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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!
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určite ste už zaregistrovali, že jar
je už tu! Začala sa zmenou času, ale
aj prvými jarnými vetrami a dažďom.
Veľkonočný týždeň sa prezentoval typickým aprílovým studeným počasím,
ale prebúdzajúce sa slniečko sľubuje,
že bude aj lepšie. Jarné kvietky sa nám
ukázali už v plnej kráse, predzáhradky
našich domov sú rozkvitnuté, farebné
a očiam lahodiace, aj vtáčiky sa predbiehajú v hlasnom speve.
Marec, ktorý je mesiacom knihy, si už svoje odslúžil
a pripomenuli sme si ho besedou žiakov oboch základných
škôl v knižnici so spisovateľom pánom Emilom Vontorčíkom.
V jarnom aprílovom čísle časopisu si okrem iného prečítate o ďalšom známom rodákovi Karolovi Pongráczovi,
o kultúre v našej obci v minulosti, o pietnej spomienke
pri príležitosti oslobodenia našej obce, rôzne pozvánky
na kultúrne podujatia, ale aj pozvánky medzi ,,eRKárov“.
Blíži sa máj a stavanie májov, tak pri tejto príležitosti pripravujeme májovú veselicu, ale v máji bude tancovačiek,
viac tak sa nechajte pozvať a príďte sa zabaviť.
Prinášame aj vysvetlenie o dlhých čakacích dobách na
OcÚ pri platení poplatkov, a o dokončovaní kanalizácie.
Toto všetko, ale aj mnoho iných vecí. A preto sa pohodlne
usaďte a začítajte sa. Určite si každý z Vás v našom čísle
niečo nájde.
Prajem pohodové čítanie a peknú a teplú jar.
Iveta Ballayová, šéfredaktorka

Pozývame
všetky mamičky, babičky, 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 MŠ Čápor,
detský folklórny súbor Cedronček
a Veronika Horváthová

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania ,
po neobvykle dlhej zime
sa nám snáď už vyčasí a slniečko nám dopraje viacej
teplých jarných dní.
S jarou neprichádzajú
len jarné práce v záhrade,
ale je s ňou spojené aj jarné
upratovanie. Nielen v záhradách a dvoroch, ale aj v domácnostiach...
Chcem Vás všetkých, ktorí ste sa už do
jarného upratovania pustili, ale aj tých, ktorí sa k tomu iba chystáte, požiadať, využite
všetky hlavne legálne možnosti, ako sa zbaviť
nepotrebných vecí z Vašich domácností, ktoré
systém opatrení a program nakladania s odpadmi v našej obci ponúka. Jeho základom
sú predovšetkým zberné miesta a triedenie
odpadu.
Zberné miesto vo dvore obecného úradu
je v pracovných dňoch stále k dispozícii a odložiť tu môžete drobný stavebný odpad, objemný
komunálny odpad, všetky plasty, textil, papier,
kovy, sklo a elektroodpad. Zberné miesto je
zriadené výlučne pre potreby obyvateľov obce.
Oprávnením k uloženiu odpadu na tomto
mieste je doklad o uhradení poplatku za likvidáciu odpadov. Tento dostanete v pokladni
obecného úradu. Aby bola umožnená kontrola,
bola na dvore zriadená rampa, ktorá by zatiaľ,
aspoň formálne, mala zabrániť neobmedzenému vstupu na zberné miesto. Uhradenie poplatku za likvidáciu odpadov oprávňuje obča3
na obce k uloženiu 1 m drobného stavebného
odpadu a 150 kg objemného odpadu (uvedené
množstvo je počítané na osobu a rok). Bola
požiadavka, aby zberné miesto bolo dostupné
aj počas voľných dní, žiaľ tejto požiadavke sa
z kapacitných a hlavne z priestorových dôvodov nateraz nedá vyhovieť.
Zberné miesto na farme Čápor je určené
výlučne len na uloženie biologického odpadu, opakujem výlučne biologického odpadu
(pokosená tráva, burina, dreviny). Nie všetci
si to uvedomujeme, alebo si danú skutočnosť
nechceme uvedomiť.
V priebehu posledných rokov nám v okolí
„bioskládky“ na farme Čápor vzniklo jedno
veľké smetisko. Všetky opatrenia, ktoré sme
zo strany obce doposiaľ podnikli, boli nedostatočné a žiaľ aj neúčinné a možno práve z tohto
dôvodu pôsobí skládka na farme a hlavne jej
okolie nie práve najlepším dojmom. Treba si
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uvedomiť, že „čierna skládka“ pri farme je výsledkom nezodpovednosti a ľahostajnosti nás
všetkých. Tých ,ktorí do okolia skládky na farme odpad vyvážajú, ale aj nás ostatných, ktorí
si takýchto nezodpovedných ľudí jednoducho
nevšímame.
Pripomínam Vám, vážení spoluobčania,
že od septembra minulého roka je v našej obci
zavedený systém triedenia komunálneho
odpadu a to v rámci projektu Ponitrianskeho
združenia obcí pre separovaný zber. Prosím
Vás, využívajte tieto ponúkané služby. Z vlastnej skúsenosti viem, že organizácia triedenia
odpadov v domácnosti si vyžaduje skutočne iba minimálne úsilie a žiadne fi nančné
prostriedky navyše. Prosím, pochopme všetci,
že ak dodržíme len tie najtriviálnejšie pravidlá
triedenia odpadu, tak do kontajnera na zmesový odpad v podstate nemáme čo vložiť. Pre
názornosť: porovnajme posledný kvartál roku
2014 a prvý kvartál roku 2015 - v priemere sme
na skládku vyviezli v tomto roku mesačne o 17
ton odpadu menej! Už táto skutočnosť je dôkazom toho, že triedenie odpadu má zmysel.
Žiaľ preplnené kontajnery na zmesový komunálny odpad dokazujú, že nie všetci k triedeniu
odpadov pristupujeme rovnako zodpovedne.
A čo ak za nejaký čas nastane doba, kedy
kontajnery, ktorých obsah nebude vytriedený, nebudú proste vyvezené? Zdá sa Vám to
nemysliteľné? Možno, nateraz. Viem, Vážení
spoluobčania, že situácia v triedení komunálneho odpadu sa nezmení zo dňa na deň a preto
budem využívať všetky dostupné prostriedky
na osvetu a presviedčanie o zmysle a význame
triedenia odpadov.
A teraz, ak dovolíte, budem vecný - začiatkom roka sme Vám do domácností doručili
„NÁVRATKU“, v ktorej ste mali uviesť počet
členov Vašich domácností, počet smetných
nádob, ktoré používate v domácnostiach a
kto za koho platí poplatok za likvidáciu odpadov. Vrátiť ich bolo potrebné do 14 dní po
doručení. Musím konštatovať, že dodnes sa
ich naspäť nevrátilo viac ako 35% a to ich veľa
z Vás už vyplnilo na OcÚ pri platení daní. Verte
mi prosím, že tieto údaje naozaj potrebujeme
a potrebujeme ich aktuálne a Vami overené.
Inak Vám totiž nevieme korektne, objektívne a
zodpovedne určiť poplatok za odpady na tento
kalendárny rok. To, že tieto údaje nemáme,
nám komplikuje prácu a Vás, ktorí v tomto
období prichádzate do pokladne OcÚ zaplatiť
miestne dane, zbytočne oberáme o Váš čas a
nie vinou pracovníkov obecného úradu.

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
Ak dovolíte, rád by som sa ešte vyjadril k situácii, týkajúcej sa využívania novovybudovanej miestnej kanalizácie. Odhliadnuc od faktu,
že sa tým jednoznačne zvýšila komfortnosť
bývania a v neposlednej rade aj cena nehnuteľností v obci, stále pretrváva akási, povedal
by som, „váhavosť“ niektorých spoluobčanov
sa ku kanalizačnej sieti pripojiť. Pochopiteľne,
za všetko sa platí. Máme doma prípojku na
verejnú vodovodnú sieť, prípojku na plyn, elektrinu, mnohí z nás telekomunikačnú prípojku,
satelit atď. – to všetko nám zvyšuje kultúru
a pohodlie bývania a to všetko aj jednoducho
niečo stojí.
Ale, buďme vecní – chápem, že počasie v
zimných mesiacoch neprialo stavebným prácam. Počet novopripojených domácností na
verejnú kanalizáciu sa výrazne nezmenil oproti jeseni predchádzajúceho roka. Ibaže, termín,
kedy budeme musieť dokladovať pripojenie sa
85% obyvateľov obce na kanalizačnú sieť sa
blíži. Dnešný stav je taký, že je napojených 823
domácností, čo predstavuje 2907 osôb ( 76,5%).
Hranicu 85% (3230 osôb) musíme dosiahnuť
k 30.6.2015.
Vážení spoluobčania, už niekoľkokrát som
zdôrazňoval, že nesplnený počet napojených
obyvateľov môže byť dôvodom pre ďalšiu
korekciu (o jej výške rozhodne MŽP SR, no
jej min. výška je 5%), ktorá by mohla mať pre

obec nedozerné následky. Verím však, že nič
takého nepripustíme! Preto všetkých, ktorí
zatiaľ nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu,
budeme rôznymi, možno nie vždy príjemnými, spôsobmi upozorňovať na túto povinnosť.
A práve v tejto súvislosti sme pred niekoľkými
dňami zaslali do domácností niektorých spoluobčanov výzvy na dokladovanie spôsobu likvidácie odpadových vôd a na predložení týchto
potvrdení budeme v záujme nás všetkých trvať.
Nerád, ale musím pripomenúť, že tu je priestor
pre uloženie pokuty do výšky 166,00 € a to aj
opakovane.
Samozrejme, nie je našim cieľom vyrubovať pokuty. Želáme si dosiahnuť stav, kedy
bude projekt verejnej kanalizácie dotovaný výraznou mierou prostriedkami EÚ, dokončený.
Som presvedčený, že práve takto to pochopia
všetci naši obyvatelia.
Ak som na začiatku spomínal jarné upratovanie, tak na záver tohto môjho príhovoru
k Vám mi dovoľte povedať nasledovné: v dňoch
15. a 16. mája. 2015 organizujeme veľké upratovanie v obci a v jej chotári.
Všetkých tých, ktorým aspoň trochu záleží na ochrane prírody, na našom životnom
prostredí a vzhľade našej obce, týmto pozývam
- príďte medzi nás. O organizačných podrobnostiach akcie Vás budeme včas informovať.

Oznam

nej žumpy vybudovanej v zmysle stavebného
povolenia.
2. Zneškodňovanie OV zo žumpy zabezpečuje
na vlastné náklady prevádzkovateľ žumpy, vyčerpaním a odvozom OV oprávnenou
osobou do miestnej ČOV a ich vypustením na
mieste na to určenom.
3. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť jej
vývoz minimálne 1-krát ročne. Pričom je
povinný na požiadanie prevádzkovateľa VK
alebo kontrolných orgánov obce preukázať
spôsob zneškodnenia OV dokladom. V prípade, že takýto doklad nebude preukázaný,
obec v zmysle § 77 ods. 1, písm. b vodného
zákona vyvolá jednanie na Obvodnom úrade ŽP z dôvodu podozrenia na vypúšťanie OV
bez povolenia.
4. Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať
si doklad o zneškodnení OV zo žumpy po dobu
minimálne jedného roka.
5. OV zo žúmp je zakázané vypúšťať priamo
do kanalizačnej siete, do vodných tokov,
miestnych rigolov a na vlastné či cudzie
pozemky.

Počnúc dňom 1.marca 2015 môžu majitelia
nehnuteľností, ktoré do dnešného dňa neboli
napojené na verejnú kanalizáciu, likvidovať odpadové vody zo žúmp cez ČOV Cabaj - Čápor.
Vývoz bude vykonávaný každý týždeň vždy vo
štvrtok v dopoludňajších hodinách. Vzhľadom
na technické možnosti ČOV je termín vývozu
potrebné dohodnúť s p. Alenou Sedlákovou na
obecnom úrade. Cena za vývoz 10m3 odpadových vôd je 25,00 EUR. Cena za čistenie odpadových vôd (stočné) je 0,732 EUR/m3.
Občania, ktorí majú svoje nehnuteľnosti
v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia, sú od platenia stočného oslobodení.

Upozornenie: Čl.5 VZN č. 1/2012
1. V miestach, kde nie je vybudovaná VK, resp.
napojenie nehnuteľnosti na kanalizačnú sieť
nie je technicky možné, je vlastník nehnuteľnosti povinný OV odvádzať do nepriepust-

Ing. Jozef Ligač
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Cabaj - Čápor, ktoré sa konalo dňa
23.3.2015 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo
volí
v prvom kole nadpolovičnou väčšinou hlasov
všetkých poslancov za hlavného kontrolóra
obce Cabaj-Čápor Bc. Oľgu Švihoríkovú

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Cabaj - Čápor, ktoré sa konalo dňa
24.3.2015 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
- Správu o hospodárení MŠ Cabaj-Čápor, časť
Cabaj 560, za rok 2014
- Správu o hospodárení MŠ Cabaj-Čápor, časť
Čápor 1274, za rok 2014
- Správu o hospodárení ZŠ Cabaj-Čápor, časť
Cabaj 197, za rok 2014
- Správu o hospodárení ZŠ Jána Domastu Cabaj-Čápor, časť Čápor 1085, za rok 2014
- Zmluvu o prenájme priestorov v KD Čápor
s nájomcom ID-games, s.r.o. Poľný Kesov
v zastúpení Jana Palková Cabaj-Čápor 487 na
deň 5.4.2015
- Zmluvy o poskytnutí dotácií č. 11/2015, č. 12/
2015 a 13/2015 centrám voľného času zriadené
mestom Nitra
- Výsledky inventarizácie majetku, záväzkov
a pohľadávok ku dňu 31.12.2014 v predloženom
rozsahu
- pre rok 2015 členov inventarizačnej komisie:
predseda: Ing. Beáta Illéšová, členovia: Ing.
Marta Dolníková, Alena Sedláková, Miroslav
Snovák
- pre rok 2015 členov vyraďovacej a likvidačnej
komisie:
predseda: Miroslav Snovák, členovia: Soňa
Kompasová, Iveta Ballayová, Emil Koppan
- zmluvu hudobnej skupiny „AMADEO“ v zastúpení HANYS s.r.o., zo dňa 10.3.2015
- výpoveď Zmluvy so Spoločným školským
úradom Jarok
- za člena do Komisie pre mládež, kultúru
a šport, sekcia kultúry, p. Evu Dankovú, bytom
Cabaj-Čápor č. s. 1493

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

- čerpanie rozpočtu rozpočtu za rok 2014 MŠ
Cabaj-Čápor, časť Čápor 1274, výdavky vo výške 76 199,79 €
- čerpanie rozpočtu za rok 2014 ZŠ Cabaj
- Čápor, časť Cabaj 197, výdavky vo výške
276 324,85 €
- čerpanie rozpočtu za rok 2014 ZŠ Jána Domastu Cabaj-Čápor, časť Čápor 1085, výdavky
vo výške 219 384 €
- čerpanie rozpočtu za rok 2014 ŠKD pri ZŠ
Jána Domastu Cabaj-Čápor, časť Čápor 1085,
výdavky vo výške 9 057 €
- čerpanie rozpočtu za rok 2014 ŠKD pri ZŠ
Cabaj - Čápor, časť Cabaj 197, výdavky vo výške
11 807,64 €
- čerpanie rozpočtu za rok 2014 ZŠS pri ZŠ
Cabaj - Čápor, časť Cabaj 197, výdavky vo výške
64 140 €
- žiadosť o prešetrenie miestnej komunikácie
v časti Podháj, občanov využívajúcich miestnu
komunikáciu, par. č. 666/64, 666/19 a stanovisko Komisie stavebnej, bytovej a životného
prostredia pri OZ Cabaj-Čápor
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k plneniu rozpočtu obce
- plnenie rozpočtu obce k 31.12.2014 a hodnotiacu správu k programovému rozpočtu
- Inventarizačný zápis z vykonania riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2014

doporučuje
- zaradiť miestnu komunikáciu v časti Čápor
(Spojovacia komunikáciu k ZŠ Jána Domastu
Cabaj - Čápor) medzi plánované rekonštrukcie
ulíc v obci Cabaj - Čápor
- žiadosť Ranč Nové Sedlo Cabaj - Čápor, časť
Fízeš vyriešiť v kompetencii starostu obce

odkladá
- žiadosť občanov osady Riegler, Cabaj - Čápor
po prerokovaní v Komisii stavebnej, bytovej
a životného prostredia pri OZ
- žiadosť ID-games, s.r.o. Poľný Kesov, v zastúpení Jana Palková Cabaj - Čápor 487 o prenájom KD na kultúrno-spoločenské podujatia
v roku 2015 po prejednaní v Komisii pre mládež, kultúru a šport, sekcia kultúry
- zmluvu o nájme reklamných plôch s fi rmou
MASLEN s.r.o. na budúce zasadnutie OZ

berie na vedomie
- čerpanie rozpočtu za rok 2014 MŠ Cabaj
- Čápor, časť Cabaj 560, výdavky vo výške
71 098,46€
6

Ing. Beáta Illéšová

Niečo
o daniach...
Vážení spoluobčania, nakoľko je platenie
daní a poplatkov už v plnom prúde, prinášame
Vám krátky článok o tejto problematike.
Občania, ktorí už boli v tomto roku platiť
daň z nehnuteľností, daň za psa alebo poplatok za komunálny odpad, zistili, že celý
proces platenia trvá akosi dlhšie, než to bolo
obvyklé v predchádzajúcich rokoch...
Čo sa deje za dverami referátu daní a poplatkov a prečo to tak dlho trvá?
Dovoľte mi prosím vysvetliť príčiny. V minulosti používala obec Cabaj - Čápor na evidovanie daní a poplatkov program KEO, ktorý už
bohužiaľ z dôvodu zastaranosti prestal spĺňať
potreby našej rozrastajúcej sa obce. Preto obec
od januára tohto roku prešla na nový program
URBIS, ktorý umožňuje podrobnú evidenciu
daní a poplatkov. Iste sa pýtate, ako je možné,
že to s novým programom trvá dlhšie ako so
starým? Je to preto, že v tomto programe je
zadefinovaná postupnosť krokov presne podľa
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov. Keďže Vás nechcem trápiť zbytočnými paragrafmi a citáciami zákona, pokúsim
sa to zhrnúť.
Program URBIS najskôr daň vypočíta a vydá
rozhodnutie (tzv. výmer), následne treba zadať
doručenku a až potom je možné z pokladne vydať príjmový doklad o úhrade daní a poplatkov.
V predchádzajúcich rokoch sa to robilo tak, že

Výzva
Obec Cabaj-Čápor a Komisia sociálnej
a zdravotnej starostlivosti pri OZ Cabaj-Čápor sa obracia na tých starších občanov,
ktorí potrebujú pomôcť vo svojej osamelosti,
nepriaznivej sociálnej situácii a zlom zdravotnom stave.
S dôverou sa na nás môžete obrátiť so svojimi starosťami bežného dňa, aby sme vedeli,

stačilo iba vypísať pokladničný doklad a daň či
poplatok uhradiť. Bolo to síce rýchle, ale tento
spôsob vybavovania nebol prehľadný, čo je pri
daniach dosť závažný problém.
Je ešte niečo čo predlžuje čas pri platení?
Áno, je to hneď niekoľko vecí. Jednou z nich
môže byť zlé zadanie údajov zo starého programu do nového. Vyžaduje si to nejaký čas, kým
sa zistí, kde nastala chyba, ktorú treba samozrejme odstrániť, čo tiež chvíľu trvá.
Ďalej to môžu byť chyby v daňových priznaniach, ktoré vznikli nesprávnym vyplnením.
Občania spravidla až pri platení prídu na to,
že majú zle zadané niektoré údaje v daňovom
priznaní, čo si opäť vyžaduje viac času, pretože to potom riešime na mieste a nezriedka je
potrebné urobiť zmenu v daňovom priznaní
a teda aj v programe.
Veľmi často sa stáva, že občania prídu zaplatiť poplatok za komunálny odpad, no ešte
stále nepriniesli formulár o odpadoch, ktorý
bolo treba doručiť na obecný úrad do konca
januára. Tento formulár je potrebný najmä
pre určenie platiteľa a ostatných poplatníkov
v domácnosti. Nakoniec ho predsa len musia
vyplniť, keďže na základe informácií z neho
zadávam údaje do programu URBIS a až následne môžem vypočítať poplatok za odpad, no
aznova to predĺži čas strávený na referáte daní
a poplatkov.
Chceli by ste niečo odkázať občanom?
Predovšetkým chcem občanom poďakovať
za trpezlivosť a do budúcnosti poprosiť možno
o trochu väčšiu spoluprácu (napr. ešte mnoho
občanov neprinieslo na obecný úrad tlačivo
o odpadoch).
Odpovedala Marta Dolníková
Referát daní a poplatkov
čo potrebujete a ako vám pomôcť. Informácie
sú pre nás dôležité pre rozširovanie sociálnych služieb zo strany obce.
Aj malá pomoc v domácom prostredí vám
uľahčí každodenný život.
Kontaktné osoby:
za obec - Andrea Korgová, tel. č. : 037/
7888403, mobil 0915 277 423,
za komisiu – Milan Kompas, mobil 0905 417
315, e-mail: milan.kompas@cabajcapor.sk;
môžete využiť aj schránku na budove OcÚ.

Prednostka OcÚ
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Dušan
PASTOR
Keď som sa prvýkrát stretla s pánom Dušanom Pastorom, to je už pomaly rok dozadu, spovedala som ho ako
predsedu organizačného výboru deviateho ročníka Výstavy vín Cabaj - Čápor.
Vtedy bol predovšetkým zapálený športovec, kolkár so všetkými naj a vinár,
člen Klubu priateľov dobrého vína Cabaj
- Čápor. Teraz má iný sociálny status, je
dôchodcom, ale aj poslancom obecného
zastupiteľstva, čo je pre mňa veľmi zaujímavým a milým prekvapením.
Moja prvá otázka pre Vás. Prečo poslanec?
Na to je jednoduchá odpoveď. Bol som oslovený a výzvu som prijal. Napriek svojej neskúsenosti, som sa rozhodol prepojiť šport
s prácou poslanca, a úprimne pomôcť svojimi
skúsenosťami a názormi pri zveľaďovaní obce.
Mojou poistkou v prípade, keď mám v hlave
„poslanecký galimatiáš“ sú moji kolegovia, už
zabehnutí poslanci obecného zastupiteľstva,
spolu problém prelúskame a posúvam sa čoraz
ďalej v spoznávaní tejto práce.
Aj my sa teraz posunieme. Urobíme si malú
exkurziu do poslaneckej kancelárie. Otvárame dvere a naskytol sa nám zaujímavý pohľad. Má pre vás, poslancov, význam ďalšie
fungovanie poslaneckej kancelárie?
Musím sa priznať, že poslanecká kancelária
ešte neprišla na pretras, nemám ani kľúč. Pri
tomto pohľade mám pocit, že slúži teraz skôr
ako skladisko zvyškov materského centra
a vzoriek kanalizačného materiálu. Jej oživenie
má význam, nebol by som rád, aby bola zbytočnou miestnosťou.
Aby tak nezívala prázdnotou, zostaneme tu
sedieť a budeme pokračovať v našom rozhovore. Okrem toho, že ste poslancom, ste
členom aj Komisie pre riešenie priestupkov,
sťažností a verejného poriadku.
Ja sám verím, že naše spojenie s Jankom Slížom a Petrom Brunaiom prinesie zaujímavé
výsledky. Okrem toho bežného schôdzovania
aj konkrétne riešenie rôznych situácií, občan je
totiž nevyspytateľný a dokáže vždy prekvapiť
a zaskočiť.
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Teraz ste mi nadhodili na smeč. Aký máte
názor na občanov, ktorí nie sú doteraz napojení na kanalizáciu?
Je to nezodpovedný a ľahostajný postoj, všetci
vieme ako nás tlačí termín, jún je za dverami
a obec musí preukázať 85 % napojenosť občanov. Hazardujú vlastným
zdravím a zdravím susedov,
keď týmto nebezpečným odpadom hnoja svoje trávniky
a vypúšťajú tento „sajrajt“ do
záhrad a opustených pozemkov a oráčin. Tí odvážnejší, za
bieleho dňa, tí menej odvážni,
pod rúškom tmy... Ospravedlňujem sa za tento slangový
výraz, ale ostrosť výrazu je
podľa mňa na mieste. Situácia
je vážna, musíme presvedčiť
nenapojeného občana, aby sa
napojil, inak sa naša obec dostane nad ďalšiu
ekonomickú priepasť.
Aký navrhujete postup?
Najskôr obsielky do domácností, s cieľom
úradného predvolania občana. Pred samotnou represiou samozrejme uprednostňujem
konkrétne s občanom pohovoriť a presvedčiť
ho. Som však pripravený pomôcť, hoci som si
vedomý, že je to nevďačná úloha, ale s jasným
cieľom. V každom prípade to so strany obce
vyžaduje premyslený postup.
Tému nakladania s odpadmi ešte neopustíme. Ľudia sa učia separovať, majú doma
farebné nádoby myslím, že to spĺňa svoj
účel. Ale problémom sa ukazuje čoraz viac
bioskládka na bývalej farme PD Cabaj - Čápor, v časti obce Čápor. Ja sama sa nebojím
po osobnej obhliadke povedať, že nám pod
rukami a nekontrolovateľne rastie čierna
divoká skládka.
Ja som za zachovanie bioskládky, samozrejme
nie v dnešnej podobe čistého chaosu a „bordelu“. Hnedé kontajnery sú určené totiž len pre
malý bioodpad. Riešenie tohto problému je
veľmi zložité a privítal by som čo najrýchlejšie rokovanie s predsedom PD Cabaj - Čápor,
pretože sa bojím, že je to nad sily obce. V hlave však už dlhšie nosím riešenie pre zberný
dvor na OcÚ. Nebolo by to ani tak finančne
náročné. Pevný základ, oddelené, zastrešené
a uzatvorené boxy pre jednotlivé druhy odpadov. Samozrejmosťou by mal byť prístup len
v určených hodinách, najlepšie v stredu, kedy

PREDSTAVUJEME NOVÝCH POSLANCOV
sú predĺžené úradné hodiny a každú druhú
sobotu v mesiaci.
Čas nás už pritlačil, dosť bolo všade prítomného odpadu, nechajme si nejaké témy
v zálohe pre budúce stretnutie.
Ďakujem za rozhovor.

Už len zamyslenie na záver.
Zatvorili sme dvere poslaneckej kancelárie
a cestou domov sme sa ešte zastavili pri zadných dverách OcÚ, ktoré smerujú na dvor. Obidvaja sme sa zhodli, že ten pohľad nie je pekný
a určite ani výhľad z okna o poschodie vyššie.

Andrea Korgová
INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Vážení občania obce Cabaj - Čapor!
Dovoľte mi, aby
som po šiestich rokoch
vo funkcii hlavného
kontrolóra obce Cabaj
– Čapor opäť využila
možnosť predstaviť sa
Vám prostredníctvom
časopisu obyvateľov
obce Cabaj – Čapor.
Moje meno je Bc. Oľga
Švihoríková, rod. Mráziková. Som prvorodenou dcérou z piatich detí rodičov Tatiany
Mrázikovej a Petra Mrázika. Trvalé bydlisko
mám síce v obci Jarok, ale žila a vyrastala som
v obci Cabaj – Čapor, ktorá bude stále mojim
domovom. Od roku 2010 pracujem ako účtovníčka ekonomického oddelenia fi rmy, ktorá sa
zaoberá výrobou a predajom nábytku. Zároveň
od roku 2009 vykonávam funkciu hlavného
kontrolóra obce Cabaj – Čapor. Momentálne
študujem na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre, Filozofická fakulta – magisterský stupeň študijného odboru Etická expertíza a etické poradenstvo. Som vydatá. Mám 12-ročného
syna Martina a 8-ročnú dcéru Miroslavu.
Dňa 23.03.2015 som bola opäť zvolená
nadpolovičnou väčšinou poslancov obecného
zastupiteľstva do funkcie hlavného kontrolóra
obce Cabaj – Čapor od 01.04.2015 na funkčné
obdobie 6 rokov. Ako hlavný kontrolór plním
funkciu kontrolného orgánu obce, zároveň som
však aj zamestnancom obce. Práva a povinnosti hlavného kontrolóra sú vymedzené v Zákone
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., ale
aj v Zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v z.n.p. Na hlavného kontrolóra ako na zamestnanca obce sa vzťahujú
všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho
zamestnanca.
Mojou úlohou je podľa Zákona o obecnom
zriadení č. 369/1990 Zb., § 18 d, ods. 1 vykonávanie kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti,

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení
a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva
podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola
dodržiavania všeobecne záväzných predpisov
vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola
plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými
predpismi.
Kontrole podľa § 18 d, ods. 2 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. podlieha
a) obecný úrad
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú
s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok
obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu
dotýkajúcom sa tohto majetku
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu
obce účelové dotácie alebo návratné finančné
výpomoci, či nenávratné fi nančné výpomoci
podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
Okrem kontroly vykonávanej v rozsahu
ustanovenia § 18 d je mojou úlohou predkladať
obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov
návrh plánu kontrolnej činnosti, predkladať
odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce
a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve, predkladať správy o výsledkoch kontroly priamo
obecnému zastupiteľstvu, spolupracovať so
štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo
štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych
fondov Európskej únie a vybavovať sťažnosti ak
tak ustanovuje osobitný zákon. Rovnako som
povinná vykonať kontrolu, ak ma o to požiada
obecné zastupiteľstvo. Ako hlavný kontrolór
sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
zúčastňujem s hlasom poradným, môžem sa
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zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Počas môjho predchádzajúceho funkčného
obdobia som sa stretla so situáciou v obci, ktorá nie je tak častá a to: inštitútom hospodárenia obce v ozdravnom režime. Ozdravný režim
obvykle predchádza zavedeniu nútenej správy.
Úlohou hlavného kontrolóra v tomto režime
je schvaľovanie každého použitia finančných
prostriedkov obce a zároveň predkladanie písomných správ k návrhu ozdravného režimu,
stanovísk ku každej mesačnej správe starostu
o plnení ozdravného režimu a písomné stanoviská k celkovým výsledkom plnenia ozdravného režimu , vrátane plnenia ozdravného rozpočtu a stavu záväzkov. Súčinnosť obecného
zastupiteľstva, starostu a hlavného kontrolóra
bola v tomto režime veľmi dôležitá. Rovnako
dôležitým bolo i stanovisko hlavného kontrolóra o skončení hospodárenia obce v ozdravnom
režime, ktoré bolo predložené ministerstvu
financií. Taktiež sa hlavný kontrolór vyjadruje
i k prijatým návratným zdrojom fi nancovania .
V záujme zvýšenia odbornej kvalifi kácie
som počas predchádzajúceho funkčného
obdobia absolvovala školenia ku kontrolnej
činnosti a taktiež vzdelávací kurz „Kontrolná
činnosť v samospráve – I. stupeň“, ktorý bol
zavŕšený osvedčením o získanom vzdelaní
s celoštátnou platnosťou.

Úvaha
ku Dňu matiek
Blíži sa máj, mesiac lásky a preto nepochybne do neho patrí druhá nedeľa, kedy
oslavujú svoj deň naše mamičky – zásobárne
lásky.
Každý človek niekde svoju matku má a vie
čo pre neho znamená. Urobme si z toho dňa
skutočný sviatok, so všetkou úctou čo mu náleží. Keď vieme spropagovať Valentína, MDŽ,
pripomeňme si aj tento deň, aspoň telefonátom alebo kytičkou. Žiadna matka nečaká, čo
jej prinesieme, ale keď sa stretnú pohľady, má
všetko prečítané aj bez slov, lebo materinské
puto sa netrhá pupočnou šnúrou, ale zostáva
naveky medzi deťmi a matkami. Vyprosujme
si a nielen v tento deň, aby sme mali na Slovensku dobré a statočné matky, ktoré používajú pri všetkom jedinečný cit ,,materinskú
lásku“. Keď perie s materinskou láskou, to je
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Pri výkone funkcie hlavného kontrolóra ponúkam do ďalšieho funkčného obdobia svoje
6-ročné skúsenosti v oblasti kontrolnej činnosti v samospráve, spoľahlivosť, dôveryhodnosť,
zodpovednosť, cieľavedomosť, vysoké pracovné nasadenie, samozrejme i objektívnosť,
politickú nezávislosť a nestrannosť. Naďalej sa
chcem odborne vzdelávať v kontrolnej činnosti. Vynaložím maximálne profesionálne úsilie
pri príprave, výkone a realizácii kontrolnej činnosti. Verím, že i naďalej budú pretrvávať pri
výkone funkcie korektné vzťahy medzi poslancami, zamestnancami, starostom a hlavným
kontrolórom navzájom, ako aj medzi zamestnancami kontrolovaných subjektov. Cieľom
nás všetkých by mal byť jeden ucelený riadiaci,
rozhodovací a kontrolný systém v obci, ktorý
bude slúžiť Vám - občanom. Práve preto by pri
riadení, rozhodovaní a kontrole mal prevládať
verejný záujem nad záujmom osobným.
Na záver chcem poďakovať 9 poslancom
obecného zastupiteľstva, ktorí ma svojim hlasovaním posunuli ďalej, ďakujem aj dvom poslancom, pre ktorých som favoritom nebola, no
v neposlednom rade chcem poďakovať mojim
rodičom, deťom, súrodencom a všetkým, ktorí
ma v kandidovaní podporovali.

Marec
mesiac knihy
V marci viac ako inokedy hovoríme
o knihách, knižniciach, spisovateľoch. Pri
príležitosti mesiaca knihy sme zorganizovali besedu v spolupráci zo základnými
školami v kultúrnom dome v Čápore.
Stretli sme sa s historikom a spisovateľom pánom Emilom Vontorčíkom autorom
knihy ,,Nitrianske inferno“. Pozvanie prijala
aj pani Marta Brunaiová, ktorá z uvedenej
knihy prečítala úryvok ,,Svadobné šaty“. Kniha
je o bombardovaní Nitry a okolitých obcí. Pán
Vontorčík vysvetlil žiakom, čo to inferno znamená, a že kniha je napísaná na základe skutočných udalostí. Žiaci so záujmom počúvali,
a potom sme sa o prečítanom porozprávali a
popozerali si prinesené materiály. Aj keď je to

vzdialená história, a dnešným mladým ľuďom
to už mnoho nepovie, nesmieme na ňu zabúdať, a neustále si ju musíme pripomínať či už
v škole alebo na takýchto akciách.
Ďakujem pánovi Vontorčíkovi za to, že sa
s nami podelil o vlastné skúsenosti, pani Marte
Brunaiovej za prečítanie úryvku a žiakom za
ich pozornosť a účasť. Na záver sme sa ešte
spolu odfotili na pamiatku.
–IB-

Bc. Oľga Švihoríková
Hlavný kontrolór obce Cabaj - Čapor
e-mail: hlavnykontrolor@cabajcapor.sk
pre prádlo najlepšia aviváž. Keď varí z láskou,
to je najlepšie dochucovadlo. Keď karhá z láskou, to je najlepšia poučka. Ale nezamieňajme
si lásku s materializmom. Láska je nehmotná,
je to obrovský cit, ktorý lieči, hory prenáša, ale
pri nesprávnom používaní ničí. Nemusíme
o každej mamičke alebo babičke písať knihu
ako Božena Nemcová, lebo každý má tú svoju
zapísanú okrem rodného listu ešte aj v srdiečku. Je na matkách samotných, akými písmenami sa tam zapíšu. Na matky je kladená veľká
zodpovednosť, sú základnou bunkou rodiny.
Škola učí, ale vychováva rodina. Možno preto
sa dnes mladí nechcú vstupovať do manželstva a zakladaťsi rodiny. Tlačí ich zodpovednosť alebo pohodlnosť? Matky si musia byť
isté, že čo pre deti obetovali, to sa im nikdy
späť nevráti, ale môžu spokojne sledovať ako
sa ich vynaložené úsilie, čas a láska posúva
ďalej z generácie na generáciu.
Prajeme mamám a starým mamám, nielen 10-teho mája, ale po celý rok, veľa zdravia,
šťastia a materinskej lásky na rozdávanie.
-emo-

Milý kamarát - kamarátka ,
srdečne ťa pozývam na naše detské eRko
stretká, ktoré sú v sobotu o 14:30 v Kultúrnom
dome Čápor. Môžeš s nami zažiť mnoho dobrodružstiev, priateľstiev, výletov alebo táborov,
môžeš sa niečo nové taktiež naučiť a dozvedieť. Neváhaj a pridaj sa k jednej z najväčšej
komunít detí na Slovensku. Neváhaj a staň
sa eRkárom/ eRkárkou. Môžeš sa tiež opýtať
mmnohých detí z našej farnosti (obce) aké
majú skúsenosti s eRkom, keďže eRko je v našej
farnosti (obci) už viac ako 15 rokov.
Milí rodičia, eRko- HKSD Hnutie kresťanských spoločenstiev detí patrí medzi najväčšie

organizácie na Slovensku, ktoré má dlhoročnú
skúsenosť v organizovaní stretiek pre deti, táborov, výletov, neformálneho vzdelávania, aktivít ako Misijná púť detí, Dobrá novina a iné.
Chceme Vám ponúknuť možnosť voľnočasových aktivít pre vaše deti. Je to možnosť ako
im ukázať nové veci. Chceme ich naučiť novým
zručnostiam v hesle „Rozhýbme svet dobrom“
ktoré je tohtoročnou témou eRka.
Ak máte nejaké otázky o našich stretkách
a našej organizácii, môžete ma kontaktovať na
mail: erko.cabajcapor@gmail.com.

Tomáš Teľuch ,
ZOF Cabaj- Čápor
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II. svetová vojna začala 1.
septembra 1939 útokom Nemecka na Poľsko. Trvala šesť rokov,
jej boje prebiehali v Európe,
Ázii, aj Afrike, na území viac
ako 40 krajín a zapojilo sa do
nej 61 štátov aj z ďalších dvoch
obývaných kontinentov Ameriky
a Austrálie. V porovnaní s I. svetovou vojnou bola prvou naozaj
svetovou vojnou. Počas šiestich
rokov jej trvania zomrelo na
oboch bojujúcich stranách 49
miliónov civilistov, 24 miliónov
vojakov, mužov, žien, ale aj detí.
Boli zničené celé mestá a spôsobené nevyčísliteľné škody na
majetku a kultúrnom dedičstve ľudstva.

70-výročie
oslobodenia
obce
Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia
našej obce, sa prihovoril pri pamätníku SNP
zúčastneným občanom starosta obce týmito
slovami:
,,Milé dámy, vážení páni!
Vítam Vás a ďakujem všetkým
Vám, ktorí ste prijali pozvanie
a prišli ste sem k pamätníku
SNP. Som rád, že môžem medzi
nami privítať pána Jozefa Havla,
predsedu Oblastného výboru slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Nitre, a že medzi nás
prišli aj niektorí poslanci OZ.
Dnes sme sa tu stretli, aby
sme si pripomenuli udalosti spred
70 rokov, uctili si tých, ktorí sa o
ne akoukoľvek mierou zaslúžili
a zároveň si uvedomili význam
týchto udalostí pre dnešné dni
a ich odkaz pre našu budúcnosť.
V týchto dňoch je to 70 rokov,
kedy boli oslobodené naše obce
12

Cabaj a Čápor. Dni a chvíle kedy sa pre našich
občanov skončila II. svetová vojna .
My, ktorí máme to šťastie, že nepoznáme a snáď si ani nevieme predstaviť čo
všetko sa skrýva za slovíčkom „vojna“, koľko
ľudskej bolesti, smútku, sĺz, krívd, preliatej
krvi, duchovných i materiálnych škôd a koľko
ľudských životov stála tá posledná II. svetová
vojna, dodnes najväčší a najrozsiahlejší ozbrojený konfl ikt v dejinách ľudstva, si touto malou slávnostnou chvíľkou pripomíname tieto
udalosti a vzdávame úctu tým, ktorí pre tieto
chvíle obetovali svoje životy.

To čo sa v rokoch II. svetovej vojny dialo na
území Slovenska, výrazne ovplyvnilo podpísanie Mníchovskej dohody 29.9.1938 medzi Nemeckom, Talianskom, Anglickom a Francúzskom. Vyhlásením Slovenského štátu 14.3.1939
bolo síce oddialené priame zapojenie sa Slovenska do II. svetovej vojny, no jeho nová vláda
sa po jeho vyhlásení pridala k Hitlerovskému
Nemecku, a tým sa Slovensko zaradilo k jeho
fašistickým prisluhovačom. Bezprostredné
vojnové udalosti sa územia Slovenska dotkli
až pred 29. augustom 1944 po príchode nemeckých okupačných vojsk. Naplno zasiahla II.
svetová vojna naše územie až vypuknutí SNP,
ktoré očistilo meno Slovenska a zaradilo ho
k štátom bojujúcim proti fašizmu.
Keď 6.10.1944 1. Československý armádny
zbor po 80 dňoch ťažkých bojov v Duklianskom priesmyku, prekročil spolu s Červenou
armádou naše hranice, začalo sa postupné
oslobodzovanie Slovenska a vytúžený koniec
vojny sa pomaly priblížil aj k nášmu kraju.
V kronikách by sme z týchto dní našli aj tieto
informácie:
„Sovietske jednotky po ťažkom boji pri obci
Urmín 28.3.1945 oslobodili Šalgov a prieskumné
jednotky 29.3. zahájili útok na Cabaj.
Útočiace sovietskej jednotky boli zastavené
delostreleckou a guľometnou paľbou a protiútokom nemeckej pechoty podporovanej niekoľkými tankami, a boli nútené ustúpiť do východiskových pozícií na západnom okraji Šalgova.
Po doplnení streliva jednotky Červenej armády
ráno 30. apríla 1945 za podpory delostrelectva
zahájili útok na Cabaj a Čápor.

V popoludňajších hodinách dňa 30. marca
1945 boli obe obce slobodné“.
Koľko bolo padlých a zranených sovietskych
vojakov pri oslobodzovaní našich obcí sa nezistilo. Našťastie, oslobodzovacie boje si nevyžiadali
žiadne obete v radoch občanov našich obcí.
Naši občania ihneď po prechode frontu začali odstraňovať škody, ktoré im spôsobila vojna.
Netrpezlivo pritom čakali na návrat svojich
najbližších, ktorých vojnové udalosti zaviali na
rôzne strany.
Okrem poškodenia rímskokatolíckeho kostola v Cabaji decembrovým bombardovaním, rekviráciou koní a povozov nemeckými jednotkami,
bol bojovou činnosťou sovietskych a nemeckých
jednotiek poškodený majetok 238 občanov Cabaja a 59 občanov Čápora, škody boli vyčíslené na
sumu 14 300 slovenských korún.
Vojna pre našich občanov skončila, nastal
čas obnovy zničenej krajiny a mierového života.
Vážení prítomní, 70 rokov života v slobodných a mierových podmienkach nám oprávnene dáva pocit a istotu spokojného života. Pokoj
a mier sa stal pre nás prirodzeným a samozrejmým, no aj súčasné dianie vo svete, ale aj
v blízkosti našich hraníc nás denne presviedča
o tom, že nič nie je ani prirodzené a ani samozrejmé. A mier je veľmi krehký. Takéto stretnutia nám túto skutočnosť pripomínajú a nedajú
zabudnúť. Nech sú udalosti spred 70 rokov pre
nás mementom, aby sa krutosť vojnových udalostí už nikdy nezopakovala.
Ďakujem za vašu účasť!“
Na záver sa zúčastneným občanom slovami
básnika, prihovorila žiačka 8. ročníka ZŠ Cabaj
Jarka Ráczová.
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nadšenie, radosť v dušiach a očiach. Deti až
po seniorov sviatočne oblečení, či do teplákov a škarbalí, sa hrnuli do Illéšovej krčmy.
Z hlásnej trúby, ktorá bola na streche dodávky
Škoda Tudor sa zatrúbilo a hlavný aktér Jozef
Friedrich vyberal vstupné. Za starej meny pri
vysokej inflácii to bolo síce ťažšie, preto po
mene v roku 1953 si pán kinomajster stúpil do
dverí, oprel sa rukou o veraje dverí. Kto prešiel

Kultúrny
život v obci
V polovici päťdesiatych rokoch minulého
storočia sa mládež schádzala v miestnej jednote JTO Sokol. Predsedom bol Ľudovít Kĺbik.
Každú nedeľu organizovala športové popoludnie. V roku 1957 za réžie Júliusa Ligača sa zahrala divadelná hra „Statočný valach“. Za réžie
Marty Mravíkovej sa zahralo detské divadielko
„Detvanček hopsasa“.
V roku 1958 TJ Sokol usporiadal futbalové
zápasy a tanečné zábavy.
Kultúrny život začal oživovať...
Obecná knižnica mala viac čitateľov. Do obce začalo chodiť viac
časopisov. Okresná osvetová beseda
každý mesiac usporiadala putovné
kino, škola každý týždeň pri slávnostných príležitostiach fi lmové
predstavenie s vlastným fi lmovým
aparátom. Od roku 1955 sa fi lmy
premietali dvakrát do týždňa.
V roku 1957 zo strany štátu prišla
ponuka stavania nového kultúrneho
domu pri čáporskom kostole. Veľa
občanov sa zapojilo do tejto stavby.
Najviac sa pričinili miestni murári:
14

Michal Kolenčík, Jozef Arpáš, Ivan Domasta,
Michal Kelner, Ján Strihula, Jozef Vicena, Jozef
Kochan ml. a ďalší. Vyštrkovali sa aj cesty vo
vedľajších uličkách.
V roku 1965 bola na kultúrnom dome odhalená pamätná tabuľa občanom padlým v 2.
svetovej vojne. V roku 1968 sa kultúrny dom
oplotil.
V školskom rok 1958/1959 škola zakúpila
prvý televízor. Každú stredu a nedeľu sa žiaci
predpoludním pod dozorom učiteľa Vladimíra
Jančušku zúčastňovali televíznych programov
pre deti.
Keď z ampliónu po dedine zazneli piesne:
Krásne je v Tatrách, V Kopčanskom rybníčku
tri ružičky stoja - celá dedina bola na nohách.
Deti kričali: „Kino prišlo, kino...“ Zavládlo

pod ruku, platil vstupné jednu korunu a kto
nad ruku, dve koruny. Začiatok predstavenia
sa niesol v hrobovom tichu a za nesmierneho
rachotu kinoaparátu sa míňali prvé obrázky.
Obecenstvo s nadšením sledovalo dej. Len
milenci - tá zvláštna sorta publika, držiac sa
pevne za ruky, v šere prežívali vlastné chvíle
lásky a opojenia.

Juliana Brezinská

Urbánkov chodníček

Kamenný
chodníček
Ferko Urbánek (*1859 – †1934) dramatik,
prozaik, básnik, autor vyše 50 divadelných hier
s ľudovovýchovným a národnobuditeľským
poslaním, ktoré dodnes hrajú predovšetkým
ochotnícke divadlá. A práve jedno jeho dielo
,, Kamenný chodníček“ naštudovali a k nám
prišli predviesť, už dobre známi ochotníci Divadlo na Podvalku z Veľkých Loviec. Navštívili
nás už po štvrtý krát. Sú zohratá partia, vidieť
na nich, že ich divadlo baví, hrajú presvedčivo,
v dramatických zápletkách sa zalesklo nejedno
oko diváka. Za svoje výkony boli odmenení burácajúcim potleskom, hodným ozajstných profesionálov. Ale hlavne, čo nám v tejto dobe dosť
chýba, mal príbeh šťastný koniec, keď horúca
láska roztopila skaly na chodníčku a obmäkčila aj srdce tvrdého gazdu. Ľudia odchádzali
oddýchnutí, potešení a dobre naladení. Ďakujeme divadelníkom z Veľkých Loviec, že rozdávajú ľuďom z okolitých dedín radosť a šíria
slovenskú kultúru. Prajeme im veľa vďačných
divákov. Sľúbili, že o rok prídu znova s ďalšou
hrou. Tešíme sa.

emo

Po chodníčku zarúbanom
zakráda sa tajne,
Adamovi po Evičke jeho srdce prahne.
Stretajú sa na pol ceste do mlyna,
tajiť sa to nedá - vie to celá dedina.
Gazda šípi dáku zradu,
podoprel si preto bradu.
Úpenlivo pritom húta,
dostať syna do chomúta.
Zamotal sa v svojej sieti,
Evkin úsmev deň rozsvieti.
Pretože je za nevestu prijatá,
svadba bude pre istotu dvojitá.
15
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Fašiangy
Po Troch kráľoch až do Popolcovej stredy
prichádza ďalšie obdobie zábav a plesov ,,Fašiangy“. Je to obdobie bohaté na kalorické jedlá, pretože pred pôstom sa treba dobre najesť.
Tak to bolo zaužívané už u našich predkov,
ktorí žili a stravovali sa striedmo, ale počas
fašiangov bolo dovolené dobre sa najesť. Piekli
sa šišky, fánky, pampúchy, robili sa zabíjačky
so všetkými špecialitami, organizovali sa
maškarné plesy a pochôdzky v maskách po domoch. Niektoré tradície pretrvávajú dodnes.
V našom veku nám už tie plesy a zábavy až
tak nechýbajú. Práve preto, sme si na fašiangovom posedení v klube pochutili na šiškách
a fánkach.
Zaspomínali sme si na tento čas aký býval
za našej mladosti, aké vtedy boli zvyky a obyčaje. Nechýbali ani vtipy a veselé piesne.
V dobrej nálade sme sa pobrali domov.
Výbor ZO ZZP

Výročné
zhromaždenie členov
Rok rýchlo uplynul a prišiel čas zhodnotiť
činnosť organizácie za rok 2014. Zišli sme sa
11. marca v KD Čápor na VZČ ZO ZZP. Účasť
bola veľmi dobrá. Rokovanie prišiel pozdraviť
aj folklórny súbor Cedronček pod vedením
pani učiteľky Blatnickej. Ich vystúpenie nám
pripomenulo jarné hry nášho detstva. Ďakujeme za zážitok. Zavítali medzi nás aj hostia: p.
Bakytová predsedníčka KS-NR, podpredsedníčka KS a členovia výborov ZZP z okolitých
obcí. Činnosť organizácie bola hodnotená
kladne ako i plán na rok 2015, ktorý bol VZČ
schválený. Nezabudli sme ani na našich jubilantov, ktorých sme obdarili malým darčekom
a spevácka skupina Nádej im, ale i všetkým
prítomným svojim vystúpením urobila dobrú
náladu a vytvorila príjemnú atmosféru.
No a na záver sme sa potešili dobrému
občerstveniu, za ktoré ďakujeme sponzorom:
Ing. J. Ligačovi, Ing. J. Lušňákovi, p. Ľ. Holecovi,
p. I. a J. Šilákovi, p. Marcele Dolešovej a rodine
Turbekovej.
V neposlednom rade ďakujeme pani Irenke
Kubáňovej, ktorá nám s rodinou a priateľmi
navarila chutný guláš. Všetci sme sa spokojní
rozišli domov.
Výbor ZO ZZP
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Jednota dôchodcov..,
čo sme robili...
Začiatkom nového roku, tak ako každý rok,
tak aj tento rok, sme sa pripravovali na hodnotiacu členskú schôdzu ZO Jednoty dôchodcov
Cabaj - Čápor.
Členská schôdza sa konala 8.2. 2015, kde
sme hodnotili prácu a našu činnosť za rok
2014. Keďže tento rok bol aj rokom volebným,
sústredili sme sa na voľby výboru. Ďakujeme
našim členom, že prejavili svoju dôveru aj naďalej existujúcemu výboru.
Pozvanie na našu členskú schôdzu prijali
aj naše dve spevácke skupiny Úsmev a Nádej,
ktorí svojim vystúpením potešili našich seniorov. Zároveň im touto cestou srdečne ďakujem.
Poďakovanie patrí aj pánovi starostovi Ing.
Jozefovi Ligačovi a pánovi Vargovi za ich sponzorský príspevok.
Od januára sa naše členky pravidelne schádzajú v piatok v kultúrnom dome aby si zacvičili jogu a pilates. Veľmi nám to pomáha a vždy
sa na cvičenie tešíme.
V mesiaci marci sme navštívili divadelné
predstavenie ,,Cyrano z Bergeracu“ v Nitre
a divadelné predstavenie ,,Najstaršie remeslo“
v Bratislave.
ZO JDS Cabaj-Čápor
Predsedníčka

Ing. Ľudmila Danková

POZÝVAME VÁS
AKZ v spolupráci s Komisiou pre
mládež, kultúru a šport pozýva všetkých
priaznivcov dychovky ale aj ostatných na
nedeľné popoludnie,

NEDEĽA PLNÁ HUDBY,
s dychovou hudbou Krojovanka
z Križovian, ktorá má rôzny
hudobný žáner.
Podujatie sa uskutoční
v nedeľu 24. 5. 2015 o 17,00 hod. v
kultúrnom dome Čápor.
Vstupné 3 €, lístky budú aj v predpredaji.
Bližšie informácie na tel. č.:
0915 277 425

Poďakovanie
dobrovoľným
darcom krvi
Silným článkom v reťazi humánneho
poslania červeného kríža, okrem množstva
ďalších aktivít, je darcovstvo krvi. Darcovia
krvi svojimi činmi sú toho svedectvom. Vždy
sa dá na nich spoľahnúť a sú mnohokrát poslednou nádejou na uzdravenie, či záchranu
ľudského života.
Aj 5. marca 2015 sa stretli dobrovoľní darcovia z našej obce, aby opakovane, niektorí
prvýkrát, ticho a bez ovácií odovzdali kus
seba, s jedinou pohnútkou, pomôcť trpiacemu
bez nároku na odmenu. Ochotne vystreli
svoje ruky, aby z nich vytiekla vzácna, ničím
nenahraditeľná červená tekutina, dôležitá pre
záchranu iného človeka, ktorý nemá dosť síl,
aby sa vrátil z hranice, na ktorej zaniká to najdôležitejšie – ľudský život.
V tento deň sa dobrovoľného darovania
krvi zúčastnili nasledovní darcovia z našej
obce: Müllnerová Iveta, Korgo Gabriel, Ing.
Hurťáková Katarína, Skovaj Anton, Ballayová
Iveta, Stratená Iveta, Vachulíková Jana, Majtánová Michaela, Dičerová Jana, Ing. Lucia Katrenčíková, Szabo Štefan, Ing. Katrenčík Štefan,
Brunai Rudolf, Hurťák Dušan.
Ako prvodarkyne sa odberu krvi zúčastnili
pani Dičerová Jana a Ballayová Iveta.
Na stretnutie darcov krvi bol v tento deň
pozvaný aj nový nositeľ Zlatej plakety profesora MUDr. Janského pán Štefan Szabo, aby prijal
poďakovanie a vecný darček od starostu obce
a podpisom do pamätnej knihy sa stal vzácnym občanom našej obce.
K poďakovaniu sa pripojili zástupcovia MS
SČK a ostatní prítomní darcovia krvi.
Všetkým vám, vážení darcovia krvi patrí
úprimné poďakovanie za najvyšší akt ľudskosti, za prejav spolupatričnosti. Prajem vám pevné zdravie, spokojnosť a pohodu. Vďaka a úcta
všetkým vám – mnohonásobným darcom krvi.
Dovoľte mi prosím, aby som sa v činnosti
dobrovoľného darcovstva krvi vrátila do roku
2014.
V roku 2014 sme dvakrát organizovali
hromadný odber krvi. Odberu sa zúčastnilo 48
darcov. Do akcie získavania dobrovoľných darcov krvi a organizovania odberov sa zapojilo
osem dobrovoľníčok MS SČK.

V našej obci evidujeme 165 darcov s oceneniami:
Medailu Dr. Kňazovického: 2 darcovia (najvyššie ocenenie)
Diamantovú Plaketu Dr. Janského: 6 darcov
Zlatú Plaketu Dr. Janského: 36 darcov
Striebornú Plaketu Dr. Janského: 41 darcov
Bronzovú Plaketu Dr. Janského: 80 darcov
Počet darcov, ktorí ocenenia ešte nemajú,
ale sú aktuálnymi darcami sa pohybuje okolo
80.
Zaznamenali sme aj niekoľko prvodarcov.
V roku 2014 US SČK v Nitre ocenil nasledovných darcov:
Zlatá Plaketa profesora Dr. Janského:
Szabo Štefan
Strieborná Plaketa profesora Dr. Janského:
Snováková Andrea
Velčický Michal
Čurgaliová Slávka
Bronzová Plaketa profesora Dr. Janského:
Klačan Martin, Hurťák Dušan, Bc. Šveda Jaroslav, Bc. Moravčíková Valéria, Bc. Valovič
Marián, Blažek Ľubomír, Koppan Vladimír,
Vachulíková Jana
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Objavovanie
v neznámej
krajine
Mauglí vlčie mláďa a jeho priatelia
Pre menšie deti je skauting veľká hra. Hra
v ktorej sa stanú Mauglím, vlčím mláďaťom,
ktorý je stratený vo veľkej džungli. Našťastie
nájde nových priateľov, ktorí mu na ceste pomáhajú a rozvíjajú všetky stránky jeho osobnosti. Preto v tomto príbehu ho sprevádza silný
leopard Baghíra, vynaliezavý had Káa, verný
a milujúci mungo Rikki-Tikki-Tavi, pomáhajúci tuleň Kotik a Múdry Balú. Všetci na vlčiackom chodníku učia deti nové veci a dávajú
rôzne úlohy. Máme tu veľmi živú družinu vĺčat
Čierny rytieri a maličkú družinku Koníky.

Neznáma krajina
Skauti prechádzajú stupňami napredovania. Družinka skautiek prechádza skautským
programom Neznáma krajina. Neznámou krajinou nie sú len neprebádané územia. Pri plnení
rôznych úloh objavujú nové veci, rozvíjajú silu,
zdravie a schopnosť prežiť v prírode. Zdokonaľujú svoj charakter a upevňujú priateľstvá.

Deň sesterstva
Je medzinárodný deň všetkých skautiek
a oslavuje sa 22. februára symbolicky v deň
narodenín zakladateľa skautského hnutia,
lorda Baden-Powella a jeho manželky Olave.
Na narodeniny je zvykom sa obdarovať, alebo
sa dobre zabaviť. My sme sa tiež dobre zabavili
rôznymi hrami a súťažami.

všetkých všetko bolelo a tak sa minulo niekoľko metrov obväzu. Oheň je dobrý sluha, ale zlý
pán a tak v každom meste a aj obci musel byť
dobrovoľný hasičský zbor. Verte aj v tej našej
bol. Síce už nie je ale rôzne hasičské „pamiatky“
v hasičskej zbrojnici tu po ňom ostali. Najviac
radosti asi urobili hasičské prilby, ktoré sme si
vyskúšali.

Deň narcisov
Je to jediná verejnoprospešná zbierka ligy
proti rakovine a tento rok sa konala už po 19-ty
krát. 27. marca zaplavili žlté narcisy mestá
a obce, ktoré dobrovoľníci rozdávali. Prvý krát
sa skauti z nášho oddielu tiež zapojili do tejto
akcie. S pokladničkou v rukách a s odznakmi
narcisov najskôr s malou dušičkou vykročili
do Nitrianskych ulíc. Po chvíli to už boli akoby
úplne iné deti, takmer všetky boli smelé a úplne
sami a s úsmevom oslovovali úplne neznámych
ľudí. Máloktorý im potom nevhodil pár mincí
do pokladničky.

Prišla jar

Karol
Pongrácz

Konečne zima a veterné dni sú preč a prišla
jar. Dni sú dlhšie, slnečnejšie a teplejšie. Pre
nás to znamená byť viac a častejšie vonku
v prírode. Najbližšie nás čakajú skautské dni
v Nitrianskej Blatnici, kde veľmi radi chodievame každý rok. Je to stretnutie skautov z celej
Nitrianskej oblasti pri rotunde sv. Juraja. Náplňou skautských dní je súťaž družstiev v skautských disciplínach, turistika, guláš. Zvlášť vĺčatá sa môžu tešiť na originálnu hru br. Líšku.
Sme na tomto podujatí v súťaži veľmi úspešní
tak verím že budeme aj tento rok. Bližšie informáciu o nás a našich minulých akciách nájdete
vo fotogalérii www.alfyaomegy.sk

maliar
(*Sotiná 31.8.1872 - †27.9.1930 Cabaj - Čápor)
Tento rok si pripomíname 85-te výročie úmrtia nášho rodáka: maliara Karola
Pongrácza, ktorého maľby sa zachovali z prelomu 19. a 20. storočia.

Roman Molnár
vedúci skautského oddielu Alfy a Omegy

Áno aj to je téma, ktorá deti
zaujíma. Mali možnosť objaviť
a spoznať históriu našej obce
ale nie z knižky. Skôr zážitkovou
formou a hrami ich to priam
nadchlo. Našli sa tu vykopávky
až z doby bronzovej a tak sme
si tiež podobné vymodelovali.
Bolo obdobie, keď tu boli aj
zbojníci a zlá choroba cholera,
ktorá nemilosrdne kosila ľudí.
My sme ako zbojníci mali akčnú
hru a cholera k nám tiež prišla
a pekne zmutovala potvora, lebo
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- Juliana Brezinská-

Objavovanie

Rodiskom autora bola Sotiná na Záhorí
(dnes súčasť Senice), svoje detstvo i stredoškolské študijné roky prežil v Nitre. V tom
období jeho otec zastával funkciu kráľovského
notára. Po ukončení piaristického gymnázia
v Nitre študoval na Vysokej škole technickej v
Budapešti. Výtvarné vzdelanie získal na akadémiách výtvarného umenia v Mníchove, Deutenhoffene, Paríži a v Ríme. Neskôr absolvoval
doplnkové štúdium v Budapešti u maďarského
maliara Simona Hollósyho. Počas štúdia v Mníchove sa zoznámil s Ferencom Olgyaym, ktorý
ho priviedol do oblasti južného Maďarska, do
Szolnoku, kde sa Pongrácz stal spoluzakladateľom szolnockej maliarskej kolónie, ktorá
združovala popredných krajinárov tvoriacich
v duchu luministických tendencií.

K a r o l
Pongrácz v našej dedine žil v
20-tych rokoch
minulého storočia. Býval u
svojho brata
v Súdovskom
dome a aj tu
zomrel.
Pochovaný je na
Mestskom cintoríne v Nitre
spolu s rodičmi. Po obci ho
dedinčania
často
videli
s paletom v
ruke. Najradšej kreslil na
našom Hliníku
cigánku Karolínu zo Svätoplukova. Možno ho
učarovali pestré sukne, ktoré cigáni vtedy nosili. Hru farieb vidieť aj v jeho obrazoch, ktoré
sú uložené v depozite Nitrianskej galérie ako i v
zbierkach slovenských múzeí i galérií, zastúpené sú tiež vo viacerých európskych umeleckých
inštitúciách. Jeho obrazy sa plánujú vystaviť v
termíne: 2.7. - 30. 8. 2015 v Nitrianskej galérii.
Bližšie informácie mi poskytla kurátorka
Nitrianskej galérie PhDr. Marta Hučková.
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ČO NOVÉHO V ZŠ CABAJ ?

ČO NOVÉHO V MŠ ČÁPOR?

M

esiac marec od nepamäti
spájame nielen s príchodom
jari, ale je i mesiacom knihy.
Kniha, najväčší priateľ človeka, patrí od
vynálezu kníhtlače medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých i starých.
Lásku ku knihám sme si pripomenuli
i my. Zúčastnili sme sa besedy s pánom
Emilom Vontorčíkom. Zaujímavé rozprávanie príbehov z 2. svetovej vojny bolo doplnené čítaním poviedky Svadobné šaty
z autorovej knihy Nitrianskej inferno.

V našej škole sa tiež uskutočnila beseda
s pracovníčkou obecnej knižnice. Prváčikom
a druháčikom teta Iveta porozprávala o svojom kráľovstve – o knižnici, o knihách a o všetkom, čo môžu deti pri návšteve knižnice zažiť.
Pri čítaní rozprávky O kocúrovi v čižmách by
sa zatvárali oči i nejednému z nás, dospelákov.
Naši najmenší sa však nedali zahanbiť a na
pamiatku tete Ivetke nakreslili obrázky z rozprávky. Tie, ako im teta Ivetka sľúbila, budú
visieť v knižnici na nástenkách.
O ostatných aktivitách a živote našej školy
sa dočítate na zscabaj.edupage.org

ČO NOVÉHO V ZŠ ČÁPOR?

Zo života ZŠ
Jána Domastu
Cabaj - Čápor
Marec je prvý jarný mesiac, spája sa nielen
s príchodom slnečných dní či prvých prác
v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe
čítania kníh.
Pri príležitosti mesiaca kníh sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých akcií. Štvrtáci čítali
prvákom príbeh, o ktorom sa s prvákmi porozprávali. Spoločne nakreslili pekné ilustrácie
k príbehu. Ďalšou zaujímavou akciou bola beseda so spisovateľom p. Vontorčíkom, ktorá sa
konala v kultúrnom dome. Spisovateľ priblížil
žiakom svoju knihu Nitrianske inferno, v ktorej
sa venuje obdobiu druhej svetovej vojny.
Po zime nám dobre padlo rozhýbať sa na
stolnotenisovom turnaji, ktorý sa konal cez
jarné prázdniny v kultúrnom dome. Naši
žiaci zabojovali, a tak Samko Pápay obsadil
3. miesto v kategórii mladších žiakov, Dávid
Ondrisek získal 3. miesto v kategórii starších
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žiakov. Dobre sa darilo aj Vanese Polakovičovej, ktorá v kategórii starších žiačok získala
1. miesto. Zahanbiť sa nedala ani p. učiteľka
Pápayová, ktorá si v kategórii ženy vybojovala
2. miesto.
Kristína Cintulová, Šimon Bíro a Dávid Ondrisek reprezentovali našu školu na dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktorá sa konala
v Mojmírovciach. Riešili úlohy z kníh Starého
a Nového zákona. Čas, ktorý venovali príprave,
sa zúročil a získali pekné 2. miesto.
Viac o živote našej školy sa dozviete na
www.zscapor.sk.
-MA-

Zo života MŠ Čápor
Marec je známy aj ako mesiac knihy. Aby
sme u detí rozvíjali záujem o knihy rôznymi
spôsobmi, prijali sme pozvanie na návštevu do
obecnej knižnice od tety knihovníčky p. Ballayovej. Deti mali možnosť dozvedieť sa, že knihy
sa dajú nielen kúpiť, ale aj požičať. Teta knihovníčka im vysvetlila, aké má požičiavanie kníh
pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať.
Deti sa mohli poprechádzať sa po celej knižnici
a prelistovať si knihy, ktoré ich zaujali. Vypočuli si aj prečítané rozprávky. Veríme, že aj
takýmto spôsobom si deti vytvoria ku knihám
pozitívny vzťah.
V rámci príprav na Veľkú noc k nám zavítal
p. Garai z Cabaja, aby deťom predviedol pletenie korbáčov z vŕbového prútia. Po názornej
ukážke pletenia sa pustil do práce a za asistencie detí boli korbáče čoskoro hotové. Dievčatá
na ne poviazali farebné stužky a chlapci sa

nevedeli dočkať, ako ich počas Veľkonočného
pondelka vyskúšajú. Ako poďakovanie za priblíženie veľkonočnej tradície mu deti zaspievali veselú pesničku a darovali vlastnoručne
ozdobené veľkonočné vajíčka.
Viac informáci o našej MŠ nájdete na
stránke www.mscapor.sk.

PaedDr. Katarína Garaiová
učiteľka MŠ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:
Sofia Pružincová
Viktória Bédiová
Karin Murková
Marek Horník
Vanesa Vaňová
Radhika Oswaldová
Jakub Fašanok
Sofia Tóthová

Melánia Mandalová

Opustili nás:
Pavol Ligač
Mária Stratená
Matej Snovák
Helena Mráziková
Mária Klbiková

Tibor Šóky
Mária Kochanová

Povedali si áno:
Vladimír Lenčéš
a Anna Kozárovová
Karel Bužík
a Miroslava Billová
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ŠPORT

ŠPORT
Dievčatá:
1. miesto – Vaneska Polakovičová
2. miesto – Pápayová Hanka
3. miesto – Danková Lenka

Ženy:
1. miesto – Demeterová Andrea
2. miesto – Pápayová Martina
3. miesto – Demeterová Marta

Stolnotenisový
turnaj

gového stola. Súťažiacich prišli podporiť aj ich
rodinní príslušníci.

Dňa 7. 3. 2015 sa uskutočnil stolnotenisový
turnaj v kultúrnom dome v Čápore. Podnet
na usporiadanie turnaja vyšiel z radov novovznikajúceho stolnotenisového klubu, ktorý
založili Štefan Ondrisek, Michal Teľúch, Dominik a Martin Holecoví. Chalani trénujú v kultúrnom dome každý pondelok od 18,00 hod.
a pridávajú sa k nim ďalší nadšenci stolného
tenisu. Trénovať nechodia iba muži, ale aj prvé
lastovičky z radov žien, p. Marta Demeterová
s dcérou Andreou. Žiaci trénujú každý štvrtok
pod vedením Štefana Ondriska, prípadní záujemcovia sa môžu kedykoľvek prísť pozrieť, ale
aj si zahrať.
Počas tréningov sa zrodila myšlienka usporiadať nultý stolnotenisový turnaj a ukázať
svoje schopnosti aj iným občanom z obce.
Turnaj sa začal od 13,00 hod. kedy bola
registrácia, záujemcov bolo dosť. Pod prísnym
okom Emilka Koppana ich dievčatá Valika
Moravčíková a Veronika Kováčová registrovali
a určili päť kategórií, a to mladší žiaci, dievčatá, starší žiaci, ženy a muži. Zaregistrovalo sa
43 súťažiacich z našej obce, ale i z iných okolitých obcí.
Súťažilo sa o krásne poháre, diplomy a medaily.
O 14,00 hod. sa vylosovali prvé dvojice a začalo sa súťažiť na piatich stoloch. Touto cestou
ďakujeme ZŠ Cabaj za zapožičanie ping-pon-

Mladší žiaci:
1. miesto – Lauko Patrik
2. miesto - Orlíček Adrian
3. miesto - Pápay Samuel
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Víťazi v jednotlivých kategóriách:

Muži:
1. miesto – Daniš Rudolf
2. miesto – Jankušík Ľuboš
3. miesto - Sedlák František

Ceny víťazom odovzdával predseda Komisie pre mládež, kultúru a šport Janko Pastor so
Štefanom Ondriskom. Všetkých 43 súťažiacich
odchádzalo domov s pocitom dobrého výkonu,
občerstvení dobrým čajom, či kávou, tí mladší
aj sladkosťami. Ďakujeme sponzorom tohto
turnaja pánovi starostovi Ing. Jozefovi Ligačovi a Jankovi Blaškovičovi za sladkosti a členom
kultúrnej komisieza aktívnu účasť. Toto bol
nultý ročník a už teraz sa tešíme na ten ,,prvý
ročník“, kedy počítame, že sa nás zíde ešte viacej a ukážeme, čo sme sa za ten rok naučili.
Príďte nás podporiť a povzbudiť naše športové ambície.
–IB-

Starší žiaci:
1. miesto – Kĺbik Adam
2. miesto – Kĺbik Anton
3. miesto – Ondrisek David
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