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Editorial
Vážení občania ,
opäť prichádzame s novým číslom
Obecných novín. Sú plné informácií,
čo sa udialo v našej obci za uplynulé
obdobie, alebo čo chystáme v budúcom
už letnom období.
Prinášame články s fotkami zo
stavania májov, z detskej akcie ,,palacinky“, z tancovačiek pri Amadeu a
Krojovanke. Chcela by som osloviť aj
ďalších aby sa pridali k tým, čo prišli
tancovať a neoľutovali, zabavili sa a už sa pýtajú kedy
bude ďalšia tancovačka.
V rubrike o známom rodákovi sa dočítate o Antonovi
Kretterovi o jeho živote, práci, prinášame aj spomienky
na žatevné práce v našej obci v minulosti, zaspomínajte si
spolu s nami a pripomeňme si ich aj fotkami.
Najväčšiu časť v novinách venujeme deťom, pretože
1. júna sa oslavuje MDD a my sme tento sviatok oslávili
o týždeň neskôr ale o to bohatšie, veselšie a už teraz sa
tešíme na budúci rok kedy si to zopakujeme.
Blíži sa koniec školského roka, pre deti vytúžené
prázdniny, pre nás dospelých čas dovoleniek. Všetkým
prajem zaslúžený oddych a krásne letné počasie na dovolenkách.
Iveta Ballayová,
šéfredaktorka

Prevádzkové hodiny viacúčelového
ihriska pri ZŠ Jána Domastu
v Cabaji - Čápore
Počas letných a iných prázdnin:
- od 09.00 – 21.00 hod. spoplatnené 5,00€/hod. domáci,
- 10,00€/hod. ostatní
Počas školského roka
v pracovných dňoch:
08.00 - 16.30 hod. voľné pre žiakov ZŠ Jána Domastu
16.30 - 21.00 hod. spoplatnené 5,00€/hod. domáci,
10,00€/hod. ostatní
- cez víkend a sviatky:
od 09.00 – 21.00 hod. spoplatnené 5,00€/hod. domáci,
10,00€/hod. ostatní
Daný poplatok je potrebné uhradiť vopred správcovi
viacúčelového ihriska Mgr. Monike Gálovej, prípadne
vopred v pokladni na OÚ Cabaj – Čápor.

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania ,
skôr ako sa podelím
s Vami o svoje postrehy,
chcem napraviť niečo, čo sa
objavilo resp. skôr neobjavilo v minulom čísle obecných
novín. Členom redakčnej
rady, ale aj mne, niektorí
z Vás vytkli, že vo výpise
uznesení zo zasadnutia
obecného
zastupiteľstva,
konaného dňa 24. marca 2015 nebolo uvedené
uznesenie o výške môjho platu. Rád by som
to napravil nasledovne: plat starostu obce
je, podľa §3, ods. 1, zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest, daný súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve (za predchádzajúci
rok 2014 to bolo 858,00 eur a túto sumu zverejňuje Štatistický úrad SR) a zákonom určeného
násobku (ktorý je závislý od počtu obyvateľov,
čo je v prípade našej obce 2,17). Plat starostu
môže obecné zastupiteľstvo uznesením zvýšiť
až o 70%. V mojom prípade poslanci obecného
zastupiteľstva hlasovaním: za (9 hlasov), proti
(2 hlasy), schválili navýšenie platu starostu
o 50%, t. j. 858 x 2,17 = 1862 + 50% (931) = 2793
eur, čo je 1959 eur v čistom.
Verím, že týmto mojím „priznaním“ sa
k tomu, koľko zarábam, pominú dôvody na
polemiku o tom, prečo uznesenie o plate starostu nebolo zverejnené v obecných novinách.
Za posledné dva mesiace bolo v obci doslova a do písmena rušno. Určite k tomu prispeli
aj dva požiare na zbernom mieste „bioodpadu“,
ktoré pravdepodobne boli založené úmyselne.
Našťastie sa obišli bez vážnejších následkov,
ak k nim nepočítame haváriu hasičského
auta, ktoré bolo vyslané k likvidácii požiar na
„bioskládke“.
Viacerí z Vás zareagovali na výzvy a oznamy súvisiace s verejnou kanalizáciou (ďalej
len „VK“) a žumpami. Ku koncu mája tohto
roku bolo na VK pripojených už 858 domácností s celkovým počtom 3066 osôb, čo
je 80,68% zo sledovaného množstva. Zostáva
ešte 224, ktoré na VK môžu byť, no dodnes nie
sú, napojené. Žiaľ, až 179 majiteľov týchto domácností nezareagovalo žiadnym spôsobom
na predchádzajúce výzvy. Tieto domácnosti
dostanú v najbližších dňoch ďalšiu zásielku,
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ktorá bude už zrejme poslednou pred zavedením radikálnejších opatrení. Viete - toľké
roky sme volali po kanalizácii a dnes, keď ju
máme vybudovanú, nie je všeobecná vôľa sa
k nej pripojiť. Ibaže, dnes už nejde iba o vôľu,
ale aj povinnosť, vyplývajúcu z právnych
predpisov a samozrejme aj o zodpovednosť
voči ostatným obyvateľom obce. O životnom
prostredí v súvislosti s tým myslím, že ani
netreba hovoriť. Každý z Vás si určite vie
predstaviť,čo so spodnými vodami a studňami dokážu napáchať presakujúce žumpa
a septiky... Na začiatku sa dali brať do úvahy
a aj sme akceptovali, argumenty, týkajúce sa
vstupných nákladov domácností v súvislosti
s pripojením sa na VK. Od spustenia VK do
prevádzky prešli už takmer tri roky a my si
stále neuvedomujeme výhody a význam tejto
stavby a nevážime si to,čo máme a správame
sa nezodpovedne. Nezodpovedne k životnému prostrediu, k svojim susedom, ktorí si
povinnosť pripojiť sa k verejnej kanalizácii
už dávno splnili, ale v konečnom dôsledku
aj k sebe samým a k celej obci. Stále totiž pred
nami stojí hrozba ďalšej sankcie a s ňou spojené finančné problémy, ktoré môžu znamenať
koniec všetkých našich budúcich plánov rozvoja obce. Zamyslime sa nad tým.

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
sme spolu viac ako 400 000 eur. Z celkového
počtu žiadateľov(426) bolo čiastočne uspokojených len 113. My sme boli medzi nimi.
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že tieto
peniaze investujeme do rozšírenia MŠ Cabaj,
kde by nám v priebehu roka mohla pribudnúť
jedna trieda pre 25 detí spolu s potrebnými
sociálnymi a inými obslužnými priestormi.
Určite bude niekto namietať – a čo MŠ Čápor?
Nezabudli sme -nateraz môžem (predbežne)
sľúbiť, že na MŠ v Čápore by ešte v tomto roku
bolo možné zrekonštruovať aspoň strechu.
Keď hovoríme o dotáciách, chceme sa
uchádzať aj o peniaze v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR na likvidáciu
čiernych skládok. V prípade úspechu budeme
riešiť hlavne skládku na farme Čápor.
Vážení spoluobčania, pri čítaní týchto
riadkov už budete mať v domácnostiach
informáciu o rozšírení nášho mikroregiónu
a dotazník, ktorého vyplnením Vám ponúkame priestor vyjadriť svoje názory na dianie
v obci, problémy, Váš pohľad na úroveň služieb, škôl, zdravotného zabezpečenia a mnoho
ďalších oblastí úrovne života v našej obci, ale
aj na to, čo Vám v obci chýba a na čo sa podľa
Vás zabúda. Výsledky tohto dobrovoľného

a anonymného dotazníka by nám mali byť
nápomocné pri zostavovaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce
na najbližšie roky. Zároveň budú použité aj pri
tvorbe Regionálnej stratégie rozvoja územia,
čo je rovnako dôležitý strategický dokument,
ale s účinnosťou pre celé územie mikroregiónu Cedrón – Nitrava.
Obidva tieto dokumenty sú nevyhnutné
k tomu, aby sme sa ako obec mohli uchádzať
o finančné prostriedky nielen z domácich
zdrojov, ale aj z fondov EÚ. Žiadam Vás preto
o spoluprácu, Váš názor nám nie je ľahostajný
a naozaj nám tým pomôžete.
Vážení spoluobčania, blížiaci sa koniec
júna prináša so sebou začiatok prázdnin, na
ktoré sa tešia najmä deti a zároveň dovolenkové obdobie. Ak máte tú svoju dovolenku
už naplánovanú, tak Vám želám jej príjemné
prežitie, nech si oddýchnete a načerpáte energiu do druhého „polčasu“ tohto roka. Tým,
ktorí ste sa zatiaľ nerozhodli, nech vyjde voľba
i počasie.
S pozdravom

Ing. Jozef Ligač
starosta obce

Ešte začiatkom roka som predložil poslancom obecného zastupiteľstva na posúdenie
niekoľko svojich zámerov ďalšieho rozvoja
obce, ktoré vychádzali z môjho volebného
programu. Ich posúdenie spočívalo v tom,
aby tieto zámery zoradili podľa dôležitosti
z vlastného uhla pohľadu. Hodnotenie mnou
predložených zámerov jednotlivými poslancami, je uvedené v tabuľkách na konci tohto
príspevku. Zrejme už na najbližšom zasadnutí
OZ predložím návrhy na úpravu rozpočtu
obce, aby sme dokázali niektoré zámery realizovať už v tomto roku.
V tomto hodnotení „priorít“ jednoznačne
„zvíťazil“ zámer zrekonštruovať verejné osvetlenie. Obec sa chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Ministerstva
hospodárstva SR. V prípade, že by sme boli
úspešní, komplexná rekonštrukcia verejného
osvetlenia by prebehla ešte v tomto roku.
Na základe toho, že sme uspeli so žiadosťou o dotáciu na rozšírenie materských škôlok
v rámci výzvy Ministerstva školstva SR, sme
dostali 95 000 eur. V žiadosti sme predkladali
návrh na rozšírenie oboch škôlok a žiadali
5
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O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cabaj-Čápor, ktoré sa konalo dňa
11.5.2015 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo v Cabaji-Čápore
schvaľuje

Niečo pre majiteľov psov
Na obecnom úrade sa zvyšuje počet sťažností na voľný pohyb psov po uliciach obce.
Z tohto dôvodu upozorňujeme držiteľov psov, že voľný pohyb psov na území obce Cabaj-Čápor je zakázaný.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia
obce Cabaj-Čápor č. 1/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Cabaj-Čápor a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov:
- držiteľ psa je povinný zabezpečiť, aby sa pes
nepohyboval voľne na miestach, ktoré na to nie
sú výslovne určené. V prípade, že voľnému pohybu
psa nezabráni, dopúšťa sa priestupku podľa § 7
ods. 1 písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., za ktorý
mu môže byť uložená pokuta do výšky 165 eur.
- priestupku podľa § 7 ods. 2 písm. e) zákona č. 282/2002 Z. z. sa dopúšťa osoba, ktorá psa
vedie v prípade, že nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, za
ktorý jej môže byť uložená pokuta do výšky 65 eur.
Na základe uvedeného VZN č. 1/2014 obec vykonáva v súčinnosti s príslušnými orgánmi odchyt psov, ktoré sa voľne pohybujú po obci, čo hradí z rozpočtu obce, a nie je to
zanedbateľná čiastka.
Preto sa obraciame na držiteľov psov, aby svoje psy „ustrážili“ a rešpektovali vyššie
uvedené nariadenie obce a príslušný zákon.

Ing. Beáta Illéšová
prednostka OcÚ
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- spôsob prevodu nehnuteľností na základe
geometrického plánu č. 37/2014, vypracovaného GEODETICA s.r.o. Ing. S.J.Szöllösyová,
Nitra, v k. ú. Cabaj a to novovytvorenú parcelu
registra „C“ č. 666/122 o výmere 25m2 vedenej
ako zastavaná plocha odčlenená od parcely
registra „C“
č. 666/41 o výmere 1 240 m2, ktorá je vo vlastníctve obce, zapísanej na LV č. 1376, „priamym
predajom“ v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako „prípad hodný osobitného
zreteľa“, za cenu 2,32 €/m2
- Nájomnú zmluvu – prenájom KD na rok 2015
s nájomcom ID-games s.r.o., Poľný Kesov 58
- Zmluvu o poskytnutí právnych služieb
s AKMK, s.r.o., so sídlom Farská 30, 949 01
Nitra
- Zmluvu o dodávke elektrickej energie so ZSE
a.s.
- zámer predaja prívesného vozíka v sume 100€
a likvidáciu sterilizátora odovzdaním do zberných surovín
- Andreu Korgovú za zapisovateľku Komisie
sociálnej a zdravotnej pri OZ Cabaj-Čápor
a Annu Andrášikovú, Cabaj-Čápor 408 a Máriu
Bolfovú, Cabaj-Čápor 538 za členky komisie
berie na vedomie
- Rozhodnutie starostu obce Cabaj-Čápor
o zriadení krízového štábu obce
- Menovanie členov krízového štábu obce
dňom 11. mája 2015
- žiadosť MŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj 560 a Rady školy pri MŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj 560 na
vypílenie stromov (tují) pred budovou, opravu
chodníka a vstupnej brány do areálu MŠ a o zabezpečenie kamerového systému v areáli MŠ
- žiadosť p. Ľubice Kováčovej, Cabaj-Čápor č.
1242 na vyriešenie odvedenia vody a odporúča
starostovi obce vyriešiť projektovú dokumentáciu
- plnenie rozpočtu obce k 31.3.2015
- stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu
rozpočtu obce za I. štvrťrok 2015
- informáciu starostu obce o pripravovanom
zámere vybudovania občianskej vybavenosti
v časti Nový Cabaj

odporúča
- Materskej škole Cabaj-Čápor, časť Cabaj 560
podať žiadosť o vypílenie drevín na obecný
úrad v zmysle § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP č. 24/
2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/
2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- starostovi obce riešiť opravu chodníka
a vstupnej brány aktivačnými pracovníkmi
obce
a vybudovanie kamerového systému v areáli
Materskej školy Cabaj-Čápor, časť Cabaj 560
a v MŠ Cabaj - Čápor, časť Čápor, na náklady
obce, čo v najkratšom čase
- riešiť opravu komunikácie na osade Riegler
zakúpením vyfrézovaného asfaltu a s ním
zrovnať miestnu komunikáciu
- starostovi obce zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MŠ
Cabaj-Čápor, časť Cabaj 560
odvoláva
z funkcie zapisovateľky Komisie sociálnej
a zdravotnej starostlivosti pri OZ Cabaj-Čápor
Annu Andrášikovú

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Cabaj-Čápor, ktoré sa konalo dňa
4.6.2015 vyberáme:
Obecné zastupiteľstvo v Cabaji-Čápore
schvaľuje
- predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia
2.2. KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Cabaj-Čápor“,
ktorý je realizovaný Obcou Cabaj-Čápor
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie fi nančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu
a poskytnutia NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
odporúča
starostovi obce zaobstarať projektovú dokumentáciu na rozšírenie MŠ Cabaj-Čápor,
časť Cabaj so štúdiou na klasickú murovanú
stavbu.

Ing. Beáta Illéšová
Prednostka OcÚ
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

PALACINKY

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Brigáda pri príležitosti „Dňa Zeme“

Dňa 19. 4. 2015, v jednu peknú aprílovú
nedeľu sa mamičky s detičkami, ale aj babičky
a deduškovia so svojimi vnúčatkami stretli
v kultúrnom dome Čápor, na veselom kultúrnom podujatí s názvom ,,Mamičkine palacinky“. Pýtate sa prečo palacinky? No preto,
lebo práve palacinky patria medzi obľúbené
jedlo malých detí, ale i dospelých. V bohatom
kultúrnom programe vystúpili detičky z materskej školy Čápor a predstavili sa svojim
pásmom a veselými básničkami a pesničkami
a divadielko Svetielko z Klokočiny. Deťom sa
veľmi páčili tetušky zo Svetielka a živo spolupracovali pri ich hrách o slniečku, o kvetinkách a zvieratkách.

A

j keď „Dňom Zeme“ je 22. apríl, brigáda,
ktorú v spolupráci s obcou pripravili
Poľovnícke združenie Bagár a Poľovnícke združenie Cedron, pôsobiace v chotári našej obce,
sa konala až 16.mája. Okrem poľovníkov a ich
rodinných príslušníkov sa brigády zúčastnili
členovia Jednoty dôchodcov a Zväzu zdravotne
postihnutých a spolu so starostom obce aj niektorí poslanci obecného zastupiteľstva. Počasie
bolo príjemné a tak aj práca išla všetkým od
ruky. Cieľom tejto brigády bola likvidácia čiernych skládok v chotári obce. Spolu sa podarilo
vyzbierať viac ako 16 ton komunálneho odpadu
a takmer 4,5 tony pneumatík.

Potom si mamičky spolu s deťmi vyskúšali
ozdobovanie palaciniek šľahačkou, čokoládou
a porota v zložení mládežníkov z eRKa ich vyhodnotila a samozrejme ohodnotila sladkou
odmenou. Detičky sa predviedli aj v jedení
palaciniek a najlepší boli tiež odmenení sladkou odmenou. Vo voľnom programe sa detičky
hrali, kreslili a nakoniec si zatancovali na detskej diskotéke, ktorú im pripravil Janko Pastor.
Počas celého podujatia detičkám maľovala na
tvár teta Lydka Vargová. Všetkým sa podujatie
páčilo a už teraz sa tešia na ďalšie takéto zábavné popoludnie.
–IB8

Všetkým zúčastneným patrí uznanie a vďaka. Verím, že pri podobných podujatiach sa ešte
stretneme.
-IB9

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Stavanie májov v našej obci
Máj je už síce za nami, ale chcem vám priblížiť slávnosť, keď sme ho ešte len stavali.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Aprílový večer
s Amadeom
Posledný aprílový víkend do nášho kultúrneho domu zavítala na pozvanie kultúrnej
komisie hudobná skupina Amadeo, známa aj
z TV Šláger.

Je to najznámejší symbol tohto mesiaca. Vo
štvrtok 30. 4. 2015 sa mladé dievčatá, chlapci, športovci, speváci z oboch spevokolov, ale i ostatní ľudia z našej
obce schádzali pri Obecnom
úrade vo veselej vrave. Hlúčiky ľudí postávali, dievčence sa chytili stužiek
a spoločne ozdobovali
prinesený stromček,
mladú
borovicu
od pána Viliama
Kompasa. Začali
sa schádzať aj
športovci z klubu
Rebels, futbalisti
a to už naznačovalo, že máj bude mať
kto odniesť až ku
kultúrnemu domu
v Čápore.
Harmonikár
Miško Kuna spolu s gitaristom Jožkom Rusňákom zahrali rezkú pieseň,
speváci zo spevokolov Úsmev
a Nádej začali spievať a sprievod sa pohol smerom ku kultúrne-

mu domu. Tam nás už čakali ostatní
občania a počas piesne ,,Sadíme
my máje“ chlapci postavili
máj. Potom sa už začala
májová veselica so
skupinou ESOBAND
s Jankom Pastorom a Ondrejom
Pastorovičom.
Pri veselých
p e sn ič k á c h
a
rezkom
tanci
čas
letí rýchlo,
a ani sme
sa nenazdali a už tu
bola polnoc, čas pobrať sa domov a tešiť
sa z krásnych májových dní.
Ďakujem všetkým,
ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na prípravách májovej veselice a samozrejme sponzorom. O rok sa
teším na ďalšie stavanie mája.
-IB-

Pôvodný úmysel zahrať, zaspievať, spojiť
dedinu pri tanci a veselej muzike, sa im podarilo splniť a podľa zachrípnutých hlasov
a ubolených nôh aj prekročiť. Bola to taká prvá
lastovička v našej obci, pevne verím, že nie posledná. Sľúbme si, že takéto jednoduché zábavy
alebo čajové večery budú pokračovať a nájdu si
pevné miesto v našom kultúrnom živote.
-emo-

Večer plný
hudby
s Krojovankou
Máj sme postavili, planty von vysadili,
ale ako v každej obci treba myslieť aj na
kultúrne vyžitie.

Aký by to bol máj, keby sa nedodržiavali
staré dobré zvyky, ako bolo napríklad bozkávať sa pod rozkvitnutou čerešňou, až pokiaľ
húsenice nepadajú za krky, alebo pravý majáles. O zábavu sa nám tento krát postarala
malá dychová hudba Krojovanka z Križovian.
A že hrali dobre, o tom svedčia aj fotky na
internetovej stránke obce. Každý kto má rád
zábavu, spev, veselých ľudí si prišiel na svoje.
10

Keď zahlásili posledné kolo, nechcelo sa
nám veriť, že je čas
rozlúčiť sa. Sľúbili
sme si, že Krojovanka sa ešte tento rok
musí vrátiť a svoj
hudobný výkon (živá
hudba) zopakovať.
Týmto článkom
by som chcel navnadiť aj ostatných
spoluobčanov, ešte
nerozhodnut ých,
príďte medzi nás, do
kulturáku sa vojdeme všetci, určite sa
zabavíte.
-emo11
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Deň matiek
V máji, keď je všetko rozkvitnuté, oslavujú druhú májovú nedeľu naše mamičky svoj
sviatok. Tak aj my sme sa 10. 5. 2015 rozhodli
osláviť a uctiť si svoje mamičky slávnostnou
besiedkou s názvom ,,Srdiečko z lásky“ v kultúrnom dome v Čápore.

Detičky z MŠ vystriedali dievčatá
z Cedrončeka. Najprv veselým pásmom ,,Čižíček, čižíček“ a potom nádhernými slovenskými ľudovými piesňami. Simonka Valentová
– víťazka okresnej súťaže Slávik Slovenska,
zaspievala pieseň Zaleť sokol, Simonka Štefeková, ktorá sa na tejto súťaži umiestnila na 3.
mieste v druhej kategórii, nám zaspievala pieseň Sedela na vŕšku plakala...a na záver Laura
Ligačová zaspievala Krepelenka krepeluje. Aj
ona je účastníčka tejto súťaže. Všetkým trom
blahoželáme a prajeme veľa úspechov, v speve
a v ďalšom účinkovaní v Cedrončeku.

Tu nachádzame mnohé
činnosti,
čo vyzdvihujú matkine
cnosti.
Bolo to tak kedysi aj
dneská,
za všetkým je skrytá láska
materinská.

Hoci nebola si ani lekárka,
láskavou rukou si hojila
naše kolienka.

Vyznanie
mamke
Mamička moja, čo chystám
sa tu povedať,
v živote už počula si
tisíckrát.
Len by som od rána
pochvaly a vďaky
rozprával,
čo sám život s nami
nastváral.
Hoci nebola si vyučená
chemička,
poradiť si z našimi
plienkami bola hračka.

Ba nebola si ani
anesteziologička,
očká nám zatvárala tvoja
rozprávočka.
Nebola si ani závodnou
kuchárkou,
však obed tvoj vždy bol
veľkou pochúťkou.

Od matky láska načerpaná,
vrátiť sa späť už nedá.
Zmluva je už tak spísaná,
že ďalším generáciam sa
predá.

Ty nebola si ani psychológ,
boľavú dušu uzdravil tvoj
monológ.
A nebola si ani advokát,
a naše krivdy si zrovnávala
mnohokrát.

emo
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Občianske
združenie spevokol
,,Nádej“
,,Myslieť si, že vonkajšie okolnosti by
mohli človeka urobiť šťastným alebo nešťastným, je veľký omyl. To čo robí človeka
šťastným alebo nešťastným, je jeho vlastné
srdce.“

Na úvod sa prihovoril mamičkám, babičkám a všetkým prítomným pán starosta Ing.
Jozef Ligač. Pripomenul, aké je dôležité si uctiť
svoje matky. Po príhovore pána starostu nasledoval program detičiek z MŠ Cabaj-Čápor,
časť Čápor, ktorý otvorila svojim príhovorom
pani riaditeľka a po nej už detičky spievali,
tancovali a hrali scénky určené pre svoje mamičky. Veľmi dobre sa zhostili svojej úlohy,
nejednej mamičke sa kotúľali slzičky po tvári,
za čo ich odmenili hlasným potleskom. Po
skončení programu obdarovali detičky svoje
mamy malým darčekom, ktorý sami vytvorili
v materskej škôlke.
12

V tomto čísle obecných novín Vás chceme
informovať čo sa udialo v našom spevokole počas uplynulého obdobia. Mesiac máj, sme patrične oslávili nielen my matky, ale sme urobili

radosť aj iným matkám, kedy sme navštívili
domy sociálnych zariadení a to v Nitre na
Železničiarskej ulici, Močenok, Machulince,
Výčapy-Opatovce časť Ľudovítová. Členovia
sa usilovali na vystúpeniach o duševnú rovnováhu starším obyvateľom týchto zariadení.
Zaspievali piesne, ktoré nesmierne potešili
a v mysli sa vrátili do čias ich mladosti.
Piesne v podaní spevokolu predstavujú určitý druh relaxu, po napätí, ktoré nám denne
spôsobuje vonkajšie okolie.
Toto všetko, čo sa deje v našom spevokole,
ba ešte viac sa dozviete v budúcom čísle obecných novín.

Halová Eva
Kult.ref. spevokolu Nádej

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Záver slávnostnej besiedky patril Veronike
Horváthovej, žiačke ZŠ Jána Domastu Cabaj-Čápor, ktorá rozcítenou piesňou od Dariny Rolincovej ,,Mama“ ukončila program. Všetkým
účinkujúcim ďakujem za krásne vystúpenia
a mamičkám pevné zdravie veľa lásky, ktorou
nás obdarúvajú.
-IB-

Vitajte na svete:

Opustili nás:

Gabriel Andris
Denis Stojka
Patrik Paulov

Elena Barčáková
Júlia Lieskovská
Mária Nemčeková
Eduard Illéš
Františka Peňáková
Serafína Mráziková
Jozef Stratený
13
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Blaškovič (za občerstvenie), Ing. J. Lušňák, KSM – Papiernictvo, Lekáreň Avena,
TOP ROOF – Tomáš Šóky, AP – SLOVAKIA
Ing. Juraj Kozák, ENERGO – SK, a.s. Nitra,
FRANK s.r.o. Nitra, Stolnotenisový klub
Cabaj-Čápor, Futbalový klub Cabaj-Čápor,
Evka Danková, Evka Rusňáková, Vlado
Bašťovanský a Mária Jasečková, Manikúra
a pedikúra Bea Kĺbiková, Pekáreň UNO,
Skauti Cabaj-Čápor.
Deti odchádzali síce unavené, ale šťastné s pocitom dobre prežitého dňa – oslavy
ich dňa. Teším sa na ďalší takto prežitý deň
a o rok dovidenia.

-IB-
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Aj keď sa deň detí oslavuje 1. júna, my
v kultúrnej komisii sme si túto oslavu nechali na sobotu 6. 6. Prípravy sme začali
už v máji, keď sme máj postavili a to preto,
aby sme tento deň pripravili precízne a vo
veľkom štýle. Preto členovia komisie nakupovali športové potreby, hračky, sladkosti,
farbičky, farebné papiere a proste všetko, čo
ku dňu detí patrí.
V sobotu od rána sme vyzdobovali kultúrny dom a jeho okolie, skauti si pripravovali
športové náčinie na svoje hry, dievčatá-kvetinky šúpali cibuľu a slzili nad ňou, keďže sme
cibuľovým chlebíkom chceli pohostiť návštevníkov nášho ,,veľkého dňa“. Detičky s rodičmi
sa začali schádzať už o tretej kvôli registrácii
do súťaží. Potom si všetci posadali na svoje
miesta a začalo Divadielko Svetielko o ,,Koze
a kozliatkach“. Mali ste vidieť tie očká, keď sa
starý vlk dobýjal do domčeka??! Všetci si chceli
ísť pohladkať kozičku a kričali na vlka, aby nechal kozliatka na pokoji. Ale nebojte sa, všetko
sa dobre skončilo. Začalo súťažiť. Detičky sa
rozutekali po parčíku za ,,kulturákom“, našli
si tú svoju kategóriu a súťaž, v ktorej chceli byť
prví. Malé deti súťažili v piatich kategóriách
a ,,veľkáči“ v ôsmych. Po skončení disciplín
priniesli svoje ,,registračky“ k Veronike, tá
ich odmenila sladkou medailou a registračka
putovala do zlosovania o tombolu. Popri súťažiach detičky vyhladli, a tak sme ich pohostili
malým občerstvením, vodičkou a bublaninou
od tety Evky. Počas celého dňa im maľovala na
tvár rôzne motýliky, spajdrmenov a iné potvorky teta Lydka Vargová. Potom už začal hlavný
program, kde sa nám predstavili chlapci kic14

kboxeri z klubu SCORPIO z Nitry Cyril Pažitný, vicemajster Európy s kamarátom, chlapci
s klubu VEM CAMARA CAPOEIRA kde trénuje Adam Danko, majster SR, tanečná skupina
Madhouse z Nitry, Veronika Horváthová svojou
piesňou potešila všetkých malých aj veľkých,
v programe ďalej vystúpila aj Karen Vágaiová,
ktorá si doma pripravila pesničku a nebála
sa vystúpiť. Deti si vyskúšali aj kickbox, aj
capoeiru. Počas celého dňa nám hudbou spríjemňoval chvíle DJ Lukáš Čanaky a po tombole
pokračoval v detskej diskotéke.

Veľké ,,ĎAKUJEM“ patrí všetkým, ktorí
sa akoukoľvek formou podieľali na príprave
podujatia a to ZŠ J.Domastu Cabaj-Čápor, ZŠ
Cabaj-Čápor (za výzdobu a krásne maľby),
skautom, eRkárom Kike a Majovi, zdravotnej
hliadke p. A. Andrášikovej, E. Katrenčíkovej,
Valike a Veronike, kvetinkám Lucii, Katke,
Kike, Viky, Maťke, Adamovi, Jakubovi a Lenke,
Davidovi a Emilkovi, Jankovi. Samozrejme,
takéto podujatie by sa nezaobišlo bez sponzorov. ,,ĎAKUJEME“ sponzorom: p. starosta
Ing. J. Ligač, Ing. Magdaléna Šókyová, Janko

70. výročie
ukončenia
II. svetovej vojny
Vojna je strašná
vec. Rachot pušiek,
výbuchy diel a bômb,
výkriky ranených a zomierajúcich vojakov
počuť celé dni a noci.
Lietadlá bombardovali, továrne horeli,
domy sa rúcali. Zima,
hlad a strach o svoj
život. Sirény zaháňali
ľudí do pivníc. No nie všetci stihli vbehnúť
do úkrytu. Na ceste ich trafi la guľka, črepina
míny, či bomba z lietadla.
Takými obeťami v našej obci boli M. Bidelnica, P. Núdzny, M. Nemčeková, M. Kováčová,
Ján, Jozef, Dezider Babka, ktorým sme položili
k pamätnej tabuli kvety a zapálili kahany. Je
tomu už 70. rokov, čo sa skončila strašná II.
svetová vojna. Keď odznel posledný výstrel
ľudia radostne volali:
,,Mier, mier, konečne nám nastal! Túžobne
sme ťa čakali!“
Vtedy vojaci odhodili pušky a ponáhľali sa
domov za svojimi rodinami. To bolo sĺz radosti,
keď sa nejeden šťastne vrátil domov ku svojim
najmilším. Nie však všetkým sa to podarilo.
Mnohí položili za naše oslobodenie svoje životy a odpočívajú na cintorínoch, kde majú
postavené pomníky. Navštívme hroby padlých
hrdinov a položme na ne kvety ako vďaku za
náš krajší život.

Deň matiek
Máj – lásky čas. Je preto prirodzené, že
práve v tomto mesiaci oslavujú sviatok naše
mamy. I príroda akoby chcela vzdať hold pestrou paletou farieb a vôní kvetov, ktoré sú vôkol
nás. Neváhaj a natrhaj z nich kytku pre mamu!
Zaslúži si to ako vďaku za jej starostlivosť a lásku. Veď kto na svete má také láskyplné srdce
ako mama, ktorá svoju lásku rozdáva plným
priehrštím bez nároku na odmenu?
Mama, to vzácne slovo vysloví dieťa skôr
ako začne chápať svet. Veď mama nám dala život, vstávala k našej postieľke, starala sa o nás,
stála pri nás v dobrých i ťažkých chvíľach.
S mamou je všetko ľahšie a menej bolestivé.
Jej rady sú vyjadrené vety z odžitých vlastných
skúseností a teda životom overené a cenné.
Všetci potrebujeme mamu v každom veku. Keď
jej už niet, zostane v srdci len pekná spomienka a smútok. Preto si ju vážme kým je s nami,
prejavujme jej lásku a vďaku každým dňom.
Naša ZO ZZP usporiadala v KD Čápor
posedenie, aby sme mamám, babkám, tetám
zablahoželali k ich sviatku. Posedenia sa zúčastnil aj Ing. Viliam Kompas, ktorý im priniesol ovocie. Ďakujeme mu, ako i žiakom ZŠ Jána
Domastu, ktorí svojim vystúpením spríjemnili
toto popoludnie. Program pokračoval piesňami v podaní členiek organizácie.
Súčasťou stretnutia bola i výstavka ručných prác. Práce boli pekné. Mohli sme vidieť
vyšívané a háčkované obrusy, pletené veci,
rôzne ozdoby zo šúpolia, slamy a iných prírodných materiálov. Je to dôkaz toho, že naši
občania využívajú svoj voľný čas zmysluplne.
Ďakujeme.
Výbor ZO ZZP
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Skautské
jarné aktivitky

spôsobom. Dali sme si na seba skautskú šatku.
Táto akcia je príležitosťou ukázať verejnosti,
známym, kamarátom, kolegom, spolužiakom,
že sme členmi organizácie, ktorá pre nás veľa
znamená.

Po nepekných veterných, daždivých a veľmi
chladných dňoch k nám prišla konečne jar.
V tomto období sme stihli rôzne zaujímavé
aktivitky.

24.Skautské dni
v Nitrianskej Blatnici

Deň so šatkou 24.4.
Pripomenuli sme si sviatok sv. Juraja nášho
patróna, tým najjednoduchším a najkrajším

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

nach a veľká hra pre vĺčatá a včielky. Program
nám spestrila rytierska skupina Milites nobiles, hasičské družstvo a dokonca prišli predstavitelia z náčelníctva Slovenského skautingu. Náš oddiel Alfy a Omegy
je vo vlčiackej súťaži veľmi
úspešný a naša družinka
Čierny rytieri obhájila tento
rok prvé miesto a družinka
Koníky skončila na treťom
mieste! Podstatné nie je
vyhrať, ale dobre sa zabaviť.
V skautskom obchode Totem sme si kúpili niečo na
pamiatku a v dobrej nálade
sme šli domov.

Ako prež iť so
skautmi MDD
Medzinárodný deň detí
v našej obci bol plný zábavy
a aj skauti sa ho snažili všetkým deťom spestriť
rôznymi skautskými aktivitami a myslím, že
sa im to podarilo. Nadšené deti prišli úlohy na
stanovištiach plniť aj niekoľkokrát.

25-ka 26-ky,
letný tábor
Ešte nás čaká pred prázdninami Big akcia a to oslavy 25.
výročia založenia skautingu vo
Výčapoch-Opatovciach, na ktorú
aj nás pozývajú skauti 26. zboru
sv. Cyrila a Metoda Výčapy-Opatovce. No a nakoniec letný skautský tábor Cibajky, na ktorý sa už
všetci veľmi tešia.
Hľadáme dobrovoľníkov do
oddielu,
ktorí majú záujem podieľať sa
na činnosti skautského oddielu
pôsobiaceho v našej obci. Predchádzajúca skautská minulosť, či
skúsenosť pri práci s deťmi nie je podmienkou,
očakávame však nadšenie a ochotu venovať
svoj čas pri práci s deťmi.
Prečo by si to mal/a skúsiť?
- pretože ťa zaujíma, kto sú skauti
- pretože rád pracuješ s deťmi
- pretože chceš skúsiť niečo nové a spoznať
nových ľudí
Čo ponúkame?
- dobrú partiu kamarátov
- zmysluplnú činnosť, dobrý pocit a priateľstvo
na celý život

Je to tradičné stretnutie skautov z celej
Nitrianskej oblasti, na ktoré radi chodíme.
Každoročne je prítomných okolo 200 skautov,
skautiek, vĺčat a včielok. Náplňou skautských
dní je súťaž družstiev v skautských disciplí16

Roman Molnár,
vedúci skautského oddielu Alfy a Omegy
kontakt: rmolnar78@gmail.com info: www.alfyaomegy.sk facebook:Alfy a Omegy
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Doc. Ing.

Anton Kretter
PhDr.
vysokoškolský pedagóg

Ž atevné
pr áce

Posledné júnové týždne
patrili žatevným prácam.
Gazda odkosil raži na tzv.
“provislá“, ktoré boli určené
na viazanie obilných snopov.
Túto raž, poviazanú do snopov,
doma ručne cepmi pozorne
vymlátili a dávali pozor, aby
sa ani jedno steblo slamy
nepoškodilo, pretože slama
bola určená na už spomínané
provislá. Tieto potom viazali
do balíkov a hotové balíky
uskladnili do stodoly. Oblievali
sa vodou, aby sa na horúcom
slnku nelámali.
Gazdovia pozorne chodievali sledovať
obilie, či je vhodné na kosenie. Obilie nesmelo
byť ani nezrelé, ani prezrelé, lebo by pri kosení vypadávalo. Kosec žal a za ním išla žena
– žnica, ktorá koscovi odoberala nakosené
obilie a viazala ho do snopov, ktoré potom via18

zač viazal pomocou tzv. „gruntla“. Na väčších
lánoch kosili tri – štyri páry koscov a za deň
dokázali nakosiť až trinásť krížov obilia, ktoré
sa večer ukladalo do krížov. Počas dňa veľmi
pálilo a preto kosci pili vodu, ktorú si ukladali
v džbánoch pod snopmi. Preto sa
kosilo väčšinou skoro ráno. Búrky
prichádzali zväčša z juhu, pozvoľne
sa začínalo stmievať. Vtedy kosci
prestali kosiť a rýchlo viazali a ukladali snopy do krížov, lebo namoknuté snopy by sa ťažko sušili. Domov
chodili premoknutí do nitky. Ale to
bol osud pri žatevných prácach.
Potom nasledovalo mlátenie,
ktoré trvalo niekedy až pätnásť
hodín denne. Gazdovia si často
navzájom vypomáhali. Hoci to bola
drina, dievky i mládenci si pri
mláťačkách urobili i zábavu
a často bolo i veselo.
Na pokosených poliach
bolo potom veľa husí, ktoré
chodili deti pásť a pritom zbierali klásky do malých viazaničiek. Vtedy skutočne platilo
heslo: „Ani zrno nazmar“! Gazdovia po vyzbieraní strnísk
robili jesennú podmietku a tak
pôdu pripravili na jesennú hlbokú orbu.
Províslami sa uväzovala aj
kukurica a kôrovie.
Voľakedy, keď ešte neboli
mláťačky, na oje sa uväzovali kone do ,,gepa“,
tie sa otáčali a vytláčalo sa zo slamy zrno. Mlátilo sa cepami. V „rajtároch“ sa zrno čistilo.
Spracovala

Juliana Brezinská

Narodil sa 14. septembra 1943 v Cabaji.
Jeho otec Rudolf Kretter bol v tom čase v obci
notárom. V rodnej dedine absolvoval základnú
školu a následne začal študovať na Jedenásťročnej strednej škole v Nitre, kde na gymnáziu
zmaturoval. V roku 1958 sa jeho rodičia presťahovali do Nových Zámkov. Následne študoval
na Nadstavbovej strednej poľnohospodárskej
škole v Palárikove. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte
Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v rokoch 1962-1967. V štúdiu pokračoval internou
vedeckou ašpirantúrou na PEF VŠP a postupne
začal pôsobiť ako asistent
na Katedre štatistiky. V
období Pražskej jari 1968
patril k najaktívnejším
vodcom
študentského
hnutia na VŠP v Nitre, ale
i v predsedníctve Zväzu
vysokoškolákov Slovenska
na Slovensku.
V čase normalizácie
v roku 1970 bol za túto
činnosť prepustený z práce
na VŠP. Potom pracoval
v Podniku racionalizácie

riadenia poľnohospodárstva a výživy v Nových
Zámkoch a v Nitre. Od roku 1980 bol hlavným
ekonómom na JRD Modrý Dunaj Šamorín a od
roku 1986 na JRD Šurany. Po novembri 1989 mu
bolo umožnené v roku 1990 vrátiť sa na Vysokú
školu poľnohospodársku v Nitre, kde sa v roku
1993 habilitoval na docenta. Tu patril medzi
zakladateľov výučby nového predmetu Marketing. Bol vedúcim autorského kolektívu prvej
vysokoškolskej učebnice ,,Marketing“, ktorá
zatiaľ vyšla na SPU v náklade 2500 kusov.
V rokoch 1994-1996 bol prorektorom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Publikoval 314 prác, z toho 223 vedeckých príspevkov.
V súčasnom období pôsobí na Katedre marketingu. Prednášal na univerzitách v Berlíne, Záhrebe, Prahe a vo Viedni. Je , ,,Polstoročie organizovanej atletiky v Nových Zámkoch“. V roku
2013 mu mesto udelilo Čestné občianstvo.
Počas celého obdobia konania medzinárodných bežeckých pretekov Grand Prix Cabaj-Čápor bol členom organizačného výboru,
hlavne ako medzinárodný sekretár, ktorý mal
na starosti kontakt a získavanie zahraničných
pretekárov. Ako tajomník organizačného výboru pre zahraničie sa aj tento cabajský rodák
a blízky Moravčíkov spolupracovník osvedčil
ako vynikajúci manažér. Dokázal nadväzovať
kontakty s najvýznamnejšími svetovými atlétmi a pritiahnuť ich do neznámej slovenskej
obce Cabaj-Čápor.
Sám je autorom troch publikácií o histórii
pretekov Grand Prix´ v Cabaji-Čápore. Anton
Kretter je aktívne činný i v komunálnej politike a už piate volebné obdobie poslancom
Mestského zastupiteľstva v Nitre, kde v súčasnosti žije.
Spracovala

Juliana Brezinská

19

ČO NOVÉHO V ZŠ a MŠ CABAJ ?

Spr áva z o školy
v prírode
Viete, kde ja Makov? Ani naši žiaci z prvého stupňa to donedávna netušili. Odpoveď na
túto otázku našli v prvý júnový týždeň, keď sa
práve Makov stal ich prechodným domovom.
Táto malebná dedinka ležiaca na slovensko-českej hranici v krásnom prostredí Javorníkov bola dejiskom tohtoročnej školy v prírode.
Krásu tohto kraja sme si vychutnávali nielen
každodenným pohľadom z okna, ale aj pešími túrami po okolí. Našu športovú zdatnosť
preverila aj netradičná olympiáda a plávanie
v bazéne, relax sme našli v saune, na hojdačkách či pri skákaní na trampolíne. Všetky

U

ž veľmi dlho zíval školský dvor v našej
škôlke prázdnotou. Na naše sklamanie SOI nariadila opravu bývalého ihriska, čo
by stálo nemalé peniaze a oprava by nemala
význam.
Materskej škole sa podarilo za ušetrené
peniaze zakúpiť na školský dvor nové detské
ihrisko v hodnote 2000 €. Táto suma však nepokryla výdaje na montáž. Chceme poďakovať
tým rodičom, ktorí dobrovoľne prispeli a vďaka
ich finančnej pomoci sa zrealizovala montáž
ihriska.
Najvďačnejšie sú však najmä naše deti, ktorým radosť a šťastie priam žiarilo z tvárí, keď
uvideli šmýkalky a preliezky. Tešíme sa spolu
s nimi a dúfame, že nám ihrisko bude dlho
slúžiť. ☺
20

deti by si zaslúžili bobríka odvahy za nájdenie
pokladu počas nočnej hry v lese. Dlhú cestu
tam i späť sme si spestrili návštevou Trenčianskeho hradu a hradu Beckov. Bohatší o zážitky
a plní energie hravo zvládneme posledné dni
školského roka.

ČO NOVÉHO V ZŠ ČÁPOR?

Zo života
ZŠ Jána Domastu
Opäť sa blíži koniec školského roka a všetci
sa už tešíme na prázdniny. Pripomeňme si, čo
sa u nás v poslednom období udialo.
Prvý jún je neodmysliteľne spätý s Medzinárodným dňom detí. V tomto školskom roku
sme ho oslávili netradične – celoškolským
výletom na Ranč na Striebornom jazere pri
Galante. Na našich žiakov čakal veľký areál
plný zaujímavostí. Mladší žiaci si zajazdili na
koníkoch, odvážni sa vybrali na vyhliadkovú
vežu a na záver si mohli žiaci zastrieľať z paintbalovej pištole.
Už sa stalo takmer tradíciou, že pri príležitosti MDD sa u nás konajú Športové hry

a súťaží sa o putovný pohár. Triedy nastupovali pod svojimi vlajkami a súťažili v rôznych
športových a vedomostných súťažiach. Žiaci
sa snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky
v individuálnych, ale aj v kolektívnych disciplínach. Behali, skákali do diaľky, hádzali
loptou do diaľky a hrali futbal. Najúspešnejší
boli odmenení medailami. Najšportovejšou
triedou prvého stupňa sa stala 2. A, ktorá
obhájila minuloročné víťazstvo. Na druhom
stupni sa najšportovejšou triedou aj v tomto
školskom roku stala 6. A.
V tento deň sa však iba nesúťažilo, ale
volilo sa aj najsympatickejšie dievča a najsympatickejší chlapec zo štvrtej a deviatej triedy,
maľovalo na asfalt a samozrejme nechýbalo
ani maľovanie na tvár.
Viac o živote našej školy sa dozviete na
www.zscapor.sk.
-MA21

ŠPORT

ČO NOVÉHO V MŠ ČÁPOR?

Kolkársky klub
Cabaj-Čápor
1.liga 2014/2015 - konečné 4. miesto pre KK
Cabaj-Čápor :

D

eti z MŠ Čápor sú aktívne i mimo škôlku. S veľkým záujmom a zanietením
sa zapojili do akcie ,,Mamičkine palacinky“
organizovanej komisiou pre mládež kultúru
a šport.

P

rogram pri príležitosti ,,Dňa matiek“
– poďakovali sme sa a lásku vyjadrili
nielen mamičkám, ale i ockom a starým rodičom.

Kolkári KK Cabaj-Čápor napokon prekvapujúco obhájili minuloročné 4. miesto v 1.lige-západ. Pred začiatkom súťaže sme vzhľadom
na zmenu povrchu domácich dráh v Galante
predpokladali skôr tvrdý boj o záchranu a už
umiestnenie v strede tabuľky by sa považoval
za úspech. Navyše aj tento ročník malo naše
mužstvo problémy so zostavou na zápas. Pre
zdravotné problémy, ale najmä pracovné zaneprázdnenie hráčov pracujúcich na zmeny,
len v máloktorom zápase mužstvo nastúpilo
v optimálnom zložení, preto konečné 4.miesto
považujeme takmer za športový zázrak.
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. Po vydretom víťazstve
na horúcej pôde Zlatých Klasov, ktoré skončili
na konečnej 3. priečke sme dokonca na čas
dostali do šance zabojovať aj o 3. miesto. No
žiaľ, potom nám niektoré zápasy nevyšli podľa
predstáv, takže napokon je z toho konečná 4.
priečka, ktorú sme si zabezpečili v predstihu
už v predposlednom kole.

,,Deň detí“ sme oslávili zábavnými hrami a súťažami v školskej záhrade. Víťazi boli všetci!

V tabuľke jednotlivcov podľa priemeru sa
v konkurencii 176 hráčov najlepšie umiestnil
Marcel Pastor na 22. priečke s priemerom
552 zvalených kolov. Do TOP30 sa zmestil ešte
Pavol Molnár na 24. priečke s priemerom 551
kolov.

2.dorastenecká liga:
Naše mužstvo má v kategórii dorastu problém
s hráčskym obsadením, a tak nás v druhej lige
reprezentuje iba Ivan Ronda, ktorý ešte patrí
do kategórie žiakov. Ivko dosiahol najlepší
výkon 428 kolov v Šali, kde skončil v jednotlivcoch na 10. priečke. Celkovo sa v sérii hranej
na 7 turnajov umiestnil ako jednotlivec v konkurencii 25 hráčov na konečnej 19. priečke so
ziskom 15 bodov. Treba však povedať, že mal
obrovskú smolu, keď pre 2 zranenia odohral
22

iba 3 turnaje, a tak mu veľmi chýbali body zo
zvyšných 4 turnajov.

Majstrovstvá SR jednotlivcov:
Najlepšie umiestnenie na M-SR dosiahol
v kategórii seniorov nad 50.r. Juraj Nemček. Na
ťažkých dráhach vo Fiľakove sa umiestnil na
9.priečke s výkonom 572 kolov
V najsilnejšej kategórii mužov, ktorá sa
hrala dvojdňovo na kolkárni Interu BA sa
Marcel Pastor umiestnil na 29.priečke, keď
výkonom 560 kolov nedokázal v konkurencii
36 hráčov postúpiť do nedeľného 16 členného
finále.
V kategórii žiakov, ktorá sa hrala v Galante
v disciplíne na 60 hodov sa Ivko Ronda v konkurencii 26 hráčov umiestnil na 16. priečke po
výkone 206 kolov.

Celkové zhodnotenie
sezóny 2014/2015
V tejto sezóne, ktorú možno z viacerých dôvodov označiť za najťažšiu v doterajšej histórii
klubu v 1.lige, sme napriek všetkým problémom
napokon dosiahli ako mužstvo, ale aj v kategóriách jednotlivcov, viaceré vynikajúce výsledky
a môžeme sezónu hodnotiť ako úspešnú.
Mužstvo:
- v 1.lige-západ výborné 4. miesto
- zvíťazili sme na vianočnom turnaji 4-členných mužstiev v Šali a Juraj Nemček sa stal
najlepším hráčom turnaja
- na medzinárodnom turnaji „GA24-hodinovka“ sa naše 2 štvorčlenné mužstvá umiestnili
na peknej 8. a 9. priečke v konkurencii 30
mužstiev
Jednotlivci:
- Marcel Pastor získal titul Majster kraja po
víťazstve v kategórii mužov (obhájil minuloročné prvenstvo)
- Juraj Nemček získal 3. miesto v kat. seniorov
na majstrovstvách NR kraja
- Juraj Nemček sa umiestnil na 9. priečke na
Majstrovstvách SR v kat. seniorov
Veríme, že sme dôstojne reprezentovali našu
obec a ďakujeme za doterajšiu podporu kolkárskeho klubu.
Všetky aktuálne výsledky si naši priaznivci
nájdu na oficiálnej stránke SKoZ www.kolky.sk
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