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Editorial
Vážení občania ,
dostáva sa Vám do rúk prvé tohtoročné číslo obecných novín. Všetci
sme sa tešili na Vianoce a tie sú rýchlo
preč, ako keď sa na niečo veľmi tešíme.
S Vianocami sa však zima neskončila,
naopak ešte teraz koncom februára
nás trápi snehovou nádielkou, ktorá
je pre deti radosťou, ale pre nás dospelých starosťou.
Iné radovánky prežívame v období
fašiangov, ktoré je bohaté na maškarné plesy, zábavy a
karnevaly. Aj o tom Vás informujeme a prinášame aj fotky. Pozorne si ich preštudujte či tam náhodou nezbadáte
niekoho zo svojich blízkych, detí a vnúčat.
V tomto čísle pokračujeme v cykle ,,zaujímavé osobnosti našej obce.“ Dozviete sa, ktorí rodáci oslávili svoje
významné životné jubileá a zaspomíname si na Janka
Čankyho, prvého obecného fotografa. Pozveme Vás na divadelné predstavenie v podaní amatérskeho divadelného súboru, ktorý sa nám už minulý rok predstavil a zožal
veľký úspech. Chýbať nebude ani pozvánka na jubilejný
desiaty ročník verejnej ochutnávky vín. Postupne Vám
budeme predstavovať nových poslancov, prvých dvoch
už v tomto čísle. Prečítate si aj o úspechoch kolkárskeho
klubu a našich skautov.
Kultúrna komisia v novom zložení Vám v tomto roku
pripraví mnoho kultúrnych prekvapení. Budeme sa tešiť
na Vašu účasť na týchto podujatiach, o ktorých Vás budeme informovať na stránkach nášho časopisu. Potešíme sa Vaším pripomienkam a nápadom.
Prajem príjemné pohodové čítanie.
Iveta Ballayová, šéfredaktor

Pozývame

všetky mamičky, babičky a tetušky
na slávnostnú besiedku, ktorá sa uskutoční pri
príležitosti osláv

Dňa matiek
Srdiečko z lásky

v nedeľu 10. 5. 2015 o 16,00 hod.
V programe sa Vám predstavia detičky
z materských škôlok Cabaj-Čápor a detský
folklórny súbor Cedronček.
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SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania.
Do rúk sa Vám dostáva prvé tohtoročné
vydanie obecných novín.
V polovičke februára je
asi neskoro na nejaké
novoročné vinše. Verím,
že do Nového roku ste
vykročili tou správnou
nohou a že dnes ste už
opäť vo víre bežného
života a každým dňom
sa presviedčate o tom,
že tento rok bude pre Vás minimálne tak
úspešný ako ten minulý. Ak Vás nesklame
Vaše zdravie a k tomu sa pridá trochu šťastia,
pohody a pokoja, tak máte pred sebou zasa
jeden vydarený rok. Tak nech takým je...
Pani Zima nám v posledných dňoch ukázala svoju silu a na pár dní nám skomplikovala každodenný život. Aj napriek tomu, že bolo
našou snahou zvládnuť kalamitnú situáciu
a robili sme, čo bolo v našich silách, určite je
medzi Vami veľa takých, čo sú presvedčení,
že sme to opäť nezvládli. Ale, koľko ľudí, toľko
názorov.
Keď zvážim to čo máme k dispozícii, techniku, jej stav a pracovnú silu, tak skutočnosť,
že v sobotu večer bola väčšina miestnych ciest
prejazdná, boli sprístupnené osady a najdôležitejšie chodníky boli aspoň posypané, možno považovať za úspech a ja som spokojný.
Neznamená to však, že nemáme rezervy a nie
je čo zlepšovať.

INFOSERVIS

okolie, oplotenie areálu ZŠ v Čápore, oprava
chodníka k ZŠ Čápor i výstavba kanalizačnej
prípojky na futbalovom štadióne, ktorý ja
poslednou obecnou nehnuteľnosťou nenapojenou na verejnú kanalizáciu. Počíta sa aj
s väčšou údržbou domov smútku.
Na začiatku volebného obdobia sme vyčlenili finančné prostriedky hlavne na prípravu
štúdií a projektových dokumentácií pre viaceré investičné akcie, medzi nimi sú vodovod
a kanalizácia v pôvodnej časti Nového Cabaja,
rekonštrukcia školskej jedálne, štúdie rozšírenia materských škôl, ale aj kultúrneho domu.
Čo sa týka materských škôl, chceme sa
uchádzať o dotáciu v rámci výzvy Vlády SR,
kde pripravujeme potrebné podklady tak, aby
sme mohli žiadosti podať už v tomto roku.
Všetky ostatné budú pripravené tak, aby ich
bolo v prípade vhodnej výzvy, možné aktuálne použiť.
Dúfam, že jar príde už čoskoro a že jarné
počasie umožní všetkým tým, ktorí ešte nezrealizovali pripojenie na verejnú kanalizáciu, začať so stavebnými prácami čo najskôr.
Jún tohto roku je posledným termínom, kedy
budeme musieť preukázať 85% napojenosť občanov na verejnú kanalizáciu. K dosiahnutiu
tejto hranice nám chýba napojiť ešte zhruba
400 osôb (čo nie je málo). Verím, že všetci, ktorých sa to týka prejavia dostatok občianskej
uvedomelosti a my nebudeme musieť použiť
represívne opatrenia. Rozhodne Vám však
budeme túto povinnosť, všetkými možnými
spôsobmi, pripomínať i za cenu, že to pre obidve strany nemusí byť zvlášť príjemné...
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Požadované údaje a prílohy prihlášky:
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Obce Cabaj - Čápor, musí zaslať doporučenou poštou alebo odovzdať osobne svoju písomnú prihlášku
najneskôr dňa 9. marca 2015
do podateľne obecného úradu v zapečatenej obálke označenej
„Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“.
Súčasťou prihlášky je:
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- overená kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,
- stručný profesijný životopis,
- motivačný list so zameraním na zdokumentovanie predpokladov
na profesionálny výkon kontrolnej činnosti,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v
požadovaných dokladoch,
- písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich
osobných údajov podľa § 11, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých.
Pracovné podmienky:
Výkon práce v obci Cabaj - Čápor– 0,4 úväzok.
Deň nástupu do pracovného pomeru je 1. apríl 2015.
Kandidáti, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na zasadnutie OZ,
ktoré sa uskutoční v budove Obecného úradu Cabaj – Čápor, dňa 23.marca 2015
v čase od 18,00 hod. Hlavného kontrolóra budú voliť poslanci OZ tajným hlasovaním. Samotnému aktu volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia
jednotlivých kandidátov v deň konania volieb pred poslancami Obecného zastupiteľstva v Cabaji - Čápore. Kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli
doručené ich prihlášky na Obecný úrad v Cabaji – Čápore.

Nové obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí 9. 2. 2015 schválilo rozpočet obce
s prebytkom zhruba 70 000, 00 eur. O tom,
ako ich použijeme, spolu s voľnými fi nančnými prostriedkami z minulého roka, ktorých
sumu musí ešte potvrdiť schválenie záverečného účtu, rozhodnú poslanci OZ.
V rozpočte, okrem zabezpečenie všetkých
základných funkcií obce, sú zahrnuté niektoré menšie práce, ktoré sme nestihli zrealizovať v uplynulom období, no je ich nevyhnutné
vykonať. Takými sú: ukončenie prác na
prestavbe školskej bytovky na špeciálne triedy, ktoré by sme chceli v marci skolaudovať
a do septembra vynoviť aj fasádu a upraviť

Obecné zastupiteľstvo v Cabaji - Čápore
Uznesením č. 234/2014 zo dňa 8.12.2014 vyhlásilo v zmysle
ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov deň konania
voľby hlavného kontrolóra obce Cabaj - Čápor
na 23. marca 2015

Bližšie informácie poskytne:
Alena Sedláková, telefonicky na čísle: 037/78 88 403,
príp. emailom: obec@cabajcapor.sk.
Ing. Jozef Ligač
starosta obce

Ing. Jozef Ligač
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
7. predsedu komisie pre mládež, kultúru
a šport sekcia kultúra - Ján Pastor, sekcia
šport - Martin Ďuriš
schvaľuje
deň a čas zasadnutí OZ:
pondelok o 18.00 hod.

Zo zasadnutia OZ v Cabaji - Čápore,
ktoré sa konalo dňa 9. 2. 2015
vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo

Z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
Cabaj-Čápor, ktoré sa konalo dňa
12. 12. 2014 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Jozef Ligač
zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
1. Ján Blaškovič
2. Peter Brunai
3. Martin Ďuriš
4. Miroslav Jaška
5. Milan Kompas
6. Emil Koppan
7. Ing. Adriana Oravcová
8. Dušan Pastor
9. Ján Pastor
10. Ing. Ján Slíž
11. Ing. Magdaléna Šókyová
poveruje
poslanca Petra Brunaia
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2
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prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
zriaďuje
1. Komisiu na ochranu verejného záujmu
2. Komisiu stavebnú, bytovú a životného
prostredia
3. Komisiu fi nančnú, správy majetku a verejného obstarávania
4. Komisiu sociálnej a zdravotnej starostlivosti
5. Komisiu pre riešenie priestupkov, sťažností
a verejného poriadku
6. Komisiu pre školstvo a vzdelávanie
7. Komisiu pre mládež, kultúru a šport
volí
1. predsedu komisie na ochranu verejného
záujmu - Peter Brunai
2. predsedu komisie stavebnej, bytovej a životného prostredia - Emil Koppan
3. predsedu komisie fi nančnej, správy majetku a verejného obstarávania - Ing. Adriana
Oravcová
4. predsedu komisie sociálnej a zdravotnej
starostlivosti - Milan Kompas
5. predsedu komisie pre riešenie priestupkov,
sťažností a verejného poriadku - Ing. Ján Slíž
6. predsedu komisie pre školstvo a vzdelávanie - Ján Blaškovič

schválilo:
- cenu 2,32€/m2 za odkúpenie pozemku, ktoré
dlhodobo užívajú občania na obdobie do 31.
12. 2016,
- bezplatný prenájom priestorov v KD Čápor
eRKu, Hnutiu kresťanských spoločenstiev
detí, základný kolektív Cabaj-Čápor,
- Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Cabaj-Čápor,
- Zásady odmeňovania poslancov OZ obce
Cabaj - Čápor a ďalších volených orgánov samosprávy obce,
- sobášiacich: Ing. Jozef Ligač a Ing. Ján Slíž,
- Plán kultúrnych podujatí na rok 2015,
- Programový rozpočet obce na rok 2015
- dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 nasledovne:
1. Kolkárskemu klubu Cabaj - Čápor vo výške
3 500 €
2. Futbalovému klubu Cabaj - Čápor vo výške
13 000 €
3. OZ HbK Cabaj Rebels vo výške 1 000 €
4. Cedron klubu Svätoplukovo vo výške 450 €
5. MS SČK vo výške 600 €
6. Zväzu zdravotne postihnutých, ZO Cabaj-Čápor vo výške 700 €
7. Spevokolu Nádej vo výške 400 €
8. Jednote dôchodcov na Slovensku, ZO Cabaj
- Čápor vo výške 1 000 €
9. Skautskému oddielu Cabaj - Čápor vo výške
700 €
10. Gospelovému súboru Slnkom odetí Cabaj
500 €
- členov Komisie stavebnej, bytovej a životného prostredia: Martina Klačana, Miroslava
Jašku, Ivana Šiláka
- zapisovateľku Alenu Sedlákovú
- členov Komisie fi nančnej, správy majetku
a verejného obstarávania:
Ing. Zitu Lacovú, Mgr. Mareka Kováča
zapisovateľku Soňu Kompasovú

- členov Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti: Mgr. Janu Vráblikovú, Evu Dankovú
- zapisovateľku Annu Andrášikovú
- členov Komisie pre riešenie priestupkov,
sťažností a verejného poriadku: Dušana Pastora a Petra Brunaia
- zapisovateľku Ing. Beátu Illéšovú
- členov Komisie pre školstvo a vzdelávanie
Moniku Pšenkovú, Mgr. Janu Halovú, Jána
Pastora, JUDr. PaedDr. Máriu Hrušovskú,
Mgr. Katarínu Kunovú, Mgr. Ivanu Malíkovú,
Bc. Máriu Arpášovú
- zapisovateľku Ing. Beátu Illéšovú
- členov Komisie pre mládež, kultúru a šport:
sekcia kultúry - Emila Koppana, Martina Ďuriša, Valériu Moravčíkovú, Veroniku Kováčovú, Michala Cintulu
- zapisovateľku Ivetu Ballayovú
sekcia športu - Juraja Nemčeka a Matúša
Halu
zapisovateľku Ivetu Ballayovú
- Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2015,
menovalo:
- za členov Rady školy pri ZŠ Cabaj-Čápor,
časť Cabaj Jána Blaškoviča, Jána Pastora
a Ing. Adrianu Oravcovú,
- za členov Rady školy pri ZŠ Jána Domastu
Cabaj - Čápor Ing. Magdalénu Šokyovú, Martina Ďuriša a Emila Koppana,
- za členov Rady školy pri MŠ Cabaj - Čápor,
časť Cabaj Dušana Pastora a Milana Kompasa,
- za členov Rady školy pri MŠ Cabaj - Čápor,
časť Čápor Petra Brunaia a Miroslava Jašku,
zobralo na vedomie:
- poverenie poslanca Ing. Jána Slíža zastupovaním starostu obce Cabaj - Čápor,
- rozpočtové opatrenie č. 12/2014, ktorým sa
upravuje rozpočet obce na rok 2014,
- Správy nezávislého audítora o overovaní
riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky
k 31. 12. 2013

Ing. Beáta Illéšová
Prednostka OcÚ
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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som
sa Vám, svojim voličom,
touto formou poďakovala za prejavenú
dôveru, ktorú ste mi vyjadrili v komunálnych
voľbách. Chcem Vás
ubezpečiť, že využijem
všetky svoje vedomosti
a schopnosti pri presadzovaní uznesení obecného zastupiteľstva do
života v obci, o čom by som chcela presvedčiť
aj svojich nevoličov.
Volám sa Magdalena Šókyová, rodená
Branikovičová. Pochádzam z Mojmíroviec.
Mojich rodičov určite mnohí z Vás poznajú.
Moja matka sa volala Mária, rod. Kiššová
a otec Ján. Rodičia už nežijú. Maturovala som
na Strednej ekonomickej škole v Nitre. Mala
som víziu študovať ďalej na vysokej škole,
ale osud to zariadil inak. Vydala som sa za
rodáka z Čápora – Tibora Šókyho. Máme dve
deti – syna Tomáša, ktorý má firmu Top Roof,
s. r. o., ktorá sa zaoberá montážou strešných
systémov rodinných domov. Dcéra Iveta je
doktorkou farmácie a pracuje v lekárni v Šali.
Na svoje deti som veľmi hrdá.
Môj profesijný život je zasvätený práci
v štátnej správe. Mojím prvým zamestnávateľom bol Okresný národný výbor v Nitre,
kde som pracovala na odbore kultúry ako
sekretárka vedúceho, inšpektorka pre kiná

SLOVO POSLANCA

v okrese, neskôr mzdová účtovníčka. Po zmene režimu a vzniku nových úradov štátnej
správy som pracovala na Okresnom úrade
životného prostredia v Nitre na mzdovom
a personálnom oddelení. Potom na Krajskom
úrade v Nitre – odbore fi nancií ako rozpočtárka pre zariadenia sociálnych služieb, neskôr
ako rozpočtárka pre stredné školy v Nitrianskom kraji. Po vzniku úradov špecializovanej
štátnej správy som dostala ponuku pracovať
na Katastrálnom úrade v Nitre, ktorú som
prijala, a pracovala som ako odborný radca,
neskôr ako hlavný radca pre mzdovú a personálnu prácu na osobnom úrade. V tomto období som vyštudovala na Fakulte európskych
štúdií a regionálneho rozvoja SPÚ v Nitre
študijný program Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu. Od 1. 10.
2013 pracujem na MV SR – Centrum podpory
Nitra ako mzdová účtovníčka. Práca v štátnej
správe ma naučila zodpovednosti, odbornosti
a spoľahlivosti. Tieto prednosti chcem využívať aj v práci poslankyne.
Ešte je tu otázka – prečo som kandidovala za poslankyňu obecného zastupiteľstva.
Žijem v tejto obci už dosť dlhú dobu, poznám
veľa ľudí, aj mňa poznajú a zaujímam sa o dianie v obci. Chcem byť nápomocná pri schvaľovaní tých správnych rozhodnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré prispejú k tomu, aby sme
tu vedľa seba žili lepšie a spokojnejšie. Prajem
všetkým spoluobčanom teplo domova, spokojnosť v duši a pevné zdravie.
Ďakujem.

Magdaléna Šókyová

VÝSLEDKY REFERENDA 2015
V OBCI CABAJ - ČÁPOR konaného dňa 7.2. 2015
Okrsok č.

Počet voličov
zapísaných

Počet voličov
zúčastnených

% účasť

1. Kaštieľ Cabaj

871

221

25,37

2. Obecný úrad

1228

247

20,11

3. KD Čápor

1067

213

19,96

Spolu

3166

681

21,51

Otázka

Počet odpovedí ÁNO

Počet odpovedí NIE

639

32

2

631

36

3

609

59

1
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Vážení spoluobčania ,
za poslanca do
obecného zastupiteľstva som kandidoval
po prvý raz. Ponúkol
som obci svoje vedomosti, zúročené aj vyše
tridsaťročnou praxou
v štátnej správe – najskôr v Ozbrojených
silách SR a neskôr
v Kancelárii Národnej rady SR. Mojou
špecializáciou je krízový a bezpečnostný
manažment, týkajúci sa verejnej správy. Viem
sa dobre orientovať v príslušných zákonoch,
vyhláškach a nariadeniach a používať ich.
Uvedomujem si, že efektívne fungovanie
samosprávy pri napĺňaní oprávnených požiadaviek a potrieb obyvateľov obce si vyžaduje
dôsledné plánovanie, riadenie, koordináciu,

súčinnosť, spätnú väzbu kontrolnou činnosťou a pochopiteľne, používanie vecne príslušnej legislatívy.
Pred záverom tohto môjho krátkeho príhovoru k Vám, mi ešte dovoľte uviesť niekoľko
základných informácií o sebe – vyštudoval
som strednú priemyselnú školu chemickú
v Šali a následne fakultu protivzdušnej obrany
štátu na vtedajšej Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši. Som ženatý.
Vo voľnom čase sa aktívne venujem vytrvalostným a kondičným druhom individuálneho
športu, hudbe a literatúre.
Vážení spoluobčania, ďakujem tým z
Vás, ktorí ste mi vo voľbách preukázali priazeň a dôveru. Vynasnažím sa byť našej obci
a všetkým jej obyvateľom čo najprospešnejším.
S úctou Ján Slíž

INFOSERVIS

OBČANIA OBCI
- OBEC OBČANOM
Dňa 19. 9. 2014 bolo na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky zaregistrované
občianske združenie s pracovným názvom
Občania obci - obec občanom Cabaj - Čápor
(OO – OO Cabaj - Čápor).
Toto združenie vzniklo z iniciatívy prevažne mladých ľudí. Združuje fyzické osoby,
ktorých spoločným cieľom je ochrana a tvorba životného prostredia, ochrana kultúrnych
a historických pamiatok a vytváranie podmienok pre udržanie a zvyšovanie kvality
spoločenského, kultúrneho a športového
života občanov obce.
Cieľom združenia je aktívne prispievať
k vytváraniu lepších životných podmienok
pre občanov obce Cabaj-Čápor a podporovať
občianske iniciatívy zamerané hlavne na:
- zlepšovanie vzhľadu obce,
- napomáhanie aktivitám pre racionálne,
ekonomické a ekologické využitie miestnych
zdrojov,
- rozvíjanie športovej, záujmovej, spoločenskej kultúrnej činnosti v obci,
- zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva a kultúry v obci,

- ochranu životného prostredia, prírody a krajiny,
- oživenie kultúrnych tradícií,
- vytváranie podmienok pre aktívnu starobu,
- organizovanie voľno - časových aktivít pre
občanov obce a regiónu obce,
- aktiváciu mládeže pre rôzne činnosti v kultúrnej, športovej a záujmovej činnosti.
Svoju činnosť chce združenie fi nancovať
najmä príjmami z vlastnej činnosti, zapájaním sa do dostupných výziev a následným
čerpaním dotácií a grantov.
K napĺňaniu svojich cieľov bude združenie
potrebovať usilovné ruky a bystré hlavy, preto
vyzývame všetkých, ktorým sa pozdávajú ciele našej iniciatívy, aby sa oboznámili so stanovami nášho OZ na stránke www.facebook.sk
pod názvom OO - OO Cabaj-Čápor. Ak budete
presvedčení, že nám chcete naozaj pomôcť,
prihláste sa za člena nášho združenia.
Keď nás bude viac, pripravíme ustanovujúce Zhromaždenie členov, aby sme mohli
zvoliť základné orgány združenia.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami, na Vaše
podnety a nápady, ktorými by sme mohli napĺňať naše ciele.

Andrea Korgová a Valika Moravčíková
členky prípravného výboru
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Trojkráľový
benefičný koncert

Vianočná dedina
Vianočný čas a radovánky s ním spojené
sú už za nami, ale nedá mi, neotočiť sa za
nimi, a trochu s nostalgiou si ich pripomenúť. Sviatky, keď sme si akosi bližšie a sme
k sebe milší a stretávame sa s našimi blízkymi, či priateľmi. Urobili sme tak aj na Vianočnej dedine, ktorá sa uskutočnila 13. 12.
2014 v priestoroch kultúrneho domu.
Vianočné trhy sme zahájili už o desiatej hodine, prehliadkou umu a zručnosti našich ľudí,
ale aj žiakov zo Základnej školy Cabaj, skautov
a aj hostí z iných dedín. A tak sme tu mohli
vidieť a kúpiť si rôznych anjelikov, vianočné
ozdoby, stromčeky, ikebany, sviečky, oplátky
alebo pečený čaj.

Dňa 6. 1. 2015 o 15.00 hod. sa v priestoroch
kostola sv. Trojice v Cabaji konal benefičný
koncert, ktorý pre občanov pripravil obecný
úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou a farským úradom.
Kostol bol zaplnený do posledného
miestečka a všetci s očakávaním privítali
hlasným potleskom p. Martu Brunaiovú, ktorá sprevádzala hovoreným slovom toto celé
popoludnie.
V prvej časti koncertu vystúpila spevácka
skupina Úsmev s vianočnými piesňami, a tak
prispeli k umocneniu doznievajúceho vianočného obdobia.
Potom sme už potleskom privítali tri umelkyne, študentky Konzervatória v Bratislave
Dominiku Výberovú, Máriu Pindešovú a našu
rodáčku Magdalénu Pažitnú, ktorú všetci dobre poznáme z nedeľných svätých omší, kde hrá
na organe.
Predstavili sa nám Mária Pindešová hrou
na priečnej flaute, Dominika Výberová spe-

vom, a Magdaléna Pažitná hrou na klavíri.
Odzneli skladby M. Maraisa, J. S. Bacha, J.
Rybu. Pri počúvaní ktorých sa nám tajil dych.
Po ukončení vystúpenia poďakoval účinkujúcim vdp. farár PaeDr. Stanislav Šípoš, pán
starosta Ing. Jozef Ligač, ktorý im odovzdal
kvety. Pán farár potom udelil všetkým prítomným slávnostné požehnanie.
Výťažok 475,80 € z tohto benefičného koncertu odovzdal predseda kultúrnej komisie p.
Ján Pastor pánovi farárovi a je venovaný na
obnovu farského kostola sv. Trojice v Cabaji.
-IB-

pochúťkach, palacinkách, drapačoch, ale aj pri
kapustnici sa nám dobre počúvali vianočné
pesničky a tak sme sa trochu pozastavili v tom
vianočnom zhone a posedeli si so svojimi priateľmi.

Potom o 13,00 hod. začal kultúrny
program. Zahájili ho žiaci z Cabaja, ktorí
navštevujú ZUŠ Mojmírovce a to ,,živým betlehemom“. V programe vystúpili aj deti z našich škôl, Cedronček, spevokol Slnkom odetí,
Úsmev a Nádej. Svojimi koledami spríjemnili
chvíle všetkým zúčastneným. Pri horúcom vianočnom punči či varenom vínku a pri dobrých
10

Na záver opäť vystúpili žiaci ZUŠ-ky so
svojim betlehemom a piesňou Tichá noc, svätá
noc sme vianočnú dedinu ukončili. Ďakujem
všetkým zúčastneným za pomoc pri prípravách kultúrneho stánku aby bolo všetko tak
ako má byť, spevokolom Úsmev a Nádej, Rebels-u za to, že v chladnom počasí vydržali
až do konca a občerstvovali nás. Už teraz sa
tešíme na budúcu „vianočnú dedinu“.
–IB11

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Fašiangy
Fašiangy, Turíce Veľká noc príde...spieva
sa v jednej z najznámejších fašiangových
pesničiek, ktorú sme v sobotu 14. 2. 2015 počuli niekoľkokrát počas fašiangového popoludnia. Tento rok sa fašiangy priblížili veľmi
skoro, ale nám to vôbec nevadilo a pustili
sme sa hneď po Vianociach do ich príprav.
Hneď v úvode vystúpila FS Čeľaďania svojím pásmom ,,Už sa fašang kráti“, rozospievali
a rozosmiali všetkých návštevníkov svojimi
piesňami a scénkou. Po privítaní a oboznámení s programom už nastúpili na scénu členovia našej domácej speváckej skupiny Nádej.
Predstavili sa s pásmom ,,Vtipnejší vyhráva“.
Pán Milan Zemančík sa zhostil svojej úlohy
bravúrne a plne zastúpil legendárneho Olda
Hlaváčka, moderovaním tejto známej televíznej relácie.
Počas celého večera nás sprevádzala hudbou a spevom Maťa Nemčeková spolu s Jurajom Danišom. Roztancovala nôžky nielen
mladých ale aj tých skôr narodených.
Keď sme si trošku zatancovali na scénu
nastúpila skupina Úsmev, so scénkou ,,Na domácej zabíjačke“. Bolo že to radosti a smiechu,
kvičiace prasiatko si najprv pobehalo po sále,
ale potom bohužiaľ vbehlo pod kolesá auta
a tým uľahčilo prácu mäsiarovi. Pesničkami
,,ušitými“ priamo na túto scénku sme to spes-
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Poplakali sme si pri tradičnej akcii pochovávanie basy, ktorej sa zhostili tento rok naši
hostia z Čeľadíc. Odprevadili sme ju dôstojne
aby nám o štyridsať dní veselo zahrala.
K fašiangom patrí tradične karneval a tak
nebolo tomu ani tento rok inak. Detských masiek nebolo veľa lebo karnevaly majú v škôlkach
a školách, ale tie ktoré sa zúčastnili boli milé
a patrične aj ohodnotené. Ale v maškarnom
plese sa pokračovalo aj v kategórii dospelácka
maska a tento rok sa k nám vyrojil roj ,,včielok
s ujom včelárom“, ale mohli sme tu stretnúť aj
,,Otíka s pánom Pávkom“, a so svojimi husličkami tu poletoval ,,lúčny koník Flip“. Porota
rozhodla že najlepšie ich oslovila humorná
dvojica Otík s pánom Pávkom, druhé miesto si
odniesli včielky s ujom včelárom, a na treťom
mieste sa umiestnil lúčny koník Flip.
Veľká vďaka patrí sponzorom p. starostovi Ing.
Jozefovi Ligačovi, Jankovi Blaškovičovi, spevokolom Nádej a Úsmev.

trili, a ukázali aj podrobne ako taká zabíjačka
voľakedy prebiehala. Z balónov, ktoré ujo
mäsiar vyberal z prasiatka zas mali radosť
detičky. Počas celého večera sa prítomní mohli
pohostiť šiškami a fánkami, ktorých bolo neúrekom a od výmyslu sveta. Šišky a fánky boli
hodnotené porotou, ktorej tradične predsedal
pán Emilko Koppan so svojimi členmi p. Helenou Koppanovou, p. Martinom Klačanom,
p. Tomášom Nedeľkom. Objektívne hodnotili
a rozhodli takto:
V kategórii šišky získala prvé miesto Alenka Kováčová, druhé miesto Libuša Kolenčíková, a tretie miesto Anna Brunaiová. V kategórii fánky získala prvé miesto Júlia Malinová,
druhé miesto Ľudmila Danková a tretie miesto
Libuša Kolenčíková.

Všetci zúčastnení si veľmi pochvaľovali
a pochutnali na kapustnici, ktorú pre nás
pripravili Emilko Kováč s Alenkou. Týmto sa
chcem poďakovať nielen im za prípravu kapustnice ale aj všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou zúčastnili príprav tohto podujatia.
Ďakujem mojim dievčatám Valike, Veronike,
Kike, Lucke, Viky, Evke, Maťke a Jakubovi za
pomoc pri obsluhe v priebehu celého večera.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili a páčilo sa
Vám ďakujem za dobrú náladu, smiech a potlesk, dúfam že ste sa zabavili a takto príjemne
strávili fašiangovú sobotu.
I.B.
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Mikuláš...
V poslednom mesiaci roka, v decembri, nás
čaká veľa prekvapení a veľa radostných dní:
Mikuláš, Lucia, Vianoce, koniec roka a k tomu
veľa darčekov, zvykov a tradícií. Obľúbeným
dňom pre deti je príchod Mikuláša. Hoci
prešlo veľa rokov od čias, keď podľa legendy
láskavý biskup Mikuláš (v dnešnom Turecku)
obdaroval mnohých chudobných ľudí, a tak
ich zachránil od mnohých nešťastí a problémov, tradícia obdarovávania na Mikuláša trvá
aj dnes. Keď príde čas, stíchne večerný zvon
a objaví sa prvej hviezdy jas, deti so zatajeným
dychom a rozžiarenými očkami bežia k oknu
a kontrolujú čižmičky s nádielkou sladkostí.
Nielen deti, ale aj starší si vedia túto slávnostnú
chvíľu vychutnať.
Spolu sme sa tešili na posedenie s Mikulášom v ZO ZZP, ktoré sa konalo 4. decembra
v KD Čápor. Pri rozdávaní darčekov členovia
poďakovali vinšom, koledou či modlitbou. Prežili sme príjemné popoludnie, na ktoré budeme
radi spomínať i vďaka sponzorom,
Ing.
Ligačovi – starostovi obce a Ing. Kompasovi,
ktorí prispeli občerstvením a ovocím. Trochu
nám bolo ľúto, že medzi nás neprišli pozvaní
hostia, ktorí s nami spolupracovali počas roka
2014. Ďakujeme im touto cestou za sponzorské
príspevky, prajeme veselé Vianoce a veľa zdravia, šťastia a úspechov v Novom roku.

Pri stromčeku ...
Vianoce, krásny čas!
Akoby na pár dní v kalendári zastal čas.
Sú to hrejivé úniky
od detstva, keď
v rozsvietenej izbe
bola celá rodina.
Vianoce sú plné
očakávania, lásky
a dobra. Spomienky, v ktorých si
človek otvára svoju
kroniku, aby sa čo
len na chvíľu pohrúžil do tajomstva
piesne „Tichá noc,
svätá noc“.
Biely obrus na
stole,
plamienky
sviec na stromčeku
a izba naplnená
14

vôňou domova. Sviatočná chvíľa všetkým rozjasnila tvár. Sadáme všetci k rodinnému stolu.
Všade je ticho, akoby vianočný čas stíšil všetky
zvuky. Iba kde-tu počuť koledu.
Tak sme spomínali na Vianoce svojej mladosti v klube ZO ZZP, dňa 11. decembra pri
stromčeku a jasličkách. Pri dobrotách pripravených na Vianoce a šálke čaju sme si zaspievali koledy. Na záver prítomní členovia dostali
symbolický darček. Ani sme sa nenazdali ako
rýchlo ubiehal čas. Pomaly sa stmievalo a bol
čas ísť domov. Rozišli sme sa vzájomnými vinšami a prianím do nového roka. Zdalo sa nám,
akoby naozaj čas zastal. Na pár dní, ktorých
čaro ešte chvíľu tlie. A v tom je nádej. Neuhasiť
plamienok dobra a lásky, ale udržiavať a roznecovať ho, nielen na Vianoce.
Keď budeme lásku a dobro rozmnožovať
denne, budú Vianoce celý rok.

Ľudia ľuďom ...
Vianoce sú sviatky plné očakávania, lásky,
zázrakov a Nový rok vykročením do niečoho
nového, možno lepšieho. Nie však pre tých,
ktorí nemajú svoju rodinu či domov a nemôžu
zažiť tú čarovnú atmosféru v rodinnom kruhu.
Žijú v azylovom dome alebo v detskom domove. Márne túžia po láske a objatí. Nemá im kto
pripraviť darček i keď po ňom veľmi túžia. Sú
odkázaní na pomoc iných. Počas týchto dní by
nikto nemal byť smutný. Aj malý darček vyčarí
úsmev na tvári a poteší srdce.
Naša organizácia ZZP urobila zber šatstva
a prostredníctvom členky výboru Márie Gubicovej a jej rodiny bolo toto šatstvo odovzdané
aj spolu s krabicami napečených medovníkov,
pagáčov a iných dobrôt do sociálneho zariadenia ľuďom, ktorí to potrebovali. Boli sme
prekvapení množstvom šatstva, nazbieralo sa
niekoľko vriec.
Veľká vďaka patrí občanom, ktorí sa do
zberu zapojili, a tak urobili radosť iným.
Ďakujeme.

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE
ako budeme prežívať jednotlivé dni, týždne
a mesiace.
V ZO ZZP sme nič nenechali na náhodu
a začali sme hneď od začiatku. 8. januára sme
zorganizovali novoročné stretnutie svojich
členov, aby sme nový rok privítali, zavinšovali
si a pripomenuli si tradície na Nový rok a na
Troch kráľov. Zažili sme príjemné popoludnie,
plné kolied, vinšov a veselých piesní. Takto
družne a veselo budeme v stretávaní pokra-

Vinšujeme vám v tom novom roku
hodne radosti, hodne úspechu.
Aby ste vždy zdraví boli
milosť, lásku, pokoj mali
a hojne toho čo si žiadate.
Výbor ZO ZZP

Zo života skautského
oddielu Alfy a Omegy
Naši malí skauti alebo vĺčatá toho do konca roka prežili až až. Rozhodli sa plniť dobrodružnú odborku Hobbit. Deti sa preniesli do
ríše rozprávok a fantázie, keď na družinových
schôdzkach a výpravách do prírody plnili
úlohy na túto tému. Sadili rastlinky, privítali
návštevníkov čarodejníka Gandalfa a elfku
Tauriel, vyrobili hobitie plášťe, bojovali
s ohyzdmi a nakoniec zabili draka Šmaka.

Novoročné stretnutie
Vianoce končia kalendárny rok. Na oblok
zaklopal už rok nový. Otvoril stránky kalendára a uchopil sa svojej vlády.
Privítajme všetci rok 2015. Stojíme na jeho
štarte a sme plní očakávania, čo nám prinesie
a čím nás prekvapí. To však zistíme postupne

čovať aj naďalej. Pre všetkých ľudí dobrej vôle
posielame vinš.

Na Vianočnom večierku boli preto právom
odmenení novou hobitskou nášivkou.

Zima aj v novom roku bola na sneh najskôr veľmi skromná. Až jedného dňa, začal
sneh padať a padať a napadalo ho toľko, že
autá jazdili pomalšie a všetky deti sa mohli
guľovať a stavať snehuliakov koľko chceli. My
sme to využili na parádnu sánkovačku. Nielen
na sánkach ale aj na boboch, klzákoch či na
vreci sa super šmýkalo. Skončilo to niekedy až
akrobatickým kotrmelcom ale deti sú ohybné
ako gumkáči a tak sa nikomu nič nestalo.
Všetci sme s červenými lícami od mrazu ale
dobre vysánkovaní išli domov.
Čaká nás ešte veľa rôznych akcií, výletov
a výprav do prírody. Kam? To nebudem dopredu prezrádzať aby sa mali deti na čo tešiť.
Viac zo života oddielu Alfy a Omegy nájdete na www.alfyaomegy.sk a fb:Alfy a Omegy.

Roman Molnár
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Miestny spolok SČK
informuje
V našej obci miestny spolok SČK dvakrát
do roka organizuje spoločný bezpríspevkový
odber krvi. Minulý rok sme odbery zrealizovali
v mesiacoch marec a september. Boli to pre nás
dni vzácne, mali sme česť stretnúť sa a pozdraviť so vzácnymi ľuďmi, darcami krvi, darcami
zdravia a života.
Milé darkyne, vážení darcovia dovoľte mi,
aby som Vám vyjadrila vysoké uznanie a vďaku
za Vaše činy, ktorými pomáhate chorým pri
záchrane ich životov.
Touto cestou si Vám dovoľujem oznámiť, že
najbližší dobrovoľný odber krvi bude 5. marca
2015 (vo štvrtok).

RODÁCI

Na aktívoch darcov v Nitre v r. 2014 boli
ocenení nasledovní dobrovoľní darcovia:
Ocenenie bronzová plaketa MUDr. Jánskeho:
Jaroslav Šveda, Marián Valovič, Ľubomír
Blažek, Dušan Hurťák, Vladimír Koppan,
Jana Vachulíková, Valéria Moravčíková,
Martin Klačan.
Ocenenie strieborná plaketa MUDr. Jánskeho:
Slávka Čurgaliová, Andrea Snováková, Michal Velčický
Ocenenie zlatá plaketa MUDr. Jánskeho:
Štefan Szabo
Milí darcovia, v mene MS SČK v Cabaji Vám
vyjadrujem veľkú vďaku, za Vaše nezištné činy,
za najvyšší akt ľudskosti, za prejav ľudskej spolupatričnosti.
Vďaka a úcta - mnohonásobným darcom krvi.

E.K.

Obec Cabaj-Čápor, Areál kultúry a zábavy v spolupráci
s Občianskym združením Diakonie Broumov
organizuje

Z ber použ itého oblečenia
Oblečenie na leto, zimu
(detské, dámske, pánske)
Lôžkoviny, posteľnú bielizeň,
uteráky, utierky, záclony,
látky (minimálne 1m2,
prosíme nedávajte nám zbytky látok)
Domáce potreby
- riad biely i čierny, poháre –

nepoškodené
Prikrývky plnené perím, alebo vatou,
vankúše, deky
Obuv
- nepoškodenú, čistú, zviazané aby sa
páry nestratili
Hračky

Zber sa uskutoční v dňoch 9. 3. – 14. 3. 2015 denne v čase od 14.00 do 18.00 hod.
v kultúrnom dome Čápor.

Ing. Pavol

Lehoťák

Narodil sa 10. 11. 1927 v Čápore. Otec
Štefan Lehoťák a matka Júlia, rodená
Jamrišková. Po absolvovaní základnej školy
a Obchodnej akadémie v Nitre vyštudoval
Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, kde
bol promovaný na inžiniera ekonóma.
Po ukončení základnej vojenskej služby
sa zamestnal v Nitrianskych tlačiarňach
ako ekonóm. Od roku 1962 sa stal riaditeľom
Nitrianskych tlačiarní. Počas jeho pôsobenia sa tlačiarne postupne rozširovali, modernizovali a technicky zdokonaľovali. Tlačiarne boli známe výrobou učebníc
pre všetky druhy škôl. Detská literatúra, omaľovánky a romány
sa expedovali do zahraničia, najmä do Nemecka, Anglicka,
Belgicka, Ruska a do arabských krajín. Týždenne sa tu tlačilo
niekoľko oblastných a podnikových novín a tiež okresné noviny
„Nitriansky hlas“.
Angažoval sa aj pri vydaní prvej knižnej publikácie o histórii obce Cabaj-Čápor od spisovateľa Jána Domastu. Celý svoj
pracovný život zasvätil práci v polygrafickom priemysle, Nitrianskym tlačiarňam a knihám. Popri svojej práci vyučoval na
Strednej ekonomickej škole pre pracujúcich a viedol semináre
na SPU v Nitre. V priebehu rokov 1970-1992 vykonával funkciu
predsedu Včelárskeho spolku v Nitre, pretože jeho koníčkom je
včelárenie, ktorému sa venuje dodnes.
S manželkou Máriou žijú v Čápore, v spoločnom manželstve jubilejných 60 rokov. Vychovali tri deti. Syn Pavol Lehoťák
pracoval niekoľko rokov ako ekonóm na JRD Cabaj-Čápor. Dcéra Marta Beneová pracovala v Nitrianskych tlačiarňach a dcéra
Mgr. Viera Skovajová pracuje ako štátny zamestnanec. Radosť
im robí šesť vnúčat, ktorí sú všetci inžinieri. Silu a chuť do života im dáva desať pravnúčat.
Spracovala Juliana Brezinská

Krásne
jubileum

V sobotu 10. 1. 2015 sa
dožila naša občianka p.
Helena Buchová životného
jubilea 90 rokov. K tomuto
krásnemu životnému jubileu jej zablahoželal starosta
obce Ing. Jozef Ligač poprial
jej do ďalších rokov veľa
zdravia, ktoré tak veľmi
potrebuje a veľa spokojnosti.
Na pamiatku tejto udalosti
sa oslávenkyňa podpísala do
pamätnej knihy.
Ku všetkým gratulantom s prianím pevného
zdravia sa pripája aj celá
redakčná rada.

Veci prosíme priniesť zabalené do igelitových vriec či krabíc, aby sa prevozom nepoškodili.
Ďakujeme Vám za Vašu pomoc.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Vitajte na svete:

Povedali si áno:

Matias Gubiš
Eva Šponiarová
Zuzana Farkašová
Daniel Točka
Nikola Tamaškovičová
Tobias Kochan
Vanesa Uherová
Sebastián Kolenčík

Juraj Kovačik
a Alžbeta Páleníková
Dušan Majerský
a Alexandra Kluchťáková

Opustili nás:
Karolína Divincová
Anna Illéšová
Margita Vaňová

Ladislav Šinkovič
Jozef Zuzík
Katarína Molnárová
Pavla Majtánová
Daniel Kompas
Jozef Dojčan
MVDr. Jozef Homola
Pavol Arpáš
Gabriel Kĺbik

AKZ v spolupráci s Komisiou pre mládež, kultúru a šport Vás pozýva dňa 15. 3. 2015 o 16,00 hod
do KD v Čápore na divadelné predstavenie Ferka Urbánka s názvom „KAMENNÝ CHODNÍČEK“
v podaní Divadla na Podvalku z Veľkých Loviec. Vstupné je pre deti do 15 rokov zadarmo, dospelí
1 €. Príďte podporiť amatérske divadlo a prežiť príjemné nedeľné popoludnie. Tešíme sa na Vás.
17

ZAZNAMENALI SME

Nevšedný jubilant
Dňa 5. februára 2015 sa dožil Mons. Ľudovít Baláži 95 rokov. Dožiť sa takéhoto veku
nie je v našej obci bežná udalosť, hoci sa sem
tam dožijú niektorí naši spoluobčania aj stovky. Čo je však v tomto prípade výnimočné je
to, že Mons. Baláži ešte aj v tomto
vysokom veku slúži v nedeľu sv.
omšu, a že jeho kázne majú vždy
myšlienkovú hĺbku. Pritom počas
svojho života toho prežil veľmi veľa
dobrého i zlého. Narodil sa 5. 2. 1920
vo vtedajšej samostatnej obci Čápor, ako posledný z trinástich detí
v katolíckej hlinkovskej rodine a tá
ho formovala na celý život. Najskôr
chcel byť baťovcom a šiť obuv, potom
po skončení gymnázia s Jozefom Illešom odišiel do Viedne na štúdium
zverolekástva, ale aj toho sa vzdal,
až nakoniec zakotvil v nitrianskom
seminári.
Tam prežil aj kobercové bombardovanie mesta 26. marca 1945,
tri dni pred prechodom frontu.
„Boli sme práve pred Veľkou
nocou v našej seminárnej kaplnke
na krátkej duchovnej príprave, keď
nám do uší doľahol zvuk sirén a
hneď nato padali bomby. Jedna prerazila strechu a zastavila sa - ako sa
neskôr ukázalo - na hrade nad nami.
Bol to hotový zázrak, že sme všetci
aj s našim špirituálom Žatkom vyšli
z tejto katastrófy bez úhony.”
Jeho prvé pôsobiská ako kaplána
boli vo Valaskej Belej, potom v Divine pri Žiline. To už bolo v ťažkých
časoch začiatkom 50. rokov po tzv. víťaznom
februári. Kvôli cyklostilovanej knižke „Hmota
sa búri”, ktorú si z fary z jeho knižnice odniesli
študenti, sa dostal do vyšetrovacej väzby a po
dvoch rokoch konečne aj k súdu a odsedel si tri
roky v Leopoldove. Väzenie v prvej polovici 50.
rokov nebol žiaden špás, ale nesťažuje si. Hovorí dokonca, že tam zažil druhú vysokú školu
- školu života.
„V Leopodove už bolo lepšie, ako vo vyšetrovačke. Tam som sa stretol s mnohými významnými osobnosťami prvej Slovenskej republiky, s
kňazmi, dokonca aj s tými, čo po februári 1948
zavádzali nové poriadky a potom ich ich súkmeňovci poslali do väzení…”
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Po odpykaní trestu sa vrátil na svoje
posledné kaplánske miesto v Rajci, kde bol
farárom Alojz Marsina. Po jeho smrti sa stal
farárom v Rajci, ale nie nadlho, pretože cirkevný tajomník ho chcel mať ďalej od rušného
spoločenského života v Žiline a okolí. A tak ho
vymenili s farárom Krčmárikom v Krásne nad
Kysucou, čo bola jeho najdlhšia životná štácia,
pretože tu prežil v pastorácii 32 rokov, vybudoval
kostol a pomáhal ľuďom,
ktorí v tažkej dobe sa nechceli zriecť viery a najmä
výchovy detí v náboženskom duchu, ako mohol.
Kysučania mu prirástli k srdcu. Mnohí z
tých, čo krstil verejne či
potajme, deti obyčajných
ľudí i tých v politickom
postavení, sú už dnes
na dôchodku alebo sa k
nemu blížia. „To sú moje
dcéry a synovia, to sú moje
deti!”

A oči mu pri týchto slovách zvlhnú.
Napriek svojmu požehnanému veku, Mons.
Baláži sa zaujíma o všetko: o vývoj spoločnosti,
sveta a kresťanstva v ňom. Odoberá dvojtýždenník Kultúra, Katolícke noviny a prostredníctvom svojej netere a jej dcéry, s ktorými žije,
využíva možnosti doteraz slobodného prieniku
informácií prostredníctvom internetu.
Aby sme uzavreli jeho životné putovanie,
treba nám ešte povedať, že po novembrovom
prevrate 1989 ako hlava dvoch dekanátov v
Čadci aj v Kysuckom Novom Meste prepustil
miesto mladším a pohol sa nadol bližšie k rodisku. V roku 1990 prijal ešte miesto farára v
Ivanke pri Nitre, aby nakoniec trvale zakotvil

SPOMÍNAME
v rodnej obci, kde žije dodnes a miestni správcovia fary mu umožňujú, pokiaľ mu na to sily
stačia, pôsobiť v pastorácii aj naďalej.
„Som rád, že žijem na dedine, vo svojom
rodisku. Ale je mi ľúto, že už tu žije len niekoľko
roľníkov - farmárov, nie ako kedysi. V Poľsku,
napríklad, ešte z diaľnice vidíte na lúkach a
pastvinách stáda oviec, a popri dedinách stáda
dobytka alebo pri domoch jednotlivo sa pasúce
kravy alebo kone. Mäso a potraviny vyvážajú, a
nie ako u nás, že takmer všetko dovážame… Táto
skutočnosť zmenila aj charakter našej dediny.”

Končíme svoje stretnutie s Mons. Ľudovítom Balážim a želáme mu v mene rodákov,
i tých, ktorých v živote viedol a usmerňoval,
dobré zdravie a pohodu života ako dar od Toho,
v službe ktorého strávil svoj život. “Sto ľat, sto
ľat,” otec Ľudovít!

Emil Vontorčík
Ku vzácnemu a výnimočnému jubileu mons.
Ľudovíta Balážiho sa pripája aj obecný úrad
a redakčná rada.

Hliník
V jedno sobotňajšie popoludnie, kedy sa prebúdzala prvá jarná trávička, Marienka si vyšla na priedomie.
Bolo tesne po daždi. Všetko
voňalo a slnko zohrievalo
mláky na ceste. Vyzula si
topánky a bosými nohami
kráčala po už teplých barinách. Niečo ju lákalo kráčať
k neďalekému Hliníku. Tam
Ženy vo vode na Hliníku. Vpravo Mária Čankyová rod.
bolo nielen blato, ale aj voda.
Hrnková, vľavo Júlia Cintulová rod. Ollíková, chlapec
Jej manžel vycítil, že jeho
s bicyklom Tibor Ollík a malý chlapec Rudolf Štank.
žena má rada to miesto, zobral fotoaparát a šiel za ňou.
Keď bola uprostred bažiny,
odfotil ju. Táto fotka bola
medzi prvými, ktoré doma
vyvolal. Dodnes má tú fotku
Marienka odloženú ako poklad. Jej manžel mal jediný
v obci fotoaparát. V dome
si vytvoril miesto, kde sa
chodili dedinčania odfotiť.
Nikdy nikoho neodmietol.
Preto boli obaja manželia
Čankyoví takí obľúbení.
V čase, keď sa Ján stal
v obci predsedom MNV,
Sadenie stromkov na
Sadenie stromkov na
pre dedinčanov i pre raHliníku. Kľačiaci pán
Hliníku. Ján Čanky pri
dosť svojej manželky dal
je Ján Buch.
sadení stromkov.
na Hliník navoziť hlinu,
zakúpil stromčeky, hlavne
lipové kvety. Takto sa uchovala pamiatka na
lipy a vlastnoručne s dedinčanmi ich vysadil.
starostlivé srdce Janka a vrúcne srdce jeho
Marienka uchováva z tohto obdobia v úcte aj
ženy Marienky Čankyovej, ktorá sa dožíva
tieto fotky.
krásnych deväťdesiatych troch rokov.
Po čase stromy sa rozrástli, okolo nich sa
zelenala trávička a deti sa mali kde hrávať.
- Juliana Brezinská Dodnes si tam dedinčania chodia oberať
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Karneval
v ZŠ Cabaj
Február patrí medzi najveselšie mesiace
v roku, lebo sú fašiangy. A fašiangy, to sú karnevaly a veselé sprievody v maskách.
Kto by sa netešil? Môže byť niečo krajšie
a príjemnejšie ako sa raz za rok zmeniť na princeznú, vílu, šaša, zajačika alebo piráta?
Vštepovať deťom vzťah k tradíciám a zároveň sa pri tom dobre zabaviť - to je cieľom fašiangových karnevalov v našej základnej škole.
Veselo nám bolo 6. februára, keď sme sa zabávali na našom školskom maškarnom plese. Celé
dopoludnie sme tancovali, súťažili, zabávali
sa a pochutnávali si na pohostení, ktoré nám
pripravili naše mamičky. Každá
maska bola odmenená sladkou
odmenou, ale tou najkrajšou bola
dobrá nálada, na ktorú budeme
ešte dlho spomínať.

Fašiangový
karneval
v MŠ Cabaj
Tento rok nás zima prekvapila
svojou nádielkou snehu. Deti majú
obrovskú radosť, stavajú si snehu20

liaka, guľujú sa a šmýkajú sa na ľade.
Veľká udalosť v našej MŠ sa udiala tretieho
februára, keď sa uskutočnil fašiangový karneval. Triedu sme vyzdobili lampiónmi a rôznofarebnými balónmi.
Veľký dvojmetrový šašo navodzoval príjemnú fašiangovú atmosféru v triede. Každý
mal pripravenú peknú masku, a tak sa z našich najmenších stali princezné, víly, piráti,
žabky a rôzne rozprávkové bytosti. Veselé
masky sa nám najskôr predstavili a mohla sa
začať ozajstná zábava. Dobrá hudba a malé
občerstvenie bolo pripravené pre všetkých.
Čas ubiehal vo víre tanca a zábavy. Masky boli
unavené a karneval bolo treba ukončiť. Tento
veselý deň plný tancov a dobrej pohody si deti
nadlho zapamätajú.
učiteľka MŠ

Vážení rodičia!

Milí spoluobčania ,

Ďakujeme všetkým, ktorí ste nás vlani podporili formou 2 % z poukázaných daní.
Dovoľujeme si Vás i tento rok požiadať o venovanie 2 % z daní pre naše občianske združenie MEDUŠKA pri MŠ Čápor.
Aj vďaka Vám sme mohli v minulom roku
zabezpečiť deťom v našej materskej škole kvalitné kultúrne podujatia, darčeky pre predškolákov, mikulášske balíčky a tešíme sa z nového
nábytku v triede „Lienky“ a nové preliezačky
v našej školskej záhrade nám pribudnú už na
jar.
V našej práci chceme intenzívne pokračovať i naďalej.
Ak podporíte naše aktivity venovaním 2%,
Váš príspevok pre Vás neznamená žiadny výdavok naviac.
Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do
štátneho rozpočtu, premeníte na adresný dar
pre naše občianske združenie MEDUŠKA, ktorým podporíte edukačné a pohybové aktivity
vašich detí.
Budeme radi, keď nás svojimi 2 % z daní
podporíte aj v tomto roku !
Tlačivo na poukázanie sumy si môžete
vyzdvihnúť osobne v MŠ Čápor alebo stiahnuť
z web adresy : www.mscapor.sk

opäť je tu obdobie daňových priznaní. Po
druhýkrát sa obraciame na Vás s prosbou o
podporu našej školy.
Zaujíma Vás, ako a na čo sú použité Vaše
dane? Len o malej časti, 2% z odvedených
prostriedkov, môžete rozhodnúť sami.
Máte jedinečnú možnosť pomôcť týmito
prostriedkami adresne Vašim deťom. Tento
dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak
odviedli anonymne štátu. Vaše 2 % pre nás
znamenajú prejavenie dôvery, a dávajú nám
možnosť rozvíjať rôzne aktivity pre deti a zlepšovať podmienky v škole. Iba vďaka Vám, za peniaze ktoré sme takto získali v minulom roku
sme mohli zrekonštruovať dievčenské sociálne
zariadenia a kúpili sme nové stoličky do počítačovej učebne. Využite možnosť rozhodnúť o
Vašich 2% v prospech detí!
Tlačivo dostanete od Vašich detí, alebo si
ho môžete vyzdvihnúť v škole, kde ho následne
aj odovzdáte. Všetky informácie získate na našej stránke www.zscapor.sk alebo na tel. 037/
7 888 414.

Ďakujeme.
PaedDr. K. Garaiová,
predsedkyňa OZ MEDUŠKA
Mgr. I. Malíková, riad. školy
a kolektív pedagógov MŠ Čápor

Zimní mesiačikovia
Za dedinou kdesi v diali
pri ohníku sedia starí.
Január ten bradou bielou
pozakrýval kam dočiahol.
Fúkal, fúkal až ho bolia líca
každý kopec je hotová sanica.
Čaká, hľadá kde sú deti,
v teplej izbe do očí im displej svieti.
Na Emila keď je starý ukonaný,
sadá na trón krpáň malý,
nožičkami homprllá si,
nedočiahne na zem asi.

Naše údaje:
Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor
Cabaj - Čápor 1085, 951 17 Cabaj - Čápor
Občianske združenie
IČO: 42212022 č. účtu: 4018823919/7500
ĎAKUJEME.
Ing. Štefánia Polakovičová,
Predseda OZ rodičov pri ZŠ Jána Domastu
Čápor

Duje, mrzne, rozhadzuje,
ukazuje všade zlosť,
Marušku už nepočúva,
v obchodoch je jahôd dosť.
Keď však slnko spoza mrakov
lúčom srdce pošteklí,
polepší aj zlostných chlapov,
razom sa nám oteplí.
Sniežik sa nám rýchlo topí
voda dvíha potoky,
čo mi teraz ľudia biedni
prezujme si gumáky.
emo
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Kolkársky klub
Cabaj-Čápor
Opäť máme Majstra kraja:
Najvýznamnejšou kolkárskou akciou roka
na krajskej úrovni sú Majstrovstvá NR kraja
jednotlivcov, ktoré sú zároveň kvalifi káciou na
Majstrovstvá SR. Tento ročník usporiadali na
4-dráhovej kolkárni v Šali v kategórii mužov
a seniorov nad 50r. už 6. 1. 2015 a mládežnícke
kategórie boli v nedeľu 11. 1. 2015. V najsilnejšie
obsadenej kategórii mužov obhájil titul Marcel
Pastor výkonom 579 kolov a vybojoval si zároveň miestenku na M-SR, ktoré sa budú konať
na 6-dráhovej kolkárni Interu Bratislava 25. 4 a
26. 4. 2015. Zaujímavosťou je, že len po 2. krát
v histórii NR kraja sa podarilo hráčovi obhájiť
titul v tejto najsilnejšej kategórii. Naposledy titul obhájil ešte v roku 2004 Juraj Nemček, čiže
opäť hráč nášho klubu.
Juraj mal šancu podobný úspech zopakovať tentoraz v kategórii seniorov nad 50r., no
žiaľ Jurajovi Nemčekovi obhajoba titulu nevyšla. Víťazom sa stal Š. Pitter z Tlmáč výkonom
561 kolov. Juro získal výkonom 556 kolov „iba“
bronz, keď ho iba horšia dorážka delila aspoň
od titulu vicemajstra. No aj tretie miesto stačilo na miestenku na M-SR, ktoré sa budú
konať na 4-dráhovej kolkárni vo Fiľakove
2. 5. 2015.
V mládežníckych kategóriách sme
mali 3 zástupcov. V kategórii žiakov zostal
osamotený Ivan Ronda a tak získal titul
„bez boja“ a bude nás reprezentovať 25. 4.
2015 v Galante na M-SR žiakov a žiačiek.
V kategórii juniorov sa umiestnil najlepšie
Lukáš Palka, keď výkonom 511 kolov získal
bronzovú medailu, no žiaľ na postup na
M-SR to nestačilo.

Majstrovstvá oddielu
a vianočný turnaj:
Dňa 3. 1. 2015 tesne pred krajskými
majstrovstvami sa konali naše oddielové
majstrovstvá a vianočný turnaj na našej
domácej kolkárni v Cabaji. Majstrovstvá
oddielu sa už tradične hrali v „kráľovskej“
disciplíne na 200 hodov združených a bola
to zároveň kvalifi kácia na Majstrovstvá NR
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kraja. Titul si vybojoval Juraj Nemček výkonom
893 kolov, vicemajstrom sa stal Pavol Molnár
výkonom 869 kolov a na stupienok víťazov
po prvýkrát vykročil ešte len junior Martin
Nemček, keď výkonom 854 kolov získal bronz.
Vianočný turnaj na 120 hodov združených
mal rovnakých medailistov, len s tým rozdielom, že víťazom sa stal Pavol Molnár výkonom
539 kolov, Juraj Nemček (522) bol druhý a bronz
opäť Martin Nemček (515).

GA24-hodinovka a vianočný
turnaj v Šali :
Zúčastnili sme sa aj na tradičnej Galantskej 24-hodinovke, kde sme hrali 27. 12. v noci
o 21:45 a 22:40. Naše dve 4-členné mužstvá
napokon obsadili 8. a 9. priečku v konkurencii
vyše 30-tich mužstiev. V kategórii jednotlivcov
sa v konkurencii 172 hráčov najlepšie umiestnil na 21. priečke Marcel Pastor výkonom 549
kolov.
Oveľa lepšie sa však nášmu 4-člennému
družstvu darilo na tradičnom vianočnom
turnaji v Šali. V zložení J. Nemček, D. Pastor, R.
Špaček a P. Kollár naše mužstvo obhájilo minuloročný triumf. Keď po napínavej koncovke
porazili napokon o 30 kolov prvé mužstvo Šale.
Na smútok domácich tak pohár pre víťazov
opäť putuje do Cabaja. Našim najlepším hráčom bol výkonom 559 kolov
Juraj Nemček, čo bol zároveň druhý najlepší výkon
turnaja.

Jarná časť 1. ligy:
Do jarnej časti 1. ligy
sme nastupovali už zo 6.
miesta, kde sme sa vypracovali výborným záverom
jesennej časti, keď sme z posledných 8 zápasov 7 krát
vyhrali a z toho posledných
5 kôl v rade. Od 4. miesta
nás teda po jeseni delili len
3 body. Momentálne má
naše mužstvo za sebou už
5 kôl jarnej časti a stále sa
držíme na 6. pozícii, no na 4. miesto už strácame len 2 body. Na úvod jarnej časti máme veľmi
ťažké vylosovanie, keď z úvodných 6 kôl cestujeme von až na 4 zápasy a všetko k súperom,
ktorí sú tabuľkovo nad nami práve v prvej 4-ke.

Na pôde suverénne prvých
Piešťan, ktoré túto sezónu
ešte neprehrali, sme žiaľ
jednoznačnému favoritovi
podľahli, rovnako sme, ale
tentokrát po slabšom výkone prehrali v Rakoviciach,
ktoré sú s jednoznačným
náskokom na 2. mieste.
Podarilo sa nám však po
vynikajúcom výkone poraziť silný Trenčín „A“, ktorý
je aktuálne na 4. mieste.
V tomto zápase zaknihoval
prvú tohto sezónnu „600“ku Pavol Molnár, keď dosiahol fantastických 617 kolov.
U nás „doma“ v Galante sme
si poradili s Piešťanmi „B“ 6:2, ale žiaľ
v druhom domácom zápase sme stratili jeden bod za remízu 4:4 s Pezinkom, aj keď sme na celkový počet
zvalených kolov jednoznačne zvíťazili
o 105 kolov, no na body to napokon
skončilo 4:4. Už budúci týždeň 14.2.
2015 nás čaká ďalší veľmi ťažký zápas,
keď cestujeme na horúcu pôdu do Zlatých Klasov, ktoré sú momentálne na
3. priečke s už 5 bodovým náskokom
na štvrtý Trenčín. Držte nám palce.
Aktuálne výsledky si naši
priaznivci nájdu na oficiálnej
stránke SKoZ www.kolky.sk
Vážení spoluobčania,
prosím poukážte 2% z vašich
už zaplatených daní za rok
2014 Kolkárskemu klubu Cabaj
- Čápor, a podporte tak športový oddiel, ktorý dlhodobo
vzorne reprezentuje našu obec
nielen v západoslovenskom
regióne, ale v celej SR.
Presný postup poukázania
2% z daní aj s potrebnými
tlačivami možno nájsť aj na
webstránke: http://www.rozhodni.sk/ alebo na OÚ.
Naše údaje:
Kolkársky klub Cabaj - Čápor
Cabaj 302, Cabaj - Čápor 951 17
Občianske združenie
IČO: 42117330 č. účtu: 233861186/0900
Ďakujeme.
23

Autoškola PANTER
ÿo je prioritou praktickej jazdy?
NauĀiř Vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

Jazdíme Bezpečne!

ZĹAVA
pre vašu
obec

INFOLINKA: 0905 554 888

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł
Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk

