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Editorial

V máji
Je tu mesiac najkrásnejší,
keď sme všetci najšťastnejší.
Vie narobiť v srdci jazvy,
keď je láska bez odozvy.
Hrdličky už od rána vypekajú dobroty,
ale zrejme nepoznajú žiadne dia diety.
Daj tam cukru, cukru, cukru,
budeme mať na návšteve svokru.
A ostatné operence hádajú sa na strome,
ktorý konár skôr odolá pohrome.
Hniezdočko sťa malá pevnosť
zvýrazňuje vtáčiu mužnosť.
V lesoch, lúkach, na záhradkách,
všade samý kvet,
každého tá krása núti objať celý svet.
Motýle a včielky pilné,
nevedia sa rozhodnúť,
na ktorý z tých krásnych kvetov
s vedierkami dosadnúť.
Krátia sa nám chladné noci, naťahujú dníčky,
je to vidieť na dievčatách, skracujú sukničky.
Potom ma tu napadajú všelijaké básne,
nie je v máji na tom svete krásne?
- emo -

Pozývame všetky mamičky,
babičky, tetušky
na slávnostnú besiedku,
ktorá sa uskutoční
pri príležitosti osláv Dňa matiek

„Srdiečko z lásky“

v nedeľu 8. mája o 16,00 hod.
V programe sa vám predstavia detičky z MŠ
Cabaj a MŠ Čápor,
žiačka ZUŠ Mojmírovce Soňa Fábryová.

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania ,

s prichádzajúcou jarou,
jarným teplejším počasím
a predlžujúcimi sa dňami si
plánujete určite pracovné
aktivity, nielen na najbližšie
dni, ale výhľadovo aj na dlhšie
obdobie.
Určite medzi nimi nechýbajú jarné upratovania, práce v záhrade, maľovanie, natieranie,
ale v mnohých prípadoch aj väčšie budovateľské plány.
Tak, ako vo Vašich rodinách, rovnako je to
aj v obci. Niečo z obecných plánov na najbližšie
obdobie sa Vám pokúsim priblížiť.
Jarné upratovanie sme už tradične v spolupráci s poľovnými združeniami, základnými
školami a spoločenskými organizáciami naplánovali na 16. apríla. V pláne sme mali zlikvidovať niektoré čierne skládky v našom chotári, ktoré sa nám stále objavujú na pôvodných,
ale i nových miestach. Naša zvýšená pozornosť
by mala byť venovaná najmä skládke na farme
v Čápore a to aj z dôvodu, že tento rok sa k nám
plánujú pripojiť i mamičky občianskeho združenia „Občania obci – obec občanom“, ktoré
svojim projektom „Ihrisko za odpady“ zaujali aj
komisiu Nitrianskej komunitnej nadácie, ktorá ich projekt podporila sumou 1000 €. Viem,
že o plánovanej výstavbe detského ihriska,
ktorá je predmetom projektu idú obcou rôzne
„šumy“. Verím, že poslanci obecného zastupiteľstva (ďalej len „OZ“) dokážu zvážiť všetky za
a proti a rozumne rozhodnú o jeho umiestnení.
Ja osobne som presvedčený, že každú zmyslu
plnú iniciatívu je potrebné podporiť a iniciatíva „mamičiek“ k takýmto určite patrí.
Na najbližšie zasadnutie OZ pripravujeme
materiál, ktorý by mal tvoriť kostru investičných zámerov, ktoré by mali v tomto roku
prispieť k napĺňaniu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce (ďalej len „PHSR
2016“). O tom, čo k týmto zámerom pribudne
a ktoré z nich budú realizované, rozhodnú
poslanci OZ.
Pri napĺňaní týchto plánov použijeme
voľné finančné prostriedky, ktoré do tohtoročného rozpočtu prenesieme z minulého
obdobia. Tá suma, podľa predbežných výsledkov, nie je vôbec malá a aj pre mňa bola milým
prekvapením, ale aj potvrdením toho, že pri
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pokrytí všetkých základných a nevyhnutných
výdavkov obce i pri splácaní úveru, ktorým
sme museli vykryť dlh za výstavbu verejnej
kanalizácie, dokáže naša obec existovať a dokonca šetriť. Oficiálne túto sumu potvrdí až
„záverečný účet“, no už dnes je zrejmé, že táto
suma bude o niečo vyššia ako 300 000 €. Musím priznať, že o časti tej sumy sme vedeli, lebo
sme s ňou v minulom roku počítali ako so zálohou na prípadné dofi nancovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktoré sme nakoniec
z viacerých dôvodov nerealizovali (ale o tom
neskôr...). Z tejto sumy chceme v tomto roku na
prerozdelenie poslancom ponúknuť 250 000 €,
zvyšok by mal vytvoriť rezervu pre prípadné
spolufinancovanie projektov, o ktoré sa budeme uchádzať v priebehu roka.
Medzi plánovanými investíciami sú rekonštrukcie miestnych komunikácií (Šupkova,
Farská, Spojovacia, Tasáryho), rekonštrukčné
práce v interiéri kultúrneho domu (vykurovací
systém, sociálne zariadenia, lakovanie parkiet,
ale aj oprava strechy). Príprava projektových
dokumentácií (zberového dvora, vodovod
s kanalizáciu v pôvodnej časti Nového Cabaja,
prechod pre chodcov pri pekárni, dopravné
značenie centrálnej časti obce). Máme v úmysle dokončiť rekonštrukciu obecného rozhlasu
v časti Čápor a v ďalšom roku pokračovať
v časti Cabaj. Do návrhu PHSR 2016 sme zaradili aj vybudovanie autobusových zastávok na
osadách.
Projektov, ktoré pripravujeme je viac,
návrh sme vypracovali s predpokladom reálneho finančného krytia v ňom obsiahnutých
projektov ale berte, ho prosím, len ako návrh
z môjho uhla pohľadu. Návrh bude predložený poslancom OZ na pracovnom zasadnutí
18. apríla 2016. Verím, že ho doplnia svojimi
návrhmi tak, aby sme ho do 9. mája 2016 mohli
zverejniť, aby ste aj Vy mali možnosť do neho
prispieť svojimi návrhmi. Čo všetko z takto
vzniknutého zámeru budeme v tomto roku
realizovať, rozhodnú poslanci na zasadnutí OZ
9. mája 2016.
V súvislosti s externými finančnými zdrojmi mi dovoľte v niekoľkých vetách sa ešte
raz vrátiť k projektu rekonštrukcie verejného
osvetlenia. Tento projekt bol po vecnej úvahe a vyhodnotení všetkých možných rizík,
rozhodnutím väčšiny poslancov OZ dňa 16.
novembra 2015, predčasne ukončený v štádiu
jeho príprav.
Mnohí z Vás sa ma často pri osobných
stretnutiach a rozhovoroch, okrem iného pýta-
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jú aj na dôvody, „prečo nesvietime po novom?“.
Chápem to, že Vás to mrzí a som rád, že to
mnohých zaujíma. Veď sa jednalo o viac ako
600 000 €, ktoré nám, vďaka dobre pripravenej
projektovej dokumentácie a úspešnej žiadosti
boli schválené.
Z pôvodného rozpočtu cca 604 000 € nám
po kontrole bolo chválených 602 000 € čo svedčí o zodpovednej príprave celého projektu.
Tak, čo sa stalo? Nejaké vysvetlenie som už
podal prostredníctvom obecných novín a tiež
na verejnom zasadnutí OZ, keďže to mnohých
z Vás zaujíma, len v krátkosti zhrniem celý
priebeh príprav projektu. Takže:
- Výzva na predkladanie žiadostí a jej podmienky bola zverejnená 30. apríla2015
- Informácia o výzve bola prednesená na zasadnutí OZ dňa 11. mája 2015
- Na zasadnutí OZ dňa 4.júna 2016 boli schválené základné uznesenia potrebné k podaniu
žiadosti o nenávratný finančný príspevok a bolo schválené podanie samotnej žiadosti
- Následne bolo urobené verejné obstarávanie
na zhotovenie svetlotechnickej štúdie a realizáciu svetlotechnického merania
- Na zasadnutí OZ dňa 25. júna 2016 boli
schválené zmluvy o dielo na vypracovanie
svetlotechnickej štúdie a realizáciu svetlotechnického merania
- Na základe verejného obstarávania bola OZ
dňa 27. júna 2015 schválená Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
- 6. augusta 2015 bolo vyhlásenie verejné obstarávanie
- 18. augusta 2015 bola podaná žiadosť o NFP
so všetkými potrebnými prílohami
- 28. augusta 2015 sa uskutočnilo otváranie
obálok s cenovými ponukami - predložené boli
3 ponuky
- 26.10.2015 ukončenie verejného obstarávania
- 19. októbra 2015 bolo doručené oznámenie
o schválení žiadosti o NFP
- Na zasadnutí OZ 26. októbra bola schválená
zmluva o dielo na uskutočnenie prác na rekonštrukcii verejného osvetlenia
- 5. novembra 2015 bola zmluva podpísaná víťazom verejného obstarávania
- 11. novembra 2015 sa uskutočnilo pracovné
zasadnutie OZ za prítomnosti dodávateľa prác,
na ktorom odpovedal na otázky poslancov
týkajúcich sa termínu zahájenia prác, priebehu prác, reálnej možnosti ukončenia prác
do 31. decembra 2015, možných technických
problémov ovplyvňujúcich montáž. Zo strany

dodávateľa bol prisľúbený termín zahájenie
prác najskôr 10. až 15. decembra 2015. Dĺžka
montážnych prác bola podľa zmluvy o dielo 45
dní. Najväčším problémom zo strany dodávateľa bola reálna hrozba zlého počasia.
- na 16. novemra 2015 bolo zvolané zasadnutie
OZ na ktorom poslanci mali rozhodnúť o realizácii montážnych prác. Pri hlasovaní bolo
prítomných 10 poslancov. 3 hlasovali za, 7
hlasovali proti
- 20. novembra 2015 sme zúčastneným stranám: Ministerstvu hospodárstva SR, verejnému obstarávateľovi aj dodávateľovi oznámili
výsledok hlasovania
Rozhodnutie poslancov som prijal a bol
som im vďačný za ich zodpovednosť pri hlasovaní. Keby boli hlasovali „za“ o uskutočnení
prác musel by som sa rozhodovať sám a mojou
možnosťou, by bolo len podpísať, alebo nepodpísať prijaté uznesenie. Určite by to bolo ťažké
rozhodovanie, pretože riziká boli naozaj veľké
a reálnosť ukončenia všetkých prác do 31. decembra 2015 veľmi malá. Všetkými prácami
treba rozumieť montáž výložníkov, montáž
svietidiel (703 ks), montáž káblov (viac ako 20
km), rekonštrukcia 5 rozvádzačov, demontáž
starého vedenia a starých svietidiel (420ks).
Ďalším problémom bola potreba preklenovacieho úveru v plnej výške vykonaných prác
(594.000 € ) pretože dielo muselo byť do 31. decembra ukončené aj zúčtované. Ďalší vážnym
rizikom bolo, že v prípade nesplnenia termínu,
prípadne neukončenia prác by sme mohli na
projekt dostať „korekciu“ tak ako to bolo pri
kanalizácii, prípadne by sme museli peniaze za
nezrealizované práce vrátiť, čo by mohlo znamenať potrebu nového úveru, ktorý vzhľadom
na zadlženosť obce je nereálny a obec by to
mohlo vrátiť do stavu spred 6. júna 2014.
Zámeru rekonštrukcie verejného osvetlenia sme sa napriek všetkému nevzdali a intenzívne pracujeme na príprave „redukovanej“
projektovej dokumentácie, v ktorej počítame
s osvetlením štátnych ciest Nitra – Šaľa v súlade so svetelnotechnickou normou, osadením
svietidiel s väčšou intenzitou svietenia na každom stĺpe pozdĺž cesty v centrálnej časti obce,
ale i na osadách Pereš a Riegler a rovnako cesty
III/5621, III/5624 od námestia v časti Čápor po
námestie v Cabaji. Zvyšné miestne komunikácie budú osvetlené novými svietidlami, pričom
rátame s výmenou kus za kus, doplnením chýbajúcich svietidiel na križovatkách a miestach,
ktoré dnes nie sú dostatočne osvetlené. Finan5
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covanie takejto rekonštrukcie, by sme chceli
zabezpečiť tak, aby sa nedotklo výraznejšie
rozpočtu obce (financovanie z úspor elektrickej energie, ušetrenej pri použití nových
svietidiel).
Pri schvaľovaní výšky poplatkov a daní
na konci minulého roku sme sa s poslancami
OZ zhodli v tom, že na tento rok ich výšku
nezmeníme, ale dôraznejšie budeme žiadať
od Vás občanov, aby si každý z Vás plnil svoje
povinnosti smerom k obci. S poslancami OZ sa
chcem dohodnúť na podmienkach „generálneho pardonu“ t.j. umožniť Vám uhradiť si svoje

nedoplatky voči obci bez vymáhania úrokov
z omeškania. Proti tým, čo takúto možnosť
nevyužijú obec uplatní všetky zákonné možnosti od zverejnenia zoznamu neplatičov až
po exekučné vymáhanie nedoplatkov vrátane
sankcií.
Chcem veriť, že bude Vašim záujmom vyhnúť sa takýmto opatreniam a že sa vzájomne
ušetríme takýchto nepríjemností.
(Na daniach a poplatkoch evidujeme nedoplatky len za rok 2015 vo výške 8 994 €.)

Jozef Ligač
starosta obce

Výsledky hlasovania v obci Cabaj - Čápor vo
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
05.03.2016
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
1956
Počet platných odovzdaných hlasov spolu
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu
1. Strana TIP
2. STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA /SMS/
3. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti OĽANO-NOVA
4. Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník
5. ŠANCA
6. SME RODINA - Boris Kollár
7. Strana zelených Slovenska
8. KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség
10. VZDOR – strana práce
11. MOST-HÍD
12. Slovenská národná strana
13. Odvaha - Veľká národná a proruská koalícia
14. Komunistická strana Slovenska
15. SDKÚ - Demokratická strana
16. SMER - sociálna demokracia
17. Kresťanskodemokratické hnutie
18. Slovenská občianska koalícia
19. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
20. #SIEŤ
21. Stana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja
22. PRIAMA DEMOKRACIA
23. Sloboda a Solidarita

3239
1905

5
3
197
3
5
160
16
1
0
1
17
204
1
5
3
714
92
17
248
79
1
1
132

Volebná účasť v obci bola 60,39%.
Vypracovala: Alena Sedláková
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Informácie zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce
Cabaj-Čápor

poslankyne OZ Ing. Adriany Oravcovej zo 14.
12. 2015 vo veci vrátenia dotácie, ktorá bola
obci pridelená na rekonštrukciu lávky v uplynulom volebnom období.

Obecné zastupiteľstvo zasadalo od začiatku tohto roka dva razy - v mesiaci február a v
mesiaci marec. Celkovo bolo poslancami OZ
prijatých 48 uznesení.

Zasadnutia OZ 21. marca 2016 sa zúčastnilo sedem poslancov OZ - (p. Ján Blaškovič, p.
Martin Ďuriš, p. Emil Koppan, Ing. Adriana
Oravcová, p. Dušan Pastor, p. Ján Pastor, Ing.
Ján Slíž); štyria poslanci OZ sa vopred ospravedlnili.
V rámci interpelácií (zvukový záznam zo
zasadnutia OZ od: 13:20 min.) najskôr vystúpil
starosta obce s odpoveďami na otázky poslancov OZ vo veciach:

Zasadnutia OZ 8. februára 2016 sa zúčastnilo deväť poslancov OZ - (p. án Blaškovič,
p. Martin Ďuriš, p. Miroslav Jaška, p. Emil Koppan, Ing. Adriana Oravcová, p. Dušan Pastor, p.
Ján Pastor, Ing. Ján Slíž, Ing. Magdalena Šókyová); dvaja poslanci OZ sa vopred ospravedlnili.
V rámci interpelácií (zvukový záznam zo
zasadnutia OZ od: 18:24 min.) vystúpili poslanci OZ:
- p. Ján Pastor vo veci nevyhovujúceho stavu
a počtu stoličiek v kultúrnom dome,
- p. Emil Koppan s podporným stanoviskom
k zakúpeniu stoličiek do kultúrneho domu,
- Ing. Magdalena Šókyová s podporným stanoviskom k zakúpeniu stoličiek do kultúrneho
domu; s pripomienkou k neuspokojivému
stavu cintorína v časti obce Čápor, kde je potrebné vybudovať chodníky a osadiť zadnú
vstupnú bránu – tento vchod má byť uzatvárateľný; p. poslankyňa vzniesla pripomienku
k neupratanému lístiu v areáli cintorína, návrh
k umiestneniu smetnej nádoby k zadnému
vchodu do cintorína a pripomienku k existujúcemu smetisku za zadným vchodom do areálu
cintorína,
- p. Peter Brunai s návrhom, aby sa zamestnanci OcÚ nemuseli zúčastňovať zasadnutí OZ;
s pripomienkou k zlému technickému stavu
niektorých poklopov kanalizácie; s pripomienkou k výške ceny za opravu chodníka v časti
obce Čápor od námestia smerom k základnej
škole; s otázkou, koľko bolo konateľov pri realizácii rekonštrukcie strechy na MŠ Čápor;
- Ing. Adriana Oravcová v nadväznosti na vystúpenie p. Petra Brunaia vo veci rekonštrukcie chodníka od námestia v časti obce Čápor
smerom k základnej škole mimo iné vyslovila
názor, že realizácia diela nebola prerokovaná
obecným zastupiteľstvom a cena nebola vysúťažená,
- p. Dušan Pastor vyslovil návrh, aby sa zadný
vchod do cintorína v časti obce Čápor zrušil.
Starosta obce odpovedal na vznesené
interpelácie po každom jednom vystúpení poslancov OZ a záverom reagoval na interpeláciu

- dopravného značenia na Novom Cabaji – objednávka bola odoslaná,
- zakúpenia 100 ks nových stoličiek do kultúrneho domu – úloha bola zrealizovaná,
- zahradenia otvorenej časti zadnej strany
oplotenia cintorína Čápor – úloha bola zrealizovaná,
- účasti zamestnancov obecného úradu na zasadnutiach OZ – zamestnanci obecného úradu
sa aj naďalej budú zúčastňovať zasadnutí OZ,
- rekonštrukcie chodníka od obchodu smerom
k ZŠ Čápor v auguste roku 2015 – starosta obce
zrekapituloval schvaľovací, obstarávací a realizačný proces predmetného diela s odvolaním
sa aj na uznesenia OZ s tým súvisiace.
Medzi najdôležitejšie rozhodnutia OZ
z 21. marca 2016 patrilo prijatie uznesenia č.
44/2016 k „Zámeru realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v roku
2016“. Štyrmi bodmi tohto uznesenia sa vytvorili organizačné predpoklady pre prípravu
realizácie stavebno-rekonštrukčných diel v obci, uskutočniteľných v tomto roku. Samotný
dokument - vo forme návrhu zámeru, vypracovali starosta obce a zástupca starostu; (návrh
zámeru vychádza z Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Cabaj – Čápor v rokoch 2015 až 2023 /ďalej len „PHSR“/, ktorý bol
schválený poslancami OZ 14. 12. 2015.) Podrobnejšie informácie k „Zámeru PHSR 2016“ sú
uvedené v príspevku starostu obce.
Najbližšie naplánované zasadnutie OZ sa
bude konať dňa 9. mája 2016.

Ján Slíž
zástupca starostu obce
7
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Dar venovaný
srdcom a láskou
Vo štvrtok 17. marca 2016 MS SČK Cabaj v
Cabaji-Čápore usporiadal spoločný dobrovoľný odber krvi.

Ján Slíž. Vyjadril darcom poďakovanie za ich
nezištné činy, za najvyšší akt ľudskosti a prejav
ľudskej spolupatričnosti. Na stretnutie sme prizvali nových nositeľov Zlatej plakety profesora
MUDr. Janského: p. Ing. Vladimíra Paľu a p. Jaroslava Šillíka, ktorí si pri podpise do pamätnej
knihy od p. zástupcu starostu obce Ing. Jána
Slíža prevzali upomienkový darček a kvety, so
slovami vďaky a s prianím pevného zdravia,
spokojnosti a pohody. K slávnostnému aktu sa
gratuláciou pripojili aj zástupcovia MS SČK
V tento deň sme sa stretli s našim občanom dlhoročným darcom krvi, ktorý svojou
krvou prispieval k záchrane zdravia a života
iných ľudí. Je to p. Gabriel Korgo, ktorý v týchto
dňoch oslávil svoje šesťdesiate šieste narodeniny. Je držiteľom medaily MUDr. Kňazovického
- najvyššieho ocenenia za darcovstvo krvi. Darcom krvi sa stal v roku 1981. Jeho meno bolo
skloňované pri každom odbere krvi. Svoje žily
nastavil stotritdsaťtrikrát, aby z nich tiekla
najcennejšia, zatiaľ nenahraditeľná, životodarná tekutina. Čo k tomu dodať?

V Národnej transfúznej stanici v Nitre
darovali krv darcovia z našej obce s nádejou a
presvedčením, že ich vzácna životodarná tekutina bude prúdiť k tým ľuďom, ktorí to najviac
potrebujú, ktorým treba prinavrátiť zdravie,
zachrániť život. Stretnutia s darcami sú pre
nás sviatočnými dňami, máme česť sa stretnúť
a pozdraviť so vzácnymi ľuďmi, darcami krvi,
darcami zdravia a života. Stretnutia s darcami
krvi sa zúčastnil aj zástupca starostu obce Ing.

„ Pán Korgo, dovoľte mi, aby som Vám v
mene MS SČK Cabaj úprimne poďakovala za
Váš humánny postoj s prianím pevného zdravia,
spokojnosť a pohodu v ďalších rokoch Vášho
života.“
V našom spolku máme 174 darcov s oceneniami:
- medailu MUDr. Kňazovického
2 darcovia
- diamantovú plaketu MUDr. Janského
6 darcov
- zlatú plaketu MUDr. Janského
38 darcov
- striebornú plaketu MUDr. Janského
42 darcov
- bronzovú plaketu MUDr. Janského
86 darcov

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Výročné zhromaždenie
členov ZO ZZP

speváckej skupine Nádej, ktorá svojimi krásnymi piesňami prispela k dobrej atmosfére
popoludnia.

Rok rýchlo ubehol a my sme sa zase stretli na VZČ ZO ZZP v kultúrnom dome Čápor,
aby sme zhodnotili činnosť za obdobie roka
2015.

Jednota dôchodcov Slovenska

Stalo sa tak 10. marca 2016. I počasie nám
prialo a tak nič nebránilo, aby naši členovia
vyšli na jarnú vychádzku. Privítali sme medzi
nami pani Ľudmilu Štefankovú, predsedníčku
KS ZZP z Nitry a jej zástupkyňu pani Máriu
Šmidovú, starostu obce Ing. Jozefa Ligača,
jeho zástupcu Ing. Jána Slíža a členky výboru ZO ZZP z Veľkej Doliny. Činnosť ZO bola
hodnotená kladne o čom svedčia i diskusné
príspevky pána starostu obce a pani Štefankovej. Plán práce na rok 2016 obsahuje väčšinou
podujatia konané v obci, aby sa ich mohlo
zúčastniť čo najviac členov, pretože mnohí
majú zdravotné problémy, ktoré by im bránili
pri cestovaní (veď sme ZZP). I v klube a v obci
budú podujatia zaujímavé a pestré, zamerané
na tradície, besedy a kultúrne vyžitie.
VZČ sa končilo občerstvením. Ďakujeme Irenke Kubáňovej a Jolanke Brunaiovej
za chutnú kapustnicu, ktorú nám uvarili.
Poďakovanie patrí i sponzorom Ing. Jozefovi
Ligačovi, Ing. Jozefovi Lušňákovi, Marcelke
Doležovej, Ing. Viliamovi Kompasovi a Terézii Karvayovej za materiálnu pomoc a tiež

Výbor ZO ZZP

Žili sme
výročnou
schôdzou...
Výročná hodnotiaca schôdza Jednoty
dôchodcov Cabaj-Čápor sa uskutočnila 17. 2.
2016 v kultúrnom dome.
Schôdza sa niesla v priateľskom duchu
a naši seniori sa na toto posedenie vždy veľmi
tešia. Schôdze sa zúčastnil aj pán starosta
Ing. Jozef Ligač a pozvanie prijali aj zástupca
starostu Ing. Ján Slíž a pán poslanec Emil
Koppan. Z okresnej organizácii JDS bola vyslaná ako delegátka pani Grácová, ktorá si
naše hodnotenie veľmi pochvaľovala.
Hodnotili sme minulý rok 2015 po fi nančnej stránke a nezabudli sme ani na kultúrnu
časť. Nezabudli sme ani na našich jubilantov
a srdečne sme im popriali všetko najlepšie do
ďalšieho života. Vytýčili sme si ciele na rok
2016 a po kultúrnom programe sme naše posedenie ukončili.

ZO JDS Cabaj-Čápor

Milé darkyne, vážení darcovia, vysoké uznanie a vďaka vám patrí za to,
že za svojimi činmi nehľadáte slávu ani
prospech, že konáte tak ako vám káže cit,
svedomie a vedomie. Dovoľte mi, aby som
Vám v mene MS SČK Cabaj-Čápor vyslovila úprimné poďakovanie s prianím pevného zdravia, dobrú pohodu a spokojnosť.
Vďaka a úcta všetkým Vám dobrovoľným
darcom krvi.
E.K.
8
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FOTOGALÉRIA

XI. ročník výstavy vín

Víno a vincúri
Keď sa slnko snúbi, s mozoľmi ľudskej ruky,
výsledok sa dostaví, nejde to však poľahky.
Než sa vínko zatrbliece
v tenkostennom pohári,
stihne vrásky primaľovať vincúrovi na tvári.
Celý rok vo vinohrade
stráži každú bobuľku,
chorobám a iným škodcom
pripravuje nádielku.
Na jeseň sa sladká šťava
ponalieva do súdku a v ňom potom dlho
čaká vynesenie rozsudku.
Či je súce aj na svadbu,
odborníci skúmajú,
lebo aspoň leštiť striebro
a do fazule dúfajú.
Za výsledky svojej práce
každý by chcel metál,
čo sa teraz nezdarilo skús na ďalší
kvartál.
Keď sa v Káne Galilejskej
prezradilo tajomstvo, nejednému lapajovi prišlo na um huncútstvo.
Po čase však každý zistí,
len modliť sa nestačí, požehnanie sa
dostaví, keď ruka prácu opáči.
-emo10
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Ihrisko
za odpady!

Beseda so
spisovateľkou

Dňa 16.4.2016 sa v našej obci realizovala
akcia Čistenie čiernej skládky, tak ako každoročne. Vyzývateľom bol pán starosta, ktorý
nabádal občanov k pomoci pri triedení odpadu
na čiernej skládke na bývalom PD v Čápore.
Tento rok sa
okrem dobrovoľníkov z radu občanov
a organizácií pôsobiacich v našej obci
zapojili aj členovia
občianskeho združenia Občania obci
- obec občanom
Cabaj-Čápor.
Dôvod, prečo
sme sa do tejto akcie zapojili, okrem
toho, že nám nie je
ľahostajná čistota
obce je jednoduchý. Ako občianske
združenie,
ktoré
ešte len pomaličky začína fungovať a objavovať
sa vo vašom povedomí, sme získali Otvorený
grant z Nitrianskej komunitnej nadácie na
stavbu detského ihriska. Jednou z myšlienok
projektu, na ktorý sme získali tieto fi nančné
prostriedky je aj separácia odpadu na skládke.
A hlavne nazbieranie takých materiálov, ktoré
budeme pri stavbe detského ihriska potrebovať. Chceme z nich urobiť chodníček pre bosé

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
sa prečo? Preto, lebo divadelníci z Veľkých Loviec nám prišli zahrať o jednej takej ULIČKE.

Kniha je základom poznania, učiteľov
vekov, vládcom kráľovstva ducha.
(Seneca)

nôžky, ktorý môžu mamičky s deťmi používať
pri prevencii plochých nôh.
Výsledkom slnečnej ,,upratovacej“ soboty
na skládke je obrovské množstvo vytriedených
pneumatík a plastov nielen z aút, ale určite aj z
vašich domácností, ktoré ste tam navozili, aby
sme v našej obci žili ako na smetisku.
Ale aj napriek vašej snahe, my z obce Cabaj-Čápor smetisko nechceme!
Okrem toho sa nám podaril nazbierať aj
materiál vhodný na cestičku bosé nôžky, ktorý
pri stavbe ihriska využijeme.
Chcem preto všetkým členom aj nečlenom
nášho občianskeho združenia poďakovať za
ich ochotu zúčastniť sa v taký krásny deň pomoci životnému prostrediu.
A chcem sa poďakovať hlavne všetkým
mamičkám, ktoré chcú detské ihrisko tak
veľmi, až pomôcť pri zbieraní materiálu naň
neprišli...
V.K.

Marec - mesiac knihy, to je všetkým dobre
známe heslo už zo školských čias. A práve zo
žiakmi základných škôl sme sa riadili týmto
heslom a v marci sme sa stretli so spisovateľkou Máriou Dankovou z Nitry.
Pani Mária je sprievodkyňou mesta Nitry
a veľmi rada a pútavo nám porozprávala svoje
zážitky nielen o historickej časti Nitry, o hrade, o „Corgoňovi“, ale aj o tom ako píše svoje
knižky, ako ich vydáva a ako pripravuje ďalšie.
Žiaci sa pýtali a pani Mária rozprávala a keby
nás čas nesúril a žiaci sa nemuseli ponáhľať
naspäť na vyučovanie, tak by beseda pokračovala dlhšie.
Ďakujem pani Márii Dankovej, pani učiteľkám a žiakom za zaujímavú besedu.
-IB-

Divadlo

Naša obec má veľa uličiek, ale dňa 20.
marca mala o jednu ULIČKU naviac. Pýtate
12

Divadlo na Podvalku, tak sa volajú divadelníci, ktorí k nám zavítali už po piatykrát,
s radosťou zahrali komédiu ako vyšitú z dedinského prostredia, kde dvaja zaľúbenci
musia čeliť klebetám jednej starej klebetnice.
Ale nebojte sa všetko dobre dopadlo a príbeh
sa skončil šťastne svadbou. Všetkým divákom
až slzy tiekli od smiechu, a ruky ich poriadne
pálili od dlhotrvajúceho potlesku.

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili
a podporili potleskom divadelníkov. Určite im
dobre padol a vrátia sa k nám aj o rok.
-IB13
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Rytieri
a princezné
Kráľovstvo Krásnovo

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

tajomné hádanky, preukázať znalosť bylín,
presnou muškou trafiť lukom terč, poraziť
neporaziteľného šermiara a mnoho ďalšieho.
Po zvládnutí týchto náročných úloh a návrate
do hradu si ich kráľovská rodina uctila kráľovským gulášom, ktorý mnohí starší vyjedali do
neskorých nočných hodín.

skej skupiny, premietania rozprávky a zmorené plnením náročných úloh počas celého dňa
napokon, udatné deti zaspali.

Slávnostné pasovanie

hradného maliara, a sami vyskúšali aké je to
byť dizajnérom rytierskych štítov.

Rytiersky turnaj

Pri príležitosti pripomínania si nedožitých
narodenín zakladateľa skautingu sa v dňoch
27. - 28. februára premenil kultúrny dom v Cabaji-Čápore na jedinečné kráľovstvo Krásnovo.
Skauti zo všetkých kútov skautskej oblasti
kniežaťa Pribinu sa zišli, aby pomohli kráľovi
čeliť kliatbe zlého čarodejníka, ktorý na krajinu uvalil zákernú chorobu - princomor. Kliatba
si v kráľovstve vzala za obeť takmer všetkých
rytierov a princezné, preto mladým pomocníkom neostávalo iné, než sa podrobiť výcviku,
ktorý mal za úlohu preveriť ich um, zručnosti
a chrabrosť.

Kráľovské úlohy
Na neľahkej ceste výcviku museli zvládnuť
účastníci dobrodružné prekážkové dráhy,

Hradné tvorivé dielne
Posilnení gulášom si malí rytieri a princezné skúsili hradné tvorivé dielne, kde si mohli
skúsiť výrobu rytierskej zbroje, tvorbu kráľovských šperkov. Ich tvár sa stala plátnom pre

Po náročnom programe nasledoval ešte
náročnejší večer. Všetkých účastníkov totiž
čakal dramatický rytiersky turnaj, v ktorom
preukázali nielen precíznosť s akou si svoje
zbrane vyrobili, ale najmä svoju šermiarsku
obratnosť. Plné dojmov z vystúpenia šermiar-

Ďalšie ráno bolo prebudením do skutočne
slávnostného dňa. Pretože sa
všetkým účastníkom podarilo v predošlý deň splniť všetky neľahké úlohy, kráľovská
rodina usporiadala slávnosť
pasovania nových právoplatných rytierov a princezien. Každý účastník získal
okrem titulu novú nášivku
na skautskú košeľu, diplom
a pár malých pozorností.
Princomor sa spoločnými
silami podarilo odvrátiť
a tým bol neprajný čarodejník potrestaný. Po vrúcnom
poďakovaní kráľa jeho záchrancom, sa všetci
pomaly pobalili a odobrali sa šíriť rytierske
ideály do svojich rodných krajov.
Ďakujeme všetkým skautom z družiny
Kutáče, skautkám z oddielu Alfy a Omegy Lili,
Natálke, Vaneske a Viktorke za pomoc pri výzdobe, scénke a hrách. Všetkým, čo ukuchtili
taký vynikajúci guláš. Tiež všetkým ktorí ste
prišli z Nitry, Výčap-Opatoviec, Bošian a Banskej Štiavnice do Cabaj-Čápora kde sme pre vás
pripravili rozprávkový víkend.
Za 23. zbor Nitrava a oddiel Alfy a Omegy
Cabaj Čápor Eva Novotná ,
vodkyňa skautiek

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Vitajte na svete:

Opustili nás:

Michal Velčický
Markus Pilčík
Gregor Martin Šilák
Andrej Duška
Šimon Černý
Daniel Teľuch
Silvia Cintulová
Anna Mária Adlofová

Helena Šinkovičová rod.
Orlíčková
vo veku 70 rokov
Blažena Hudecová rod.
Kĺbiková
vo veku 62 rokov
Štefan Slíž
vo veku 58 rokov
Filoména Ollíková rod.
Kováčová
vo veku 91 rokov
Matilda Žoldošová rod.
Bábanová

vo veku 90 rokov
Hedvika Obermajerová rod.
Homolová
vo veku 89 rokov
Oľga Palušková rod. Kabáčová
vo veku 69 rokov

Povedali si áno:
Marec 2016
Peter Žák a Lenka Prická
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ČO NOVÉHO v MŠ CABAJ a ZŠ CABAJ ?

Zápis
do MŠ Cabaj
Milí rodičia
ako minulý aj tento rok sa uskutoční zápis
do Materskej školy Cabaj. Tento rok zápis
potrvá od 02.05. (pondelok) do 06.05.2016
(piatok). A to od 8,00 hod do 16,00 hod.
Detí sa v posledných rokoch hlási omnoho viac, než sú štátom dotované predškolské
zariadenia schopné prijať. Preto by ste mali
pouvažovať nad prihlásením vášho dieťaťa
počas určeného zápisu, lebo počas školského
roka je minimálna šanca dieťa prijať do materskej školy.
V prípade, že má budúci škôlkar zdravotné problémy, rodičia by mali konzultovať
možnosti nielen s lekárom, ale aj s vedením
škôlky. V závislosti od ich druhu a závažnosti
väčšinou nájdu prijateľné riešenie, ktoré bude
pre dieťa najvhodnejšie.
V prípade, že ste rodičom dieťaťa, ktoré
má špeciálno-výchovné potreby, musíte spolu
s prihláškou doložiť aj vyjadrenie príslušného
zariadenia výchovného poradenstva. Rovnako
v prípade odkladu školskej dochádzky ste povinní pripojiť aj rozhodnutie o odklade.
Škôlka pri zápise uprednostní :
1. deti, ktoré dovŕšili piaty a šiesty rok,
2. deti, ktorým bol odložený začiatok plnenia
povinnej školskej dochádzky,
3. deti, ktorým bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
4. dieťa vždy staršie pred mladším dieťaťom,
Spravidla sa prijímajú deti od troch do
šiestich rokov (vek dieťaťa sa počíta k 31.8.
daného roka).
Výnimočne aj mladšie ako tri roky, ale len
vtedy ak má materská škola voľné miesto a sú
uspokojení všetci rodičia starších detí. Ostatné podmienky sú v kompetencii riaditeľky. Ak
je počet detí prihlásených do materskej školy
vyšší, ako je možné prijať v zmysle zákona,
riaditeľ rozhodne o prijatí podľa poradia ako
rodičia prihlasovali svoje deti. Prípadne sa berie do úvahy zamestnanie oboch rodičov. Čo
by malo dieťa zvládnuť pred nástupom?
1. zaobísť sa na kratší, prípadne dlhší, čas bez
blízkej osoby,
2. musí mať základy samoobslužných návykov, ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie a
hygienické návyky ( používať vreckovku , WC
16

a vedieť samostatne jesť a piť),
3. mať predstavu o tom, čo ho čaká v novom
prostredí
4. dieťa nesmie mať plienky ani cumlík, nemusí sa však vedieť celkom sám obliecť alebo si
zaviazať šnúrky, zapínať gombíky,
5. dieťa musí zvládnuť základy artikulácie
– musí vedieť rozprávať, vypýtať sa na WC
Čo potrebujete na zápis?
1. na zápis je potrebné prísť s dieťaťom,
2. písomnú žiadosť (prihlášku) musí rodič vyplniť a dať ju potvrdiť všeobecnému lekárovi
pre deti a dorast. (Potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa si môžete ho prevziať
pri zápise),
3. preukaz poistenca dieťaťa,
4. prihlášku a potvrdenie od lekára je potrebné po vyplnení priniesť späť do materskej
školy počas zápisu,

ČO NOVÉHO v MŠ CABAJ a ZŠ CABAJ ?
Deti by nemali získať pocit, že sú do škôlky
odkladané. Plač berte ako obrannú reakciu.
Prvý vstup do materskej školy môže so sebou priniesť aj problémy, tak pre dieťa, ako aj
pre rodičov. Niektoré deti si v novom prostredí
zvykajú ľahšie, nemajú problém nadviazať kontakty. Iné deti , naopak, nové prostredie budú
odmietať, zvykajú si veľmi ťažko, lebo tam
nemajú svojich kamarátov, alebo od rodičov
neboli odlúčené na dlhšiu dobu. Netreba to
však hneď vzdávať, treba dieťatu nechať čas,
aby si zvyklo na nové prostredie, na nových
kamarátov, na určitý systém. Doprajte mu čas,
aby to zvládlo. Je to na začiatku na neho príliš
veľa zmien. Sú deti, ktorým adaptácia na nové

Zjarnieva sa nám...

V rozhodnutí o prijatí môže určiť riaditeľka adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v škôlke. Nesmie byť dlhší ako tri mesiace.
Ak si dieťa nezvykne ani po troch mesiacoch,
riaditeľka má právo dieťa vyradiť a namiesto
neho prijať iné dieťa.
V materskej škole pre deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami môže diagnostický pobyt dieťaťa presiahnuť obdobie
troch mesiacov. Nesmie byť dlhší ako rok.

Pociťujeme príliv energie, ktorá v nás
v zimnom období driemala a hromadila sa.
Ožívame a snažíme sa ju uplatniť v aktivitách, ktoré nás obohacujú a dávajú nám
nový rozmer.
Olympiády – matematická, biologická,
dejepisná, geografická, biblická, pytagoriáda,
celoslovenská matematická súťaž Pangea,
Testovanie 9, súťaž v nemeckom prednese
STORY, 1.miesto v regionálnom kole Hviezdoslavov Kubín a postup do krajského kola
v Topoľčanoch (Alexandra Hollá, 5. trieda).

Koľko detí môže byť v triede?

A čaká nás toho ešte dosť – Školská
akadémia 2016, súťaž v dramatizácii literár-

Na skúšku

V triede pre troj - až štvorročné deti môže
byť najviac 20 detí, v triede pre päť- až šesťročné deti 20.

prostredie trvá dlhší čas. Určite pomôže komunikácia s triednymi učiteľkami.
Ak by sa pridružili stavy spojené s rannou
nevoľnosťou, zvracaním, ak má dieťa nepokojný spánok, nočné mory, možno vtedy je
ten prvý krok, aby sa vašej ratolesti prerušila
dochádzka do materskej školy. A nechali mu
čas, aby dozrelo a opäť sa mohlo vrátiť do materskej školy.
Milí rodičia toto sú základné informácie
a rady pre vás. Tešíme sa na nové detičky.

Monika Pšenková
riaditeľka MŠ Cabaj a kolektív
neho textu Rozprávkové vretienko, Gardenia
2016, Slávik Slovenska 2016, Škola v prírode,
viacdňové školské výlety - pozitívna energia,
ktorá v nás vyvoláva pocity šťastia, zadosťučinenia, naplnenia.
Všetkým nám prajem, aby v nás toto
príjemné aktívne naladenie zotrvalo čo najdlhšie a priviedlo nás k zdarnému ukončeniu
školského roka 2015/2016.
text: Pulli

Ďakujeme
Riaditeľstvo ZŠ Cabaj-Čápor, časť Cabaj
197 srdečne ďakuje Vám, rodičom budúcich
prváčikov, za prejavenú dôveru a teší sa na
úspechy detí tak, ako ste sa Vy tešili na ich
prvé slová a krôčiky. Sme tu vždy pre Vás...

Ako premôcť plač?
Na skutočnosť, že dieťa pôjde do kolektívu
rovesníkov, treba ho postupne privykať. Rodičia by výber materskej školy mali absolvovať
vždy s deťmi, aby spoznali ich reakcie na nové
prostredie.
Napríklad takto veľmi rýchlo zistia, či v
septembri nebudú musieť riešiť problém plačlivosti. „Počiatočné tešenie sa zo škôlky môže
vystriedať odmietanie škôlky,”
Na odlúčenie od matky treba teda deti
pripravovať už teraz. Musia získať istotu, že sa
mama alebo otec vždy po určitom čase, napríklad keď sa vyspia, vráti. Rodičia však dohodu
musia dodržať, aby dieťa nezneisteli.

Nevzdávajte prvý neúspech, plač!
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ČO NOVÉHO V ZŠ ČÁPOR?

ČO NOVÉHO V MŠ ČÁPOR?

Život v ZŠ Jána
Domastu
Cabaj – Čápor?
Počas uplynulého obdobia sa na našej
škole uskutočnilo množstvo kultúrno - spoločenských podujatí a súťaží.

Nedá mi nespomenúť divadelné predstavenie „O kozliatkach“, z repertoára divadla
Svetielko, ktoré si mohli žiaci 1. stupňa prežiť
spolu s tromi kozliatkami a vlkom. Do deja
rozprávky ich vtiahli divadelné bábkoherečky
nielen bábkami, ale aj sprievodnou hudbou.
Záver rozprávky koncil netradične: vĺčik sa
stal kamarátom kozliatok. Nielenže dobro
zvíťazilo nad zlom, ale poučili sme sa, že komunikácia medzi ľuďmi je veľmi dôležitá.
Žiaci absolvovali rôzne súťaže, ktorých sa
nielen zúčastnili, ale i umiestnili. Ako napr.
Biblická olympiáda, kde žiaci: Šimon Bíro
a Dávid Ondrisek z 8.A, Kristína Cintulová zo
7.A, získali 3. miesto.
Dňa 17.3.2016 sme v priestoroch školy
privítali škôlkarov s rodičmi, žiakov, ale i priateľov školy na Dni otvorených dverí spojenom

s tvorivými dielňami. Detičky s rodičmi si
zvedavo poprezerali priestory školy. Následne si vytvorili z papiera kohútikov, kuriatka,
zo servítok poskladali zajačikov, ľubovoľne
pomaľovali kraslice, vyzdobili si medovníkové vajíčko. Všetky výtvory detí potešili
nielen malých tvorcov, ale i ich rodičov a pani
učiteľky.
„Buďme ľuďmi“
- tak znel výchovný
koncert, ktorí žiaci
vzhliadli pred veľkonočnými prázdninami. Koncert žiakom bližšie priblížil
otrokárstvo nielen
v dobách dávno minulých, ale i súčasných,
kupliarstvo
a čiernu prácu.
Spoločne si žiaci
zaspievali
známe
piesne od rôznych
interpretov
ako
napr. Jiří Schelinger, Adam Ďurica.
Opäť sa potvrdilo, že
komunikácia medzi
ľuďmi je dôležitá,
tak ako i ochrana
súkromia.
Bližšie informácie môžete nájsť na
webovej stránke škole www.zscapor.sk.
-MG-
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Stolnotenisový klub
Cabaj-čápor
- postup do 6. ligy
2016/2017
Chceme pozdraviť všetkých priaznivcov
stolnotenisového klubu. Spoločne sa tešíme
z úspešného konca sezóny 7. ligy 2015/2016
v stolnom tenise. Radostnou správou pre nás
všetkých je, že ako nováčik súťaže sme obsadili krásne 2. miesto, ktoré nám zaručuje postup
do 6. ligy 2016/2017. Za to chceme poďakovať
všetkým hráčom za zodpovedný prístup. Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na našich
verných fanúšikov, ktorým sme vďační.

plné ruky práce pri registrácii. Maťka Ligačová
s Katkou Ligačovou, Valika Kompasová s Kristínkou Polakovičovou a Veronikou Kováčovou
zaregistrovali spolu 40 účastníkov, ktorí sa pokúšali prelomiť minuloročný rekord. Účastníkov sme rozdelili do piatich kategórií a mohlo
sa začať súťažiť.
Víťazi v jednotlivých kategóriách:
Mladší žiaci:
1. Peťko Polakovič
2. Samuel Vince
3. Samuel Pápay
Starší žiaci:
1. David Ondrisek
2. Šimon Bíro
3. Marek Vince

Tak ako sme minulý rok sľúbili ... do bodky
sme splnili. Dňa 12. 3. 2016 o 11,00 hod. to vypuklo. Všetci, ktorí majú záujem o stolný tenis
sa sústredili do kultúrneho domu, zaregistrovali sa a mohli hrať. A veru že nás bolo dosť
a nielen z našej obce, ale aj z okolia.
Tento rok nám pri registrácii pomohli
,,kvetinky“ z kultúrnej komisie, ktoré mali
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Staršie žiačky:
1. Vanesa Polakovičová
2. Hana Pápayová
3. Lenka Danková
Kategória ženy:
1. Magdaléna Kĺbiková
2. Martina Pápayová
3. Anna Brunaiová
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Autoškola PANTER
ÿo je prioritou praktickej jazdy?

Jazdíme zodpovedne!

Kategória muži:
1. Marek Krajčo
2. Dušan Hurtoň
3. Radoslav Andris
Ceny víťazom odovzdával predseda stolnotenisového klubu Cabaj-Čápor Michal Teľuch
spolu podpredsedom Štefanom Ondrískom.
Po zápasoch sa veru dobre hodilo občerstvenie ktoré navaril gulášmajster Roman Bajan.
Gulášik všetkým chutil a p. Bajanovi srdečne
ďakujeme za jeho prípravu. Zároveň chceme
poďakovať starostovi obce a poslancom Obecného zastupiteľstva Cabaj-Čápor, ktorí podporili dobrú vec.

prvého ročníka Stolnotenisového turnaja p.
Jánovi Blaškovičovi, Papiernictvu KSM Ligač a
sponzorom, ktorí nechcú byť menovaní. Naše
poďakovanie patrí celej komisii pre mládež,
kultúru a šport a všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou podieľali na tomto vydarenom podujatí. Dovidenia o rok priatelia.

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

Predseda klubu – Michal Teľuch
Podpredseda klubu – Štefan Ondrísek

Pozvánky AKZ a komisie pre kultúru a šport
» Pozývame Vás na ,,STAVANIE MÁJOV,“ ktoré sa uskutoční dňa 30. 4. 2016. Stretneme sa pri
Obecnom úrade o 17,00 hod. V sprievode sa presunieme do KD Čápor, kde bude zábava pokračovať v májovej veselici s hudobnou skupinou ESSOBAND.
» Dňa 1. mája o 16,00 hod. pozývame všetky detičky do KD Čápor na divadelné predstavenie GUĽKO - BOMBUĽKO, kde sa Vám predstaví DIVADIELKO TUŠ. Popoludnie je spojené
s WORKSHOPOM a tvorivými dielňami.
» Pozývame Vás na ,,ČAJ O PIATEJ“ dňa 15. mája o 17,00 hod. do KD Čápor. Do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina TEXAS, ktorú poznáte z TV ŠLÁGER . Vstupné je 5 €. Lístky budú
v predpredaji u Janka Pastora, v KD Čápor, a u p. Evy Halovej. Príďte príjemne stráviť nedeľné
popoludnie.
» Dňa 22. mája pozývame najmenšie deti do KD Čápor o 15,00 hod. na ,,Mamičkine palacinky“.
V programe sa predstaví ŠAŠO LOMBARDINI, pokračovať sa bude veselými súťažami. Mamičky
prineste si so sebou svoje palacinky.
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INFOLINKA: 0905 554 888
Príhlásiř sa môžete telefonicky alebo osobne na adrese :

V novom ročníku 2016/2017 bude hrať:
Cabaj-Čápor A – 6. liga
Cabaj-Čápor B – 7. liga
Veríme, že aj v novom ročníku sa pobijeme
o dobré umiestnenie. Ďakujeme sponzorom

Facebook Autoškola PANTER

„NauĀiř vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.“
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

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

