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Editorial
Vážení občania ,
po skončení leta, ktoré nás potrápilo veľkými horúčavami, sa začala
jeseň. Pestrofarebná, upršaná s rannými hmlami.
K jeseni u nás patrí Grand Prix, ale
aj ,,úcta k starším“ - neodmysliteľná
súčasť októbra.
V tomto čísle predstavíme aj mladé
talenty našej obce, a to v článku ,,ako
ich nepoznáte?“ Nevynecháme ani stretnutia jubilantov
so starostom a kultúrne podujatia, ktoré sa konali v uplynulom období. O tomto všetkom sa dočítate v jesennom
čísle obecných novín.
Nezabudnime ani na pozvánky, a to na Mikuláša
a Vianočnú dedinu, ktoré chystá naša kultúrna komisia
na december. Príjemné čítanie.
Iveta Ballayová,
šéfredaktorka
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MIKULÁŠ
AKZ v spolupráci s kultúrnou komisiou pozývajú všetky deti na Mikulášske popoludnie, ktoré sa koná dňa 6.
12. 2015 o 15,00 hod. v kultúrnom dome Čápor.
V programe vystúpi Divadielko Svetielko z Nitry, bude
pripravená zábava s čertami a anjelikmi, spojená s rozdávaním darčekov od Mikuláša. Balíčky v hodnote 3€ si môžete objednať v KD a v pokladni na OcÚ u pani Dolníkovej
do konca novembra.

Vianočná dedina
AKZ v spolupráci s kultúrnou komisiou aj tento rok
pripravujú pre Vás ,,Vianočnú dedinu“ v areáli KD Čápor
dňa 13. 12. 2015 so začiatkom o 10,00 hod.
Hlavný program sa začína o 13,00 hod. kde vystúpi
ZUŠ Mojmírovce so ,,ŽIVÝM BETLEHEMOM“, MŠ Cabaj
a MŠ Čápor, ZŠ Cabaj a ZŠ Čápor, spevokoly Nádej a Úsmev,
Slnkom odetí, Penco, Eiffel a Danča, Cedronček a Soňa,
Cimbalovka Urmín... a môžete si pochutiť na rôznych
vianočných ale i nevianočných špecialitách a na výbornej
kapustnici a vianočnom punči.
Predaj na vianočnej burze sa začína o 11,30 hod.
Príďte sa zastaviť v predvianočnom zhone a spríjemniť
si tak nedeľné popoludnie.

SLOVO STAROSTU

Dobrý deň vážení spoluobčania ,
v mojom ostatnom príhovore, z nejakých technických
príčin vypadla časť jeho textu. Preto ak dovolíte, začnem
tým, čo malo byť napísané už
v predchádzajúcom čísle.
V rámci výzvy Ministerstva životného prostredia
SR (ďalej len „ministerstvo“)
sa obec uchádzala o nenávratný finančný
príspevok na likvidáciu „čiernej skládky“ na
farme PD v Čápore. Žiaľ musím konštatovať,
že našej žiadosti ministerstvo nevyhovelo.
Keďže v rámci žiadosti o dotáciu bolo potrebné čiernu skládku legalizovať, bude mať obec
zvýšený záujem identifi kovať všetkých tých,
ktorí nedodržiavajú prevádzkový poriadok
zberného miesta a naďalej porušujú pravidlá
VZN o nakladaní s odpadmi na území obce.
Nápomocné nám budú nielen fotopasce, ale
aj kamerový systém, ktorý s pomocou dotácie
z Ministerstva vnútra SR zrealizujeme ešte
v tomto roku.
Pred začiatkom nového školského roka
bola do užívania daná prestavaná dvojbytovka
v areáli Základnej školy Jána Domastu Cabaj
– Čápor, už ako novozriadené špeciálne triedy.
Pevne verím, že sprevádzkovanie špeciálnych
tried prinesie naplnenie cieľov, s ktorými sme
sa do tejto investičnej akcie pustili. Jedným
z nich je výrazné skvalitnenie podmienok
vyučovacieho procesu v ostatných triedach
školy, čo by malo viesť k postupnému nárastu
počtu detí v triedach a k naplneniu kapacity
školy tak, aby nebola ohrozená jej samotná
existencia. Dúfam, že nájdeme pochopenie
u tých rodičov, ktorí svoje deti prihlasujú do
základných škôl mimo obec a títo budú ochotní presvedčiť sa o tom, že ani ich deti a ani
ich vzdelávanie nie sú ničím ohrozené.
Zlepšenie podmienok a možností na
umiestnenie detí predškolského veku v materskej škole by malo priniesť plánované rozšírenie MŠ Cabaj o ďalšiu triedu. V tomto období
pripravujeme projektovú dokumentáciu tak,
aby sme mohli vybaviť formality spojené so
stavebným povolením a zorganizovať proces
verejného obstarávania na dodávateľa stavby
čo najskôr. Je zrejmé, že v tomto roku sa nám
už nepodarí zahájiť stavebné práce, ale verím,
že tak urobíme čo najskôr v novom roku, hneď
ako to počasie dovolí. Odhadovaný náklad
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tejto investície je cca 245 000,00€, s tým, že
95 000 je dotácia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Zvyšných 150 000,00€
musíme vyčleniť z rozpočtu obce, čo veľmi
výrazne ovplyvní naše investičné plány na
rok 2016.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia sa
nám priblížila v podobe schválenej žiadosti o dotáciu v celkovej sume 602 212,00 €.
Väčšina poslancov OZ a samozrejme aj ja
osobne to považujeme za obrovský úspech
nášho spoločného niekoľkomesačného úsilia.
Takže, prvý krok, či podmienku realizácie
rekonštrukcie verejného osvetlenia máme,
dalo by sa povedať, za sebou. Čaká nás ich,
ale ešte niekoľko ďalších a veľmi dôležitých.
Úprimne a bez prikrášľovania povedané - je
veľmi lákavé zrekonštruovať verejné osvetlenie v hodnote viac ako 602 000 € pri vlastnej
investícii, ani nie 50 000 €, ale sú s tým spojené
aj riziká. Najväčším je určite čas a preto je
potrebné veľmi triezvo zvažovať každý jeden
ďalší krok. Verím, že spolu s poslancami OZ sa
nám podarí prijať správne rozhodnutia a nech
už budú tieto rozhodnutia v prospech realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia, alebo
po vyhodnotení rizík odmietavé, musia to byť
rozhodnutia jednotné a celého OZ.
V týchto dňoch, kedy dostanete do rúk
toto číslo obecných novín, by mali byť už
v plnom prúde práce na rekonštrukcii strechy
Materskej školy v časti Čápor. K tomu sa nám
podarilo získať dotáciu v hodnote 30 000€,
ktorú obec dostala pri rokovaní vlády SR
v Nitre dňa 30. septembra 2015. Nová strecha
vytvorí určite dobrý základ pre ďalšie, nemenej potrebné rekonštrukčné práce, na ktoré
si však, hlavne z fi nančných dôvodov budeme
musieť počkať.
Od začiatku novembra sú pracoviská
obecného úradu technicky vybavené tak, že
postupne budete môcť viaceré záležitosti na
obecnom úrade vybaviť elektronicky „z pohodlia Vašej obývačky“, tak ako to poznáte
z televíznej a rozhlasovej reklamy. Stačí tomu
len nový občiansky preukaz, čítačka kariet
a internetové pripojenie. Verím, že zapojenie
sa obce, do národného projektu DCOM (dátové centrum obcí a miest) postupne prispeje
k zjednodušeniu vybavovania „úradných“ vecí
najmä mladším obyvateľom obce.
V týchto dňoch vrcholia aj prípravy obecného rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky
2017 a 2018. Zásady pre jeho zostavovanie
zostávajú nezmenené. Naším cieľom je za-

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
bezpečenie všetkých základných funkcií, zákonných povinností a nevyhnutných výdavkov
obce, pritom finančne pokryť pripravované
projekty a zabezpečiť kultúrny, športový aj
spoločenský život v obci. Popri spomínanej investícii do rozšírenia materskej školy na nejaké
ďalšie, podstatné a výrazné investície v budúcom roku pravdepodobne veľa vlastných
voľných prostriedkov nezvýši. Neprestaneme
však hľadať externé zdroje. Tak ako v tomto
roku, keď sa nám podarilo do rozpočtu obce
získať takmer 800 000 € v rôznych formách
dotácií.

Pri schvaľovaní rozpočtu budú mať konečné slovo poslanci obecného zastupiteľstva,
ktorí majú už návrh rozpočtu na pripomienkovaní.
Čo dodať na záver?
Snáď len popriať pevné zdravie, pokoj a pohodu a ešte pár pekných, slnečných a teplých
jesenných dní pred koncom roka.

Ing. Jozef Ligač
starosta obce

Slávnostné jubileá
V dňoch 7. a 10. októbra pani Mária Klihová (vľavo v strede) a pani Mária Jartová oslávili
krásne 90. a 95. narodeniny.
V mene obce a našich občanov im zablahoželali starosta obce Ing. Jozef Ligač a matrikárka
pani Andrea Korgová.
Spolu prežili príjemné
dve popoludnia plné
spomienok na staré
časy, dobré a tie zlé
s humorom pre tieto
dámy typickým.
Prajeme im veľa
zdravia a šťastia
v kruhu ich najbližších.
A.K.
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:
Evelyn Sonlajtnerová
Peter Pekar
Marko Slíž
Lucia Mészárosová
Zara Šípová
Adela Kováčová
Šimon Mihálik
Karol Borza
Paulína Kováčiková
Marko Vašš
Matej Mrázik
Richard Koukal

Veronika Rondová
Michal Ronda

Opustili nás:
Štefan Odráška
vo veku 53 rokov
Michal Pavlík
vo veku 31 rokov
Eva Klčová
vo veku 78 rokov

Povedali si áno:

a Jana Miklovičová
september 2015
Daniel Federer
a Lea Hanušková
september 2015
Marián Strakoš
a Mgr. Mária Rybárová
september 2015
Ľukáš Blažek
a Sandra Illéšová
október 2015
Zdenko Fejfár
a Silvia Kincelová
október 2015

Stanislav Hanzel
a Alena Klbiková
september 2015
Peter Belák
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Slávnostné stretnutie jubilantov

Sedembolestná Panna Mária - Patrónka Slovenska

Ako každý rok pri
príležitosti ,,Október
mesiac úcty k starším“ aj tento rok sa
na obecnom úrade
konala milá slávnosť
stretnutie dôchodcov
- jubilantov so starostom obce. Tento
rok nebol výnimkou,
a tak na pôde OcÚ,
Zbor pre občianske
záležitosti usporiadal
stretnutie jubilantov,
ktorí sa v tomto roku
dožili okrúhleho výročia narodenia
80. a 70. rokov. Podľa údajov pani
matrikárky Andrejky Korgovej ide
tento rok o 43 jubilantov, z toho 11
osemdesiat ročných, a 32 sedemdesiat ročných.
Jubilantov najprv pozdravili deti
z DFS Cedronček, ktoré zatancovali
a zaspievali krásne ľudové pesničky,
pri ktorých sa mnohým tisli do očí
slzičky.
Pani matrikárka predstavila starostovi obce Ing. Jozefovi Ligačovi
jednotlivých jubilantov, ktorý ich
pozdravil slávnostným príhovorom. Blahoželanie a darček z jeho rúk vyvolalo u mnohých
veľké dojatie. Aj tomu predchádzajúci podpis
do pamätnej knihy bol plný emócií.
Atmosféra sa trochu uvoľnila pri spoločnom fotení a následne pri malom občerstvení,

Starší vek
Vždy, keď niekde
spomenie sa staroba,
hneď zbystríme,
čo je to za choroba.
Tvárime sa,
že sa nás to netýka,
napriek mnohým
sveta-liekom,
postihuje človeka.
Staroba je stav mysle podivný,
jeden je s ňou celkom milý,
iný zase protivný.
6

Svätí bratia zo Solúna, Cyril a Metod, prišli
pred viac ako 1150 rokmi učiť našich predkov
kresťansky žiť a synovsky sa utiekali k Panne
Márii pri svojich životných bolestiach aj ťažkej
misii na Veľkú Moravu. Teda urobili vzácnu
službu nášmu národu aj šírením úcty k Sedembolestnej Panne Márii. Úcta k nej sa rýchlo
rozšírila. Veriaci si vyrábali sochy a obrazy,
modlievali sa pred nimi v rodinách i verejne
v ťažkostiach. Pred siedmimi storočiami Rád
služobníkov Panny Márie ustálil symbolických
sedem bolestí Panny Márie a zjednotil aj formu modlitby posvätného ruženca v siedmych
tajomstvách k jej siedmym bolestiam.

kde sa jubilanti živo porozprávali a pospomínali na časy minulé.
Poďakovanie za pekný kultúrny program
patrí pani Vlaste Blatnickej a pani matrikárke za uskutočnenie tejto milej akcie.
-IB-

To čo by sme mali robiť
nechceme,
a čo by sme chceli,
zas nevládzeme.
Doktori nám predpisujú
všelijaké recepty,
keď sú na to vyškolení
poslúchneš ich ty aj ty.
My máme liek na všetky
ľudské neduhy,
dobrá hudba zlepší myseľ,
aj srdiečko rozprúdi.
Dnešný svet
je otočený hore dnom,

mladí ľudia závidia vraj
dôchodcom.
Do roboty ráno vstávať
nemusia
a seriály v telke všetky
zachytia.
Vážme si čas,
ktorý sme tu dostali,
či si mladý, alebo aj zostarlý.
Snažme sa byť
ľudia k ľuďom ľudskejší,
aby bol svet
čoraz lepší, lepšejší.
emo

V roku 1412 cirkevná autorita na cirkevnom
sneme v Kolíne nad Rýnom povolila Slovákom
sláviť sviatok Panny Márie Sedembolestnej.

15. septembra, na sviatok Sedembolestnej
Panny, sa konajú púte najmä do Šaštína ale
i do iných miest, aby veriaci vzdali úctu Panne
Márii a modlitbami jej poďakovali za jej pomoc
a milosti.

Keď grófka Angelika Bakičová dala v roku
1564 v Šaštíne postaviť kaplnku so sochou Sedembolestnej, a keď boli vyslyšané jej modlitby,
vďaka zázrakom v Šaštíne úcta k Panne Márii
sa počas stáročí stále viac upevňovala.

Pri tejto príležitosti sme sa stretli i v našej
organizácii ZZP, aby sme sa pomodlili ruženec, litánie a zaspievali nábožné mariánske
piesne, a tak vyjadrili úctu k jej bolestiam.
Výbor ZOZZP

Október
- mesiac úcty
k starším
Na jesennej prechádzke nás poteší pohľad na krásu prírody, na mozaiku obrazov
vytvorenú z plodov a farieb jesene, ktorá
poteší oko a pohladí dušu človeka. Človek
si krásu jesene vychutnáva i keď vie, že po
tomto období sa príroda ukladá na zimný
odpočinok.
Jeseň v prírode má veľa spoločného s jeseňou života. Človek prichádzajúci do jesene
života sa obzerá dozadu a hodnotí svoj život,
svoje úspechy v práci i v súkromnom živote
a odovzdáva štafetu mladšej generácii, aby
mohla pokračovať vo zveľaďovaní žitia, za čo
našim starším občanom ďakujeme, pretože
nám zanechali vzácne skúsenosti a dali nám
základy do budúcnosti. My mladší, akoby sme

Foto: pavol deglovič

pozbierali výsledok celoživotnej práce našich
rodičov a starých rodičov. Sme radi, že sú medzi nami, majú na nás čas, radia nám deťom
a vnukom a podporujú nás v našich činnostiach. Za to im patrí náš obdiv a úcta a nielen
v októbri ale neustále.
Teraz, keď začína jeseň, je čas, keď človek zberá úrodu z poľa a zo záhrady a môže
sa tešiť zo svojej práce vykonávanej počas
celého roka v podobe dorobenej úrody, ktorú
spracováva a chystá na zimné obdobie. V tom
je symbolika jesene života a prírody.
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
naša organizácia pripravila posedenie pre
svojich členov v KD Čápor s občerstvením
a kultúrnym programom. Prežili sme príjemné popoludnie, na ktorom sa zúčastnil i pán
starosta obce Ing. Jozef Ligač, ktorý informoval prítomných o činnostiach v obci.
Poďakovanie patrí aj Ing. Viliamovi Kompasovi za ovocie, ktoré poskytol na posedenie
pre členov. Súčasťou posedenia bola i výstavka ,,Dary Zeme“ z produktov záhrad, ktoré
priniesli členky výboru.
Výbor ZO ZZP
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Gr and Prix Cabaj-Čápor 2015
ako čistokrvný kros s bežeckou osobnosťou Róbertom Štefkom
Dňa 10.10.2015 sa uskutočnilo krosové
bežecké podujatie Grand Prix Cabaj-Čápor.
Oproti minulým rokom keď počasie podujatiu prialo sa to tento rok obrátilo. Podujatie
sa zmenilo na čistokrvný kros s blatom, lístím a dažďom. Celkovo si zmeralo bežecké
sily 233 pretekárov, z toho 121 v kategóriách
3 km a 10,60 km a 112 detí v kategóriách 600
m a 1000 m.
Hoci počasie bežcom neprialo, s podporou veľkej osobnosti československej atletiky
Róbertom Štefkom, ktorý mal úlohu štartéra
všetkých bežeckých kategórií, sa podávali
vynikajúce bežecké výkony, ktoré umocňovala atmosféra nehostinného počasia a terénu,
kde každý jeden z pretekárov nechal na trati
všetko.
Ako prvé boli odštartované detské bežecké
kategórie na 600 m a 1000 m. Na 600 m zvíťazil
v kategórií chlapcov Motyčiak Tomáš časom 2:
33 a v kategórií dievčat Páleníková Ema časom
2:44. Na trati 1000 m bol víťazom Kĺbik Adam
časom 4:03 a z dievčat, s výrazným náskokom,
zvíťazila Kováčová Gréta s časom 4:25.
V ľudovom behu na 3 km sa na štart postavilo 49 pretekárov. V štartovom poli bol aj
Nicolas Štefko, syn čestného hosťa Róberta
Štefka, ktorý si vo svojom veku 12 rokov vybral
8

len o prsia. Celkový víťaz ľudového
behu na 3 km je Marek Parikrupa
s časom 11:48, v ženách bola najlepšia Koišová Marta s časom 15:14. V
kategóriách dorast zvíťazili, Koiš
Matej s časom 12:04 a Horňáková
Dáša s časom 17:17.
V hlavnej kategórií sa bežalo
10,60 km. Pretek pozostával z jedného malého okruhu v dĺžke 1 km,
ktorý viedol cez nehostinnú oráčinu
a zo 4 veľkých bežeckých okruhov,
ktoré viedli cez les popri jazere
a okruh mal dĺžku 2,4 km. V štartovom poli boli známe bežecké mená
ako Urban, Pasztor, Švajda, Magyar
aj Ukrajinec Starodubtsev. Keď
Róbert Štefko odštartoval hlavnú
kategóriu schyľovalo sa ku krásnemu bežeckému súboju. Na čele
pretekov bol Jozef Urban, ale celý čas
mu na chrbát dýchal Imrich Pazstor
a nedovolil mu zvoľniť. Ako tretí
sa držal Ukrajinec Starodubtsev,
ešte v prvom kole sa držal Urbana
a Pazstora, ale keďže podcenil terén a počasie, nemal vhodnú obuv
s hrotmi, tak sa jeho pozícia k prvým
dvom pretekárom vzďaľovala, ako nám sám
po preteku povedal. Do cieľa hlavnej kategórie
dobehol ako prvý Jozef Urban s časom 36:26
a vylepšil svoj čas z roku 2013 o viac ako dve
a pol minúty. Na druhom mieste bolo Pazstor
Imrich s časom 36:42 a na treťom mieste bol
Ukrajinec Starodubtsev s časom 38:42. Medzi
ženami jednoznačne dominovala Ukrajinka
Yaremchuk Sofiya s časom 43:01.

Vyhlásenie výsledkov a dekorovanie
Grand Prix Cabaj-Čápor 2015 sa uskutočnilo
v penzióne Salaš Cabaj, kde sa všetci pretekári
občerstvili a potleskom odmenili najlepších
v jednotlivých kategóriách. Čestný hosť pretekov Róbert Štefko spolu so starostom obce
Cabaj-Čápor Ing. Jozefom Ligačom odovzdali
medaily, ceny a diplomy a dali bodku za Grand
Prix Cabaj-Čápor 2015, kde síce počasie neprialo, ale zvýraznilo výkony všetkých pretekárov.

ťažšiu kategóriu a meral si sily so staršími. Nezahanbil meno svojho slávneho otca a skončil
na štvrtom mieste v kategórií dorast, hoci dramatický bežecký súboj o tretie miesto prehral
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ZŠ Čápor

Ctíme ťa
jeseň života...
Jeseň života si každoročne pripomíname v októbri ako Mesiac úcty k starším.
Žiadny iný mesiac v roku starobu nevystihuje lepšie. Človek žne plody svojho života
a práce, ohýba sa pod ťarchou rokov ako
stromy pod ťarchou plodov, v tvári sa mu
zračí pestrosť prežitého. Má v sebe múdrosť
a zrelosť skúseností.

Soňa Fábryová
10

Tento rok sme
si mesiac úcty
k starším pripomenuli slávnostnou besiedkou,
ktorá sa konala
v
kultúrnom
dome Čápor dňa
11. 10. Táto nedeľa
bola
zasvätená
úcte k tým, ktorí
už niečo prežili,
a ktorí si toho veľa
pamätajú.
Pestrým programom
uvitým z pesničiek,
básničiek
ale i tanca prišli

ZŠ Čápor
ZŠ Cabaj

Bibiana
Chňapeková

pozdraviť svojich blízkych, babičky a deduškov, ich vnúčatká z oboch škôl.
Ako prvý sa im prihovoril zástupca starostu Ing. Ján Slíž, poprial im veľa zdravia a úspechov do ďalšieho života.
Program otvorila piesňou ,,Haleluja“ Sonička Fábryová, ktorá študuje spev na ZUŠ
Mojmírovce pod vedením pani učiteľky Danici
Matuščinovej, potom sa predstavila
gitaristka Bibiana Chňapeková tiež
zo ZUŠ Mojmírovce, ktorú vedie
pán učiteľ Ján Pastor.
Potom sa v programe vystriedali naše obidve základné školy.
Na záver vystúpila ešte raz
Soňa a to piesňou od Byonce ,,Ave
Maria“.
V príjemnom prostredí s príjemnými ľuďmi čas rýchlo uteká,
a tak tých, ktorí sa domov neponáhľali potešila svojim vystúpením

ešte speváčka Maťa, ktorá zahrala nielen na
počúvanie, ale i do tanca.
Milí naši seniori, želáme Vám veľa zdravia,
pekných chvíľ života prežitých v láske, úcte vašich blízkych, a slnečnú, pokojnú jeseň života.
IB-

ZŠ Čápor

DFS Cedronček
11
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„Benjamínkovia“

Ako ich
nepoz náte ?
Pýtate sa, že koho? No predsa našu nadanú mládež z obce Cabaj-Čápor. Pod týmto
názvom sa stretli naozaj šíkovní mladí ľudia,
športovci, speváci, hudobníci aby predviedli
čo sa v nich skrýva.., a veru že bolo toho naozaj dosť, bolo čo obdivovať a tlieskať za ich
výkony.
Podujatie sa začalo
dňa 26. 9. 2015 o 18.00
hod. v kultúrnom dome
Čápor, kde Viki, ktorá to
celé moderovala, uviedla
a predstavila ako prvú
našu známu speváčku
Soňu Fábryovú. Postupne sa na javisku
striedali
Viki
hudobníci ako
napr.: gitaristky zo ZUŠ Mojmírovce
Lucka Cipriánová a Alexandra Jančovičová, ktoré vystriedali opäť známe
dievčatá z Cedrončeka Simonka Valentová, Simonka Štefeková a Laura
Ligačová. Spev opäť vystriedala
hudba, a to flautistky Ivanka Melová,
Adelka Rieglová a po nich Alexandra
Brunaiová so svojou hrou na elektronický klavír. Neplánovane, ale o to
smelšie na javisko vystúpil prváčik
Peťko Polakovič, ktorý sa predstavil
svojou hrou na xylofón.
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Profesionálnu hru na bicie nám predviedol Martin Ševčík, učiteľ hry na bicie nástroje
z Nitry. Jeho show nás dostala a veľmi sa nám
to páčilo.
Po hudbe a speve sa už ujali pódia, ale
i priestorov pod pódiom športovci - zverenci
Romana Hromádku - naši budúci futbalisti,
ktorých sám pán Hromádka nazval ,,Benjamínkovia“ a ktorí sa nedajú zahanbiť v konkurencii.
Počas celého popoludnia si priaznivci stolného tenisu mohli zahrať stolný tenis v malej
sále KD, kde boli rozložené stoly. Stolných
tenistov predstavil predseda stolnotenisového
klubu Michal Teľuch. O tento šport je v našej
obci veľký záujem a zaznamenali sme už aj
prvé ligové úspechy.
Okrem našich ,,talentov“ sme mali aj hostí.
Ako prvý sa predstavil Róbert Chrenko alias
Culprate, ktorý sa venuje beatboxu a v tejto disciplíne je majster Slovenska. Predviedol svoje
umenie a bol odmenený veľkým potleskom.

Potom sa na scéne predstavila tanečná
skupina Danceversity z Nitry pod vedením
Katky Barátovej. Táto tanečná skupina je
mladučká, vznikli len v roku 2013, ale už žnú
úspechy po celom Slovensku.
Po tanečníčkach sa predviedol akčný
šport, u nás už nie taký neznámy, a to VEM
CAMARA CAPOEIRA, ktorých sme tu už
mali na deň detí. Aj teraz sa predviedli a ukázali všetkým ako sa cvičí capoeira pod vedením Graduada Sepulturu. Z našej obce u nich
pôsobí Adam Danko.
Na záver sa predstavil klub Bar Heroes
z Nitry. Je to skupina mladých nadšencov, ktorí
na sebe chcú pracovať a posúvať sa ďalej. Predviedli nám svoje cvičenie na hrazde.
Medzi akčné športy patrí aj kickbox, zástupca Cyril Pažitný tu predstavil svoj klub
Scorpion Fight Club Nitra. Cyril Pažitný je majster Slovenska v tejto disciplíne. Celé popoludnie pripravila kultúrna komisia Janko, Emilko,

Evka, Kika, Viki, Katka, Lucka, Jakub, Adam,
David za čo si zaslúžia velikánsku pochvalu.
Verím, že sa takýchto podujatí bude konať
v Cabaji-Čápore viac a pritiahneme k nám
veľa iných nových talentov. Tešíme sa o rok
priatelia.
-IB-

Spevokol Úsmev

Z činnosti
spevokolu Úsmev

Danceversity

Bar Heroes

Naša spevácka skupina reprezentuje našu
obec aj za hranicami Cabaj-Čápora. Tento rok
pri príležitosti mesiaca ,,Október mesiac úcty
k starším“ nás pozvali naši kamaráti speváci
z Čabu do ich obce. V príjemnom prostredí
obnoveného kultúrneho domu sme si vypočuli
básničky a pesničky detičiek z ich obce, a potom aj našich ,,kolegov spevákov“ v hudobno-speváckom pásme.

My sme sa predstavili najprv s básňou
,,Október“ od nášho dvorného skladateľa Ema
a potom s veselými pesničkami. Rozospievali
sme celý kulturák.
Po našom vystúpení ešte vystúpila Čabanka s pásmom kovbojských pesničiek, pri
ktorých sme ani my nezostali ticho ako aj celá
sála.
Po programe nás pohostili a spievali sme
na želanie rôzne pesničky. Krásne nedeľné popoludnie sme si povedali, keď sme odchádzali
od našich priateľov z Čabu.
-IB13
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Country
tancovačka
V tomto roku sme sa roztancovali.
Skúsili sme rôzne žánre cez ľudovky, dychovku až po country. Túto tancovačku
sme naplánovali na 19. septembra.
Už od devätnástej hodiny sa schádzali do KD rôzne vekové kategórie od
najmladších až po tých skôr narodených,
preto aby si zatancovali prípadne posedeli a popočúvali známe skladby. Tancovačku sme spestrili vtipnou tombolou,
ale nielen to! Pozvali sme z Nitry amatérsku tanečnú country skupinu MEDISON,
ktorá sa nám predviedla v tancoch ale
nielen oni si zatancovali, aj nás naučili
kroky a spolu s nimi sa roztancovala celá
sála...:-)

Skupina PENGAGI si ešte len ladila
svoje hudobné nástroje, a tancuchtiví sa
už aj pustili do toho. Večer pokračoval,
a tak sme si spravili aj malú súťaž v pití
piva, kde si zmerali svoje sily nielen muži
ale aj odvážne žienky.
Zaplnený parket až do neskorých
večerných hodín svedčil o tom, že my sa
hudby a aj takéhoto žánru nebojíme a vydržíme až do konca...Ďakujem všetkým
členom a členkám kultúrnej komisie Jankovi, Emilkovi, Viki, Maťke, Kike, Katke,
Adamovi, Davidovi, Jakubovi, Evke, Lucke za pomoc pri prípravách a priebehu
tancovačky. Ďakujem všetkým, ktorí sa
zúčastnili country večera a teším sa na
stretnutie pri ďalšom.
–IB14

POHĽAD DO NAŠEJ MINULOSTI

Niečo z histórie obce
V 16. a 17. storočí zemania v Nitrianskej stolici veľmi schudobneli. Najchudobnejší boli v pohraničných
obciach. v roku 1539 mala v Cabaji veľkostatok rodina
Pénzešovcov.
Od nich ho odkúpili Sárközyovci, ktorí ho v r. 1582
predali Cabajovcom, no po čase aj tí úplne schudobneli.
V týchto neistých časoch sa v kraji rozšírilo ešte aj zbojníctvo. Stolica musela priam prinútiť Lukáča Cabaja
(„Lucas litteratus Cabaj“), aby prijal úrad jurassessora,
akéhosi župného právneho poradcu. Keď ho konečne
prijal, chodil na župné zasadania, ktoré bývali raz za 35 týždňov, tak zriedka, že mu museli pohroziť vysokým
trestom. Protiturecké úkryty, katakomby boli v Cabaji
najmä pri dnešnej hlbokej ceste od kostola k hostincu.
Jeden poniže dnešnej materskej školy, pod Hranajovým domom, v hĺbke 4 m, šírka 12 m; druhý na ľavej
strane tejto cesty, pod domom Terézie Hrnkovej, vchod
do hĺbky 2 m s chodbou v dĺžke 100 – 120 m smerom
k hostincu. Ďalší úkryt bol údajne aj pod kostolom, pod
domom pani učiteľky Balažovičovej a na Podháji pod
domom č. 188 – široká podzemná chodba. O cabajskom
hromadnom náleze pri kopaní základov starej školy
(oproti kostola) ľudová tradícia vraví, že tam Cabajania
zvíťazili nad Turkami. Po bitke ich pohádzali všetkých
do jednej jamy a zahrabali. Iný, napr. 75-ročný E. Kochanovský, to spresnil takto: Urmínski či novozámski
Turci sa vybrali cez Podháj do močenských viníc na
lúpež okolitých dedín. Cabajania poslali posla do Nitry,
kde bolo cisárske vojsko. Keď sa Turci vracali, vojsko ich
napadlo a skoro všetkých pobilo. Korisť odňalo a odvlečených ľudí oslobodilo. V tých rokoch úplne vyhoreli aj
naše obce. Pre našich to bolo o to krutejšie, že v čase
zvýšeného nebezpečenstva museli z príkazu stolice
- v čase mimo insurekcií, pomáhať pri opevňovaní Nitry
(Horného mesta). Každý zemepán bol povinný postaviť
taký kus hradieb, resp. toľko ich dĺžkových siah, koľko
mal poddaných. Čáporania museli odísť pracovať do
Nitry, pretože boli priamymi poddanými nitrianskeho
biskupstva. Cabajskí zemepáni museli za seba poslať
poddaných a kontrolovať ich účasť.
V roku 1614 šľachta i zemania z Cabaja protestovali,
že ich poddaní musia platiť taxu za nitrianske mosty,
hoci poddaní robili na ich stavbe! Čáporania a iste aj
Cabajania niekoľkokrát priviezli na opravu opevnení po
10 stĺpov na Komjatický, Šuriansky aj Šintavský hrad.
V roku 1628 stavy prosili, aby sedliaci nemuseli voziť
drevo, lebo vojaci ich poškodzujú. Podžupan poslal list
dedinám (Cabaj, Čápor, aj iným), že všetko, čo sa nájde
v Párovských Hájoch a mohlo by sa akokoľvek zísť Turkom, vezme sa a majiteľ bude potrestaný.
Spracovala Juliana Brezinská
Foto: Archívny záznam o cabajskom kostole
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KUKO

Pestrá
skautská jeseň

Komisia pre mládež,
kultúru a šport

Skautský rok
V septembri začal nielen školský, ale aj náš
skautský rok. My skauti sme ho začali akciou
Otvorenie skautského roka. Hrali sme rôzne
hry, plánovali družinové stretnutia a ďalšie
akcie.

Naše výpravy a akcie

Šarkaniáda by bola krajšia, keby prišiel aj poriadny vietor, ktorý by našich krásnych šarkanov poriadne popreháňal po oblohe. Napriek
tomu niektorým šarkanom stačil vánok na
lietanie. Čo sa dá robiť, počasie sa naplánovať
nedá.

Akcie a výpravy do prírody máme veľmi
radi a preto sme sa v jedno krásne nedeľné
predpoludnie vybrali preskúmať hrad Gýmeš.
Je to už skôr zrúcanina a svoje najlepšie roky
má už dávno za sebou, ale aj tak sa tam oplatí
ísť. Keď sa človek prekoná a vyšliape si hodinku
do kopca, uvidí tam tak ako my kus histórie,
krásny výhľad a prácu občianskeho združenia
Castrum Ghymes ktoré zachraňuje túto kultúrnu pamiatku.
Aquaeris bol kurz plachtenia, ktorý organizovali vodní skauti. Z nášho oddielu sa zúčastnili
tohto náročného kurzu len najstaršie deti. Na
skautských kurzoch nie je žiadne nudné sedenie v laviciach kde nám niekto niečo prednáša.
Naopak, praktizujeme zážitkové učenie a učenie sa činnosťou. Tento kurz bol presne taký.
Najskôr sme si skladali loďku z papiera, pomocou hry sme zistili ako plachetnička funguje
a nakoniec sme si to aj vyskúšali.

Vážení čitatelia,
dovoľte, aby som vám predstavil Kuko.
Skratka Kuko znamená kultúrna komisia. Od
roku 2014 sa komisia premenovala na Komisiu
pre mládež kultúru a šport. Komisia je rozdelená na dve sekcie mládež, kultúru, ktorej
predsedom je Ján Pastor a šport je Martin
Ďuriš. Členovia komisie sú Emil Koppan, Eva
Danková, Valéria Moravčíková, Veronika Kováčová, Iveta Ballayová, v časti športovej je to
Michal Cintula.
Našimi najmladšími pomocníkmi sú
,,Kvetinky“ dievčatá Kika, Maťka, Katka, Viki,
Lucka, Lenka a máme aj mladých chalanov, a
Adama a Jakuba.
Touto cestou im chcem poďakovať za ochotu, pomoc a čas strávený pri všetkých kultúrno- spoločenských podujatiach.

Úlohou komisie je podieľať sa na tvorbe,
organizovaní a propagácií kultúrnych, spoločenských a športových akcií organizovaných
obcou Cabaj- Čápor a AKZ (areál kultúry
a zábavy). Okrem tradičných ako sú Stavanie mája, Štrúdľa cup, Spievaj že, si spievaj,
Mikuláš, Vianočná dedina, Deň detí, Deň
matiek, sme sa podieľali na tvorbe nových
,,Mamičkine palacinky“- pre najmenšie deti,
,, A túto poznáte“- pre starších, ,,Čaj o piatej“- pre všetkých, kde bol vytvorený aj detský
kútik ,,Ako ich nepoznáte“- deti a mládež,
prehliadka našich talentov, ,,Country tancovačka“, ,,Gospel fest“ festival gospelovej hudby.
Záverom chcem poďakovať všetkým našim
sponzorom.
Našim cieľom do budúcna je osloviť a aktívne zapojiť všetky vekové kategórie občanov.
Radi Vás privítame na našich akciách a podelíme sa s Vami o skúsenosti, nápady a rady.

Ján Pastor
Predseda kultúrnej komisie

Strašidelný Halloween bol naozaj strašidelný.
Prišiel kúzelník, kostra, upírka, bábika, motýlik, čertica, múmia a ďalšie detské strašidlá.
Pre všetkých boli pripravené úlohy
od našich „domácich“ strašidiel. Nakoniec sme sa občerstvili krvavými
prstami, čokoočami, jedlými príšerkami, jablkovými zubami.
Naša skautská jeseň bola naozaj
pestrá a nabitá aktivitami a výpravami. Aká bude zima? Verím, že ešte
lepšia.

Roman Molnár
vedúci skautského oddielu
Alfy a Omegy
www.alfyaomegy.sk
Facebook: Alfy a Omegy
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ČO NOVÉHO V ZŠ ČÁPOR?

Školský rok
v plnom prúde
Školský rok sa nám úspešne rozbehol
a my sa chceme s vami podeliť o radosť a zážitky.

Rovnako v septembri sme sa zapojili do
grantového projektu ELITE 2015, ktorý vyhlásilo Občianske združenie SPECTRA. Cieľom
vypracovaného projektu bolo získať fi nančné
prostriedky na rozvoj inovácií v škole, zefektívnenie učenia, rozvíjanie technických zručností
učiteľov i žiakov v používaní IKT techniky.
Tento zámer nám vyšiel a my sme s radosťou
prijali správu o získaní sumy 3000,- Eur na
zakúpenie 2 interaktívnych tabúľ a notebooku.
A tak i prostredníctvom interaktívnych tabúľ,

V októbri sme navštívili rodný
dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci. Žiaci
2. stupňa sa dozvedeli zaujímavé
informácie o velikánovi slovenského
národa. Po pútavej prednáške žiaci
navštívili bojnickú ZOO.
Mladší žiaci sa zúčastnili besedy
s miestnym včelárom Ing. Stanislavom Kostolanským, ktorý im priblížil
život a prácu včiel a včelárov. Na záver
besedy si žiaci zasúťažili vo výrobe rámikov na plásty. Všetci získali sladkú
odmenu vo forme zdravého maškrtenia - medu.
Dňa 12. novembra 2015 si ôsmaci
a deviataci vyskúšali testovanie Komparo 8, 9.
Každoročne si tak zmerajú svoje schopnosti
so spolužiakmi z celého Slovenska a získajú
tak cennú spätnú väzbu, ako na tom sú s ich
vedomosťami. Vďaka tomu vedia, kde ešte
treba pridať, aby pri Testovaní 9 boli čo
najlepší. Podobné testovanie čaká 25. 11. 2015
po prvýkrát i našich piatakov, preto im držíme
palce, aby svoju prvú „veľkú skúšku“ úspešne
zvládli. Mladší i starší chlapci majú za sebou
viac či menej úspešné zápasy vo futbale Coca
Cola Cup. Prezentovali sme sa aj
na majstrovstvách okresu v šachu, v cezpoľnom behu ...
V septembri sme mali zber
papiera, do ktorého sa zapojili
žiaci s veľkou chuťou. Samozrejme, i vďaka rodičom sme
tentokrát nazbierali 14 204 kg
papiera. Špeciálna vďaka patrí
Ing. P. Lehoťákovi, ktorý prispel
7 600 kg papiera. Výťažok bude
použitý na ďalší materiálno-technický rozvoj školy, podporu
exkurzií a kultúrnych podujatí
školy.
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ktorých máme vďaka tomuto projektu 5, sme
presvedčení, že pre našich žiakov sa používanie IKT techniky stane prirodzenou súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu a budú mať
tak väčšie šance pre uplatnenie sa na trhu
práce.
Tí, ktorí sa chcú dozvedieť o živote našej
školy viac, a neboli nás pozrieť 24. 09. 2015 na
Dni otvorených dverí nás nájdu na stránke
www.zscapor.sk.

Vedenie školy

Základná
škola Cabaj

sme si jeho dobrodružstvá a obdivovali herecké
i akrobatické výkony hercov, ktorí nás dokázali
naplno vtiahnuť do deja. Divadlu prajeme ešte
veľa takýchto vydarených predstavení a nám
všetkým život plný kvalitnej kultúry.

Jeseň sa prehupla do svojej druhej polovice a my sme už stihli absolvovať niekoľko
zaujímavých a poučných podujatí.

Tekovská hvezdáreň v Leviciach nám 28.
októbra sprostredkovala zážitok nového druhu
– prenosné planetárium STARLAB, pozorovanie Slnka prenosným ďalekohľadom, prezentáciu cez dataprojektor a ďalšie zaujímavé informácie. Žiaci a učitelia našej školy si tak mohli
vychutnať projekciu hviezd, súhvezdí, gréckej
mytológie, Slnečnej sústavy a Galaxie, a to
priamo v KD v Čápore, kde bolo planetárium
nainštalované. Všetci sme si opäť raz rozšírili
svoje obzory a pripomenuli si, že sme súčasťou
čohosi veľkolepého.

Stáva sa tradíciou, že v týchto jesenných
dňoch si v súvislosti so zdravou výživou pripomíname Deň jablka. Žiaci prvého stupňa
jabĺčka ochutnávali, neskôr športovali, súťažili, vyfarbovali, počítali a všetkým nám bolo
spolu úžasne.
Kto by nepoznal dobrodruha Ferda? Odvážneho mravca,
ktorý opustil mravenisko a vybral
sa v ústrety nebezpečenstvám sveta!
Zažil prvú lásku
i prvé sklamanie!
Musel čeliť nebezpečenstvám, ktoré
naňho číhali na
celkom obyčajnej
lúke! Toto všetko
sme s Ferdom prežívali na návšteve
úžasného divadelného predstavenia
v DAB v Nitre. Užili
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ČO NOVÉHO v MŠ CABAJ?

ČO NOVÉHO v MŠ ČÁPOR?

Vytvorte si s nami

,,Veselé veveričky“
Potrebujeme:
Farebný papier - hnedý, oranžový, borovicovú šišku, čiernu fi xku, pohyblivé očko, nožnice,
tavnú pištoľ, prírodniny podľa vlastného výberu - žaluď, gaštan, oriešok, šípka...
Postup:
Na farebný papier si predkreslíme podľa predlohy hlavu, chvost a labky veveričky,
jednotlivé časti vystrihneme. Na hlavu nalepíme pohyblivé očko, dokreslíme ňufáčik a ústa.
Najskôr si na vystrihnuté spodné labky nalepíme tavnou pištoľou šišku,
potom dolepíme ostatné časti podľa fotky tam, kam patria.
Nakoniec vložíme veveričke do labiek plody, ktoré si na zimu schová do svojej komôrky.

Púšťanie šarkanov v Materskej škole Cabaj

Tieto veselé veveričky vytvorili deti z triedy ,,Lienky“ v MŠ Čápor.
20

kolektív MŠ Cabaj

Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti
behajúce v kope lístia, ktoré šuští do rytmu
chôdze, alebo im stačí len pohľad na lietajúceho šarkana, ktorý brázdi na zatiahnutej, ba
až tmavej oblohe, unášaného ujom Vetrom k
nedohľadným výšinám.

„Šarkan letí, šarkan letí,
za ním chlapci za ním deti.
A všetci sa hrnú von,
vykrikujú robia zhon.“
Podobný, ale príjemný
zhon nastal aj v našej materskej škole pri púšťaní
šarkanov na školskom
dvore. Počasie nám veľmi
neprialo, ale nakoniec sa
nám podarilo privolať vetrík, bez ktorého by šarkany
nezodvihli svoje farebné
chvosty. Deti neúnavne a
s radosťou, že sa šarkany
vznášali po oblohe, behali
po školskom dvore. Dúfame,
že nám počasie bude priať
a šarkany sa budú môcť
čoskoro znovu vznášať po
oblohe a predviesť svoje
farebné chvosty.
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ŠPORT

Stolnotenisový
klub
Cabaj-Čápor

Predstavujeme Vám stolnotenisový klub
Cabaj-Čápor, zaregistrovaný 3. júna 2015
prihláškou na Okresnom stolnotenisovom
zväze Nitra. Registračné preukazy boli vystavené slovenským stolnotenisovým zväzom
v Bratislave. Zaregistrovaní hráči sú Michal
Teľuch, Štefan Ondrisek, Martin Holec, František Sedlák, Marián Valovič, Miroslav Pindeš,
Pavol Švelan, Gabriel Nemček, Juraj Polakovič,
Dominik Holec. Naši mladíci, do ktorých vkladáme veľké nádeje sú Dávid Ondrisek, Šimon
Bíro, Marek Vince, Samuel Vince, Ondrej Páleník.
Začali sme 7. Ligou r. 2015/2016 z ktorej postupujú prvé dve mužstvá. Ako nováčik všetci
hráči sme mali tak trocha obavy ako si budeme
počínať v súťaži. Jesenná časť sa skladá zo 7
kôl, v ktorých sme prekvapene neprehrali ani
jeden zápas. Zatiaľ figurujeme na 1. mieste.
Každý zápas bol pre nás veľmi ťažký, lebo sme
o našich súperoch nič nevedeli. V kútiku duše
sme si však trúfali poraziť ako nováčik súťaže
každého. Vždy máme zdravý rešpekt pred súperom. Celé mužstvo sa poctivo pripravuje na
tréningoch 2x týždenne:

MALÁ SLOVENSKO - ANGLICKÁ OMAĽOVÁNKA

Pondelok:
Štvrtok:

18:00 hod – 20:00 hod
18:00 hod – 20:00 hod

Pre mládež a žiakov ZŠ je tréning od 17,00
hod. v pondelok, kde je ako dozor pán Pavol
Ligač, za čo mu srdečne ďakujeme.
Domáce majstrovské zápasy hráme v kultúrnom dome Čápor vždy piatok o 18:00 hod.
Pretože môžeme hrať a trénovať
v kultúrnom dome, ďakujeme pánovi
starostovi a poslancom, ktorí boli za
dobrú vec. Samozrejme sme vďační
nášmu kultúrnemu šéfovi Jankovi
Pastorovi, jeho kolegyni Ivetke Ballayovej, Evičke Dankovej, Zuzke Teľuchovej, Emilovi Koppanovi. Ďakujeme .
Ďakujeme všetkým fanúšikom,
ktorí nás chodia povzbudiť a ktorých
nám závidí každé mužstvo, ktoré
k nám príde hrať. Vždy nás poteší
a máme z toho dobrý pocit, keď na
konci zápasu zaznie od divákov potlesk.
Týmto Vás chceme pozvať na odvetné zápasy, ktoré začínajú:

 Muchotrávku, dubáčik,
pozná každý prváčik.

 Toadstool, puff ball,
penny bun,
pick them all at once and run.

15.1. 2016 - 18:00hod
Poľný Kesov B – Cabaj- Čápor
22. 1. 2016 - 18:00 hod
Alekšince – Cabaj –Čápor
29. 1. 2016 - 18:00 hod
Cabaj – Čápor – Čab D
5. 2. 2016 - 18:00 hod
Mojmírovce D – Cabaj- Čápor
12. 2. 2016 - 18:00 hod
Cabaj- Čápor - Domino IVRC
19. 2. 2016 - 18:00 hod
Lužianky B – Cabaj – Čápor
26. 2. 2016 - 18:00 hod
Cabaj-Čápor – RAKSIT Nitra
Veríme, že dôstojne reprezentujeme našu
obec a ďakujeme všetkým ľuďom za podporu
stolnotenisovému klubu.
Všetky aktuálne výsledky si naši priaznivci
nájdu na www. pinec.sk Nitriansky kraj.
S pozdravom
Predseda klubu – Michal Teľuch
Podpredseda klubu – Štefan Ondrisek

INZERCIA
Predám nové klietky na chov prepelíc, činčil, zajace a kuriatka, pasce na líšky a kuny,
liahne na vajíčka a odchovne. Tel.: 0907 181 800, www.123nakup.eu
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Omaľovánku pre nádejných maliarov Vám prináša Autoškola PANTER
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Autoškola
PANTER

Facebook:

Autoškola PANTER

Golianova 83 Nitra - ÿermáł

INFOLINKA: 0905 554 888

Chcete sa zbaviť starých
kníh, časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609

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

fan.manager@orangemail.sk

