete štrúdle priniesť už od 15,00
hod. do Kultúrneho domu.

Podmienkou zapojenia sa do súťaže je:
- priniesť 5 ks štrúdle na ochutnávku + recept
- prihlásiť sa u poroty
Pre všetkých víťazov sú pripravené pekné
ceny, pre Naj štrúdľu PUTOVNÝ POHÁR.
Počas podujatia je pre všetkých pripravený aj sprievodný kultúrny program a súťaže
(nielen pre dospelých ale aj pre detičky) ako
súťaž v jedení či pečení štrúdle...
O dobrú náladu sa svojím spevom postarajú domáce spevácke skupiny a pozvaní
hostia spevácka skupina Čabanka. Vaše nohy
roztancuje DJ Roman Hulan. O občerstvenie,
vínko a štrúdľu pre všetkých je postarané.
Tešíme sa na Vašu návštevu☺
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Vážení spoluobčania ,

Vážení spoluobčania ,
• vypracovať dopravný pasport v časti Čápor
a na jeho základe zrealizovať nové dopravné
značenie
• zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
• postupne budovať mechanizačný park s cieľom zabezpečiť celoročnú údržbu verejných
priestranstiev, verejnej zelene, chodníkov
a miestnych komunikácií
• osvetou a likvidáciou čiernych skládok
zabezpečiť budovanie zdravšieho životného
prostredia a ochranu prírody
• vytvárať podmienky pre ďalšiu bytovú výstavbu
v oblasti kultúry, športu, detí a mládež

verím, že po tri a polročnom pôsobení vo
funkcii zástupcu starostu a neskôr ako starostu obce, nie je potrebné, aby som sa bližšie
predstavoval. Verím, že podstatná väčšina
z Vás má už o mne a aj mojej práci v obci či už
ako poslanca obecného zastupiteľstva alebo
starostu obce, svoj názor.
Do nového volebného obdobia vstupujem
s tým, že veľmi dobre poznám potreby obce
a problémy, ktoré trápia jej občanov. Počas
pôsobenia vo funkcii starostu som získal veľa
skúsenosti, ktoré ma nútia rešpektovať súčasné možnosti obce, a ktoré mi umožňujú reálne vidieť spôsoby riešenia jej problémov. Aj
preto nečakajte odo mňa veľké a nereálne sľuby. V prípade môjho zvolenia za starostu obce
chcem a budem pokračovať v tom, o čo som
sa pokúšal celé minulé obdobie. Základnými
prioritami môjho snaženia bude:
v oblasti rozvoja a života obce
• hľadať možnosti a spôsoby využívania
všetkých dostupných zdrojov financovania
ďalšieho rozvoja obce
• vybudovaním verejného vodovodu zabezpečiť pitnú vodu pre „starousadlíkov“ v časti
Nový Cabaj
• zabezpečiť postupnú rekonštrukciu tých
miestnych komunikácií, ktoré sú dlhodobo
v zlom technickom stave
8

• spracovať projektovú dokumentáciu na reálnu rekonštrukciu kultúrneho domu s cieľom
jeho multifunkčného využitia a zabezpečiť
jej postupnú realizáciu
• podporovať všetky zmysluplné voľnočasové
aktivity zamerané hlavne na deti a mládež
• všestranne podporovať činnosť všetkých
aktívnych spoločenských organizácií, občianskych združení, športových klubov a záujmových organizácií
• vytvárať podmienky pre pokračovanie
a udržanie tradície bežeckých pretekov
Grand Prix Cabaj-Čápor
v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb
a školstva
• prioritne venovať pozornosť zabezpečeniu
plnohodnotnej funkčnosti a prevádzke oboch
základných škôl
• rekonštrukciou budov materských škôl
zlepšiť ich prevádzkové podmienky a vytvoriť
podmienky pre ich rozšírenie
• rekonštrukciou technického vybavenia školskej kuchyne skvalitniť jej prevádzku, vytvoriť podmienky pre prípadné poskytovanie
stravovania dôchodcom v obci
• rozvíjať hlavne reálne dostupné formy sociálnych služieb ako sú opatrovníctvo, terénna
sociálna práca, odľahčovacia služba a pod.
• postupnou rekonštrukciou budovy kaštieľa
a jeho technického vybavenia budovať dôstojnejšie podmienky pre výkon zdravotnej
starostlivosti.

Ing. Jozef Ligač

už dlhšiu dobu premýšľam, ako zlepšiť,
spríjemniť a skultúrniť nám, občanom, život
v obci.To je zároveň dôvod, pre ktorý som sa
rozhodla kandidovať na starostu obce ako nezávislý kandidát.
S mnohými z Vás sa stretávam denno-denne. Tým, čo ma nepoznajú, by som sa v krátkosti rada predstavila.
Volám sa Adriana Oravcová. Mám 44 rokov
a v našej obci žijem od narodenia. Svoje detské
roky som prežila na Talagu ako prvé dieťa
v rodine Ing. Jána a Zlatice Šinkovičových.
Navštevovala som ZŠ v Cabaji, Gymnázium na
Párovskej ulici v Nitre.
Po úspešnom zvládnutí gymnaziálnych
štúdií v roku 1988, som v roku 1992 ukončila
Prevádzkovo-ekonomickú fakultu na VŠP
v Nitre.
Som vydatá, mám dve deti. Janku, ktorá
študuje na Univerzite Komenského v Bratislave
a Mareka, ktorý študuje na gymnáziu v Nitre.
Svoju profesionálnu dráhu som začala
ako ekonómka v hoteli Junior, neskôr som
nastúpila na mzdové a personálne oddelenie
v Zeloprodukte a.s.
Po materskej dovolenke som prešla výberovým konaním na pozíciu referenta v Sociálnej
poisťovni a v roku 2002 som začala podnikať
v oblasti účtovníctva, poradenstva a obchodu.
Tejto oblasti sa venujem doteraz s krátkou prestávkou v rokoch 2010-2012 kedy som bola Vládou Slovenskej republiky menovaná na pozíciu
riaditeľky Obvodného úradu v Nitre pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie.

Vždy som sa zaujímala o spoločenský a kultúrny život v obci, čo dokazuje aj moja aktívna
účasť v Rade školy pri MŠ Cabaj, neskôr, ako
deti vyrastali, som pokračovala v ZRPŠ pri ZŠ
Cabaj, kde som posledných 12 rokov organizovala Ples rodičov a koordinovala spoluprácu
s vedením ZŠ Cabaj.
Ostatné tri roky som bola predsedom Rady
školy pri ZŠ Cabaj. Podporujem a sponzorujem
činnosti mládežníckych, športových a dôchodcovských klubov v našej obci.
Svoje skúsenosti nadobudnuté praxou využívam aj pri zasadnutiach komisii výstavby
a životného prostredia pri Obecnom úrade Cabaj-Čápor, kde som členom od roku 2011.
So záujmom sa zúčastňujem zasadaní
obecného zastupiteľstva, kde sa riešia problémy, sťažnosti, žiadosti a celý chod našej obce.
Podľa môjho názoru by mali byť ľudia
v obecnom zastupiteľstve vzdelaní, skúsení,
rozhľadení a nezaujatí. Komunálne voľby nie
sú o straníckych kandidátoch, ale o ľuďoch,
ktorí chcú a vedia našej obci pomôcť svojimi
skúsenosťami, znalosťami a dobrými nápadmi.
Už viac rokov vnímam dobu, ktorú žijeme,
hektickou. Áno, náš život sa veľmi zrýchlil,
kamsi sa náhlime, niekedy nevieme kam a prečo. Z nášho slovníka, ale aj z každodenného
života sa vytratil pojem tolerancia, úcta, spolupatričnosť či pomoc. A niekedy stačí tak málo,
aby sme urobili toho druhého šťastným.
Mnohí z Vás ma poznajú a vedia, aká som.
Úprimná, komunikatívna, vnímavá a hlavne
otvorená novým nápadom a možnostiam. Pre
mňa slovo starosta neznamená „mať starosti“,
ale starať sa a dbať o rozvoj obce. Chcem Vám
dať pocit, že starostovi na ľuďoch záleží a robí
všetko preto, aby sa obec zveľaďovala. S najlepším vedomím a svedomím.
Starostom by mal byť človek ochotný Vás
vypočuť, podať pomocnú ruku, ale aj prijať
kritiku od občanov a primeraným spôsobom
na ňu reagovať.
Vzhľadom na to, v akej finančnej situácii
sa nachádza naša obec /sme jedna z najzadĺženejších obcí na Slovensku/, starosta by mal
byť človekom ekonomicky zdatným a rozhľadeným.
Ak Vám záleží na budúcnosti našej obce,
príďte dňa 15.11.2014 voliť.
Podrobnosti môjho volebného programu sú
uvedené vo volebnom letáku, ktorý Vám bude
doručený do Vašich schránok a na mojom facebookovom profi le.
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Milí priatelia, rodáci.
Pochádzam z Cabaja-Čápora, chodil som
tu do školy, hrával sa na uliciach, chodil po chotári. Poznám tu skoro každý kút. Táto dedina
mi prirástla k srdcu. Ako každý mladý človek v
puberte urobil som veľa chýb, z ktorých som sa
poučil.
Po čase som sa začal stretávať z rôznymi
mládežníckymi organizáciami a oslovila ma
ich mentalita. Začal som hľadať odpovede na
mnohé otázky. Popri práci som svoj voľný čas
trávil v eRku /hnutie kresťanskej mládeže,
ktoré pokračuje v obci doteraz/. Stretávali sme
sa na starej fare a učil som deti, ako tráviť čas
inak ako doma či pri
TV. Kresťanské organizácie ma priviedli
ku krajším hodnotám a cieľom, ktoré
prekonávajú ego jedného človeka. V určitom období som
zažil ťažké časy, a to
práve keď mi náhle
zomrela maminka
a staral som sa o svoju starkú. Viem čo
je to starať sa o chorého človeka, variť,
prať, mať popri tom
záhradu, diaľkovo
som študoval, voľný
čas som trávil s deťmi v eRku. V krátkom čase zomrela
aj starká. Ako veľmi
mladý som skočil do
života a musel som
sa obracať. Vystriedal som viac prác,
/od správcu, os. asistenta, obchodného
zástupcu, referenta/.
Dobrá práca sa hľadá ťažko, a ja som
sa snažil z každej
načerpať a posunúť
ďalej.
Odsťahoval
som sa. V krátkej
dobe sa mi podarilo
nájsť si v práci dobrú
manželku a ťahalo
ma to späť do rodnej
obce. Bol som milo
10
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prekvapený ako sa po niekoľkých rokoch v obci
zmenilo veľa vecí. Postavil som dom, zasadil
strom a mám krásne tri dcérky. S manželkou
čestne kráčame a túžim vrátiť ľuďom to, čo sa
mne samému dostalo, keď som bol v núdzi. Keď
sa pozriem dozadu vidím mnohé veci a teším
sa, že napredujem. Zistil som, že človek nemusí
vedieť všetko, stačí byť otvorený, nechať si poradiť a nebáť sa hľadať riešenia.
Úspech prichádza, keď sa snažíme, keď komunikujeme, keď robíme kroky. Aj malé kroky
vedia zmeniť svet, najmä ak sa robia spolu.
Peter Brunai

Spievaj, že si
spievaj
V nedeľu 31. augusta 2014 sa uskutočnil
v poradí už XII. ročník prehliadky speváckych súborov mikroregiónu Cedron - ,,Spievaj že si, spievaj´´ s podtitulom – Ukončenie
leta.
Celé podujatie sa nieslo pod záštitou starostu obce pána Ing. Jozefa Ligača.
Počasie nás potrápilo a preto sme celé podujatie museli preložiť do kultúrneho domu, ale
to vôbec nevadilo zábavychtivým občanom,
ktorí sa schádzali už dlho pred začiatkom.
Predstavili sa nám spevácke súbory z našej
obce NÁDEJ, s úsmevom ÚSMEV, ako aj PRAMEŇ z Poľného Kesova a súbor ,,ŠTEFÁNIA´´
zo Svätoplukova.
Tento súbor bol u nás
po prvýkrát, predstavil sa
nám zmesou trávnic, žartovných a ľudových piesní
a hovoreným slovom. Pobavili nás nielen piesňami, ale
aj pripravenými scénkami.
Ako býva dobrým zvykom, na takomto podujatí
mali sme aj hosťa. Tento
rok to bol Folklórny súbor
ZÁMČAN.
Milovníkom
cimbalovej hudby nemusím hovoriť o tom, ako potešili naše srdiečka.
Už keď zazneli prvé tóny huslí, cimbalu a ešte
v doprovode harmoniky, rozžiarili sa nám
očká a rozbúchali srdiečka. O tom, že sa vystúpenie páčilo svedčil aj búrlivý potlesk.
Nedeľným popoludním sa niesli spevy
nielen účinkujúcich, ale aj vďačných divákov.
Mnohí si pospevovali, niektorí tichšie iní hlasnejšie. Radosť bola obojstranná.
Po ukončení vystúpení boli spevácke skupiny odmenené ďakovnými listami, ale aj drobnými upomienkovými darčekmi a samozrejme
hlasným potleskom.
Všetko dokumentoval a fotil náš dvorný
fotograf Pali Deglovič.
Aj keď sa na nás slniečko tentokrát neusmievalo a pršalo len sa tak lialo, nedeľné popoludnie sa nám vydarilo. A zas sa potvrdili slová
známej pesničky ,,Spievaj že si, spievaj spevavé
stvorenie, veď je spev najkrajšie tvoje potešenie.“
IB
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Rok Sedembolestnej Panny Márie
- Patrónk y Slovenska

Kladenie
vencov pri
príležitosti
SNP
Tento rok sme si v našej obci pripomenuli
70. výročie Slovenského národného povstania. Toto okrúhle výročie bolo jedinečnou
príležitosťou uctiťsi padlých hrdinov z našej
dediny. Pod záštitou starostu obce sa dňa 5.
septembra 2014 konala dôstojná pietna spomienka pri pomníku padlých hrdinov, ktorý
je pred základnou školou v časti Cabaj.
Na začiatku pietnej spomienky starosta
obce Ing. Jozef Ligač privítal občanov a odo-

Výzva !
Vážení spoluobčania.
V predchádzajúcom čísle obecných novín
vyšla príloha „Obec Cabaj – Čápor v období
II. svetovej vojny“. Táto príloha bola vydaná
pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania. Jej autorom je pán RSDr.
Jozef Havel, ktorému aj touto cestou chcem
poďakovať za jeho prácu, úsilie a hlavne čas,
ktorý venoval zozbieraním všetkých údajov
a ich sumarizácií, do tohto malého faktografického diela.
Pán Havel prišiel s iniciatívou vydať pokračovanie tejto publikácie, v ktorej by boli
zmapované osudy občanov našej obce, ktorí
boli zapojení do bojov II. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.
12

vzdal slovo RSDr. Jozefovi Havlovi, členovi
ústredia Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, ktorý v prejave vyzdvihol význam
SNP. V stručnosti oboznámil zúčastnených
občanov o postupe frontu a oslobodzovaní
územia. Spolu položili k pomníku veniec
a poklonili sa hrdinom. O kultúrnu vložku sa
postarala žiačka 8. ročníka Základnej školy
Cabaj Jarka Ráczová precíteným prednesom
dvoch básní.
Po skončení oficiálnej časti kladenia venca
občania živo debatovali o udalostiach v našej dedine počas bojov.
Mená všetkých padlých i tých, čo
prežili sa nedostali ani na pomníky. Preto v nasledujúcom období
privítame od pamätníkoch ich
spomienky. Zverejnením udalostí
a menoslovu obetí obdobia neslobody tak prispejeme k zaplneniu
jedného z bielych miest našich dejín
a súčasne k vyrovnaniu sa s našou
minulosťou.
I.B.
K zozbieraniu podkladov a materiálov na
vydanie takého diela je potrebná a nevyhnutná Vaša spolupráca. Preto Vás všetkých, ktorí
máte vedomosti, že Vaši priamy, či nepriamy
príbuzní a známi boli do týchto bojov zapojení a máte záujem a chcete prispieť, aby sa
na nich a ich činy nezabudlo, prihláste sa na
sekretariáte obecného úradu, kde Vám budú
poskytnuté bližšie informácie.
Keďže čas je neúprosný a priamy účastníci, ale aj pamätníci udalostí II. svetovej vojny
vrátane SNP pomaly vymierajú, je najvyšší čas
zozbierať a zmapovať ich osudy a zaznamenať
ich spomienky. Buďte preto nápomocní tejto
iniciatíve pána Havla a ozvite sa.
Vopred všetkým ďakujem.
Ing. Jozef Ligač
starosta obce

Každoročne 15. septembra slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie
– Patrónky Slovenska.
Už v dávnej minulosti
o nej vznikalo veľa modlitieb,
básní a oslavných piesní.
Oslavujeme ju, ďakujeme za
stáročia milostí, nielen jednorazovou púťou, ale denne
modlitbami aj ružencom
a rozjímame o jej bolestiach.
Vďaka zázrakom v Šaštíne sa
úcta k nej počas stáročí stále
viac upevňovala a žije i teraz,
na začiatku tretieho tisícročia. Rok 2014 Konferencia
biskupov Slovenska vyhlásila
za Rok Sedembolestnej Panny
Márie, aby sa aj v dnešných
časoch úcta k nej prehĺbila.
Naša organizácia ZO ZPP zorganizovala v kaštieli Cabaj stretnutie ctiteľov Panny
Márie, aby sme jej vzdali úctu a poďakovali

Vyjadrenie vďaky
Náš miestny spolok SČK v Cabaji-Čápore
dvakrát v roku organizuje spoločný bezpríspevkový odber krvi. Takýmto dňom bol aj
18.september 2014. Bol pre nás dňom vzácnym, pretože sme mali česť sa stretnúť s darcami krvi, darcami zdravia a života.
Prečo sú dni darcovstva krvi dňami vzácnymi? Prečo sú darcovia krvi vzácni ľudia?
No, predsa, preto že sú darcami červenej,
životodarnej, zatiaľ ničím nenahraditeľnej
tekutiny – krvi. Krv – jej výlučným a nenahraditeľným zdrojom je človek – darca krvi
–zdravý človek.
Vážme si darcov krvi, veď oni sú tí, ktorí
opakovane, ticho a bez ovácií odovzdávajú
kus seba s jedinou pohnútkou, pomôcť trpiacim. Ochotne vystierajú svoje ruky, aby z nich
vytiekla vzácna, nenahraditeľná tekutina,
dôležitá pre záchranu iného človeka, ktorý
nemá dosť síl, aby sa vrátil z hranice, na ktorej
zaniká to najvzácnejšie – život.

za milosti, pomoc, vyslyšanie
prosieb a ochranu nás všetkých
i našej vlasti. Zazneli modlitby
svätého ruženca, litánie a oslavné piesne.

70. výročie SNP
Každý kalendárny rok prináša nejaké významné udalosti.
Niektoré padnú do zabudnutia,
iné pretrvajú roky. Dozvedáme
sa o nich z kníh, miestnych
kroník a pamätných tabúľ či
pomníkov. Takouto nezabudnuteľnou udalosťou je i SNP.
V tomto roku uplynulo 70. rokov
od jeho vypuknutia. Pri tejto
príležitosti sme si v organizácii
zaspomínali na tieto časy (najmä staršie členky) a položením
kytice kvetov k pamätníku SNP sme vzdali česť
a úctu padlým.
Výbor ZO ZPP
Dobrovoľného darovania krvi, konaného
18. septembra 2014 sa zúčastnili nasledovní
darcovia z našej obce:
Jana Vachulíková, Renáta Moravčíková,
Libuša Kolenčíková, Iveta Ballayová, Iveta
Mullnerová, Michaela Majtánová, Ing. Katarína Hurťáková, Ing. Lucia Katrenčíková,
Anton Skovaj, Anton Cintula, Emil Hollý, Ivan
Domasta, Ing. Štefan Katrenčík.

Milé darkyne, vážení darcovia ,
dovoľte, aby som Vám vyjadrila vysoké
uznanie a vďaku za Vaše činy, za ktorými nehľadáte slávu ani prospech ale konáte tak, ako
Vám káže cit, svedomie a vedomie. Ďakujem
Vám za najvyšší akt ľudskosti, za prejav ľudskej spolupatričnosti.
Prajem Vám pevné zdravie, pohodu a spokojnosť, aby ste aj naďalej napĺnali najušľachtilejšie ľudské počiny a aktívne prispievali
k záchrane zdravia a života spoluobčanov.
Vďaka a úcta všetkým Vám – mnohonásobným bezpríspevkovým darcom krvi.
E.K.
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Za krásami Slovenska

Úsmeváci
na cestách
Jedného pekného dňa, ktorých bolo toto
leto pomenej, skrsla v našich hlavách myšlienka, že by sme si mohli aj s rodinami dopriať
nejaký pekný výlet.
Po dlhom hľadaní trasy, ale hlavne termínu, padol pevný dátum, kde sa už nik nemohol
vyhovárať, ani počasie. Od rána svietilo nádherné ,,Úsmevácke slniečko“. Ako poriadni
turisti, nabalení proti hladu a smädu, sme
nabrali kurz za rieku Moravu do Ledníc. Je to
nádherné miesto, ktoré očarí každého návštevníka bez ohľadu na vek. Bolo nám ľúto, že tam
nemôžeme zostať až do večera, ale normy sme
mali pevne stanovené a po obede sme sa celá
naša spevavá karavána presunuli do Skalice
na jarmok. Ženy s deťmi sa venovali stánkom
a chlapi, ktorí nerobili nosičov, odpočívali
v tieni mestských hradieb, v jednej ruke mastnú lokšu a v druhej voňavý burčiak. Vraví sa,
že čistí krv, ale špiní trenky, a tak keď sa pekný
deň chýlil ku koncu, pobrali sme sa bohatší
o krásne zážitky domenkov. Doma pozeráme
čo sa zmenilo a nič, robota pekne čakala aj
s Dunčom, tak ako sme ju nechali. Hovoríme
si ,,keď si ty taká krotká pôjdeme aj nabudúce“.
Ľúto nám bolo len pána šoféra, rádio môže vyp14

núť, ale nás veru nie, vydýchol si až pri Jednote,
keď vysadil posledného účastníka vydareného
zájazdu.
Už teraz plánujeme, kam pôjdeme nabudúce, len musíme dosporiť nejaké euríčko.

Jesenná nálada
Lístie na stromoch žltkasté farby naberá,
pochmúrny čas si aj nás nepekne doberá.
Že vraj hrozno málo malo sladu,
tiež nepridá nám na náladu.
Záhrady sú pripravené na jesennú kopačku,
až ma tuto v krížoch seklo,
keď pomyslím na makačku.
Úroda je uskladnená celá pekne v pivnici
bojazlivo psi tu hľadia na strašiaka z tekvici.
Slizniak si zabudnutú krumpľu ujedá,
my dojeme ryžu, čo zostala nám z obeda.
V posteli nám nad ránom zima palce krúti,
ukryť nôžky pod perinu každého ver núti.
V chladné ráno skrsol nápad bláznivý,
zohriať nohy v manželkinej posteli.
Kriku šmarcu pre studené nôžky,
leteli za mnou dve vlnené ponožky.
Veru na nás táto jeseň krutá je,
dúfam, že nám Šláger optimizmu doleje.
-emo-

Toto jesenné obdobie, tak ako každý rok,
tak aj tento rok nás seniorov evokuje k príprave našej obľúbenej rekreácie za krásami
Slovenska. Na tieto rekreácie sa vždy veľmi
tešíme a patrične si tam oddýchneme. Horšie je už vybrať vhodnú destináciu, ktorá by
vyhovovala každému. Výbor našej Jednoty
dôchodcov k tomuto výberu pristupuje vždy
veľmi zodpovedne. Rozhodli sme sa preto pre
najkrajšiu časť nášho Slovenska, Vysoké Tatry,
konkrétne Tatranskú Lomnicu hotel MORAVA.

Občianske
združenie spevokol
,,Nádej“
Činnosť speváckej skupiny ,,Nádej“ , Cabaj-Čapor je v tomto roku značne chudobnejšia, ako v uplynulých rokoch. Nešťastné zranenie nášho harmonikára nám neumožnilo
zrealizovať plánované vystúpenia, a tak plán
vystúpení, ktorý sme si na rok 2014 stanovili
už iste nesplníme. Jedná sa najmä o vystúpenia v zariadeniach sociálnych služieb v Nitre
a v Močenku a taktiež sme museli odmietnuť
vystúpenia na rôzne kultúrno-spoločenské
akcie, na ktoré sme boli pozvaní, napr. Poľovnícky deň vo Vajnoroch a iné.

Cesta viedla nádherným krajom a naša duša sa
napájala krásou prírody.
Vysoké Tatry nás privítali prekrásnym
jesenným slniečkom a naše veľhory sme mali
ako na dlani. Navštívili sme Štrbské Pleso,
jazierka lásky, Skalnaté Pleso, vyviezli sme sa
pozemnou dráhou na Hrebienok, kde sme mali
ako odmenu nádherný pohľad na Lomnický
štít, autobusom sme sa vyviezli do neďalekého Kežmarku, kde sme si pozreli drevený ev.
kostol a kaštiel. Posledný deň sme sa rozlúčili
s Tatrami a zamierili do Poľska na nákupy.
ZO JDS Cabaj – Čápor, predsedníčka
Ing. Ľudmila Danková
Zároveň však musíme konštatovať, že
sme sa aktívne zapojili do všetkých kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa uskutočnili
v našej obci, ak sme boli pozvaní a prispeli
sme svojim dielom k ich zdarnému priebehu.
Nemôžeme povedať, že sme nečinní a že
stagnujeme, imobilného harmonikára si prevezieme a jeden krát týždenne sa pravidelne
schádzame.
Teraz nacvičujeme piesne na ,,Úctu k starším“ v rámci ZO ZZP na akcie Štrúdľa cup,
Vianočná dedina, Daj Boh šťastia“ a upresňujeme scenár k fašiangom 2015.
Veríme, že naša aktivita sa postupne zvýši, znova nadviažeme na úspešnú minulosť
a účasťou na kultúrno-spoločenských akciách v našej obci prispejeme k ich úspešnému
priebehu.
Halová Eva
kult. referentka
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Alfy a Omegy
na Nitrianskych
skautských
dŇoch
Prázdniny sú už za nami. Skončil sa čas
výletov, hier a táborových dobrodružstiev.
Škola volá a dáva nám nové vedomosti ale
aj domáce úlohy. V septembri nezačal len
školský, ale aj skautský rok a kolotoč družinových schôdzok, výprav do okolia či veľkých
skautských dní.
Na začiatku školského roka deťom na
ZŠ Čápor spríjemnili školskú hodinu skauti
23. zboru Nitrava, a tak miesto sedenia v lavici alebo cvičenia na telesnej im ukázali kto
sú, čo robia a tiež si s nimi zahrali niekoľko
skautských hier. Neviem koľkých sme zaujali,
ale niektorých až tak, že sa pridali do oddielu

Alfy a Omegy. Práve v tejto chvíli sú v ríši fantázie a spolupracujú navzájom pri plnení úloh
odborky Hobbit, ktorá bola navrhnutá podľa
knihy Hobbit.

Tešíme sa na nových malých návštevníkov.
Nebojte sa prísť, tešíme sa na stretnutie s Vami.

Tešíme sa, že sa Vám môžeme
prihovoriť. Prvého októbra sa otvorilo
v našej obci materské centrum, kde
sa môžete prísť zahrať so svojimi detičkami. Každú stredu v čase od 9,00
– 12,00 hod.
Koncom septembra sme spolupracovali pri
príprave Nitrianskych skautských dní, ktoré sa
organizovali po niekoľkoročnej odmlke. Mnohí to možno ani netušili, ale konali sa blízko,
čoby kameňom dohodili, na Novom Cabaji!
Presnejšie je to časť Veľký Cér. Skautských dní
sa okrem nás zúčastnili skauti z Nitry, Vrábel,
Bošian a dokonca prišli aj vodní skauti
z Banskej Bystrice. Po slávnostnom otvorení Nitrianskych skautských dní, zakrátko
začal skautský pretek kde v malých tímoch
deti súťažili a v rôznych disciplínach sa popasovali s ostatnými. Nechýbali ani rôzne
hry „drobničky“, workshopy a iné aktivity.
Veľmi sa nám páčilo a na budúce si to určite
zopakujeme. Veľká vďaka za skvelú organizáciu skautských dní preto patrí všetkým,
ktorí sa na ich tvorbe akokoľvek podieľali.

Roman Molnár
Vodca 1. Skautského oddielu
Cabaj Čápor Alfy a Omegy
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Materské
centrum

te všetky aktuálne informácie na Faceboku
v skupine ,,Materské centrum Cabaj Čapor“.

Chceme sa poďakovať pánovi starostovi za pomoc pri realizácii MC, za
zakúpený koberec a za priestory, ktoré
nám umožnil využívať. Dobrovoľníkom za darovanie hračiek. Zároveň
Vás chceme požiadať ak máte doma
nepotrebné hračky a je Vám ľúto ich
zahodiť, môžete nám ich priniesť, detičky sa potešia.
O materské centrum sa starajú
dobrovoľníci a treba si vážiť, že v obci takúto možnosť máme. Ak každý
namiesto kritiky prispeje k zlepšeniu,
bude všetko krajšie, lepšie a efektívnejšie. Budeme sa tešiť keď sa nám
prihlásia dobrovoľníci aj z radov mamičiek, či oteckov.
Chceli by sme rozšíriť ponuku
aktivít v MC hudobným kurzom alebo
montessori dielničkami preto sleduj17
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Brána škôlky otvorená
Letné prázdniny sa skončili, prišiel september, čo znamená, že svoju bránu opäť otvorila
aj naša materská škola. Privítala deti, ktorým
je už známa, ale aj deti, ktoré do nej vstúpili
po prvýkrát.
Ale strach z neznámeho a občasný plač
čoskoro vystriedala radosť z nových hračiek
a kamarátov.
Naša materská škola je dvojtriedna, s maximálnou kapacitou 38 detí, ktoré sú rozdelené
do dvoch tried. V triede ,,Lienky“ je 19 detí vo
veku 3 – 6 rokov a triedu ,,Včielky“ navštevuje
19 detí vo veku 5 - 6 rokov.
Vo výchove a vzdelávaní aj v tomto školskom roku pracujeme podľa učebných osnov

Leto sa skončilo ...
a školský rok sa
začal aj v MŠ Cabaj
Po krásnych dvoch mesiacoch prázdnin
opäť je tu nový školský rok, kedy začínajú
pre žiakov škôl a pre deti materských škôl dni
objavovania, poznávania nepoznaného, získavania nových zručností a návykov.
Prvé týždne neboli ľahké pre detičky, ale
ani pre rodičov. Nie každé dieťa sa dokáže
ihneď prispôsobiť novej zmene, preto padlo
i zopár slzičiek. Milí rodičia, dennodenne
nám zverujete to najcennejšie, svoje deti. Preto je dôležitá dôvera a vzájomná komunikácia
18

rozpracovaných v našom Školskom vzdelávacom programe, ktorý má názov ,,S Meduškou
za poznaním“ a vymedzuje pre nás všeobecné
ciele a kľúčové kompetencie s dôrazom na
vyvážený rozvoj osobnosti detí a obsah predprimárneho vzdelávania. Vlastným cieľom
programu je rozvíjať u detí environmentálne cítenie a zmysel pre ochranu životného
prostredia. Jeho ciele výchovy a vzdelávania
vychádzajú zo všeobecných cieľov Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0.
Náš celoročný edukačný plán je bohatý na
zážitkové aktivity a my sa budeme snažiť o to,
aby sa deti v materskej škole cítili príjemne
a odnášali si z nej stále nové zážitky a vedomosti.
PaedDr. Katarína Garaiová
učiteľka MŠ
medzi rodičmi a materskou školou.
V našej materskej škole máme dve triedy.
Triedu MOTÝLIKY navštevujú staršie deti
a triedu VČIELKY navštevujú mladšie deti.
Spolu je v škôlke 41 detičiek, o ktoré sa starajú
4 kvalifi kované pani učiteľky vrátane pani
riaditeľky (p. riaditeľka Monika, p. učiteľka
Želka, p. učiteľka Ruženka, p. učiteľka Janka),
pani školníčka (Andrejka) a pani kuchárka
(Anička).
Prajem všetkým pedagógom dostatok síl
a energie do práce v novom školskom roku.
Pracujme tak, aby sme o desať mesiacov mali
byť na čo hrdí.
Nezabúdajme, že naše deti sú našou budúcnosťou... ☺
Pani učiteľka Janka
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Prváci
September má v sebe čarovnú moc. Otvára
školské brány pre všetkých, ktorí chodia do
školy. Je známy aj tým, že v škole prvýkrát víta
najmladších žiakov – prváčikov.
Základná škola Cabaj - Čápor, časť Cabaj
v školskom roku 2014/2015 slávnostne privítala
30 prvákov. Do školských lavíc zasadli v prvej
A triede a v prvej B triede.
Vystrašené pohľady z nového a neznámeho
prostredia veľmi rýchlo pominuli po prvých
slovách milých pani učiteliek. Privítali detičky
a aj ich rodičov, ktorí sa rozhodli zveriť svoje
ratolesti pri získavaní vedomostí práve našej
základnej škole.
Žiakmi a žiačkami prvej
A triedy v školskom roku
2014/2015 sú: Tamara Benčíková, Alexandra Hanušková,
Nikola Hanzelová, Diana
Horváthová, Sára Hudecová,
Peter Illéš, Andrej Jasan, Šimon Jirman, Marián Kĺbik,
Natália Kollárová. Joana
Krajčovičová, Marek Kubáň,
Patrik Lukačovič, Rebeka
Lušňáková, Tamara Lušňáková, Diana Macúchová.
V prvej A triede je triednou pani učiteľkou PaedDr.
Eva Koppanová.
Žiakmi a žiačkami v prvej B triede v školskom roku
2014/2015 sú: Alexandra

Majerská, Terézia Močolová, Nicolas Moravčík, Dominika Sandtnerová, Jakub Schneider,
Kristián Siládi, Simona Sládečková, Adam
Šíp, Andrej Šponiar, Sabina Štanková, Adam
Vetrík, Paulína Vnuková, Tamara Vojtelová,
Tereza Žemberová.
V prvej B triede je triednou pani učiteľkou
Mgr. Božena Hrnková.
Deti sa v novom prostredí veľmi rýchlo
adaptovali a už získavajú nové vedomosti,
zručnosti a návyky. S chuťou a odhodlaním
zvládajú prvé písmenká, spoznávajú čísla. Na
prírodu okolo nás sa začínajú pozerať očami
mladých bádateľov, vstupujú do sveta farebnej
fantázie, vytvárajú svoje umelecké diela a prekonávajú malé osobné rekordy.
A všade vôkol seba s hrdosťou hovoria:
„SME PRVÁCI ! “
/EK/
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Oslava
jubilantky

Zo života Základnej
školy Jána Domastu
Po prázdninách sme sa vrátili do školských
lavíc plní očakávania, čo nám prinesie nový
školský rok. Do našich radov pribudli prváci,
pre ktorých sa začalo objavovanie prvých písmen a číslic, oboznamovanie sa s prírodou a so
životom školáka.
Tak ako aj po minulé roky sme sa hneď pustili do usilovnej práce. Čakali nás nielen prvé
písomné práce, ale aj bohatá mimoškolská
činnosť. Svoju tvorivosť a zručnosti si žiaci môžu rozvíjať v krúžku Šikovné ruky,
športové nadanie a talent v športových
krúžkoch. Keďže sa hovorí, koľko rečí vieš,
toľkokrát si človekom, svoje schopnosti si
zdokonaľujú v krúžkoch Hravá angličtina
a Hravá nemčina. Pre našich deviatakov je
to krúžok Slovenčina do vrecka, ktorý je prípravou žiakov na Testovanie 9 a prijímacie
skúšky na stredné školy. Svojich priaznivcov
má aj Kynologický krúžok, v ktorom sa žiaci
majú možnosť oboznámiť so životom a potrebami psíkov. Veľmi im pritom pomáha
psík Kaylly, ktorý patrí pani učiteľke. Naša
činnosť sa nesústreďuje len na krúžky. Medzi
zaujímavé akcie v septembri patrila už každoročne uskutočňovaná verejná zbierka Biela
pastelka, ktorá je organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých. Žiaci sa do nej zapojili
a pripnutím symbolickej spinky im prejavili
spolupatričnosť.
V septembri sme si tiež pripomenuli Týždeň mlieka na školách. V tomto týždni sme
20

mali stredu nazvanú Biely deň, kedy sme sa bielymi tričkami prezentovali ako sme pozitívne
naladení na konzumáciu mlieka a mliečnych
výrobkov.
Naši žiaci sa zúčastnili bežeckej súťaže
GRAND PRIX. Nielen úspešne reprezentovali
našu školu, ale urobili niečo aj pre svoje zdravie. V každej disciplíne sme získali medaile. Na
600 m dievčatá zlato získala Karen Vágaiová
(IV.A), 600 m chlapci pekné 3. miesto Aleš Horváth (III.A). Na 1km boli úspešní aj Martin Barát (IX.A) 3. miesto a Viktória Palková (VII.A)
tiež 3. miesto.

V októbri sme tiež nelenili a žiaci druhého
stupňa navštívili Banské múzeum v prírode
v Banskej Štiavnici. Dozvedeli sa, že byť baníkom nebolo vôbec jednoduché, že mali ťažký
život. Vyzbrojení plášťami a prilbami nasledovali sprievodcov do bane Bartolomej. Prehliadka bane bola veľmi zaujímavá a poučná.
Viac o živote našej školy sa dozviete na
www.zscapor.sk.
-MA-

Vraví sa, že roky nemožno
zastaviť. So striebrom vo vlasoch
pribúdajú rôčky a ubúdajú sily.
Začal sa mesiac október, mesiac
úcty k starším. A práve v tomto
mesiaci október ale pred ,,100,,
rokmi sa narodila naša vzácna
jubilantka, naša rodáčka pani
Mária Klbiková, rod. Balážová.
Mala som možnosť byť a spievať na oslave takéhoto vzácneho
človeka. Oslava človeka, ktorý
prežil dve svetové vojny, a v ťažkých časoch musel pomáhať svojim rodičom.
Ťažké časy sa pominuli a naša jubilantka
sa musela prebíjať životom ďalej. Vychovala
spolu s manželom dvoch synov a dožila sa
krásnych vnúčat a pravnúčat. V prítomnosti
svojich najbližších si vypočula príhovor pána

Naši jubilanti
Pani Filoména
Ollíková v mesiaci
október
oslávila
svoje 90-te narodeniny. Zaraďuje sa
preto medzi najstarších občanov
obce Cabaj – Čápor,
čo si určite zaslúži
našu
pozornosť.
Stručne zhrnúť 90
rokov života nie je
vôbec jednoduché,
preto spomenieme
iba najdôležitejšie medzníky.
Narodila sa v Čápore 13. 10. 1924 rodičom
Františke a Floriánovi Kováčovi. Jej dlhý život
sprevádzalo tak šťastie, ako i tragické udalosti. Prežila Druhú svetovú vojnu a zmenu
viacerých politických režimov. Odmalička
mala rada prírodu a nechala v sebe vyrásť
pestovateľskú vášeň, ktorá jej robila radosť
do vysokého veku – pokiaľ jej to zdravotný
stav dovoľoval. V roku 1945 sa vydala za Jozefa
Ollíka, s ktorým prežila 38 rokov a mala s ním

starostu Ing. J. Ligača, ktorý zhrnul jej dlhý
a ťažký život. Pri zvukoch harmoniky a piesne
,,Biela ruža rozkvitala“, ktorú
začali členky ZPOZ-u spievať,
si veru aj pani Mária zaspievala
spolu s celou rodinou. Potom
pán starosta spolu s matrikárkou p. Annou Andrášikovou
a vedúcou ZPOZu p.Martou
Brunaiovou popriali pani Márii
pevného zdravia a spokojnosti
do ďalšieho života. Pripojila sa
aj celá rozvetvená rodina a potom sa všetci popodpisovali do
pamätnej knihy na pamiatku
tejto vzácnej udalosti.
Ľudová múdrosť hovorí:
,,Staroba je múdrosť, lebo je
bohatá na skúsenosti, ktoré sa
nedajú vyčítať v nijakých knihách“.
Našej vzácnej jubilantke, aj my, za redakčnú radu prajeme pevné zdravie a hojnosť všetkého, čo robí ľudský život radostný, šťastný,
a spokojný.
I.B.
štyri dcéry - Helenu, Martu, Beátu a Boženku, ktorá ako 2,5 ročná tragicky zahynula. Je
vdovou už dlhých 31 rokov. Celý život prežila
v obci Cabaj-Čápor a ťažkosti života prežívala
vďaka viere v Boha. Jej rodina sa v priebehu rokov rozrástla o štyri vnučky, jedného vnuka,
tri pravnučky a jedného pravnuka.
Žije v rodinnom dome s dcérou Beátou
a jej rodinou, kde sa o ňu posledné roky kvôli
horšiemu zdravotnému stavu a vysokému
veku s láskou stará spolu s vnučkou Jankou.
Všetko najlepšie k životnému jubileu, veľa
zdravia, šťastia a dobrej nálady do každého
dňa pani Ollíkovej poprial aj starosta obce
Ing. Jozef Ligač.
Ku gratulácii sa pripája celá redakcia.
Blahoželáme aj ďalším jubilantom, ktorí
v mesiaci október oslávili významné životné
jubileá.
Dňa 15.10. 2014 Margita Ševčíková rod.
Mráziková ktorá oslávil svoje 95 narodeniny
a pán Dezider Holec, ktorý dňa 17.10. 2014
oslávil svoje 90 narodeniny.
Všetkým oslávencom blahoželáme
a do ďalšieho života prajeme hlavne pevné
zdravie.
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POZVÁNKA

NEZABÚDAME

Poďakovanie

Tak krátko išiel som s Vami,
hľa, tu sa cesty delia
a vtáci nad hlavou mi pieseň nedospievali.

Ďakujeme príbuzným, priateľom, známym, spolupracovníkom, susedom, Poľovníckemu združeniu Cedroň, občanom obce Cabaj – Čapor, ktorí
sa dňa 14.10. 2014 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste milovaného
brata, krstného otca, strýca, priateľa a kamaráta Emila Šupku, ktorý nás
opustil vo veku 74 rokov.
Zároveň ďakujeme obecnému úradu, pánovi starostovi, spevokolom Úsmev a Nádej za
dôstojnú rozlúčku.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Vitajte na svete:

Jana Mikulášová
Annamaria Rojčíková
Zoja Lenčéšová
Dorota Ligačová
Ema Sedláčková
Zdenka Borzová
Rebeka Oláhová
Dominik Slíž
Vivien Stojková

Opustili nás:
Ľudovít Leskovský
Emil Gubran
Dezider Sťahel
Ján Kovár
Vladislav Bleho
Rozália Somorčíková
Anna Ondrisková

Magdaléna Holomucká
Emil Šupka
Miroslav Brunai
Helena Palková

Povedali si áno:
Jaroslav Oswald
a Andrea Stratená
Dávid Bédi
a Veronika Kĺbiková
Mgr. Peter Cintula
a Eliška Beňáková

Vás srdečne
pozýva na

K ATARÍNSKU
ZÁBAVU
21. 11. 2014
O 19.00 hod
v Kultúrnom
dome Čápor

Do tanca hrá

ESO BAND
Vstupné 17 €
(Prípitok, večera, víno,
káva, nealko)

Úvaha o živote
Náš život je ako guličkové pero - nikdy nevieme kedy prestane písať.
Snažme sa písať náš život čitateľne, aby sme mali okolo seba stále veľa verných čitateľov,
až do konca tuhy.
-emo22

Združenie rodičov pri
Základnej škole
Jána Domastu Čápor

Pripravená je
bohatá tombola!
Bližšie informácie a predpredaj vstupeniek
p. Holá vo Videopožičovni (červený stánok).
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4. Cedronský beh
- rekordná účasť a víťazstvo Imricha Magyara

Poľný Kesov, 27. september 2014
Autor:
Michal Hradický
Foto: Michal Bohunčák
Dňa 27. septembra 2014 sa v uliciach obce Poľný Kesov uskutočnil
štvrtý ročník Cedronského behu,
ktorý organizovalo o.z. Cedron klub.
Pretekári bežali na 5 a 10 km dlhej trati a deti si zabehli 350, 700 a 1 050 m.
Podujatie sa koná každý rok, a to v inej
obci mikroregiónu Cedron‚ pričom
heslo podujatia je „Deň keď beháš, nestarneš!“ Podľa slov organizátorov je
podstatnejšie ako počet bežcov alebo
traťové rekordy vytvoriť pre bežcov,
ale aj nebežcov, čo najpríjemnejšie
a domácke prostredie, aby si všetci
mohli vychutnať svoju osobnú trať a
prekonať samých seba.
Počasie tento rok bežcom a organizátorom
prialo a vládli ideálne podmienky. Nič tak nebránilo rekordnej účasti 164 bežcov/bežkýň
(127 na 5 a 10 km a 37 detí) v prekonávaní svojich osobných rekordov a stanovených cieľov.
V štartovom poli prevládali muži (88), ale súťažilo taktiež 39 žien. Na štartovacej listine sa
vynímalo meno Imricha Magyara z Marathon
Sport Club Bratislava, ktorý je viacnásobným
majstrom Slovenska v rôznych kategóriách a
víťaz množstva bežeckých pretekov, a ktorý
patril samozrejme k favoritom podujatia.
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Nebolo preto prekvapením, že v Poľnom
Kesove dobehol ako prvý na 10 km práve
Imrich Magyar. Ako víťaz zabehol trať s presnou dĺžkou 9 880 m v čase 33 min. 17 sek.
Najrýchlejšou ženou na 10 km bola Monika

tové výkony sa snúbili s rodinnou atmosférou
podujatia, ktorým je podujatie známe. Zároveň
kvalitatívne vzrástol taktiež servis pre bežcov
a vítaným spestrením bolo taktiež sprístupnenie termálneho bazéna pre všetkých zúčastnených. Cedronský beh tak pokračuje v svojej
postupnej kočovnej ceste naprieč regiónom

Futbalisti
informujú

Dňa 4. 7. 2014 sa konala členská
schôdza FC Cabaj-Čapor, kde sa schválili
nové stanovy a zároveň bol zvolený nový
výbor FC. Výbor si ihneď stanovil hlavné
a dôležité úlohy pre pôsobenie FC.

Kováčová s časom 42 min. 46 sek. Na 5 km sa
z celkového prvenstva tešil medzi mužmi Juraj
Polakovič, ženami Daniela Meszárosová a najlepším dorastencom sa stal Matej Koiš, ktorý
dokonca dosiahol najrýchlejší čas na tejto 5
km dlhej trati: 19 min. 39. sek. Najlepšou dorastenkyňou sa stala Dorota Košťálová. Ocenenie
pre najrýchlejšieho domáceho pretekára získal
Juraj Teplan.
Cedronský beh v roku 2014 je možné zhodnotiť ako úspech, keďže prilákal rekordný
počet bežcov/bežkýň, ktorých kvalitné špor-

Hlavnou a prvoradou úlohou bolo zastaviť
úpadok klubu a futbalu v našej obci, udržať
a stabilizovať, a hlavne zapracovať mladých
hráčov do ,,A“ mužstva. Začať pracovať na
doplnení kádra o hráčov, ktorí z rôznych príčin z mužstva odišli. Z dorastu boli preradení
Marek Baraník, Jožko Valovič, Rišo Biháry.
Z hosťovania sa vrátil Adam Varga, ktorý sa
stal okamžite hráčom základnej zostavy. Do
mužstva sa vrátili hráči Tomáš Tóth, Erik
Hanuška, Denis Mrllák, Miroslav Fridrich.
Na hosťovanie sme získali Paľa Mega, čo prinieslo skúsenosť do mužstva. Výbor 12.7. 2014
angažoval nového trénera p. Miroslava Svýbu,
ktorému dal za úlohu týchto hráčov zapracovať do mužstva, vytvoriť povestnú dobrú
partiu a hlavne zlepšiť herný prejav mužstva.
Ďalšou dôležitou úlohou bolo priviesť na šta-

a spája postupne všetky obce regiónu Cedron
spoločným bežeckým zanietením, pričom aj
v roku 2015 opäť bežcom z celého Slovenska
umožní spoznať ďalšiu malebnú obec nášho
regiónu a urobiť pri tom radosť nielen samým
sebe, ale rozdávať pozitívnu energiu všade
navôkol.
dión viac žiakov. V priebehu dvoch mesiacov
sa zaregistrovalo 15 nových žiakov, novým
trénerom sa stal p. Michal Ďuriš. Zároveň sa
chcem poďakovať p. Ľubovi Barčákovi za jeho
výbornú prácu s mládežou. Pri doraste zostal
p. Milan Kompas. Výbor by sa chcel poďakovať za prácu a naďalej napomáhať trénerovi
pri práci s touto vekovou kategóriou, lebo
dorast je ten posun do ,,A,, mužstva. Ďalšou
významnou úlohou výboru je skultúrnenie
a rekonštrukcia štadióna FC. Tieto práce by
výbor chcel ukončiť v lete 2015. Za podporu
pri realizácii prác sa chce výbor poďakovať
sponzorom FC, a tohlavne OÚ Cabaj-Čapor,
p. Adriane Oravcovej , Stavebniny Cabaj, p.
Jankovi Blaškovičovi, p. Jurajovi Holecovi,
Reštaurácia - Natália, lekáreň p. Tomanovej,
fi rma Grasrenov. Osobitné poďakovanie patrí
aj p. Paľovi Mrázikovi, ktorý veľkou mierou
pomáha a dohliada nad prácami na štadióne
FC. Výbor by sa chcel poďakovať aj p. Mariánovi Tkáčikovi za pomoc pri prácach.
Zároveň sa chceme poďakovať našim fanúšikom, ktorí podávajú pomocnú ruku za to,
že si znovu nachádzajú cestu na štadión, na
domáce, ale aj vonkajšie zápasy nášho mužstva, a že tak dávajú podporu hráčom.
Výbor FC
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prvom mieste vo svojej kategórii, prežívala by
som emócie víťazov.
Tým skutočným v jednotlivých kategóriách
blahoželáme, a tým ostatným dáme nádej na
víťazstvo v budúcom ročníku.
Hlavný beh na 10 600 m:
A – muži 18- až 39-roční:
1. miesto: M . Kompas, 2. M. Tokár, 3. P. Tokár;
B – muži 40- až 59-roční:
1. miesto: M. Furár, 2. P. Horňáček, 3. M. Lengyel;
C – muži 60-roční a starší:
1. miesto: S. Skačan, 2. R. Petrikovič, 3. P. Matuška;
D - ženy 18- až 39-ročné:
1. miesto: D. Voľanská, 2. K. Holubeková, 3. D.
Mészárošová;
E - ženy 40-ročné a staršie:
1. miesto: I. Kozmérová, 2. J. Baronová, 3. M.
Pizúrová;

Gr and
Prix 2014
Druhú októbrovú sobotu (11. 10.) si vybral
malý organizačný štáb spolu s garantom podujatia obcou Cabaj-Čápor pre zopakovanie
minuloročného vzkriesenia legendárneho krosu. Trať, tá istá, v našom háji
a rozšírený počet kategórií, to bolo na
počiatku organizátorských zámerov
ročníka 2014.
Postupne sa pridala myšlienka
elektronickej registrácie bežcov na
stránke obce, ktorá bola alternatívou
pre klasickú registráciu priamo na
mieste, čipy na štartovacích číslach
pre zjednodušenie spracovania výsledkov na trati, tričká pre každého
účastníka, ktoré potom krásne mnohým deťom „plantali“, ale bola radosť
sa na ne pri štarte pozerať a sledovať
ich výkony, väčšie medaily vo veľkosti
„Fidorky“, neodmysliteľné diplomy
a ceny pre víťazov od našich verných,
ale aj nových sponzorov, a to sme uvažovali ešte o tombole, ale musíme myslieť aj na
budúci rok...
Počasie bolo skvelé, ale takéto podujatie sa
nezaobíde bez organizačne zohraného tímu.
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A ten tvoril technický riaditeľ – Aleš Andel
a na neho viazaní ľudia z Cendron klubu, ktorí
majú skúsenosti z organizovania športových
podujatí, starosta obce – Ing. Jozef Ligač a jeho
spolupracovníci z obecného úradu, pán Jožko
Lušňák, ktorý poskytol priestory Salaša Cabaj
a bol našim zázemím a oporou. Samozrejme
veľká cena nie je bez malých ľudí – dobrovoľníkov, futbalistov, poľovníkov, členiek miestneho
spolku SČK ...
K dotvoreniu športovej atmosféry prispela pani Brezinská a jej
spomienka na Vladimíra Moravčíka, dobové fotografie a predmety. Dataprojektor
nám
prezentáciou
fotografi í pripomenul
minulý ročník, pripojil
sa moderátorský mikrofón v rukách pána
Hradického a fotoaparát v rukách pána
Degloviča,
„hudba
z pásky“ pánov Pastora
a Koppana a mohli by
sme pokračovať.
Musím sa priznať, že som si obliekla jedno
z tričiek vo veľkosti 2XL, ktoré nám zostali
a na krk dala zvyšnú zlatú medailu. Pekný
pocit, a keby som ešte skutočne dobehla na

Ľudový beh na 3 000 m:
F – ženy 18-ročné a staršie: 1. m. J. Šimunková,
2. m. M. Mičinová, 3. m. M. Kapošová;
G – muži 18-roční a starší: 1. m. J. Polakovič, 2.
m. M. Horňák, 3. m. M. Lauko;
H - chlapci 13- až 18-roční: 1. m. A. Petrina, 2.
m. M. Koiš, 3. m. A. Kĺbik;
I - dievčatá 13-ročné a staršie: bez umiestnenia;
Najstarší bežec: Š. Schmikal – r . n. 1944
Detské kategórie:
Na 600 m: J – mladší žiaci 6- až 9-roční:
1. miesto: J. Majba, 2. m. S. Kvasňovský, 3. m. A.
Horváth;
K - mladšie žiačky 6- až 9-ročné:
1. miesto: K. Vágaiová, 2. A. Palušková, 3. P.
Motyčiaková;
Na 1 000 m: L – starší žiaci 10- až 14-roční:
1. miesto: M. Koiš, 2. P. Porubský, 3. M. Barát;
M – staršie žiačky 10- až 14- ročné:
1. miesto E. Arpášová, 2. L. Izsófová, 3. P. Motyčiaková;
Súťaž škôl o Putovný pohár Vladimíra Moravčíka:
ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj – 621 bodov
ZŠ J. Domastu Cabaj-Čápor – 211 bodov
Počet bežcov: 202
Dospelí: 99
Deti: 103
Výsledky na www.cabajcapor.sk
-ak27

Facebook Autoškola PANTER

Autoškola PANTER

ZĹAVA
pre vašu
obec

INFOLINKA: 0905 554 888

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

