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Editorial
Vážení občania ,
prihováram sa Vám v poslednom
tohtoročnom čísle Obecných novín.
Prichádzajú Vianoce, čas keď všetci
bilancujeme, čo sa nám podarilo alebo
nepodarilo urobiť v tomto roku. Vianoce sú predo dvermi, všetci sa kamsi
ponáhľame, nakupujeme, upratujeme
si v domácnostiach, v práci.
Čaro Vianoc na nás dýcha na každom kroku, v obchodoch, v meste aj u nás v obci. Vysvietené stĺpy, vyzdobené
domy, okná našich príbytkov. Nakupujeme darčeky pre
našich blízkych, pre tých čo sú s nami v radostných chvíľach, ale aj tých menej radostných. Vypekáme vianočné
dobroty, vanilkové rožky, medovníkové srdiečka. Po
všetkom tom zhone nám dobre padne šálka dobrého čaju,
kávy a pri tej káve si prečítame čo sa udialo v našej obci za
uplynulé obdobie.
Keď už bude všetko nachystané, upratané a napečené
sadneme si k štedrovečernému stolu, s tými ktorých máme
radi, ktorí sú nám blízky.
V tomto čísle si prečítate o tom, ako bilancujú jednotlivé organizácie svoje pracovné a spoločenské úsilie, v Jednote dôchodcov, v ZO ZZP, v spevokole Nádej, v miestnom
spolku Červeného kríža. Dočítate sa o tom, ako sme sa vytancovali a súťažili v Štrúdľa Cupe, ako sa detičky potešili
na Mikulášskom popoludní s čertmi a anjelmi. Skauti Vás
pozývajú pre Betlehemské svetlo. Máme tu viac pozvánok:
na kultúrno-spoločenské podujatie Daj Boh šťastia, Jasličkovú pobožnosť, Trojkráľový koncert, alebo na Čaj o piatej
so skupinou Profil.
V budúcom roku pripravujeme pre Vás opäť kultúrne
akcie, na ktorých by sme Vás radi privítali, a očakávame
aj nové námety, čo by Vás zaujímalo, aký hudobný žáner
sa Vám páči, ktorých umelcov by ste radi videli na pódiu
v kultúrnom dome.
Vážení občania,
za celú redakčnú radu Vám všetkým prajem príjemné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych a
veľa pevného zdravia do nového roku.

Iveta Ballayová,
šéfredaktorka

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania ,
neuveriteľnou rýchlosťou
ubehol končiaci sa rok 2015.
Neviem, čím to je, ale stále
mám ten pocit, ako by posledné roky mali stále menej
a menej dní...
S blížiacim sa koncom
roka prichádza aj čas, kedy
zvykneme zhodnotiť to, čo
nám tento rok priniesol, aký
bol, ale aj čas kedy zvykneme robiť plány na
rok nový.
Tak, aký bol náš rok 2015?
Ja osobne, ho hodnotím pozitívne a verím,
že i Vy máte veľa svojich, osobných dôvodov
hodnotiť končiaci rok rovnako.
Po komunálnych voľbách začalo pracovať nové obecné zastupiteľstvo, ktoré prešlo
výraznými zmenami. Noví poslanci priniesli
nové myšlienky, témy, názory i nové riešenia
každodenných problémov.
Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2015
zišlo celkom na 14-tich zasadnutiach, z čoho
7 zasadnutí bolo zvolaných mimo termínov
schválených v harmonograme zasadnutí.
Obecné zastupiteľstvo prijalo celkom viac
ako 250 uznesení. Som presvedčený o tom, že
to boli všetko uznesenia vecné a rozhodnutia,
ktoré predchádzali ich prijatiu, boli rozvážne
a správne, nevynímajúc ani rozhodnutie,
ktoré viedlo k neschváleniu realizácie rekonštrukcie verejného osvetlenia. Viem, že názory
Vás občanov, na prijatie tohto uznesenia sa
budú rozchádzať, ale treba povedať, že za
veľmi lákavou ponukou v podobe viac ako 600
tisícovej dotácie, boli skryté naozaj veľké riziká. Najväčším rizikom bolo to, že všetky práce
by k 31.12.2015 neboli ukončené (reálne riziko),
čo by znamenalo nedodržanie podmienok
zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku,
a tým aj hrozbu možných korekcií spojených
s vrátením dotácie, prípadne jej časti (tak,
ako to bolo pri projekte kanalizácie).
Tak, ak mám poslancom poďakovať
za celoročnú prácu a dobrú vzájomnú
spoluprácu, tak im ďakujem aj za toto
rozhodnutie.
Rozpočet obce na rok 2015 bol prvým rozpočtom, ktorý sme prijímali
s bremenom v podobe splátok úveru,
prijatím ktorého sme odvrátili hrozbu
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nútenej správy. Dnes môžeme povedať, že sme
rok 2015 finančne „prežili“ a s podporou dotácií sme si mohli dovoliť aj menšie investície.
Táto skutočnosť však neznamená, že 120 000
Eur, ktoré predstavujú ročnú splátku úveru,
nám v rozpočte nechýbajú. Chýbajú, ale dá sa
s tým „žiť“.
Rozpočet navrhovaný na rok 2016 ráta
s celkovými príjmami v sume 1 869 060,00
Eur a bol navrhnutý s miernym prebytkom.
Pričom okrem bežných finančných povinností
obce, boli uspokojené požiadavky spoločenských a športových organizácií, ale aj plne
rešpektované potreby materských a základných škôl a obce ako takej. Jedinou plánovanou investíciou v roku 2016 je rozšírenie MŠ
v časti Cabaj, kde sme z vlastných zdrojov vyčlenili čiastku 150 000 Eur. Predpokladám, že
z tohto roku do budúceho prenesieme voľné finančné prostriedky, približne v sume 100 000
Eur. Tie, po zvážení poslancov OZ použijeme
na riešenie aspoň niektorých tých problémov,
ktoré Vás trápia, a o ktorých sa dlho hovorí,
ale zatiaľ sa neriešili. Vymenovať ich, by bol
asi dlhý zoznam, ale som presvedčený, že podstatnú časť z nich sme zahrnuli do Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHSR“) a verím, že mnohé z nich budeme schopní realizovať v najbližších rokoch,
viaceré však iba s podporou dotácií.
Spolu s PHSR a Komunitným plánom sociálnych služieb poslanci OZ na poslednom
tohtoročnom zasadnutí schválili celý rad
nových Všeobecne záväzných nariadení, ktoré
vychádzajú z aktuálne platnej legislatívy. Do
pozornosti Vám dávam VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Sú v ňom dané podmienky
a pravidlá, kedy môže obec znížiť, alebo
odpustiť poplatok a čo je k tomu potrebné.
Dôležité je, aby ste žiadosť o zníženie, alebo
odpustenie poplatku doručili na obecný úrad
do 31. januára 2016.

dostatočný čas na zvoľnenie každodenného
tempa a načerpanie nových síl.

nutia správne, Vaše dni nech sú plné pokoja,
vzájomného porozumenia, bez zbytočných
starostí a problémov.

Do Nového roku vykročte správnou nohou,
nech Vám slúži zdravie, nech sú Vaše rozhod-

Ing. Jozef Ligač
starosta obce

Niečo o daniach ...
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som
sa Vám v tomto sviatočnom čase mohla aj ja
prihovoriť, zaželať pokojné vianočné sviatky
a šťastný nový rok 2016.
A pretože pracujem s daňami, využívam
túto príležitosť pripomenúť Vám, že nové
zdaňovacie obdobie je už pred dverami, a tak
ak niekto počas tohto roku kúpil, predal
alebo zdedil nehnuteľnosť (pozemok, dom
alebo byt), prípadne si zadovážil psíka, treba
podať na obecnom úrade daňové priznanie na
rok 2016 a to najneskôr do 31. januára 2016.
Tlačivá na daňové priznanie si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, s ich vyplnením
Vám rada pomôžem.
Z údajov, ktoré už od Vás mám a z údajov,
ktoré od Vás dostanem ako zmeny, Vám bude

Vážení spoluobčania ,
za pár dní sa zídeme k sviatočným stolom, aby sme so svojimi
najbližšími prežili tohtoročné Vianoce. Prajem Vám, aby pri Vašom
stole, pokiaľ je to možné, nikto
z Vašich blízkych nechýbal. Prežite Vianoce v pohode, v pokoji, v láske a v šťastí. Nech
Vám sviatočné dni prinesú
len radosť a poskytnú Vám

vyrubená daň a domov Vám bude doručené
Rozhodnutie o vyrubení dane. V tejto súvislosti Vás prosím, pozorne si skontrolujte,
či máte vo Vašom rozhodnutí o vyrubení dane
všetko v poriadku. Ak nie, môžete sa voči
rozhodnutiu do 15 dní odvolať. Daň je možné
uhradiť až po doručení Rozhodnutia o vyrubení dane.
Čo sa týka platenia dane z nehnuteľností,
dávam Vám do pozornosti predovšetkým
možnosť platby cez internet banking. Pre
ľahšie spárovanie platby Vás prosím, aby ste
uvádzali vždy aj variabilný symbol, ktorý je
uvedený na rozhodnutí. Z pohodlia domova
tak môžete vybaviť potrebné a predísť radu
čakajúcich pred pokladňou obecného úradu.

Marta Dolníková
referát daní a poplatkov

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:

Opustili nás:

Povedali si áno:

Helena Liptáková

Mária Kompasová
vo veku 86 rokov
Terézia Kováčová
vo veku 87 rokov
Vladimír Hulan
vo veku 63 rokov

November 2015
Rastislav Kompas
a Mgr. Valéria Moravčíková
Vladimír Bašťovanský
a Mgr. Mária Jasečková
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Štrúdľa Cup
V novembri už ,,tradične“ usporadúvame
v našej obci prehliadku donesených napečených štrúdieľ, kysnutých závinov a zároveň ju
nielen hodnotíme a koštujeme, ale sa aj dobre
zabavíme, zatancujeme si, zasúťažíme. No
proste je nám dobre a veselo.
Tento rok sme štrúdle hodnotili 14. novembra. Od pätnástej hodiny nosili gazdinky
svoje vzorky do kultúrneho domu, kde Veronika
Kováčová so svojimi pomocníčkami odoberala
štrúdle a zapisovala ich podľa poradia, v akom
boli prinesené. Začali sa schádzať zábavy-chtiví
občania, starší, ale aj tí mladší (ktorí sa dozvedeli o tejto výbornej akcii). Stoličky sa pomaličky zapĺňali a o 16,00 hod. sme začali.
Program otvoril spevácky súbor ,,Úsmev“,
svojimi veselými pesničkami rozprúdil veselú
zábavu, v ktorej sa pokračovalo aj na tanečnom
parkete, kde do tanca a na počúvanie vyhrával
DJ Roman Hulan. Po tanečnom kole sa predstavila ďalšia spevácka skupina, náš hosť z Ivánky
,,Ivančanka“. Pobavili nás veselými pesničkami
a pridali aj jednu národnú ,,Slovensko naše“. Na
tejto akcii nielen tancujeme, spievame a papáme, ale aj súťažime.
Prvou súťažou bolo pripraviť štrúdľu tak,
aby sme ju mohli upiecť a aj okoštovať. Spevokoly si spomedzi seba vybrali troch šikovných
mužov a súťaž sa mohla začať. Tento rok sa na
prvom mieste umiestnila spevácka skupina
Úsmev, druhí bol spevokol Nádej, a na peknom
treťom mieste sa umiestnila skupina Ivančanka. Nevadí, veď oni sa to naučia, robili to po
prvý krát.
Súťaž vystriedalo opäť tanečné kolo, medzitým si porota v zložení Emilko Koppan – vedúci
poroty, Tonko Kolečáni – vedúci poroty na
slanú štrúdľu, vybrali svojich členov a títo sa
pustili do koštovania prinesených vzoriek. Tento rok sme mali neuveriteľné množstvo štrúdieľ
rôznych náplní. Porota veru mala čo robiť, aby
sa zhostila tak náročnej úlohy.
Zábava pokračovala v ďalšej súťaži a to
detskej, kde mamička ošúpe jablko a dieťa to
jablko musí zjesť. Zabavili sme sa na tom, ako
mamičky a tento rok aj otecko Janko Pastor
šúpu jablká a potom sa ich spoločnými silami
snažia zjesť.
Ďalšou súťažou bolo zjesť pomerne veľký
kus štrúdle na čas bez pomoci rúk. Tento rok
vyhral súťaž Jakub Danko.
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Nálada gradovala a napokon sme si vypočuli vyhlásenie najlepších ,,kuchárov a kuchárok.“
Na IX. Ročníku Štrúdľa Cup 2015 sú takéto
výsledky:
Kategória štrúdľa maková:
1. miesto Helena Polakovičová
2. miesto Lýdia Zaťková
3. miesto Jarka Čanakyová
V kategórii rôzne náplne – plnka sladká:
1. miesto Eva Katrenčíková
2. miesto Lucia Katrenčíková
3. miesto Eva Katrenčíková
V kategórii rôzne náplne – plnka slaná:
1. miesto Libuša Kolenčíková
2. miesto Libuša Kolenčíková
3. miesto Helena Polakovičová

Jesť, či nejesť

V kategórii štrúdľa z kysnutého cesta:
1. miesto Peťko Polakovič
2. miesto Jitka Beňáková
3. miesto Božena Kurucová
Putovný pohár a titul ,,naj“ štrúdľa si odniesol Peťko Polakovič, ktorého som sa spýtala, či
on pomáhal mamičke alebo mamička jemu?
Odpovedal, že on pomáhal, ale bol to jeho nápad, s akou náplňou tento rok naplnia štrúdľu
a vidíte, oplatilo sa.. .zvíťazil ...☺
Po vyhlásení výsledkov sa rozbehla pravá
,,štrúdľová zábava“, roztočili sme to v tanci
a speve...Romanko, ďakujem Ti za skvelú zábavu, zároveň ďakujem za prípravu, obsluhu a pomoc mojim kvetinkám, Lucii, Kike, Viki, tete
Evke, našim zlatíčkam Jakubovi a Adamovi,
ku ktorým sa tento rok pridal aj Šimon (zapojil
sa aj do súťaže v jedení štrúdle). Ďakujem celej
kultúrnej komisii za pomoc a prípravu na tejto
akcii.
A tu je recept víťaznej štrúdle, ktorý Peťko
získal od svojej sesternice Dominiky Slížovej:
500 g hladkej múky, 1 dcl oleja, 3 dcl mlieka, 1
prášok do pečiva, 3 PL cukru kryštál., kvasnice,
štipka soli a citrónová kôra. Postup: Pripraviť
kvások z cukru, kvasníc, mlieka a pridať do
ostatných surovín, zamiesiť a nechať odstáť aspoň 30 min. Potom rozdeliť na 4 ks a naplniť ,,víťaznou“ tvarohovo-brusnicovou plnkou. Potrieť
vajíčkom, piecť na 200 stupňov asi 30 min.
Peťko praje dobrú chuť!

-IB-

Za oknom sa rýchlo zmráka,
dlhý večer zas mňa čaká.
Pred telkou je zápas veľký
- vždy ten istý sok,
kto dnes vyhrá, žalúdok
a či zdravý úsudok.
Vypadá to na remízu,
však pomalej chvíľočke,
poddal som sa, vrždia dvere chladničke.
Obzerám ju z hora, zdola,
celú pekne dokola,
pamätám si celkom presne,
taká prázdna nebola.
Tak som vyhral, slza steká po líčku,
keď tu zrazu zrak zavadil
o vedľajšiu poličku.
Na nej boli učupené tri zvädnuté jabĺčka,
čo by asi urobila moja stará babička.
Trúbu zapnem na dvesto,
trocha múky na cesto,
jabĺčka si nastrúhame,
cukor s makom zamiešame.
Potom chvíľa čakania,
než škorica zavonia,
za trošičku ochoty, kus štrúdľovej dobroty.
Žalúdok, ty zas si víťaz – ako ináč,
za víťazstvo zaslúžiš si plný pekáč.
Maškrtníci aj keď nie sú najtenší,
s plným bruchom, zdá sa život šťastnejší.
emo
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Uvítanie do života

Občianske združenie
spevokol Nádej Cabaj-Čápor informuje

V našej obci dvakrát ročne vítame na pôde
obecného úradu našich malých spoluobčanov-detičky. S hrdosťou si ich niesli rodičia, ktorým sa naplnil sen o rodičovstve. Tieto detičky
sa narodili od apríla do novembra 2015, 12
chlapcov a 8 dievčat.

Zhodnotenie
práce v roku 2015

Pani matrikárka Andrea Korgová sa ujala
slova a predstavila deti p. starostovi Ing. Jozefovi Ligačovi. Ten s úsmevom na tvári ale aj s vážnosťou v hlase, privítal malých spoluobčanov
a zároveň sa prihovoril aj ich rodičom. Svojim
podpisom do pamätnej knihy potvrdili účasť
na tejto milej slávnosti a prebrali z rúk pána

starostu malý, milý darček. Detičky sme pofotili v kolíske, pri ktorej nám asistovali deti z MŠ
Čápor, ktoré svojim krátkym program spestrili
túto milú slávnosť. Ďakujem pani učiteľke Katke za prípravu kultúrneho programu.
-IB-

Čo robili seniori...

Keďže sú vianočné sviatky už pred dverami, želám našim seniorom pekné a pokojné
prežitie Vianoc a veľa zdravia a šťastia v Novom roku.

Začiatkom jari navštevujú naši seniori
5-dňové
relaxačne-rehabilitačné
pobyty v našich známych kúpeľoch,
ktoré sú veľmi obľúbené. Koncom
školského roku sme boli na výstave
ľudových remesiel a keramiky U3V
na Univerzite Konštantína Filozofa
v Nitre. Boli sme očarení, čo naši seniori vo svojom veku ešte dokážu.
V dňoch od 6. 9. – 12. 9. 2015 sme
absolvovali rekreáciu na Roháčoch.
Aj napriek tomu, že nám počasie veľmi neprialo sme navštívili destinácie
Oravice, Oravskú priehradu, Oravský zámok a navštívili sme Poľsko
– Jablonku. V mesiaci október sme
navštívili Bratislavu a zúčastnili sme
sa muzikálu ,,Pokrvní bratia“. V novembri sme sa zúčastnili vystúpenia
,,Drietomanky“ v Mojmírovciach a veselo sa
pobavili a zatancovali pri tejto muzike.
8

Náš spevokol pôsobí pod krédom ,,Spoznávajme a uchovávajme tradície našich predkov“.
Titulok tohto článku dobre vystihuje aktivity
členov nášho spevokolu.
Sú to tradičné podujatia, ktoré sa organizujú v obci i mimo obce v rôznorodých oblastiach, najmä v oblasti kultúry, ľudových zvykov
zo života občanov v obci a pod.
Tieto akcie poskytujú široký priestor, najmä pre dôchodcov na zúročenie ich životných
skúseností a poznatkov.
Sme vďační za každú iniciatívu, za každý
dobrý námet, ktorý pritiahne viac záujemcov
do nášho spevokolu, ktorý skvalitní život aj
tých vekovo starších. Získavame tak radosť
zo života, silu a energiu prežiť život dôstojne
v porozumení a láske.
Dobrá spolupráca s obecným úradom na
čele so starostom obce p. Ing. Jozefom Ligačom
sa prejavuje najmä v sociálnej oblasti, za čo
mu ďakujeme. Ďakujeme všetkým, ktorí nám
prispeli 2% a taktiež sponzorom.
Blížia sa Vianoce, posledné stránky kalendára lúčia sa s nami zas a oznamujú všetkým,
blíži sa radostný vianočný čas, sviatky pokoja
a zmierenia, lásky, pokory a zblíženia sa.
Teplo a vôňa domova, láskavé slová, spoločné spomienky, neha a pochopenie, to sú
Vianoce.
Vydarené Vianoce, v novom roku veľa zdravia a spokojnosti praje spevokol ,,Nádej“.
E.H.

Slovenský Červený kríž
informuje a ďakuje...

ZO JDS Cabaj-Čápor
Predsedníčka

Ing. Ľudmila Danková

Humanita a ľudskosť je jeden zo siedmych
základných princípov medzinárodného hnutia
Červeného kríža. Na základe tohto princípu
rozvíja svoju činnosť aj náš Miestny spolok
SČK v Cabaji – Čápore.
Získavame bezpríspevkových darcov krvi
a organizujeme odbery krvi. Naši dobrovoľní
darcovia aj tento rok urobili všetko preto,
aby ich kroky opakovane viedli do Národnej
transfúznej stanice v Nitre a tam v tichu odovzdali kus seba z lásky k človeku, bez nároku

na odmenu s jedinou pohnútkou – pomôcť
trpiacemu, ktorý nemá dosť síl, aby sa vrátil
z hranice, na ktorej zaniká to najcennejšie
– život. Darcovstvo krvi je nielen ich prejavom
ľudskosti, ale stalo sa pre nich bežnou súčasťou
života.
Milí darcovia, v mene Miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža v Cabaji-Čápore
Vám vyslovujem úprimné poďakovanie za najvyšší akt ľudskosti, za prejav ľudskej spolupatričnosti. Prajem Vám pevné zdravie, pohodu
a spokojnosť. Vďaka a úcta Vám – mnohonásobným bezpríspevkovým darcom krvi.
V tomto roku na aktívoch darcov krvi
v Nitre boli udelené plakety nasledovným
darcom.
Zlatá plaketa Dr. Jánskeho
Šillík Jaroslav, Ing. Vladimír Paľo.
Strieborná plaketa Dr. Jánskeho
Marciová Martina
Bronzová plaketa Dr. Jánskeho
Babka Radovan, Teľuch Tomáš, Kováč Miloš,
Ing. Pristach Slavomír, Moravčík Daniel, Kováč
Rastislav.
Milí členovia, vážení dobrovoľníci a všetci
červenokrížski sympatizanti, dovoľte mi, aby
som s blížiacimi sa Vianocami a novým rokom
Vám a Vašim blízkym popriala pevné zdravie,
pracovnú a osobnú pohodu.
Za MS SČK Eva Katrenčíková

Brigáda
Počas roka máme veľa dôvodov na oslavy
sviatkov, výročí a rôznych podujatí. V prvých
dňoch novembra si spomíname na tých, ktorým sa životná púť už skončila a nie sú už
medzi nami, ale stále nám chýbajú a myslíme
na nich. Je to ,,Pamiatka zosnulých – Dušičky“.
Pri tejto príležitosti viac ako inokedy spomíname na svojich blízkych, upravujeme cintorín,
navštevujeme hroby, vyzdobíme ich kvetmi,
zapálime sviečky. Aby ich ,,domov“ vyzeral
pekne, zorganizovali sme v ZO ZZP brigádu
na cintoríne Cabaj. Pozametali sme chodníky,
priestor pred domom smútku a okolie smetných nádob. Zasadili sme kvety do kameninových nádob pred kostolom, položili sme kvety
a kahany ku kaplnke Panny Márie. Uctili sme
si i padlých hrdinov SNP. Vyčistili sme okolie
pomníka v priestoroch kaštieľa a položili sme
k nemu veľký črepník s kvetom. Všetko vyzera9

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
lo pekne, ale iba krátko. Na druhý deň už kvet
pri pomníku nebol. Asi ho niekto potreboval
premiestniť. AJ TO SA ,,STÁVA“.

Ľudia ľuďom
Už v novembri pri vstupe do obchodných
reťazcov nás víta vianočná výzdoba a tichučko
znejú koledy. Police sú plné vianočného tovaru.
Je to neklamný dôkaz, že onedlho prídu Vianoce.
Ľudia sa pristavujú pri pultoch, obdivujú
vianočné ozdoby a zamýšľajú sa nad výberom
darčekov, ktorými by potešili najbližších. Či
starí, či mladí túžia stráviť Vianoce v príjemnom prostredí v kruhu rodiny a tešiť sa z darčeka pod stromčekom, ktorý nemusí byť ani
drahý. Neraz sa potešíme z maličkostí, ktoré
nám niekto daroval s láskou a spomenul si na
nás.
Nie však každý má také šťastie. Mnohí
ľudia nemajú kde a s kým tráviť Vianoce a už
vôbec nie sú obdarovaní darčekom, hoci veľmi
túžia aspoň po nejakej maličkosti. Osud o ich
živote rozhodol inak.
Aby sme týchto ľudí aspoň trocha potešili,
zorganizovali sme v ZO ZZP zber šatstva, ktoré
im bolo odovzdané. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa do zberu zapojili.

Mikuláš
Začiatkom decembra, keď večer stíchne,
a keď jasnej hviezdy svetielko sa zažne, prí-
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de do domu Mikuláš, ktorý
v každom roku raz rozdáva
dobrým deťom darčeky. V okne sú nachystané vyleštené
topánky, aby mal kde Mikuláš
vložiť darček.
Táto tradícia obdarúvania sa udržiava už veľa rokov,
ale vždy je sprevádzaná veľkým očakávaním
a veľkou radosťou. Deti sa tešia na sladkosti
a rodičia pri pohľade na ne. Atmosféra v izbe je
každý rok úžasná. Veľa radosti, smiechu a vravy o darčekoch.
Každý človek bez rozdielu veku sa teší
z darčeka, hoc by bol malý, hlavne, že je daný
z lásky.
Naša organizácia chcela potešiť svojich
členov, ktorých 8. decembra pozvala do KD
v Čápore na posedenie s Mikulášom. Mikuláša
zahrala Irenka Kubáňová a jej vnúčatká boli
pomocníci. Obdarovali každého člena sladkosťami.
K príjemnej atmosfére popoludnia prispel
i kultúrny program, ktorý pripravili členky
výboru.
Po rozdaní balíčkov a odchode Mikuláša
nám už nič nebránilo venovať sa zábave a občerstveniu, za ktoré patrí vďaka nielen výboru
ale i sponzorom p. starostovi Ing. Jozefovi Ligačovi a pánovi Jankovi Blaškovičovi.
Spomenuli sme si i na všetkých sponzorov
v roku 2015 a poslali sme im malý darček s poďakovaním.

Výbor ZO ZZP

Mikuláš

v našej obci
Mikulášu dobrý strýčku, zaspievam ti modlitbičku.., takto, ale aj inak sa prihovárali deti
tento rok Mikulášovi, ktorý k nám zavítal 6. 12.
2015 o 15,00 hod. do kultúrneho domu. Ale ešte
predtým ako sa mohli s Mikulášom stretnúť vystúpilo Divadielko Svetielko z Nitry. Detičky sa
nenechali dlho núkať a tetuškám z Divadielka
ochotne pomáhali pri ,,snežení“ z veľkej periny,
a tešili sa s medvedíkom, keď si pochutnával na
sladkom medíku.

Najviac ich však zaujímal Mikuláš: ,,Kedy
už príde?“ vypytovali sa rodičov, a tak sa za
hlasného volania vo dverách objavil v sprievode
anjelov a čertov. Vystúpil na javisko, rozžiaril
svojou palicou obidva vianočné stromčeky
a rozdávanie darčekov sa mohlo začať. Detičky
sa vzorne pripravovali a bolo to aj vidieť aj počuť... niektoré zaspievali, iné zarecitovali alebo
zatancovali. Po rozdaní všetkých darčekov sa
s ujom Mikulášom, čertami a anjelmi pofotili
a začala sa mikulášska diskotéka.

Počas celého popoludnia si detičky a všetci
prítomní pochutnávali na dobrom čajíku a
sladkostiach. Ďakujem Ing. Jožkovi Lušňákovi
za sladkosti, všetkým členom z KUKO, kvetinkám a Šimonovi, Jakubovi, Adamovi za pomoc
a čertovsky dobré popoludnie.
Stretneme sa o rok.
-IB10
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Lúč bet lehemského
svet la do Vášho
domu
A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami... (Jn 1, 14)
V každej dobe, teda aj dnes, sa mnohí ľudia v hĺbke srdca pýtajú a chcú vedieť a poznať
akosi jasnejšie podstatu viery a náboženstva.
V Česku vznikla medzi študentami anketa, v
ktorej mali stručne a výstižne, takpovediac,
jedným slovom definovať, „čo je Advent”.
Odpovede boli naozaj originálne. (Advent je
načúvanie; kľúč; nádych pred Glória; svitanie;
slnko v hmle atď.)
Advent znamená príchod Boha. Zo strany
človeka mu zodpovedá očakávanie. Čo všetko v sebe skrývajú tieto jednoduché slová:
príchod – očakávanie! Naoko ide o pasívne
vyčkávanie človeka, ktorý čaká, že ten, čo dal
prísľub, ho niekedy splní a to bude dobro pre
človeka. Boh však čaká s celkovým naplnením
svojich prísľubov na ľudstvo...až príde plnosť
časov. Čaká na človeka: kým bude zrelý...
Jestvuje teda akási pomyselná osobná „plnosť
časov“. A v tom je význam adventu aj pre nás.
Ide tu o naše osobné, existenciálne prežívanie
adventu. Znamená to túžbu človeka po Božej
blízkosti. Biblické texty nám túto túžbu
človeka po Božej blízkosti približujú na mnohorakých príkladoch... Kardinál J. Ratzinger,
terajší emeritný pápež Benedikt XVI. ešte ako
tűbingenský teológ radil svojim študentom
prežívať advent ako Jób, ktorému išlo o celú
svoju existenciu. On celou svojou bytosťou volal k Bohu, môžeme povedať, že až príliš... A na
konci práve jeho Boh ospravedlnil, pretože on
bol vo svojich modlitbách a túžbach pravdivý,
kým ostatní jeho priatelia hovorili iba naučené frázy spojené navyše ešte aj s predsudkami.
Prežívaním adventu mobilizujeme nádej, že sa
aj v našom živote naplnia všetky očakávania,
ktoré máme vo vzťahu k večnosti a predovšetkým vo vzťahu k Bohu. Dostávame vždy
novú a novú možnosť pokúsiť sa o zrelý vzťah,
ktorý Boh očakával a očakáva od človeka.
V náboženských kruhoch známy autor
Henry J. M. Nouwen opisuje jednu udalosť so
svojim priateľom Fredom. Ten sa pri jednej
príležitosti na neho obrátil a naliehavo ho žia12

dal, prečo zrozumiteľne nenapíše niečo o duchovnom živote pre neho a jeho priateľov. Od
tej chvíle Henry neustále myslel na to, ako by
mu to všetko, čo mu chcel povedať a vysvetliť
mohol zhrnúť do jediného slova. Počas celého
roku sa mu to zvláštne slovo postupne vynáralo z hlbín srdca. A to slovo bolo ... prekvapujúco jednoduché... Je to slovo MILOVANÝ! Si ako
človek milovaný! V tejto chvíli spozornieme,
lebo k tomuto slovu sa spontánne hlási slovo
Vianoce. Áno, veď aj slovo Vianoce znamená – milovaný. Tajomstvo vtelenia výrazne
ovplyvnilo celé ľudské dejiny. Boh prichádza
na svet ako malé ľudské dieťa v extrémnych
životných udalostiach. „Ježiš prijíma ľudské
telo v danej konkrétnej historickej situácii,
aby vo svojej kultúre prehovoril ľudským jazykom“ (DV, čl. 13). V Ježišovi Boh prijíma ľudskú podobu, lebo priamo a bezprostredne ho
nemôžeme uvidieť a dotknúť sa ho. Takto sa
nám Boh stáva dostupným a pochopiteľným.
Ježiš je najdokonalejším, jedinečným a neopakovateľným príkladom naplno realizovanej ľudskosti. On je ten, ktorý dokázal naplno
uskutočniť všetky ľudské možnosti a dosiahol
v plnosti úplné odovzdanie sa Božiemu tajomstvu. Ľudskosť človeka je miesto, v ktorom sa
sprítomnil Boh v našej každodennej existencii, ako dobrý a milujúci Otec, ktorý má moc
spasiť a naplniť náš život. Aké šťastie, že Boh
v Ježišovi má „priamu linku“ s tvojím ľudským
srdcom. On volá rok čo rok, deň čo deň... chce
prísť, lebo ťa miluje. Keď si ešte nebol, zapísal
si tvoje meno do svojho Srdca. Mnoho iných
tvorov mu slúžilo a milovalo Ho lepšie než ty,
ale bol si to práve ty, kto bol vybratý od večnosti. Veľmi sa tešil, že ti mohol dať bytie, že ťa
zahŕňa priazňou, že pre teba pripravoval spolu
s eucharistickou Hostinou kríž ako vzácny dar
svojej nežnosti. Chce byť s tebou jedno. Prišiel
na svet, aby sa k tebe priblížil, zostúpil z neba,
aby v Márii prijal Srdce, ktoré jednohlasne bije
s tvojím. A ešte veľa toho urobil a neustále
robí pre teba, pre mňa, pre nás, lebo sme jeho
milovaní. Zdvihnúť slúchadlo znamená, že si
jeho volanie z priamej linky neodmietol, ale že
tiež túžobne čakáš Jeho príchod. Pripravený
a odhodlaný zažiť Jeho veľkú lásku a žiť s Ním.
Sklonený nad jasličkami mu povedz:
„Ty si môj milovaný Ježiš, ďakujem Ti“.
Nech Ježišova láska prenikne každý kút
Vašej bytosti. Toto Vám všetkým vyprosujem
z úprimného srdca.
Váš farár - duchovný otec farnosti.
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Vianočná
dedina 2015
Vianočné pečivo, vianočná výzdoba, vianočná dedina, slovo ,,vianočná“ sa v tomto
čísle vyskytuje pomerne často. Niet sa čomu
čudovať. Je tu vianočné číslo obecných novín.
Ako každý rok aj tento rok, AKZ v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravili pre
našich občanov predaj vianočných dobrôt a
ozdôb spojený s kultúrnym programom. ,,Živý
betlehem“ v podaní žiakov ZUŠ Mojmírovce
otvoril hlavný kultúrny program. Postupne sa
vystriedali obidve MŠ a ZŠ Cabaj-Čápor s vianočnými koledami, básničkami, pesničkami.
Potom po krátkej prestávke pozdravil všetkých
DFS Cedronček ľudovými zvykmi a tradíciami
a Soňa Fábryová piesňou ,,Haleluja“. Počas
celého podujatia sa vonku predávali tradičné
i netradičné vianočné pochúťky. Kapustnicu aj
tento rok pripravili Emilko a Alenka Kováčoví,
za čo im veľmi pekne ďakujeme. Spevokol Nádej
ponúkal tradične drapače, spevokol Úsmev palacinky a kapustnicu.
Na pravom nefalšovanom punči sme si
mohli pochutiť pri poslednom stánku Cabaj
Rebels. Nálada vo vnútri
aj vonku bola výborná
a program pokračoval
ďalej. Predstavila sa
folková skupina Penco, Eifel a Danča, spevokol
Nádej a Slnkom odetí. Na záver ešte raz prišli
žiaci ZUŠ Mojmírovce so ,,Živým betlehemom“
a spevokol Úsmev zaspieval okrem vianočných
kolied aj ,,Tichú noc“.
Ďakujem všetkým sponzorom, ktorí nám
pomohli v prípravách vianočnej dediny, pánovi
starostovi Ing. Jozefovi Ligačovi, Ing. Jozefovi
Lušňákovi, Alenke a Emilkovi Kováčovým, kvetinkám a chalanom s kultúrnej komisie.
Vianočná dedina nesklamala účastníkov,
všetci odchádzali buď s malým darčekom alebo
dobrým pocitom presne tak ako sme to hlásili
v miestnom rozhlase.., príďte sa zastaviť v predvianočnom zhone. Prišli, zastavili sa
a pochutili si na vianočných dobrotách.
Dovidenia o rok priatelia.
- IB 13
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Advent v ZŠ
J. Domastu
Cabaj - Čápor

bude reprezentovať Juraj Hrico a na Šalianskom Maťkovi to budú Alexandra Jančovičová,
Vanesa Polakovičová a Katarína Nedeľková.

December je neodmysliteľne spätý s príchodom najkrajších sviatkov v roku – Vianocami. V predvianočnom čase viac ako
inokedy myslíme na svojich blízkych, snažíme sa ich obdarovať, potešiť, urobiť im
radosť.

Samozrejme, aj tento rok k nám
zavítal Mikuláš so svojím sprievodom. Privítali
ho rozžiarené očká najmä prváčikov, ktorí mu
zaspievali peknú pesničku. Staršie deti pridali
básničku, či riekanku, za čo ich Mikuláš odmenil malou sladkosťou.
Pri príležitosti 30. výročia založenia
Nitrianskej poľnej železnice navštívili žiaci
prvého stupňa Slovenské poľnohospodárske
múzeum a absolvovali Mikulášsku jazdu spo-

Na škole prebehlo celoslovenské testovanie piatakov, ako aj dobrovoľné testovanie
žiakov 8. a 9. ročníka Komparo. Predbežné
výsledky si už žiaci našli na internete a získali
tak nielen objektívny pohľad do „útrob“ svojich
vedomostí, ale majú možnosť porovnať si svoje
vedomosti s ostatnými testovanými žiakmi
z celého Slovenska. Analýza testov žiakom
odkryje, kde sú ich silné a slabé miesta vo vedomostiach a je pre nich akýmsi odrazovým
mostíkom pri intenzívnej príprave na celoslovenské Testovanie 9, ktoré sa uskutoční 6. 4.
2016. Všetci, ktorí sa Kompara dobrovoľne zúčastnili, ukázali, že to s prípravou na stredné
školy myslia vážne.

Návšteva prvákov
zo ZŠ J. Domastu
v MŠ Čápor
Jednou z hlavných úloh materskej školy
je pripraviť deti na nástup do prvého ročníka
základnej školy a zabezpečiť im tak úspešný
prechod z materskej školy do základnej školy.

Štvrtáci navštívili Nitriansku hvezdáreň
a Ponitrianske múzeum. Žiaci 1. stupňa sa
zúčastnili školského stolnotenisového turnaja.
Starší žiaci nás reprezentovali na okresnom
kole stolného tenisu.
Prebehli školské kolá Olympiády v anglickom jazyku, Pytagoriády a Šalianskeho Maťka.
Víťazi nás budú reprezentovať v okresných
kolách. Na Olympiáde v anglickom jazyku nás
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Zaujímavou decembrovou akciou
školy bola Vianočná burza, ktorá sa
konala 2. decembra v priestoroch školy. Žiaci s pani učiteľkami pripravili
malé darčeky, rôzne vianočné ozdoby,
pozdravy, ale aj medovníčky a cookies.
Na chodbe rozvoniaval výborný vianočný punč. Chutné a pekné výrobky
si zakúpili rodičia, ktorí prišli na rodičovské združenie, ale aj samotní žiaci.
Za čo im ďakujeme.

Naša škola dýcha vianočnou atmosférou.
Vestibul, ale aj všetky triedy sú vyzdobené vianočnými motívmi a na dolnej chodbe školy je
ozdobený vianočný stromček.

jenú s workshopom.
A čo nás ešte čaká? Každoročné Posedenie
pod jedličkou a vianočné prázdniny.
Viac sa o živote našej školy dozviete na
www.zscapor.sk.
V jednom slovenskom hite – dnes už evergreene – sa spieva, že každý deň budú vraj
Vianoce. A tak vám prajem, aby vám sviatočná
atmosféra Vianoc vydržala po celý nový rok.
-MAMŠ. Prišli sa pochváliť s tým, čo sa už v škole
všetko naučili.
Deti z MŠ ich veľmi rady vtiahli do svojich
hudobno-pohybových aktivít a spolu hrou na
telo rytmizovali známu pieseň.
Na rozlúčku sa deti navzájom obdarovali
vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

V našej materskej škole sa snažíme, aby
sme dobre pripravili deti na tento dôležitý
úsek života, aby nedošlo k sklamaniu v dôsledku malej pripravenosti, úzkosti z nového
prostredia alebo dokonca z nezrelosti dieťaťa.
Deti si z materskej školy odnášajú
pozitívny postoj k učeniu aj ku škole.
Príprava detí na školu je naším dlhodobým cieľom. Na jeho zvládnutie je
potrebná dobrá spolupráca a komunikácia s učiteľkami v prvej triede
základnej školy. Naša spolupráca so
ZŠ Jána Domastu v Čápore sa prelína počas celého roka. Je plánovaná,
premyslená, dostatočne pripravená
a hlavne je o ňu obojstranný záujem.
Zaužívaným prvým kontaktom
našich detí so ZŠ je návšteva prvákov, bývalých predškolákov, ktorí
po nástupe do prvej triedy navštívili
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ČO NOVÉHO v ZŠ a MŠ CABAJ ?

Na čo sa skauti
tešia na Vianoce

Mikuláš
A nadišiel ten krásny čas, na ktorý
sa tešia všetky detičky. Očakávajú tú tajomnú bytosť s bielou bradou a s nošou
plnou sladkostí.
Už od rána sa v našej škole z detských hrdielok ozývala vľúdna melódia
známej piesne „Milujeme Mikuláša, lebo
sladké dary znáša. Mikuláš, Mikuláš, ...“
Myšlienky na prvých vyučovacích
hodinách sa ťažko ovládajú a zosúlaďujú
s matematikou, slovenčinou alebo prírodovedou. Všetci myslia len na to, kedy
príde Mikuláš. Avšak milé pani učiteľky vedia,
čo trápi detské hlavičky. Zrazu sa na vyučovaní
objavia slovné úlohy o Mikulášovi. Deti mu
pomáhajú spočítať sladkosti, rozdeliť balíčky,
spoznávajú legendy o jeho živote, zisťujú aké
zmeny nastávajú v prírode, keď k nám Mikuláš
prichádza. Čas čakania plynie už rýchlejšie.
Cingi-lingi zazvonia zvončeky a nastala
dlho očakávaná chvíľa. Prišiel Mikuláš a so
sebou nesie plnú nošu balíčkov so sladkosťami
pre všetky dobré deti. Školáčikovia mu veselo
zaspievali, pekne zarecitovali, rezko zatancovali. Porozprávali o tom ako poslúchali, aké
drobné šibalstvá vyviedli a sľúbili poslúchanie
aj v nasledujúcom roku.
Sladkosti v detskom náručí uspokojili každý maškrtný jazýček a v diaľke už len bolo počuť tichučké doznievanie zvonenia zvončekov.
Dovidenia o rok Mikuláš. Cingi - lingi, cingi
-lingi, ...
Za všetkých pracovníkov
ZŠ Cabaj prajeme príjemné
prežitie vianočných sviatkov,
pohodu, lásku a porozumenie.

Poďakovanie
Ďakujeme Združeniu
rodičov pri ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj za finančný príspevok na inováciu a
modernizáciu vyučovania
telesnej výchovy zakúpením cvičebného náčinia .
Žiaci a pedagógovia
ZŠ Cabaj
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ZAZNAMENALI SME

Zima nám dala svojím mrazivým dychom
pocítiť, že je už tu. A ak bude chcieť, možno
nám aj trošku zabieli cesty.

Vitaj Mikuláš!
Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.

PET kŕmidlo sme vyrobili pre voľne žijúce vtáčiky,
ktoré si v tomto období už
len veľmi ťažko hľadajú
potravu. Stačila nám len
prázdna fľaša, ostrý nožík,
semienka a malé operence
sú zachránené.
Skautský
vianočný
večierok je už naša tradičná predvianočná akcia.
V programe nemohli chýbať
veselé scénky detí, karaoke
spev, kúzelník a dokonca
pozvanie prijali aj vzácny
VIP skautskí hostia. Nakoniec sme sa navzájom obdarovali drobným darčekom.
Betlehemské svetlo ani
tento rok nebude chýbať na
štedrovečernom stole. Ako sa k nám dostalo?
Kto ho zo svätej zeme priniesol až k nám?
Dieťa svetla sa hľadá v Hornom Rakúsku
každý rok. Dieťa svetla pokoja, ktoré sa v uplynulom roku vyznamenalo svojou pomocou
a povšimnutiahodným správaním odpálilo
Svetlo mieru z Betlehemu a letecky ho dopra-

vilo do Linzu. Odtiaľ sa tento žiariaci symbol
Vianoc ďalej šíri do už viac ako 30 európskych
krajín.
Tohtoročným Dieťaťom svetla je 10 ročný
Niklas Dumhart z malej Hornorakúskej obce
Sankt Georgen an der Gusen.
Niklas bol vybraný ako Dieťa svetla vďaka
svojej veľkej sociálnej angažovanosti (na snímke dolu). Stará
sa o 11 ročného spolužiaka z
utečeneckej rodiny z Afganistanu. Pomáha mu s domácimi
úlohami a učí sa s ním spoločne
nemecký jazyk.
„Pre mňa je samozrejmosťou
pomáhať, kde je treba,“ hovorí
Niklas, ktorý žije pod jednou
strechou so sestrou, rodičmi
a babičkou. Vo voľnom čase
rád hrá, aj so svojím afganským
kamarátom, v miestnom futbalovom klube.
Betlehemské svetlo ako
symbol Vianoc prevzal v stredu,
25. novembra v Linci od vedúceho celej akcie „ORF-Friedenslicht“ Güntera Hartla, ktorý
kvôli komplikovanej situácii na
blízkom východe zaistil prevoz
z Betlehema, kde bol tento rok
plamienok odpálený deväť ročným dievčatkom.
Svetlo príde na Slovensko
12. decembra v podvečerných
hodinách. Vo Viedni ho na
slávnostnej ekumenickej ceremónii odpália zástupcovia Slovenského skautingu. Najbližšiu
sobotu, 19. 12. pred Štedrým
dňom bude svetlo rozvezené do
každého kúta Slovenska.
Betlehemské svetlo bude
v našej obci.
Aj tento rok si budete môcť
odpáliť od našich skautov Betlehemské svetlo 24. 12. 2015 od
11,00 – 12,00 hod. vo farskom
kostole sv. Michala v Čápore.

Roman Molnár
vedúci oddielu Alfy a Omegy
Info. o BS boli použité zo stránky:
svetlo.skauting.sk
17

VIANOČNÉ POČÍTANIE

POHĽAD DO NAŠEJ MINULOSTI

Vianoce 2015
Ku koncu roka, pred Vianocami, ja aj v podvečer svojho života musím smutne konštatovať, že sa stratilo veľa pekných tradícií, zvykov,
zážitkov, ktoré ako spomienky osvetľujú moje
detstvo. Advent, roráty, naše detské, netrpezlivé opakovanie stále tej istej otázky: „Koľko
razy sa ešte vyspíme, kým príde Ježiško?“
Prísny pôst, pečenie koláčov, trúbenie pastierov, koledy pod oknami. Štedrú večeru odniesť
starkému, invalidovi po prvej svetovej vojne,
korunka vo vačku, strojenie stromčeka, príprava Betlehema, skrývanie darov a tá domáca
slávnosť, keď sme sa modlili okolo prestretého
stola a všetci sme nahlas recitovali:
„Vinšujem vám radostné a veselé sviatky,
Krista Pána narodenie, čo sme si od Pána Boha
vyžiadali: najprv zdravie, pokoj svätý a po smrti
kráľovstvo nebeské.“
Na naše pomery bohatá štedrá večera,
najštedrejšia v roku, stromček so skutočnými
sviečkami. Ako hymnu sme spievali Narodil sa
Kristus Pán, Tichá noc, svätá noc a Búvaj dieťa
krásne. Čakanie na polnočnú a celé sviatky

Vianočné recepty od
Julianky Brezinskej
Vianočné oblátky
Dávka: 1000 ml mlieka, 200 ml. vody (lipový
čaj), 600 g hladkej múky (T-650), 50 g rozpusteného masla, 1 PL kryštálového cukru, 2 žĺtka, 1
vanilkový cukor
Postup: Rozpustíme si maslo a mierne ho necháme vychladnúť, aby bolo ešte tekuté.
Do misy dáme 1,2 mlieka (môže byť jeden liter
a dve deci vody-čaju). Pridáme cukor, vanilku,
žĺtka, maslo a popri šľahaní prisýpame múku.
Dobre vyšľaháme a necháme dve - tri hodiny
stáť. Potom pečieme. (môžu sa pridať dve hrste
mletých orechov, škoricový cukor).

Medovníky
Dávka: 400 g hladkej múky, 160 g hladkej múky,
160 g práškového cukru, 60 g Hery, 2 vajcia, 100
g med, 1 KL sódy bikarbóny, perníkové korenie
(aníz, badyán, klinčeky, škorica).
Poleva: 140 g – 2 krát preosiateho práškového
cukru, jeden bielok, 2 kvapky octu
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v pohode a istote, že sme milovaní.
Na druhej strane ma život až veľmi obohatil. Už len tým, že žijem, spomínam, a ako
tí starí pastieri smiem pokľaknúť a poďakovať
sa Ježiškovi. Mojim najradostnejším zážitkom
je, že Dedo Mráz, ktorý mal zmraziť Ježiška,
sám kdesi zamrzol, údajne na Kamčatke. Kým
jeho smiešni náhradníci Santovia pobehujú po
všetkých uliciach, Ježiško aj s Matičkou sa už
dávno udomácnili v rodinách a v srdiečkach
detí. Ich rodičia nenájdu lepšieho bodygarda
na cestu pre svoj poklad, ktorý je tak ohrozený
a krehký.
Odvtedy, čo anjeli nad Betlehemom dospievali tak slávne Glória, zborový spev, za ktorý
dostali prvú cenu, čo sa spomína až dodnes
a kamsi odleteli a naši rodičia sa pominuli,
prišiel rad na mňa. Na nás. Len od nás záleží, či
my to, čo sme zdedili, od Neho dostali a čo sme
sa pri Ňom naučili, dokážeme osobne prežiť
a pokojne a múdro prerozprávať ako hodnotu,
z ktorej žijeme a môžu žiť aj tí, čo prídu po nás.
V tom neustálom zápase o prehlbovanie nášho
bytia, a hľadania zmyslu, tohoročné Vianoce
môžu byť opäť dôvodom k väčšej radosti, čo
Vám zo srdca želám.

Juliana Brezinská
Postup: Trikrát preosiatu múku spolu so sódou zmiesime s trikrát preosiatym cukrom,
pridáme Heru, čerstvé vajcia, med a perníkové
korenie (dve hviezdičky badyánu, pol lyžičky
anízu, 2 zrnká nového korenia, dva klinčeky
a pol lyžičky mletej škorice). Hmotu dobre
vymiesime a dáme do silonového vrecka, dobre uzavrieme a dáme na 24 hod. na chladné
miesto. Stáť môže aj týždeň. Potom vyvaľkáme,
vykrajujeme tvary a dáme na slabo vymastený
plech. Tvary potrieme žĺtkom (jedno celé vajce
a jeden žĺtok poriadne vyšľahať a nechať odstáť, kým pena zmizne), tesne pred vložením
do rúry a pri 200 stupňoch pečieme 6 min.
Hneď po upečení opäť potierame žĺtkom. Veľké
tvary pred pečením nepotierať, iba po upečení.
Medovníčky vyzdobujeme na tenko polevou
s papierovým kornútikom z pauzáku.

Orechové štangličky
Dávka: 250 g orechov, 250 g práškového cukru,
jeden bielok – vymiešať, vyvaľkať.
1 bielok a 140 g práškového cukru vymiešať
(nie šľahať!) asi polhodinu – potrieť cesto a vykrajovať štangličky.
Piecť - sušiť pri 150 stupňoch asi 5 – 6 min. a do
dverí sporáka vložiť malú rúčku od varešky.
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ŠPORT

CABAJ REBELS

začali hrať za tím Cabaj B v druhej farskej
hokejbalovej lige a z tímu Cabaj B posilnil náš
tím v prvej lige Adam Snovák. Taktiež nám

informuje
Zdravým všetkých priaznivcov hokejbalového klubu Cabaj Rebels. Tento rok začal na fare štartovať ďalší tím z obce Cabaj-Čápor, jeho názov je Cabaj B, dúfame, že
sa bude chlapcom dariť a vybojujú si miesto
v prvej lige. Ďalej by som chcel priblížiť nejaké novinky zo sveta hokejbalového tímu
Cabaj Rebels.
Vstup do novej sezóny začal trochu
neskôr, bolo to až 19. 9. 2015, z dôvodu zlej
organizácie zo strany farskej hokejbalovej
ligy, kde sa zmenilo vedenie. S týmto vedením prišli zmeny, ktoré nie každý tím ochotne
prijal.
Prvá zmena bola, aby si každý tím zmenil
názov na slovenský, čo vyvolalo množstvo
negatívnych emócií. Ďalšou novinkou bolo,
že hráči môžu štartovať v prvej a zároveň aj v
druhej lige. Toto pravidlo využili hráči Michal
Cintula, Lukáš Mrázik a Peter Brunai, ktorí
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prišla posila z Pereša, je ňou Michal Štefanovič.
Jesenná časť sezóny sa nám pomaly končí,
posledný zápas by sa mal hrať 19.12. 2015 za
pekného mrazivého dňa. Náš tím sa zatiaľ
pohybuje v strede tabuľky, ale to nemení nič
na veci, že Rebeli chcú dosiahnuť prvé priečky
v tabuľke. Tím Cabaj B sa pohybuje v prvej polovici tabuľky. Druhá polovica sezóny začína
v mesiaci marec, bližšie informácie sa
dozviete na našej facebookovej stránke
- Cabaj Rebels.
Tento rok sa tím Cabaj Rebels znovu
zhostil úlohy usporiadať ples, čo sa mu aj
podarilo. Ples bol v štýle mafie.
Týmto by sme sa chceli v mene celého
klubu Cabaj Rebels poďakovať všetkým zúčastneným a hlavne sponzorom, bez ktorých by sa tento ples nemohol uskutočniť.
Ďakujeme a dúfame, že sa stretneme
o rok.
PB

POZVÁNKY
▶ Daj Boh šťastia. Starosta obce v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti pri
Obecnom zastupiteľstve v Cabaji-Čápore, si
Vás dovoľujú pozvať na batôžkové kultúrno-spoločenské podujatie ,,Daj Boh šťastia“, ktoré
sa bude konať dňa 30. 12. 2015 od 16,00 hod.
v kultúrnom dome Čápor. V programe vystúpia domáce spevokoly Úsmev a Nádej. Príďte sa
zabaviť a porozprávať s priateľmi pri dobrom
čaji alebo káve. Tešíme sa na Vašu účasť.
▶ Jasličková pobožnosť. Pozývame Vás, dňa
25. 12. 2015 o 15,00 hod. do kostola sv. Trojice
v Cabaji na Jasličkovú pobožnosť. Účinkujú
deti z MŠ Čápor a ZŠ Jána Domastu Čápor, deti
zo ZUŠ Mojmírovce.
▶ Trojkráľový ,,benefičný koncert.“ Obecný
úrad v spolupráci s Farským úradom, Vás
pozývajú dňa 6. 1. 2016 na benefičný ,,Trojkráľový“ koncert do kostola sv. Trojice v
Cabaji. Koncert sa začína o 15,00 hod. Účinkujú sláčikový kvartet Collegium Cantorum
z Nitry a spev Zuzana Bartová. V programe
vystúpi spevácka skupina pri ZPOZ Úsmev
so svojimi sakrálnymi piesňami od známych
a neznámych hudobných skladateľov. Výťažok
z koncertu bude venovaný na ladenie a údržbu
organov v obidvoch kostoloch.

▶ Čaj o piatej. AKZ v spolupráci s kultúrnou
komisiou Vás pozývajú dňa 10. 1. 2016 o 17,00
hod. do kultúrneho domu Čápor na kultúrno-spoločenskú akciu ,,Čaj o piatej“ s hudobnou
skupinou PROFIL. Vstupné je 5 € a vstupenky si
môžete zakúpiť v predpredaji u Janka Pastora
a v KD Čápor. Bližšie informácie na tel. čísle:
0915 277 425
▶ 21. Reprezentačný ples rodičov ZŠ CABAJ.
Kedy: 23.1.2016 o 19:oo. Kde: v KD Čápor . Do
tanca hrá skupina ESSO BAND. Večera, Víno,
Minerálka, Káva, Čokoládová fontána a samozrejme Tombola. Vstupné 23,-EUR/ osoba.
Lístky si môžete objednať na tel.č.: 0907789599
alebo priamo v riaditeľni ZŠ Cabaj.
▶ Pozvánka na „Tradičnú domácu zabíjačku.“ Klub strany SMER – sociálna demokracia
v Cabaji-Čápore pozýva občanov na akciu
„Tradičná domáca zabíjačka“, ktorá sa bude konať dňa 23. januára 2016 na nádvorí obecného
úradu v čase od 08:00 hod. do 16:30 hod.
Nenechajte si ujsť príležitosť sledovať priebeh
zabíjačkových prác a ukážok prípravy a výroby
zabíjačkových špecialít, s možnosťou ich zakúpenia. Nebude chýbať ani sprievodný kultúrny
program a návštevníkov akcie ponúkneme zabíjačkovou kapustnicou a vareným vínom.

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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HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU
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HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU
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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

