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Editorial
Vážení občania ,
prihováram sa Vám tento rok
v poslednom čísle obecných novín.
Blížiace sa vianočné sviatky
nám už pripomínajú tisíce svetielok, rozžiarených v nákupných centrách, ale aj v našej obci rozžiarená
vianočná výzdoba.
Je tu čas Vianoc, najkrajších
sviatkov roka, na ktoré sa tak veľmi
tešíme a už dlhšie sa na ne pripravujeme a rozmýšľame ako obdariť
svojich najbližších alebo sa tešíme
na stretnutie s tými, ktorí boli od
nás dlhšie odlúčení kvôli pracovným, študijným či iným
povinnostiam.
Ľudia sa naháňajú po obchodoch, aby sa na niečo nezabudlo či už do kuchyne alebo za darčekmi.
V niektorých domácnostiach už rozvoniavajú prvé
vanilkové rožky, medovníčky či linecké koláčiky. Mnohí
z nás sa už tešia na vianočný punč alebo varené vínko,
ale najviac sa tešíme na vôňu čerstvo vypraženého kapra
s majonézovým šalátom, ale detičky hlavne na darčeky.
Nezabúdajme ale na to, že Vianoce nie sú len o darčekoch,
ale je to hlavne duchovné posolstvo.
V tomto uponáhľanom čase, nám dobre padne šálka
horúceho čaju či kávy s priateľmi a vtedy si zoberiete do
rúk aj nové číslo obecných novín a tu sa dočítate, o tom ako
sme v mesiaci október oslávili s našimi dôchodcami ,,Mesiac úcty k starším“, ale aj o tom ako sme v novembri piekli
voňavé štrúdle či o našom ďalšom známom rodákovi Danielovi Bidelnicovi. Ďalej o tom, ako deti privítali v kultúrnom dome Mikuláša, ako si s ním zatancovali a zasúťažili,
ale aj zaspomíname si na vianočnú dedinu, kde sme mohli
vidieť živý betlehem a vystúpenia našich spevokolov a detí
zo ZUŠ Mojmírovce.
Prajem Vám teda príjemné čítanie, a dbajme na to,
aby sa Vianoce nestali zvykom bohatstva, ale aby sa stali
symbolom čistoty ducha, pokoja a radosti z príchodu
nášho Spasiteľa, čo Vám zo srdca prajem spolu s celou
redakčnou radou.
Iveta Ballayová, šéfredaktor

Výzva!
Oznamujeme našim cteným čitateľom, že obecná
knižnica je otvorená každý utorok a štvrtok od 15,00
– 18,00 hod. Príďte si vypožičať dobrú knihu, pri ktorej sa
dá oddýchnuť a zrelaxovať.
Výpožičné: deti do 15 rokov - 1 €, dospelí 2 €.
Teším sa na Vašu návštevu ...☺
- knihovníčka I.B. 3

SLOVO STAROSTU

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania .
Komunálne
voľby
konané 15. novembra vyriešili „rébus“, kto bude
novým starostom obce, aj
to, kto zasadne do nového
obecného zastupiteľstva.
Ešte raz chcem poďakovať všetkým Vám, ktorí
ste vo voľbách prejavili
svoj záujem o budúcnosť
našej obec a rozhodli ste
sa využiť svoje právo voliť.
Je prirodzené, že moje úprimné „ďakujem“
patrí predovšetkým Vám, ktorí ste svoj hlas
odovzdali práve mne a prejavili ste mi tým
Vašu dôveru. Verím, že spolu s poslancami novozvoleného obecného zastupiteľstva dokážeme vaše predstavy o napredovaní našej obce
a vaše potreby a požiadavky v čo najväčšej
miere premeniť na realitu.
Napriek snahe hľadieť dopredu, nedá mi,
aby som sa aspoň pár vetami nevrátil do
predvolebného obdobia. Tieto voľby boli pre
mňa už piatimi v poradí a musím povedať, že
tak zbytočne rušnú a nevkusnú predvolebnú
kampaň si ešte nepamätám. Viac ma však
mrzí skutočnosť, že táto kampaň prekročila
aj prahy našich kostolov.
Všetko, čo sa pred voľbami dialo, si určite
každý z Vás vyhodnotil po svojom a ja chcem
len veriť, že každý jeden z Vás, je so svojim
rozhodnutím stotožnený, spokojný a presvedčený, že vo voľbách sa rozhodol správne. Týmto by som rád urobil za volebnou kampaňou
hrubú čiaru a už sa k nej nebudem vracať.

som rád, keby sa nám spoločne a to nemyslím,
len poslancov obecného zastupiteľstva, ale aj
Vás občanov, podarilo zoradiť naše priority
tak, že ich postupné napĺňanie dokáže uspokojiť čo najväčší počet Vás občanov. Viem, že
uspokojiť všetkých nie je možné, ale verím,
že dospejeme do takého stavu občianskej
„uvedomelosti“, že aj napriek tomu, že nebude
vyriešený práve ten Váš konkrétny problém,
ktorý prirodzene každý s Vás považuje za ten
najväčší a najzávažnejší, dokážete priznať,
že riešenie, každého iného, z Váš ho pohľadu
možno aj nepodstatného problému, nás naozaj posúva dopredu.
Nemajte preto obavu obrátiť sa so svojimi
postrehmi, nápadmi, ale aj pripomienkami na
hociktorého poslanca, ktorému dôverujete.
Nakoniec k dispozícii je stále schránka na
obecnom úrade, kde môžete tieto Vaše názory
odovzdať písomne. Ja osobne som tiež kedykoľvek k dispozícií a bol by som rád, keby ste
takúto formu účasti na riadení obce využívali
čo najviac.
Rýchly sled udalostí v posledných dňoch,
snáď ešte rýchlejšie ako po iné roky, nás priviedol na koniec roku 2014. S jeho koncom
prichádzajú aj najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Želám Vám, aby ste ich prežili v pohode,
v zdraví a v šťastí, v prítomnosti svojich najmilších a najbližších. Nech pokojnú rodinnú
atmosféru, ktoré Vianoce zo sebou prinášajú,
nenaruší žiadna nepredvídateľná udalosť, či
iný problém. V posledných dňoch tohto roka,
triezvo vyhodnoťte svoje úspechy, či neúspechy. Oddýchnite si a načerpajte dostatok síl na
to, aby ste mohli do Nového roku vstúpiť s odhodlaním, že to čo ste v tomto roku nestihli
a čo Vám v ňom nevyšlo napravíte v roku 2015.
Nech je nadchádzajúci rok pre Vás úspešný
a šťastný. Prežite ho v zdraví a v pokoji.

Som pripravený všetkých Vás občanov
tejto obce, presvedčiť, že tí osemstotridsiati,
ktorí rozhodli aj za Vás, čo ste k voľbám neprišli, rozhodli správne. S týmto odhodlaním budem začínať, každý svoj pracovný deň nového
volebného obdobia.
Prvoradou úlohou nového obecného
zastupiteľstva bude teraz schválenie rozpočtu obce na rok 2015. Verím, že sa tak stane
čo najskôr a tento rozpočet bude dobrým
a hlavne reálnym základom pre napĺňanie
predvolebných sľubov a predsavzatí. Bol by
4

Ing. Jozef Ligač

Ako ďalej s triedeným
odpadom?
Do domácností boli v priebehu posledných
týždňov dodané farebné nádoby na triedený
odpad. Dôvody, prečo sa tieto nádoby nedostali do každej jednej domácnosti boli uvedené
v predchádzajúcom čísle našich novín. Ešte raz
chcem uistiť občanov, že je v záujme obce, aby
nádoby na triedený zber mali všetky domácnosti v obci, tak aby podmienky na triedene
odpadu mali všetci obyvatelia rovnaké.
Pokiaľ sa tak stane, chcem všetkých tých,
ktorí nádoby doma ešte nemajú o trochu trpezlivosti a pochopenie, hlavne však o to, aby
triedili odpad naďalej doterajším spôsobom
(do vriec) a neodkladali ho do nádob na zmesový komunálny odpad.
Zber triedeného odpadu týmto novým
spôsobom sa len rozbieha, obdobie od septembra do konca roka sme sa snažili využiť na to,
aby sme odsledovali potreby ako často, ktorú
zložku bude potrebné vyvážať a vychytali
„muchy“, ktoré zavedenie akejkoľvek novinky
so sebou prináša.
Už v tomto čísle novín nájdete harmonogram vývozu odpadu na rok 2015.
Treba si len osvojiť, že:
Modré nádoby sú určené na papier (noviny,
časopisy, kartóny, kancelársky papier, kataló-

gy, zošity, tetrapacky- viacvrstvové krabicové
obaly od mlieka, džúsov, smotany a pod.)
Žlté nádoby sú určené na plasty (PET fľaše od
nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží,
čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov,
plastové hračky, plastový nábytok a pod.)
Hnedé nádoby sú určené na bioodpad (tráva,
odrezky zo stromov, kríkov, viniča, zvyšky
ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, použité vreckovky, škrupiny z vajec,
orechov a pod.).
Väčšie kusy a množstvá bioodpadu je možné odkladať stále na zbernom mieste – farma
Čápor. Hlavne nezabúdajte, že bioodpad je
možné KOMPOSTOVAŤ!
Trošku sa skomplikuje triedenie skla. Od
nového roku už nebude sklo zvážané z jednotlivých domácností (tento spôsob zvozu zostane
len na osadách), ale na sklo budú v obci osadené veľké zelené nádoby (1,3m3) no zo začiatku
ich bude len sedem. Postupne, podľa možností
obce ich počet zvýšime tak, aby ste k nim nemali ďaleko.
Všetky zvyšné druhy odpadu , ako aj drobný stavebný odpad je možné odkladať na zbernom mieste vo dvore OcÚ.
Novinkou je, že pre odloženie veľkoobjemového odpadu, ako aj drobného stavebného
odpadu na zbernom mieste - dvor OcÚ bude
potrebné dokladovať miesto trvalého pobytu
a zaplatenie poplatku za likvidáciu KO a DSO.
Ing. Jozef Ligač

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Z riadneho zasadnutia OZ
v Cabaji - Čápore, ktoré sa konalo
dňa 20. 10. 2014 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo
schválilo:
- bezplatný prenájom kultúrneho domu Združeniu rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor, Cabaj - Čápor 1085 za účelom usporiadania Plesu
rodičov ZŠ Jána Domastu Cabaj - Čápor na deň
21. 11. 2014
- bezplatný prenájom kultúrneho domu hokejbalovému tímu Cabaj Rebels za účelom
usporiadania spoločenskej akcie, ktorá bude
zameraná pre mladistvých na deň 29. 11. 2014
- bezplatný prenájom kultúrneho domu Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Cabaj-Čápor za
účelom usporiadania „Trojkráľového plesu“ na
deň 10. 1. 2015

- bezplatný prenájom kultúrneho domu Združeniu rodičov pri ZŠ Cabaj - Čápor, časť Cabaj
197, za účelom usporiadania dvadsiateho ročníka plesu rodičov na deň 17. 1. 2015
- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch ZŠ Cabaj - Čápor, časť Cabaj ZŠ Jána
Domastu Cabaj - Čápor, MŠ Cabaj - Čápor časť
Cabaj a MŠ Cabaj - Čápor, časť Čápor za školský rok 2013/2014
- Zmluvu o vykonaní auditu za rok 2013 so spoločnosťou GemerAudit, spol. s.r.o. so sídlom
Šafárikova 65, 048 01 Rožňava, IČO: 31681301
- nového člena redakčnej rady p. Emila Kováča,
bytom Cabaj - Čápor 433, odmenu redakčnej
rade Obecných novín obce Cabaj - Čápor vo
výške 100 € za každé vydané číslo obecných novín, šéfredaktorku Obecných novín obce Cabaj
- Čápor Ivetu Ballayovú, bytom Cabaj-Čápor 2.

Ing. Beáta Illéšová
Prednostka OcÚ
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VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

DUCHOVNÉ SLOVO

Vianoce

Povolebné želanie
Voľby boli, sú aj
budú veľký rozruch
v dedine,
vyhrať môže Jano
– Fero, spokojný nik
nebude.
Spoliehať sa na
starostu, to sú samé
nezmysly,
veď sa pozri do
zrkadla – na seba nik
nemyslí?
6

Každý malý
jednotlivec v obci
svoje miesto má,
a batôžkom, hoc aj
malým, môže prispieť
do mlyna.
Nápadmi aj hrubou
silou, pomôžme si
v dedine,
Cabaj-Čápor nech sa
zmení, na hniezdočko
premilé.
Pasivitu porazíme len
spoločnými silami,

a polovica úspechu je
hneď ľahko za nami.
Štyri roky uplynú
nám ako voda
v Cedrone,
znovu rozruch
predvolebný, bude
v každej dedine.
Zvolení aj nezvolení ,
sľuby majte v pamäti,
v ďalších voľbách
si na ne, volič zase
posvieti.
-emo-

Všetkým čítajúcim Pokoj a Dobro od betlehemského Dieťaťa.
Ako miestny farár rímskokatolíckej cirkvi
tu žijem s Vami len pár mesiacov a prihováram
sa k Vám pravidelne v našich kostoloch počas
bohoslužieb. Teraz v tomto vianočnom posolstve, ešte v dňoch adventného očakávania, je
to okrem spomenutej služby slova nielen pre
ľudí v kostole, ale kladiem pár myšlienok aj na
papier pre všetkých ľudí dobrej vôle.
Narodil sa nám (všetkým) v meste Dávidovom, Spasiteľ, Kristus, Pán.
Pri mnohorakosti názorov veľkého množstva ľudí sa
k pojmu Vianoce pridávajú
najrozličnejšie prívlastky ako
napr. šťastné, veselé, radostné,
bohaté, hviezdne či biele atď.
Ľudia zo sveta si už
rôzne zredukovali podstatu
vianočných dní na svoju podobu viac menej vzdialenú
od jadra a prameňa. Často
nazývajú Vianocami to, čo
sa im najlepšie situačne hodí.
Pre veriacich ľudí, ktorí nie
sú zo sveta, hoci žijú vo svete
je vianočné obdobie od pradávna (verejné slávenie bolo
možné z dôvodu krutých prenasledovaní kresťanov v prvých troch storočiach
možné v ½ 4. stor.) stále s tým istým nemenným
obsahom pamiatkou Narodenia Pána a jeho
prvých zjavení. Cirkev si teda okrem výročnej
slávnosti veľkonočného tajomstva oddávna
najviac pripomína pamiatku Narodenia Pána
a jeho prvých zjavení vo Vianočnom období.
(por. VSLK 32)
Možno sa práve v tieto dni s pohľadom
upriameným na betlehemské Dieťa niekto odhodlá zamyslieť aj nad samotným tajomstvom
života, nad otázkami, ktoré pramenia z vnútra
človeka a tým charakterizujú jeho odlišnosť od
iných bytostí. V pohľade na Dieťa nemôžem
povedať, že som si dal život sám a dávam si ho
v každom ďalšom okamihu, ako ani nehovorím
že v tomto momente som to ja, ktorý stláčam
svoje srdce a dávam prúdiť svojej krvi. V úžase
hľadím v poznávaní života okolo seba a v sebe
a začínam prijímať život ako dar. Okamih za
okamihom zotrvávam v úžase a srdce sa mi
pritom „trhá“, „otvára“, že nie som sám a nikdy

sa už necítim sám. Som sprevádzaný v obdivuhodnom priebehu svojej existencie držiac za
ruku darcu Života. Je mi blízky v ľudskom tele
a v jeho prítomnosti poznávam seba a pravdu
o sebe. V hlbinách svojej bytosti spoznávam
túžby po dobre, pravde, kráse, šťastí, spravodlivosti a láske. Tieto túžby spoznávam ako
časť svojej prirodzenosti, ktorá je „obrazom
a podobnosťou“ Pôvodcu Života. Moje srdce
človeka má schopnosť otvoriť sa ako okno pri
otázkach mojej existencie a vo fi nále vysloviť
veľké slovo Boh, Gradácia úžasu, vrcholí v presvedčení, že Boh sám mi ide v ústrety a ohlasuje vo svojom Synovi „dobrú zvesť“. Boh sa stal
človekom. „Slovo sa stalo telom a prebývalo
medzi nami“ Jn 1,14. Boží
Syn je medzi nami ako betlehemské Dieťa.
Pre veriaceho človeka,
ktorý prijíma Ježiša a zostáva s ním začína smerovanie
k pochopeniu seba samého,
intenzívnejšie
prežívanie
vzťahov k svetu, k ľuďom,
predovšetkým s bratmi
a sestrami vo viere. Ježiš
prináša svetlo do života
v stupni môjho záujmu o poznanie pravdy v otázkach
vynárajúcich sa v mojom
vnútri. V ňom môžem nájsť
zmysel svojho života - hovorí
mi to moja skúsenosť aj môj
rozum v súlade so Zjavením.
Preto som kresťanom a slávim kresťanské
Vianoce.
Na záver vyberám z Katechizmu katolíckej
cirkvi:
Veríme v Boha, ktorý je Stvoriteľ tela, veríme v Slovo, ktoré sa stalo telom, aby vykúpilo
telo, veríme vo vzkriesenie tela, ktorým sa
zavŕši stvorenie a vykúpenie tela.
Pridávam vianočný citát sv. Jána Pavla II.:
„Vzhľadom na jedinečnú hodnotu človeka,
ktorou sa Boží Syn svojím vtelením každému človeku približuje, obraciam sa s týmto posolstvom
na každého človeka.., na všetky spoločenstvá
a národy, krajiny a vlády na politické, hospodárske a kultúrne systémy a volám k ním! Otvorte sa
veľkolepej pravde o človeku ako je o Vianociach
zvestovaná. Otvorte sa takému rozmeru človeka,
aký sa všetkým ľuďom objavil vo Svätej noci.
Ctite to tajomstvo! V tom tajomstve spočíva sila
ľudského bytia!“
PaedDr. Stanislav Šípoš
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

VIII. ročník

Štrúdľa Cup 2014
V sobotu 8. novembra sa šírila našou dedinou Cabaj - Čápor príjemná vôňa škorice,
jabĺčok, vanilky, orechov. Pýtate sa prečo?
Nuž preto, že popoludní o štvrtej sa začal
v KD už VIII. ročník súťaže v pečení štrúdle.
Od 15,00 hod. sa gazdinky ponáhľali so
svojimi vzorkami do kultúrneho domu, aby
nič nepremeškali. A veru tento rok ich bolo
neúrekom. Postupne si ich naša pomocníčka
Veronika Kováčová preberala a pekne označovala, aby porotcovia mohli určiť tú naj-štrúdľu.
Štrúdle boli zadelené do týchto kategórií: 1. kategória – štrúdľa maková, 2. kategória – štrúdľa s rôznymi plnkami, a 3. kategória- štrúdľa
kysnutá.
V druhej kategórii sa gazdinky pochválili
ozaj rôznymi náplňami, medze sa nekladú
a preto sme mohli ochutnať napr. štrúdľu so
sušeným ovocím, kokosovú, ale aj slané, napr.
špenátovú s vajíčkom, kapustovú s údeninou.
Porotu, ktorej predsedovia boli Emil Koppan
a Anton Kolečáni sme museli rozšíriť o ďalších
členov, keďže vzoriek bolo toho roku neúrekom, a veru mali čo robiť, ochutnávali, hodnotili, počítali a rozhodli, že víťazkami tohto
ročníka sa stali:
1. kategória - plnka maková:
1. miesto: Anna Brunaiová
2. miesto: Júlia Malinová
3. miesto: Jana Vachulíková
2. kategória - plnka sladká:
1. miesto: Libuša Kolenčíková
2. miesto: Jana Vachulíková
3. miesto: Libuša Kolenčíková
2. kategória - plnka slaná:
1. miesto: Helena Polakovičová
2. miesto: Libuša Kolenčíková
3. miesto: Pavlína Kubáňová
3. kategória - štrúdľa kysnutá:
1. a 2. miesto: Jitka Beňáková
Víťazkou putovného pohára sa stala pani
Libuška Kolenčíková za krehký závin so sušeným ovocím, ktorej ho odovzdala minuloročná
víťazka pani Pavlínka Kubáňová. A tu je recept
od pani Libušky na „Krehký závin so sušeným ovocím”:
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50 g sušených sliviek, 50 g sušených marhúľ,
50 g hrozienok, 50 g sušených brusníc, 250 g
tučného tvarohu, 2 žĺtky, 50 g krupic. cukru,
1 vanilkový cukor, šťava z ½ citróna, ½ vanilkového pudingu, hladká múka na dosku, 350 g
lístkového cesta, 1 vajce na potretie.
Postup: Sušené ovocie prelejeme horúcou vodou a necháme na sitku odkvapkať. Nakrájame
ho na menšie kúsky. Tvaroh vložíme do misy,
pridáme žĺtky, prisypeme cukor a vanilku.,
prilejeme citrónovú šťavu a prisypeme pudingový prášok. Všetko premiešame. Nakoniec do
zmesi pridáme kúsky sušeného ovocia a znovu
premiešame. Na pomúčenej doske rozvaľkáme
lístkové cesto na plát hrubý 4 mm. Rozotrieme
naň tvarohovú zmes a vytvoríme závin. Plech
vyložíme papierom na pečenie, závin potrieme rozšľahaným vajíčkom a preložíme ho na
plech. Rúru predhrejeme na 180 stupňov. Závin
pečieme asi 30 min do zlatista.
Pokiaľ porota hodnotila, my ostatní sme si
pochutnávali na upečených štrúdľach, zapíjali
dobrým čajíkom, či vínkom a súťažili. Hneď na
začiatku súťažili „chlapci“ zo spevokolov Nádej, Úsmev a Čabanka v gúľaní cesta, strúhaní
jabĺčok, plnení štrúdli. Spevokol Nádej nesklamal ani tento rok a zvíťazil, po nich skupina
Čabanka a Úsmev.
Medzitým sa spoločne spievalo a tancovalo. Tento rok sme mali hostí z Čabu, ktorým sa
veľmi páčilo, ešte nikdy neboli na takejto akcii
a pokúsia sa urobiť niečo podobné aj u nich.
Zapájali sa do súťaží, tancovali a ako mi prezradili, zatancovali si ako už dávno nie.
O dobrú náladu sa nám postaral DJ Romanko Hulan a veru roztancoval všetky
nôžky mladých i tých skôr narodených. Všetci
hostia tohto podujatia mali výbornú náladu a
pochvaľovali pohostinnosť, a tak zabudli na
svoje starosti a vymenili papučovú kultúru za
tú ozajstnú, veselú a roztancovanú.
Súťažili aj detičky s mamičkami. Mamky
mali ošúpať jabĺčko s čo najdlhšou šupkou
a detičky mali za úlohu to jabĺčko spapať.
Všetci boli odmenení sladkosťami.
Najhlavnejšia súťaž v jedení štrúdli nás pobavila a „letecký zájazd podľa vlastného výberu“ zas potešíl nášho výhercu Emilka Kováča.

ŠTRÚDĽA CUP 2014
Emo pri tejto príležitosti zložil aj básničku
o štrúdli, za čo mu veľmi pekne ďakujem.
Výherkyniam odovzdal diplomy, darčeky,
samozrejme aj kvety pán starosta Ing. Jozef
Ligač za asistencie našej pomocníčky Veroniky
Kováčovej. Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii tohto podujatia Andrejke
Korgovej, Jarke Čanakyovej, Alenke Kováčovej,
Evke Vachulíkovej (za kvetinovú výzdobu),
mojim novým asistentkám Kike, Lenke, Maťke,
Katke, Viky, Evke, Veronike.
Veľké „ĎAKUJEM“ patrí sponzorom Jankovi Blaškovičovi, p. Ing. Viliamovi Kompasovi,
p. Ľudovítovi Holecovi a mnohým iným, ktorí
pomohli pri príprave, priebehu, ale aj po skončení podujatia. ☺
Tým, ktorí sa chceli zabaviť a prišli sa páčilo, a tým, ktorým sa nepáčilo, nevadí, o rok
sa pokúsime uspokojiť aj Vás. Radi privítame
nápady, ako by to mohlo vyzerať podľa vás.☺
-IB-

Neodolateľná maškrta
Cez prázdniny k mojej babke,
chodil som ja vždycky rád,
koláče čo ona piekla,
nestíhal som prežúvať.
Hltal som ich jedna radosť,
jeden pekne za druhým,
o štrúdle som nepovedal,
súrodencom ostatným.
Sladkosťou ma lákala,
vždy a znovu do hriechu,
kým nezostal posledný kus,
dobrej štrúdle na plechu.
Na dvore je krik veliký,
vnúčikov je celý roj,
babka vie čo na nich platí,
zapchať huby maškrtou.
S istotou do špajze vkročí
– oči na nás vyvalí,
ktorí z nás vinníkom je,
zradí úsmev makový.
Pokiaľ babka s deťúrenci
rozprávočku preskáče,
jablká mám nastrúhané,
možno na dva pekáče.
- emo 9

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Ctíme ťa
jeseň život a
Na vašu tvár, milí naši, kĺžu sa pomalinky
ako závoj strieborný vrásky-pavučinky.
Vraveli ste: - Nádhera spred očí sa stráca,
ale ľudskú námahu v zrelých plodoch vracia,
preto si vás, milí naši, všetci máme radi.

NAŠI JUBILANTI

v tvárach, ba i poniektorým aj slzičky dojatia.
Na záver zaspievala žiačka ZŠ Čápor Veronika Horváthová pieseň o jabĺčku...a tým sme
našu besiedku mohli ukončiť. Babičky a deduškovia si okrem pekného zážitku odnášali
domov aj milé darčeky, ktoré im ich vnúčatká
pripravili.

Nech vám v teple uplýva dlhá jeseň zlatá,
i dávate priehrštím úsmevy a rady,
to vám všetci želáme z úprimného srdca.
-I.B.-

Október mesiac úcty k starším sme
si pripomenuli dňa 19. 10. v kultúrnom
dome Čápor, kde sa zišli babičky, deduškovia , staré mamy, tetušky. Na začiatku po privítaní prítomných hostí sa
prihovoril našim starkým pán starosta
Ing. Jozef Ligač, poprial im veľa zdravia
a úspechov do ďalšieho života.
Potom sa už začal kultúrny program,
ktorý si pripravili žiaci oboch našich
základných škôl. Krásnymi piesňami,
tančekmi, básničkami pozdravili svoje
babičky – deduškov. Bolo vidieť dojatie

Spomienka
Vojtech Baláži sa narodil 21. mája roku
1937 ako druhorodené dieťa rodičom Jozefovi a Margite Balážiovcom. Po ňom pribudli do
rodiny ešte 3 deti.

NAŠI JUBILANTI

V

mesiaci október oslávila krásne životné jubileum aj pani Margita Ševčíková, rod. Mráziková, ktorá sa dožila krásnych
95 rokov. Jubilantke prajeme do ďalších rokov
hlavne pevné zdravie.
Ďalším jubilantom, ktorý oslávil 90 rokov
svojho života je Dezider Holec.

Oslávencovi zagratuloval starosta obce p.
Ing. Jozef Ligač spolu s p. matrikárkou Annou
Andrášikovou. Pán Holec živo a zaujímavo
rozprával o svojom živote, pospomínal na ťažké vojnové roky a na svoju vojenčinu, aj na svoje mladé roky. Spolu s manželkou Katarínou
v deň jeho narodenín oslávili krásnych „63“
rokov spoločného života. Na pamiatku tejto
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milej udalosti sa jubilant s pani manželkou
podpísali do pamätnej knihy.
Do ďalšieho spoločného života im obom prajeme hlavne pevné zdravie.

D

ňa
22.
11. 2014
pani
Margita
Vnuková oslávila
svoje životné jubileum krásnych
90 rokov. Pri
tejto príležitosti
ju navštívil v jej
príbytku pán starosta Ing. Jozef
Ligač s pani matrikárkou Annou
A ndráši kovou.
Priniesol jej kyticu kvetov s darčekom, poprial jej
do ďalšieho života veľa zdravia a pani Vnuková sa podpísala do
pamätnej knihy. Aj redakčná rada sa pripája ku
gratulácii a prajeme jej veľa zdravia a šťastia
do ďalšieho života.
–IB-

Do základnej školy
chodil v rodnom Čápore,
v štúdiu pokračoval na učňovskej škole, kde sa vyučil
za murára, neskôr študoval
na Priemyselnej škole stavebnej v
Liberci. Titul stavebného
inžiniera získal na Stavebnej
fakulte, Slovenskej Vysokej
školy technickej v Bratislave.
Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil do prvého
zamestnania v Pozemných
stavbách v Nitre, neskôr pracoval v Tlmačoch, v Plastike
Nitra, a Energoprojekte.
Od 1. októbra 1991, ako
poslanec obecného zastupiteľstva zastupoval
starostu obce. O dva mesiace neskôr bol za
starostu obce riadne zvolený a túto funk-

ciu vykonával celé tri volebné obdobia až
do roku 2003. Kedy z postu starostu odišiel
do dôchodku.
Vo svojom prvom zamestnaní, kde pracoval ako majster, spoznal svoju budúcu
manželku Betku, s ktorou 8. októbra 1966
uzatvoril manželstvo. Vo svojej rodnej obci si
postavili dom a tu, až do dnešných dní , prežili spoločne viac ako 48 rokov.
Spolu vychovali dve deti - syna
Romana a dcéru Vieru. Bol starým otcom troch vnúčat.
Vojtech Baláži skončil svoju pozemskú púť 29.novembera
roku 2014, kedy podľahol ťažkej
a dlhotrvajúcej chorobe.
V mene občanov obce i
v mene svojom chcem nášmu
zosnulému poďakovať za to že
sa nebál v čase veľkých spoločenských sa politických zmien
postaviť na čelo rodnej obce
ako starosta jej a občanom,
venoval 12 rokov obetavej práce a svojho života. Takého si ho
budeme všetci pamätať.
Česť jeho pamiatke.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Vitajte na svete:
Marína Lušňáková
Sebastián Chňapek
Lara Vargová
Matej Lobb

Matej Mikláš

Ing. Vojtech Baláži

Opustili nás:
Peter Baláž
Helena Lehoťáková
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Mesiac úcty
k starším
Na začiatku všetkého je zrod. No dostaví
sa čas, schytí človeka do svojho víru a unáša
ho cestami života. Na tých cestách ho čakajú zákruty, križovatky a rôzne prekážky.
Človek sa nimi borí a zdoláva ich. A tak, aby
dosiahol zo svojich plánov čo najviac, ani
nevníma, ako rýchlo ubieha čas. A ten veru
letí rýchlo. Človek má zrazu šedivý vlas, na
tvári vrásky. Mladosť je preč. Možno ubudlo
i síl. Sme tu však my, mladší, ktorým ste boli
vzorom a odovzdávali nám svoje skúsenosti.
Čo vidíme okolo seba je výsledkom, práce vás
starších. Vážime si to a ďakujeme Vám za starostlivosť, lásku, rady do života, za vytvorené
dielo, ktoré spestruje náš život.
Mesiac október je venovaný úcte k starším. Nie že by úcta k starším mala trvať iba
v tomto mesiaci, ale je to symbolické. Október je jesenný mesiac a zrelý vek človeka je
jeseňou života. Naša ZO ZZP pri tejto príležitosti 15. októbra organizovala posedenie pre
svojich členov, aby sme im do ďalšieho života
zaželali veľa zdravia, síl, optimizmu a hlavne
pokojné a šťastné prežitie jesene života.
K príjemnému popoludniu prispeli svojim
programom žiaci ZŠ J. Domastu a spevácka
skupina Nádej, za čo im ďakujeme.
Poďakovanie patrí i sponzorom – p. starostovi Ing. Jozefovi Ligačovi, Ing. Adriane
Oravcovej a Ing. V. Kompasovi za občerstvenie a ovocie.

Dary zeme
Začína jeseň a príroda nám poskytuje nádherný obraz hýriaci rôznymi farbami stromov,
kríkov, tráv a opadaných
listov.
Je to obdobie zberu
úrody zo záhrad a poľa.
Pri tejto činnosti sa poteší srdce každého poľnohospodára a zabudne
na ťažkú prácu počas
vegetačného obdobia. Je
to práca namáhavá. Veď
keby sa počas celej doby
o pole a záhradu nikto
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nestaral, nebolo by ani úrody. No i pri najväčšej snahe karty môže zamiešať neovplyvňovateľné počasie.
V tomto roku bola úroda dobrá a poľnohospodári môžu byť spokojní. Svedčí o tom
aj výstavka DARY ZEME usporiadaná ZO
ZZP v KD Čápor, kde sme mohli vidieť veľmi
pekné produkty, ktoré nám poskytli občania.
Mali sme príležitosť ochutnať jablká zo sadu
Ing. V. Kompasa, zo záhrady Ing. Oravcovej aj
sladkosti, a od p. starostu Ing. Ligača vínko.
Všetkým ďakujeme!

Batôžkové
posedenie
Prichádza jeseň a s ňou i rôzne zmeny.
Začínajú chladnejšie, pochmúrnejšie a kratšie dni. Jesenné práce pomaly končia a my si
hľadáme inú činnosť na vyplnenie voľného
času. Jedna z možností ako príjemne stráviť
popoludnie bolo batôžkové posedenie v klube
ZO ZZP konanom 6. novembra, kde sme sa
zišli, aby sme sa porozprávali pri šálke čaju
či kávy. Témy boli rôzne. Aká bola úroda,
ako sa spracovala na zimu, aké choroby nás
trápia, ale aj spomienky o živote kedysi pri
šúpaní kukurice, varení lekváru, páraní peria
a zvykmi na dedine na Ondreja a Luciu. Pri
ochutnávaní prinesených dobrôt prerušovaním veselými piesňami sa čas rýchlo míňal.
Ani sme sa nenazdali a pomaly sa začalo
stmievať. Nezostalo nám nič iné, ako v dobrej
nálade sa rozísť.
Výbor ZO ZZP

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

Úsmevácke Vianoce
Vážení priaznivci skupiny Úsmev, tak ako
každý aj my sa obzeráme za rokom, ktorý
nám neuveriteľne rýchlo ubehol. Odložili sme
ľudové spevníky a siahli po vianočných pesničkách. Nacvičujeme, aby ste si zo svätých
omší odniesli nielen hovorený, ale aj melodický
zážitok. Okrem sv. omší Vás srdečne pozývame
na akciu Daj Boh šťastia, ktorá bude dňa 28.12.
v kultúrnom dome Čápor, kde Vám s kama-

rátmi Nádejákmi zaspievame, zaspomíname
si na uplynulý rok pri batôžkovom posedení.
6.1. 2015 sa v Cabajskom kostole uskutoční
Benefičný Trojkráľový koncert, na ktorom si
skromne dovolím poznamenať, vystúpime ako
predskokani, so sakrálnymi piesňami. Poctivo
cvičíme ,,štvorhlasy“ aby sme sa ukázali v čo
najlepšom svetle. Tešíme sa na Vašu priazeň
a hojnú účasť. Dovoľte nám, zaželať všetkým
spoluobčanom pokojné a milostiplné vianočné
sviatky.
Skupina Úsmev ♫

POZVÁNKY A OZNAMY
Obecný úrad v spolupráci s Farským úradom v Cabaji - Čápore, Vás pozýva na benefičný
,,Trojkráľový“ koncert, ktorý sa koná dňa 6. 1.
2015 o 15,00 hod. v kostole sv. Trojice v Cabaji.
Predstavia sa Vám Dominika Výberová
– soprán, Magdaléna Pažitná – klavír, Mária
Pindešová – priečna flauta. Odznejú skladby
známych hudobných skladateľov M. Marais,
J. S. Bach, W. A. Mozart, J. J. Ryba a iných.
V programe vystúpi skupina Úsmev so svojimi
sakrálnymi piesňami od známych aj neznámych hudobných skladateľov, pod vedením
Gabiky Lieskovskej.
Všetkých srdečne pozývame.

Vážení občania,
starosta obce v spolupráci so Zborom pre
občianske záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve v Cabaji – Čápore si Vás dovoľujú pozvať
na batôžkové kultúrno - spoločenské podujatie: Daj Boh šťastia.., ktoré sa bude konať v nedeľu 28. 12. 2014 od 16,00 hod., v priestoroch
Kultúrneho domu v Čápore.
V programe sa Vám predstavia domáce
spevácke súbory Nádej a Úsmev. Príďte sa zabaviť, pobilancovať uplynulý rok, porozprávať
sa s priateľmi pri šálke dobrej kávy alebo čaju.
Tešíme sa na Vašu účasť. ☺

Uvítanie detí
V rodine nastane veľká radosť keď sa narodí dieťa. Takúto radosť sme zažili aj v obci
dňa 18. 11. 2014, kedy sme uvítali do života
v našej obci 26 nových občanov.

Boli to bábätká, ktoré sa narodili v našej
obci od mája do novembra. Prišli ich pozdraviť aj detičky z MŠ Čápor, ktoré im zaspievali,
zarecitovali, a zahrali, čím vytvorili priam
domácu atmosféru. Potom sa rodičom pri-

hovoril aj pán starosta Ing. Jozef Ligač spolu
s matrikárkou p. Annou Andrášikovou, ktorá
predstavila prítomných malých drobčekov
a ich rodičov. Po oficiálnej časti sa rodičia
podpísali do pamätnej knihy a boli obdarení
milým darčekom. Bábätká si zatiaľ poležkali
v kolíske. Veľa zdravia a šťastia do ďalšieho
života prajeme všetkým detičkám aj ich rodičom.
-IB13

RODÁCI
V tomto čísle sa opäť vraciame k téme známych rodákov a osobností, ktoré majú svoje
korene a rodinné väzby práve v našej obci.
Predstavíme vám, čitateľom, tentoraz veľmi zaujímavého človeka z umeleckej brandže,

Daniela
Bidelnicu
– akademického maliara.
Daniel Bidelnica sa narodil
16. februára 1957 v Nitre. Jeho
praotec Ján Bidelnica sa narodil v roku 1853 v Jarku, jeho
manželka bola Mária, rodená
Baloňová. Po smrti manželky si
otca zobral do opatery syn Ján
(starý otec Daniela Bidelnicu),
u ktorého žil až do roku 1949.
Zomrel 9. septembra 1949 ako
96 ročný. Pochovaný je v Cabaji
– Čápore, časť Čápor. Jeho syn
Ján sa narodil 2. januára 1881
a zomrel 17. januára 1968. Jeho
manželka sa volala Anna, rodená Kováčová, narodená v roku
1885 a zomrela v roku 1962. Boli
roľníci, vychovali 5 detí – Štefana, Michala, Pavla, Karola (otca
Daniela Bidelnicu) a Máriu (vydatá Orelová).
Jeho starí rodičia sa narodili v Cabaji-Čápore, časť Čápor. Jeho otec Karol Bidelnica (19242008) sa narodil v Cabaji-Čápore, časť Čápor
a matka Anna, rodená Javurková, sa narodila
v Cabaji-Čápore, časť Pereš. Otec Karol bol
poštový úradník vo fi. Pošta Nitra a matka bola
šéfkuchárka na Potravinárskej škole v Nitre. Z
tohto manželstva mali dvoch synov, Mariána a
Daniela – akademického maliara.
Akademický maliar Daniel Bidelnica
základné výtvarné skúsenosti nadobudol v
Ľudovej škole umenia. V roku 1975 ukončil u
prof. Rudolfa Filu Strednú umeleckopriemyselnú školu v Bratislave, na oddelení aranžérstvo
– výstavníctvo. Po maturite sa vrátil do Nitry
na ĽŠU, kde pôsobil ako pedagóg. V roku 1977
začal študovať na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave, na Oddelení monumentálnej maľby pod vedením doc. Ivana Vychlopena.
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Promoval v roku 1983 v ateliéri doc. Eugénie
Lehotskej. Venuje sa maľbe, grafi ke, tapisérii,
farebnej plastike, bodypaintingu, autobodypaintingu, maľovaniu budov, úžitkových predmetov, áut a mozaikám zo skla.
Žije a tvorí ako umelec v slobodnom povolaní v Bratislave. Pracuje v historickom ateliéri
prvej súkromnej školy Gustáva Malého, kde
pred ním tvorili aj Koloman Sokol, Cyprián
Majerník, Ľudovít Fulla, Ladislav Guderna,
Marián Čunderlík a mnohí iní. Jednotlivé vývojové etapy tohto umelca sú ovplyvňované
zahraničnými štúdijnými cestami, kde
na záver pracovných
pobytov usporadúva
autorské výstavy. Za
prelomové
možno
okrem štátov Európy
považovať
najmä
Kanadu,
Mexiko,
Brazíliu, Indiu, Kubu
a Egypt, ktoré do
jeho diela postupne vniesli zásadné
pochopenie odkazu
starobylých kultúr.
Súčasne sa takto
zrodil odvážny a charakteristický kolorit
jeho maľby. Daniel
Bidelnica je zakladateľom maliarskeho
sympózia v kaštieli v
Mojmírovciach, medzinárodného stretnutia 4 + 4 na Farme Bolka Polívku v Olšanoch.
Na výstave v SND prezentoval aj obraz, ktorý sa
stal podkladom pre mozaiku pre nemocnicu na
Kramároch v súvislosti s projektom V. Svobodovej Kvapka nádeje. Tento počin je jedným z
mnohých autorových charitatívnych prejavov.
Všestranného výtvarníka Daniela Bidelnicu
charakterizuje presne vymedzená kompozícia, kontrast žiarivých farieb, pevne uchopená
linka, geometria, náklonnosť k etnoumeniu,
popkultúre a streetartu.
Spoluzakladal Spoločnosť voľných výtvarných umelcov. Usporiadal viac ako 150 autorských výstav a jeho prvá monografia vyšla v
roku 2007 v Danubiane v rámci Collection of
Slovak Art a veľká monografia s názvom “Život
pre umenie” získala v roku 2007 ocenenie Najkrajšia kniha roka na Slovensku.
- Juliana Brezinská-

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Mikuláš
Všetky deti už rátali na prštekoch, kedy
k nám už príde? Pýtate sa kto? No predsa
ujo Mikuláš! A stalo sa tak 6. 12. 2014 o 15,00
hod. v KD Čápore.

Najprv si deti zasúťažili, naučili sa žiarovkový tanček“ za skvelej asistencie Tomáša
Telúcha a jeho dvoch pomocníkov. Perinbaba
ani tento rok nenasnežila, ale to vôbec nevadilo aby si deti postavili snehuliakov, za čo boli
odmenení sladkosťami. Potom sme už začuli
zvončeky a to k nám prišli anjelici s čertami,

ktorí hľadali našu dedinku Cabaj-Čápor? A keď
ju už našli, išli navigovať uja Mikuláša aby sa
ponáhľal k nedočkavým detičkám.
Po hlasnom privítaní sa ujal svojej milej
povinnosti a rozdával deťom darčeky. Niektoré
detičky sa perfektne pripravovali a zarecitovali
alebo zaspievali básničku či pesničku, za čo ich
Mikuláš odmenil. Po rozdaní všetkých darčekov umocnila „mikulášsku atmosféru“ svojim
nádherným spevom Sonička Fábryová.
Potom sa deti s čertami a anjelikmi a samozrejme s ujom Mikulášom pofotili a začala
tá pravá mikulášska diskotéka, ktorou nás
sprevádzal Lukáš Čanaky.
Ďakujem tete Andrejke, ktorá varila po celé
popoludnie výborný čajík, čertom a anjelom za
skvelú zábavu.
Ujo Mikuláš už teraz sa tešíme ako k nám
prídeš aj na budúci rok.. ☺
-IB-
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Zo života
Základnej školy
Jána Domastu
Priblížili sa najkrajšie sviatky v roku, nastal čas zastaviť sa a pripomenúť si uplynulé
obdobie v našej škole.
Naša činnosť v škole je zaujímavá a rôznorodá. A tak, vyberám z najzaujímavejších akcií
za uplynulé obdobie.

V októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším a je plný
podujatí preukázali naši žiaci
svoje talenty v recitácii básní,
spievaní piesní rôznych žánrov, hre na flauty, ale aj tancovaní moderných tancov. Svojim kultúrnym programom
spestrili popoludnie našim
babičkám a deduškom v kultúrnom dome a v dennom
stacionári v časti Pereš.
Ďalšou zaujímavou akciou bola celoslovenská súťaž
Hovorme o jedle. Aktivity trvali
celý týždeň. Zapojili sa žiaci
z 1. stupňa a zaoberali sa témou
mlieka a mliečnych výrobkov,
ovocia a zeleniny ako i zdravého
aktívneho životného štýlu. Spoločne vytvorili pexesá, nástenky,
vypracovávali pracovné listy,
ochutnávali produkty spomínané v denných témach, lúštili
tajničky, krížovky a veľa ďalších
aktivít. Za tieto aktivity naša
škola získala 2. miesto.
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V novembri, tak ako aj minulý školský rok,
sme v rámci Európskeho týždňa boja proti
drogám uskutočnili stolnotenisový turnaj pod
názvom „Vezmi raketu, nie drogu!“ Zapojilo
sa množstvo žiakov, ale najlepšie umiestnenie
získali za ročníky 1.-4. Leonard Levický IV.A a
za druhý stupeň na najlepšie umiestnil Martin
Barát.
V novembri sa na našej škole uskutočnilo
školské kolo jazykovej súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy Jazykový kvet. V anglickom jazyku vyhrala Veronika Horváthová
a v nemeckom jazyku získala prvé miesto Rebeka Holá. Obe žiačky nás budú reprezentovať
vo vyšších kolách tejto jazykovej súťaže.
Školské kolo prebehlo aj v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. Žiaci súťažili
v 3 kategóriách. V 1. kategórii zvíťazila Nela
Podmanická III. A, v 2. kategórii Alexandra
Jančovičová IV.A a v 3. kategórii Nikoleta Kochanová VI.A. Víťazky nás budú reprezentovať
v ďalšom kole.
Tak ako každý rok, tak aj v tento zavítal
k nám sv. Mikuláš. Žiaci prvého stupňa Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a zatancovali.
Čerti si pre žiakov pripravili tanec, ale žiaci
sa nedali zahanbiť a čertom ukázali ako sa
tancuje. Mikuláš si za to odmenil sladkosťami.
Dúfame, že Mikuláš na nich
nezabudne ani doma.
Viac sa o živote našej školy
dozviete na www.zscapor.sk.
A čo nás čaká? No predsa
vianočné prázdniny a Vianoce,
na ktoré sa všetci veľmi tešíme.

ZŠ Cabaj informuje
V piatok 5. decembra sa do školy hrnuli rozžiarené detské očká plné očakávania a napätia.
Kedy už príde? A kto? No predsa Mikuláš! A tak sme sa dočkali. A dočkal sa aj Mikuláš, ktorého
deti zahrnuli básničkami, tančekmi a piesňami. Spoločné foto s Mikulášom a jeho pomocníkmi
zavŕšilo Mikulášovu návštevu na našej škole. Tešíme sa na Teba opäť o rok, milý Mikuláš!
ZB

A tak, dovoľte mi, zaželať
Vám všetkým radostné a požehnané vianočné sviatky a veľa šťastia v novom roku.
-MA-
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MŠ ČÁPOR

Mikuláš u škôlkárov

Rebels
informuje
Ruka v ruke s blížiacim sa koncom kalendárneho roka, zavŕšila svoju jesennú časť aj
Farská hokejbalová liga. Počasie vyháňa hráčov
do hál, niektorí si obúvajú korčule, aby ponaháňali puk na ľade, a popri tom nepochybne zvýši
čas aj na bilancovanie, zábavu, prehodnocovanie cieľov a stanovenie nových výziev.
Ambíciou Rebels v prebiehajúcom ročníku
je opäť miešanie kariet v horných priečkach
tabuľky. Skromným cieľom je pohybovať sa
do 6. miesta, poškuľujúc po prvej trojke. Výkony tímu v jesennej časti však boli kolísavé,
na jednej strane dokázali brať body papierovo
silnejším súperom, na strane druhej zakopli na
zdanlivo jednoduchších prekážkach. Tím sa
nedokázal naladiť na víťaznú vlnu, nezaznamenal dlhšiu šnúru víťazstiev, a hoci niektoré
prehry boli veľmi tesné, v konečnom účtovaní
budú „rebelom“ body v tabuľke chýbať. Jedným
z dôvodov je aj absencia viacerých hráčov v zápasoch, určite najciteľnejšou stratou je Marek
Paľovčík, ktorého do zápasov nepustilo zranené koleno. Prajeme mu týmto skoré uzdravenie
a skorý návrat do súťažného kolotoča. Po jesennej časti budú Rebels zimovať na 6. pozícii. Verme, že tá jarná im výjde lepšie a po poslednom
kole budú o nejaký ten stupienok vyššie.
Kým Farská hokejbalová liga v Nitre je ešte
len vo svojej polovici, mladí hráči z Rebels majú
už v Močenskej lige po sezóne, a veľmi úspešnej. Tím vedený Peťom Nemčekom skončil
18

na skvelom treťom mieste. Chlapci podávali
vyrovnané výkony a nebyť trošku smoly v
rozhodujúcom zápase semifinálovej play off
série, možno by dnes kraľovali celej lige. Počas
sezóny sa mohol tím oprieť aj o niektorích hráčov A-tímu, ktorí striedavo vypomáhali aj na
močenskom ihrisku. Ovocím tejto spolupráce
bolo spomínané pódiové umiestnenie v lige
a zároveň úspešné začleňovanie nových hráčov do tímu v súťazných zapasoch. Táto súhra
je signálom toho, že o budúcnosť hokejbalu
v Cabaji – Čápore sa netreba obávať.
Okrem tréningových dávok počas súťažných prestávok nastúpia hráči z tímov Rebels
na rôznych turnajoch, najmä v Mojmírovciach.
Verme, že sa vitrína úspechov rozšíri o ďalšie
nové trofeje. Medzi turnajmi si však Rebeli vyskúšali aj pôsobenie v úplne inej oblasti a to organizáciou netradičného „Retro plesu“. Akcia
sa uskutočnila koncom novembra a na hudbe
60-tych až 90-tych rokov sa zabával plný kulturák. Či sa táto nová organizačná skúsenosť
chalanom vydarila, necháme na posúdenie
všetkým zúčastneným, vrátane celého tímu.
Veľké poďakovanie za akciu patrí Marekovi a
Sime, najmä za vznik celej myšlienky a sprevádzanie programom, ďalej Michalovi, Adamovi,
Peťovi a Eliške, Peťovi a Paťke a mnohým ďalším, ktorí sa akýmkoľvek dielom zúčastnili na
akcii. Oni vedia, ktorí sú to :-)
Zároveň ďakujeme obecnému zastupiteľstvu a všetkým sponzorom, ktorí nám akokoľvek pomohli počas celého roka, a prajeme
príjemné prežitie vianočných sviatkov.
O aktuálnom dianí v tíme sa dozviete
na oficiálnej facebookovskej stránke CABAJ
REBELS.
-PR19

ŠPORT

Kolkársky klub
Cabaj-Čápor
Jesenná časť 1. ligy finišuje:
Jesenná časť 1. ligy končí posledným 15.kolom až 13.12. , keď kolkári KK Cabaj-Čápor nastúpia na „derby“ zápas v Šali až po uzávierke
tohto čísla obecných novín, takže konečné
umiestnenie mužstva po jesennej časti súťaže
si naši priaznivci nájdu na oficiálnej stránke
SKoZ www.kolky.sk.
Aktuálne patrí nášmu mužstvu 1 kolo pred
koncom jesennej časti až 7. miesto, keď na
šiestom mieste je práve Šaľa „A“ s rovnakým
počtom bodov a na piaty Trenčín strácame iba
1 bod. Suverénnym lídrom súťaže a najväčším
adeptom na postup do Extraligy sú Piešťany
„A“, ktoré túto sezónu vyhrali všetky zápasy.
Túto sezónu hrá 1.ligu až 16 mužstiev
a naša pozícia je výrazne iná ako v minulých
sezónach. Kolkáreň v Galante, ktorá je aj túto

sezónu našou „domácou“ kolkárňou prešla
kompletnou rekonštrukciou a zo zastaralej
saduritovej kolkárne s najstaršími automatmi
v SR sa premenila na supermodernú kolkáreň
s plastovým povrchom dráh. A žiaľ to je práve
náš kameň úrazu - hra na plastoch nám veľmi
nesedí, v Cabaji máme totiž podstatne tvrdší
saduritový povrch, ktorý má iné vlastnosti.
A tak trénovať doma na sadurite a hrať ligu na
plastoch je naša veľká nevýhoda voči súperom.
Preto drvivá väčšina našich súperov, ktorým
na rozdiel od nás starý saduritový povrch v Galante robil problémy je teraz vo výhode, pretože
oni už hrajú a trénujú na plastových dráhach
veľa rokov, čo sa ukázalo aj na výsledkoch zápasov v tejto sezóne. Hlavne na začiatku, keď
nám chýbalo aj trocha športového šťastia, sme
sa trápili na chvoste tabuľky. No postupne sa to
zlepšuje a z posledných 7 zápasov sme prehrali
iba jediný a momentálne ťaháme sériu 4 víťazstiev v rade. Ak zvládneme aj posledný zápas
sezóny v Šali, tak máme reálnu šancu prezimovať v tabuľke 1.ligy už na 5.mieste.
V priebežnej tabuľke hodnotenia jednotlivcov 1. ligy sa v konkurencii 143 hráčov najlep-
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šie darí Paľovi Molnárovi, ktorý je s priemerom
557 kolov na 13. priečke a do prvej 20-ky sa
zmestil ešte Marcel Pastor, ktorému s priemerom 555 kolov patrí aktuálne 19. priečka.
2. dorastenecká liga:
Novinkou v tomto ročníku je 2. dorastenecká liga dvojčlenných mužstiev, v ktorej už
nemusia povinne musia štartovať dorastenci
mužstiev hrajúcich 1.ligu. Mužstvo má povinnosť iba usporiadať turnaj dorasteneckej ligy.
Turnajov 2. ligy dorastencov bude v tomto ročníku celkovo 7 a my organizujeme hneď prvý
28. 9. v Galante. Naše mužstvo má v kategórii
dorastu problém s hráčskym obsadením a tak
nás v druhej lige reprezentuje iba Ivan Ronda,
ktorý ešte patrí do kategórie žiak. Ivko dosiahol najlepší výkon 428 kolov v Šali, kde skončil
v jednotlivcoch na 10. priečke

hrajú netradične vo sviatok 6. 1. 2015. Mládežnícke kategórie potom v nedeľu 11. 1. 2015. Naši
hráči tu budú obhajovať hneď v 3 kategóriách
titul Majster kraja. V kategórii mužov minulý
rok zvíťazil Marcel Pastor, v kategórii seniorov
nad 50r. Juraj Nemček a v kategórii žiakov Ivan
Ronda.
Ešte predtým sa odohrajú naše oddielové
majstrovstvá na našej domácej kolkárni v Cabaji. Už tradične sa bude hrať v „kráľovskej“
disciplíne na 200 hodov združených a bude to
zároveň kvalifi kácia na Majstrovstvá NR kraja.
Okrem toho máme nahlásenú účasť na tradičnej Galantskej 24-hodinovke, kde hráme 27.
12. v noci o 21:45 a 22:40 a tiež sme prijali pozvanie na vianočný turnaj do Šale 20.12.2014.
Jarná časť 1. ligy začína už 10.1.2015 , keď
nastúpime o 10:00 v Piešťanoch a pokúsime sa
ukončiť doterajšiu neporaziteľnosť domáceho
mužstva MKK Piešťany „A“.

Plánované akcie cez zimnú prestávku:
Najvýznamnejšou akciou zimnej prestávky
budú nepochybne Majstrovstvá NR kraja , ktoré sa budú konať na 4-dráhovej kolkárni v Šali.
V kategórii mužov a seniorov nad 50r. sa odo-

Kolkári Kk Cabaj-Čápor ďakujú obecnému zastupiteľstvu, sponzorom a svojim fanúšikom za podporu klubu a prajeme všetkým
príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa
šťastia, zdravia a úspechov v novom roku!

Horný rad: Karol Molnár, Dušan Pastor, Marcel Pastor, Juraj Nemček, Dušan Kollár.
Dolný rad: Peter Kollár, Pavol Molnár, Martin Nemček.
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Facebook Autoškola PANTER

Autoškola PANTER

ZĹAVA
pre vašu
obec

INFOLINKA: 0905 554 888

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

Vel'ký zimný
výpredaj
spotrebiĀov!
ELEX Nitra: Štúrova 69/A, 949 01 Nitra, Tel.: 037/772 23 30, mail: nitra@euronics.sk

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

fan.manager@orangemail.sk

