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Editorial
Vážení občania ,
zima nás tento rok veľmi nepotrápila (možno nás ešte prekvapí ☺), pomaličky sa už chystáme na jar. Vianoce
sú už za nami, ale ja sa k nim trošičku
vrátim a zaspomínam si na vianočnú
dedinu, spomeniem aj fašiangy - ako
sme ich oslávili tento rok a samozrejme
pochovali aj basu.
AKZ v spolupráci s kultúrnou komisiou pre Vás opäť
pripravujú rôzne kultúrne podujatia, na ktorých by sme
Vás, milí spoluobčania radi, privítali. Pripravujeme
napr. čaje o piatej, divadlo, ktoré si už u nás v našej obci
našlo svoje miesto.
Medzi pozvánkami si nájdete aj pozvánku od Klubu
priateľov dobrého vína, ktorí organizujú už XI. Ročník
výstavy vín, ale aj pozvánku na zber opotrebovaného
ošatenia, ktorý dvakrát za rok organizuje obec v spolupráci s AKZ a občianskym združením Broumov.
Predstaví sa Vám nové občianske združenie so
svojimi návrhmi. Podporte ich, veď robia dobrú vec
pre všetkých nás, či už sú to detičky, alebo iná veková
kategória.
Kolkári sa pochvália svojimi úspechmi, ale nebudem už ďalej prezrádzať, prečítajte si noviny a dozviete
sa viac ☺.
Obecné noviny sú tu pre Vás, milí spoluobčania, radi
privítame nové návrhy a podnety. Príspevky môžete nosiť na USB kľúči, alebo posielať na našu mailovú adresu:
kultura@cabajcapor.sk.
Iveta Ballayová, šéfredaktorka

Pozvánky
» AKZ v spolupráci s Kultúrnou komisiou vás pozývajú
do KD Čápor dňa 20. 3. 2016 o 15,00 hod. na divadelné
predstavenie ,,ULIČKA“. Účinkuje DIVADLO NA PODVALKU z Veľkých Loviec. Príďte sa zabaviť a príjemne stráviť
nedeľné popoludnie.
» AKZ v spolupráci s Kultúrnou komisiou vás pozývajú
dňa 17. 4. 2016 o 17,00 hod. do KD Čápor na ,,Čaj o piatej“ s
hudobnou skupinou ORIONS, ktorú poznáte z TV Šláger.
Príďte sa zabaviť.
» Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor vás pozýva na I. ročník
stolnotenisového turnaja, dňa 12. marca 2016 o 11,00
hod. v KD Čápor.
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Spomienka na vianočnú dedinu

Vianoce a s nimi spojené radovánky sú už
za nami, ale spomínať nám nikto nezakáže,
a tak mi nedá aby som si aj ja zaspomínala
a trochu sa podelila aj s vami o tieto spomienky.

Minulý rok sme vianočnú dedinu usporiadali v nedeľu 13.12. Zúčastnilo sa jej veľké
množstvo občanov, čo sme radi, a veľké množstvo účinkujúcich a predávajúcich. Tu je malá
ukážka tých, ktorí sa predstavili svojimi výrobkami a svojou zručnosťou.
Na pódiu sa vystriedalo postupne 257 detí
z oboch MŠ, ZŠ, ZUŠ a dospelí speváci z oboch
spevokolov našej obce Úsmev a Nádej, skupina SLIDE z Mojmíroviec, cimbalovka Urmín,
Penco, Eifel a Danča. Celé podujatie počas dňa

ozvučoval Janko Pastor. Dôstojným ukončením celej akcie bolo zaspievanie ,,Tichej noci“
v podaní skupiny Úsmev.
Všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na uskutočnení Vianočnej dediny, ešte
raz úprimné ,,ĎAKUJEM“ a teším sa na budúcoročnú Vianočnú dedinu.
-IBFoto: pavol deglovič

Zber použitého oblečenia
Obec Cabaj-Čápor a Areál kultúry a zábavy v spolupráci
s Občianskym združením Diakonie Broumov organizuje
Zber použitého oblečenia:
- oblečenie na leto, zimu (detské, dámske, pánske), lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky,
- záclony, látky (minimálne 1m2, prosím nedávajte nám zbytky látok),
- prikrývky plnené perím, alebo vatou, vankúše, deky,
- obuv nepoškodenú, čistú, zviazanú (aby sa páry nestratili),
- hračky - nepoškodené.
Zber sa uskutoční od 11. 4. 2016 – 15. 4. 2016
denne v čase od 14.00 do 18.00 hod. v Kultúrnom dome Čápor
Veci prosíme priniesť zabalené do igelitových vriec, či krabíc, aby sa prevozom nepoškodili.
Bližšie informácie na tel. Čísle 0915 277 425.
Ďakujeme Vám za Vašu pomoc.
4

Občianske združenie
Občania obci obec občanom
Cabaj-Čápor
Milí občania obce Cabaj-Čápor, dovoľte,
aby sme sa vám ako obyvateľom jednej z najväčších obcí mikroregiónu Cedron - Nitrava
mohli prihovoriť a napísať pár riadkov o tom
kto sme, čomu sa chceme venovať, a čo by to
malo priniesť vám, občanom ako aj samotnej
obci.
Sme malé občianske združenie, ktoré bolo založené hlavne na zlepšovanie vzhľadu obce
- rozvíjanie športovej, záujmovej, spoločenskej a kultúrnej činnosti v obci
- zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva a kultúry v obci
- ochranu životného prostredia, prírody
a krajiny
vytváranie podmienok pre aktívnu starobu
- organizovanie voľno - časových aktivít pre
občanov obce a regiónu obce
- aktiváciu mládeže pre rôzne činnosti v kultúrnej, športovej a záujmovej činnosti - vytváranie zdravého životného štýlu a vytváranie podmienok pre zdravý telesný a duševný
vývoj detí a mládeže.
Našim hlavným cieľom je aby sme žili
v príjemnom prostredí, s vybavenosťou akú
si všetci zaslúžime, preto sme sa rozhodli,
že začneme od našich najmenších, a to výstavbou detských ihrísk. Postupne prejdeme
aj k vyššej vekovej kategórií, k našej mládeži,
výstavbou Streetworkout ihriska až k seniorom.
Pri realizácií projektových zámerov sú
vítaní všetci, ktorí prispejú ,,či už“ svojimi
odbornými znalosťami, zručnosťami, nápadmi alebo fi nančnou pomocou. Tak príďte medzi nás a začnime spolu meniť vzhľad obce
k spokojnosti nás všetkých.
Bližšie informácie o občianskom združení Občania obci - obec občanom Cabaj-Čápor, IČO: 42371406/ nájdete na FB OZ OO-OO
Cabaj-Čápor. Svoje pripomienky a námety
môžete zasielať na mailovú adresu:
oooocabajcapor@gmail.com.
Finančné príspevky môžete zasielať na č.
účtu: IBAN: SK40 0200 0000 0035 7760 7353,
za ktoré vám veľmi pekne ďakujeme.

- Evka 5
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Daj, Boh šťastia
Túto tradičnú akciu, ktorú pripravila
Obec Cabaj-Čápor v spolupráci zo Zborom
pre občianske záležitosti, sme minulý rok
uskutočnili dňa 29. 12. 2015 v priestoroch
KD.
Po úvodnom privítaní pani Martou
Brunaiovou a vianočných piesňach skupiny
Úsmev, sa slova ujala p. matrikárka Andrea

Korgová, ktorá oboznámila prítomných hostí
matričnými údajmi za rok 2015.
Potom sa prítomným prihovoril pán
starosta Ing. Jozef Ligač, oboznámil nás nielen s uskutočnenými prácami v obci, ale aj
o pripravovaných, ktoré sa chystajú na rok
2016. Predniesol prípitok a vinš na nový rok.
Spevokol Nádej nás potešil vianočnými a ľudovými piesňami, ktoré potom pokračovali za
zvukov harmoniky a rozospievali aj ostatných
prítomných.
-IB-

Svoje sily si na turnaji zmeralo 14 mužstiev:
San José, Bistro, Rebelky, Rebels, Mladé pušky,
Mufuza, Za humnami, Bytovkári, Heaven pub,
FC Muži, Kolesománia, STK, Inter Team, Kapustnice. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín tak, aby si zahral každý s každým. Nedali sa
zahanbiť ani ženy (Rebelky), ktoré sa predviedli
ako rovnocenné súperky mužov. Jednotlivé tímy
sa pred turnajom poctivo pripravovali a pravidelne trénovali, aby na turnaji podali čo najlepšie výkony. Bolo veľkým zážitkom sledovať ich
húževnatosť, zanietenie a zápal pre hru.
Prvé miesto obsadilo družstvo Mladé
pušky, hneď za nimi sa na druhom mieste
umiestnili FC Muži a tretie miesto získali
hostia z Poľného Kesova Heaven pub. Taktiež
sa hralo o trofej najlepšieho brankára, ktorú
právom vyhral Marek Hollý. Najlepším tímom 1.
ročníka Novoročného turnaja sa stalo družstvo
žien – Rebelky.
Zápasy so sebou priniesli výbornú atmosféru, tak na strane jednotlivých hráčov, ako aj ich
fanúšikov a všetkých návštevníkov. Z pohľadu
organizátora musím uznať, že prvý ročník
6

Rebelky - najlepší tím
Mufuza

Novororočný futbalový
turnaj ZŠ Jána Domastu
Cabaj - Čápor
V sobotu 2. januára 2016 Občianske združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu v Čápore
zorganizovalo 1.ročník Novoročného futbalového turnaja ZŠ Jána Domastu Cabaj- Čápor,
ktorý sa odohrával na multifunkčnom ihrisku
pri menovanej ZŠ.

Kolesománia

Pomocníci
Bistro

1. Mladé pušky

2. FC Muži

Kapustnice

tohto futbalového turnaja sa nadmieru vydaril.
Hoci nám počasie veľmi neprialo, bolo veterno
a mrazivo, neodradilo nás ani súťažiacich. Dobrovoľníci prišli hneď ráno pripraviť ihrisko a odhrnúť sneh, aby sme eliminovali vznik zranení.
Našťastie, nič také sa neprihodilo a nás potešil
aj veľký záujem a pozitívna odozva zo strany
verejnosti. Táto vydarená akcia je pre nás prísľubom úspechu v ďalších rokoch.
Touto cestou chcem úprimne poďakovať
všetkým dobrovoľníkom a pomocníkom, ktorí
sa podieľali na technickej i organizačnej príprave a realizácii turnaja, ako aj sponzorom, ktorí
venovali hodnotné a pekné ceny do tomboly. Výťažok z akcie bude použitý na výmenu podlahy
v jednej z tried ZŠ Jána Domastu Cabaj-Čápor.
Tešíme sa na ďalší ročník a dúfame, že
účasť družstiev, divákov a návštevníkov, bude
aspoň taká veľká ako bola v tomto pilotnom
ročníku.

Bytovkári

San José

Rebels

STK

Za humnami

3. Heaven pub
7
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Návšteva predsedu
vlády Slovenskej
republiky na
obecnej zabíjačke

Trojkráľový beneﬁčný koncert
Benefičný trojkráľový koncert sa v našej obci už udomácnil. Obec Cabaj-Čápor
v spolupráci s kultúrnou komisiou a Farským úradom usporiadala koncert v kostole
Sv. Trojice v Cabaji dňa 6. 1. Na úvod pani
Marta Brunaiová, ktorá sprevádzala koncert hovoreným slovom, privítala všetkých
prítomných. Následne, pod vedením Gabiky
Lieskovskej, zazneli sakrálne piesne v podaní spevokolu Úsmev.
Na koncerte sa predstavilo sláčikové kvarteto Collegium Cantorum. Predstavili sa nám
Jozef Pohančeník – prvé husle, Veronika Gábrišová – druhé husle, Marta Uhlíková – viola,
Mgr. Art. Romana Uhlíková – kontrabas. Hosť
sláčikového kvarteta bola Zuzana Chrenová
– soprán.
Po odznení nádherných skladieb od našich
a zahraničných autorov a po dlhotrvajúcom
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potlesku poďakoval p. starosta Ing. Jozef Ligač účinkujúcim a vdp. farár PaeDr. Stanislav
Šípoš udelil všetkým prítomným slávnostné
požehnanie.
Výťažok z koncertu 350,81 € odovzdal
predseda kultúrnej komisie p. Ján Pastor pánovi farárovi a bude použitý na ladenie organov
v obidvoch kostoloch.
-IB-

Klub strany SMER-sociálna demokracia
pôsobiaci v obci Cabaj-Čápor zorganizoval
dňa 23.1.2016 na nádvorí Obecného úradu
Obecnú zabíjačku. Toto podujatie vzbudilo
veľký záujem občanov, ktorí prišli prežiť nefalšovanú atmosféru domácej zabíjačky spojenú s ochutnávkou zabíjačkových špecialít.
Väčšina návštevníkov podujatia využila aj
možnosť zakúpiť si nielen tieto špeciality,
ale aj čerstvé mäso.
Klub strany SMER-SD
pôvodne plánoval využiť
toto podujatie len na predstavenie pozvaných hostí
p. Mareka Illéša, prednostu
okresného úradu v Nitre,
rodáka z našej obce, p.
Martina Nemkyho zástupcu
primátora mesta Nitra a p.
Ľubomíra Jahnátka, ministra pôdohospodárstva, ako
kandidátov strany SMER-SD na poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky, vo
voľbách, ktoré sa budú konať
dňa 5. marca 2016.
Organizátorov, ale aj početných návštevníkov tohto podujatia, milo prekvapila
neplánovaná návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky Róberta Fica, ktorý sa po
oficiálnom privítaní pridal k predstavovaným
kandidátom. Vo svojom príhovore pozdravil
prítomných občanov, ocenil milé a srdečné
privítanie i skvelú atmosféru, ktorá panovala
v priestoroch obecného úradu. Krátko poukázal na niektoré aktuálne vnútropolitické
problémy, zhodnotil výsledky končiaceho sa
volebného obdobia, ale dotkol sa aj plánov,
s ktorými strana SMER-SD vstupuje do nadchádzajúcich volieb.
Napriek tomu, že pána premiéra čakal ďalší
program, zavítal aj medzi občanov na nádvorie
obecného úradu, kde vrcholili zabíjačkové práce. Ochutnal pripravené špeciality, pochválil
mäsiarov a v mrazivom počasí ocenil aj kvalitu
vareného vínka. Keďže jeho návšteva bola nao-

zaj neplánovaná a času bolo málo, pán premiér
poďakoval za vrúcne prijatie a pokračoval
vo svojom ďalšom programe. Jeho návšteva
bola určite pre obec a všetkých prítomných
mimoriadnou udalosťou a vrcholom celého
podujatia.
Po odchode pána premiéra pokračovalo
podujatie kultúrnym programom, ktorom
vystúpili Urmínska cimbalovka zo svojimi
sólistami a miestne spevácke skupiny Úsmev
a Nádej. Počas programu, ale aj po jeho skončení zvyšní hostia zotrvali v družnej debate
s prítomnými občanmi. Prítomnosť ministra
pôdohospodárstva využili občania a špeciálne tí, ktorí podnikajú v poľnohospodárstve na
rozhovory o reálnej problematike poľnohospodárskej prvovýroby.

Dobrá zábava a nespočetné rozhovory trvali až do večerných hodín. Veríme, že všetci,
ktorí sa na podujatí zúčastnili nám potvrdia,
že „Obecná zabíjačka“ bolo naozaj vydarené
podujatie, ktoré občanom obce umožnilo,
okrem osobného stretnutia sa s premiérom
vlády Slovenskej republiky, spoznať osobne
aj pána Mareka Illéša, pretože nie je každodenným javom mať kandidáta na poslanca
Národnej rady SR, rodáka z vlastnej obce. Dňa
5.marca 2016 budeme jemu i všetkým ďalším
našim hosťom držať palce.
Klub strany SMER-sociálna demokracia
touto cestou ďakuje všetkým spoluobčanom, ktorí svojou účasťou na podujatí vyjadrili kandidátom strany SMER-SD svoju
podporu a všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na príprave, realizácii
i úspechu celého podujatia.

Klub strany SMER-SD
9
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Čaj o piatej
Po vianočnom hodovaní a prejedaní sa,
nám dobre padlo začiatkom januára prísť
si zatancovať na ,,čaj o piatej.“ Túto peknú
tradíciu sme my ,,KUKO“ (kultúrna komisia),
obnovili už minulý rok a v tomto roku chceme
v tejto tradícii pokračovať. Hneď v úvode roka
sme začali...
Dňa 10. januára o piatej sa schádzali tancuchtiví občania do KD, aby si tu, v príjemnom
prostredí pri dobrom čajíku, posedeli, ale aj zatancovali pri výborných pesničkách hudobnej
skupiny PROFIL. Vypredaná sála praskala vo
švíkoch, čajík sa dobre míňal a tancujúce páry
nenechali na seba dlho čakať. Už pri prvých
taktoch hudobnej skupiny sa zaplnil parket do
posledného miestečka. Výborná nálada, vynikajúce pesničky sa niesli počas celého popoludnia až do neskorých večerných hodín. Týmto
chcem vyzvať aj tých, ktorí ešte neskúsili: ,,ako
nám je dobre,“ .. na čaji o piatej.., vyskúšajte, príďte, uvidíte.., zatancujete a zabavíte sa!“
Už ďalší čaj o piatej pripravujeme na apríl.
Tešíme sa na Vás priatelia...
-IB-

Ponovoročná reflexia
Vážení spoluobčania, rok 2016 si už poriadne odhryzol z kalendára. Určite mnohí
z nás si dávali predsavzatia, a ako sa nám ich
darí plniť, vie každý sám. Kto si nedával žiadne
predsavzatie, mám tu pár tipov, pár otázok, na
ktoré nemusíte nikomu odpovedať, iba každý
sám sebe, pri pohľade do zrkadla.
1. Viem, že máme v obci kultúrny dom?
Usporadúvajú sa v ňom rôzne kultúrne, spoločenské, športové a iné udalosti. Vystačím
si so svojimi štyrmi stenami, nezáleží mi na
susedoch, kamarátoch, ostatných občanoch.
Nepotrebujem ich vidieť ani poznať?
2. Som spokojný, že cez sobotu a nedeľu, vyzerá naša dedina ako po evakuácii?
Kde sa stratili voľakedajšie korzá? Ľudia sa
prechádzali po uličkách aj bezcieľne, celé
rodiny a rodičia učili deti zdraviť, keď stretli
okoloidúceho.
3. Kedy som bol naposledy v kostole?
Zo štatistiky vieme, že vyše 90% občanov sa
hlási za veriacich. Výhovorka, že sa modlíš
doma sám, veľmi neobstojí, lebo cirkev je
spoločenstvo a máme spoločného Boha. Keď
10

Detský kútik Žabky
sa každý bude modliť k svojmu Bohu doma,
onedlho zistíme, že máme veľa, veľa malých
domácich bôžikov a cirkev je rozdrobená. Čo
v tejto chvíli veľmi nepotrebujeme, keď je Európa hore nohami.
4. Využívam Cabajské zdravotné stredisko?
Bol som tam so soplíkom minulý týždeň, viem
aká je situácia. Nie každý človek má auto, aby
mohol kedykoľvek prebehnúť pre lieky alebo
predpis do mesta, kde sú nevyhovujúce spoje.
Nedajme si zobrať to, čo každá normálna a
vyspelá obec má.
Mám návrh: všetko tu zrušme, v meste predsa
všetko majú: polikliniky, divadlá, kiná, obchody, parky. Požiadajme o pričlenenie k mestu,
nech nám pošlú jeden mestský autobus
a budeme mešťania a kašlať na susedov. Až
vám doposiaľ zrkadlo vydržalo, tak jeden na
odľahčenie:
Kdesi na Slovensku pán Boh videl smutného sedliaka ako pasie kozu, a pýta sa ho, čo mu je. ,,Ale,
sused má takú kozu, každý rok má dve kozliatka
a dojí päť litrov a táto moja sotva liter“, vraví
sedliak. ,,Ale v tom nevidím nijaký problém,
chceš aj ty takú? “ prihovára sa mu Boh.,, Nie,
stačilo by, keby mu zdochla.....“
Príjemný deň !
-emo -

OO-OO- Cabaj-Čápor

Po dlhšom čase sme sa 27.1.2016 znova zišli
v zasadačke obecného úradu Cabaj - Čápor, už
pod novým názvom Žabky. Druhé stretnutie
bolo hneď o týždeň a nieslo sa v atmosfére
KARNEVALU. Detičky si obliekli masky,
pohrali sme sa, niektorí dali na papier svoje
kresbičky, odovzdali sme maskám obľúbené
odmeny a medaile. Detské očká žiarili, cieľ sa
splnil. Naše ďalšie stretnutie bolo valentínske,
vyrábali sme srdiečka pre našich tatinkov. Zahrali sme si divadielko o Červenej Čiapočke.
Veríme, že každú stredu budete počuť
z obecného úradu len detský smiech. Budeme
sa snažiť tento čas strávený v Detskom kútiku
Žabky od 9,00 do 12,00 hod v stredu zmysluplne využiť. Chceme deti zapájať pesničkami
a básničkami do rozcvičiek a hier. Cieľom je,
aby sme spolu s deťmi aj niečo pekné vytvárali, učili sa a vzájomnými stretnutiami jeden
druhého obohacovali.
Plánujeme vytvoriť koberček s kamienkami, aby sme predchádzali plochosti nožičiek.
Máme záujem podporovať Občianske združenie OO-OO Občania obci - obec občanom - Čá-

por, pod ktoré patríme, a takýmto spôsobom
sa aktívne zapájame do rozvoja obce. Základ
je vychovať zdravé dieťa plné psychickej a fyzickej pohody, k tomu môžeme pomôcť, tým
že budeme pomáhať budovať aj detské ihriská
a rôzne akcie pre deti.
Dieťa potrebuje kolektív, mamičky potrebujú tzv. očistu od domáceho prostredia a toto
je jedna z možností, ktorú Vám ponúkame.
Tešíme sa na nové mamičky, babičky a detičky s novými nápadmi.
Touto cestou sa chceme poďakovať pánu
starostovi, papiernictvu KSM a ďalším rodinným príslušníkom, ktorí finančne a materiálne prispeli k dobrému dielu. Prosíme aj
o ďalšiu pomoc na zakúpenie pomôcok a edukačných hier pre detičky, a hlavne na detské
ihriská v našej obci.
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka VÚB
Sk 40 0200 0000 0035 7760 7353
Zo srdiečka ďakujú deti a mamičky
z Detského kútika Žabky.
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
kala Hela Polakovičová, druhé miesto
Jarka Čanakyová a tretie Janka Vachulíková. V súťaži o najlepšiu fašiangovú
fánku získala prvé miesto Zitka Jašíková, druhé miesto Libuška Kolenčíková a tretie miesto Zuzka Kubáňová.
V súťaži o najoriginálnejšiu fašiangovú
dobrotu bodovala Jitka Beňáková za
slané plnené šišky.
Tento rok sme pripravili s pomocou
sponzorov aj tombolu. Touto cestou sa
chcem veľmi pekne poďakovať všetkým
sponzorom, ktorí prispeli a sú to: pani Monika
Tasáryová, pani Bea Kĺbiková, Ing. Adriana
Oravcová, Mgr. Aneta Tomanová, pani Zuzana Blaškovičová, pán Ján Blaškovič, Ing.
Ľudovít Ligač, Spevokol Nádej, Spevokol
Úsmev, Ing. Ľudmila Danková, pani Gabika
Lieskovská, Kaviareň na Fraštackej, Reštaurácia Natália, Jofo - Jozef Formánek.
Za organizátorov sa chcem poďakovať
všetkým kvetinkám Lucke, Lenke, Maťke,
Viki, Veronike, Valike a chalanom Adamovi,
Jakubkovi a Jakubovi, tete Evke za pomoc pri
príprave tohto podujatia. Celé popoludnie
ozvučoval Janko Pastor, ktorému patrí veľké
ďakujem.
Ď A K U J E M spevokolom Nádej a Úsmev
za predvedené humorné scénky, našim porotcom a porotkyniam, zdravotníčkam pani Evke
a pani Aničke, Vám všetkým, ktorí ste prišli za
potlesk, smiech a dobrú náladu.

Fašiangy
Po Vianociach prichádza obdobie
fašiangov. Každoročne trvá od príchodu
Troch kráľov až do polnoci pred Popolcovou
stredou. Tej sa zvyklo hovoriť aj škaredá
streda. Obdobie fašiangov, to nie je len čas
plesovej sezóny, ale ešte stále aj tradícií,
ktoré sa v niektorých obciach zachovávajú
dodnes. Fašiangy tohto roku sme v našej
obci oslávili 7.2. v nedeľu, kedy sme aj pochovali basu.

Súčasťou fašiangového popoludnia už tradične býva hodnotenie o najlepšiu fašiangovú
dobrotu. Ani tento rok sa gazdinky nenechali
zahanbiť a priniesli svoje napečené šišky
a fánky. Porota, ktorej predsedom bol Emilko
Koppan, sa veru natrápila a mala čo robiť, aby
vybrala, ktoré šišky a fánky sú tie naj.
Prvé miesto v súťaži o najlepšiu šišku zís-

Basu sme pochovali a po 40-dňovom pôste a Veľkej noci Vás, milí spoluobčania, radi
privítame na našich ďalších kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré pripravujeme
s kultúrnou komisiou. Tešíme sa na Vás na čaji
o piatej, ktorý bude už v apríli.
-IB-

Zo života ZO ZZP
Bohatý kultúrny program, ktorý začala
spevácka skupina Úsmev – úsmeváckou ordináciou, začal o 16,00 hod. Vtipné dialógy
a pesničky ušité presne na mieru nenechali
dlho čakať na potlesk. Úsmevákov vystriedal
DJ Michal v tanečnom kolečku a keď sa ľudia
vytancovali pokračovalo sa v programe. Spevokol Nádej predviedol scénku ,,Pálenica“ zo
života voľakedajšej dediny.
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Rok 2016 sme v klube ZZP privítali veselo. Hneď po Novom roku sme sa stretli na batôžkovom posedení, kde sme si popriali zdravie, šťastie a úspechy do ďalších dní a zaspomínali sme
na vinšovačky našej mladosti.
Po družnom rozhovore pri šálke kávy sme si zaspievali ľudové piesne.
Ešte veselšie bolo 4. februára, keď sme si urobili fašiangové popoludnie, na ktorom sme si
pripomenuli tradície a zvyky obdobia fašiangov v našej dedine a v okolí. Zasmiali sme sa na
veselých príhodách na zábavách a zabíjačkách. Zaspievali sme si žartovné piesne a piesne spievané počas karnevalov. Nechýbali ani tradičné fánky, šišky a záviny. Čas sa rýchlo míňal a my
v dobrej nálade sme sa rozišli domov.

Výbor ZO ZZP
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Staronové
jubilantky
Starý rok 2015 sme ukončili dvomi jubilantkami, pani Mária Kramárová a pani
Júlia Ligačová oslávili 90-narodeniny. Každá v domácom prostredí obklopená láskou
a pochopením svojich najbližších.

Fašiangovanie
v ZŠ Cabaj
Nový rok 2016 nám otvorila milou oslavou rodina pani Heleny Kondvárovej, ktorá
so svojimi deťmi, vnúčatami a pravnúčatami
oslávila tiež 90-narodeniny. V úzkom kruhu, ale o to veselšie, sme privítali na pôde
obecného úradu ďalšiu jubilantku pani Annu
Zběhlikovú.
Pre každú dámu mal pán starosta Ing. Jozef Ligač pripravenú kyticu kvetov a so svojim
typickým úsmevom a stiskom rúk prial za nás

všetkých ešte veľa šťastných rokov, zdravie
a spokojnosť v kruhu najbližších. K jeho blahoželaniu sa pripája vždy aj darčekový kôš,
ktorý je nositeľom sladkej aj slanej radosti pre
naše oslávenkyne.
-ak-

Fašiangové obdobie plné veselosti a zábavy
oslávili žiaci v ZŠ Cabaj už tradične karnevalom. V piatok 5. februára sa chodby našej
školy premenili na promenádu masiek. Stretli
sa tu princezné, princovia, piráti, motýle, víly,
lienky, šašovia, mačičky a rôzne iné masky od
výmyslu sveta. Kým starší žiaci si svoje masky
pripravili sami, tým mladším pomáhali pri
príprave rodičia. V triedach mali deti nachys-

tané sladké občerstvenie – koláče a maškrty,
ktoré napiekli šikovné ruky našich mamičiek
a babičiek.
Všetky masky si spolu zatancovali, zaspievali a zabávali sa celé dopoludnie. V bohatej
tombole si každý našiel tú správnu hračku pre
seba. Veľká čokoláda bola sladkou odmenou
pre každú jednu masku. A tak spokojní, vytancovaní a dobre napapkaní si všetci mohli
povedať: ,,Tieto fašiangy boli super“.
Fašiangy oslávili aj deti z DFS Cedronček.
V utorok 9. februára si zaspievali, zatancovali
a priblížili si ľudové zvyky a tradície na fašiangovom posedení.
(bk)

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Vitajte na svete:

Opustili nás:

Damian Lehoťák
Marián Lehoťák
Alex Mrázik
Tamara Rapsová
Kristína Bosáková
Eliška Ligačová
Michaela Mráziková
Damian Mesároš
Matej Sťahel

Július Krajčovič
vo veku 70 rokov
Štefan Brath
vo veku 95 rokov

Helena Buchová
vo veku 91 rokov
Jaroslav Lazár
vo veku 54 rokov
Ondrej Paľo
vo veku 69 rokov
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ČO NOVÉHO V ZŠ ČÁPOR?

Vydarený a veselý karneval v MŠ
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy
a hodovania. Také boli fašiangy v minulosti
a také sú aj dnes - obdobie od Troch kráľov
až do polnoci pred Popolcovou stredou. Pre
dospelých je to čas zábavy a plesov a deti sa
tešia na karnevaly.

„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
Dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“

Priestory našej materskej školy sa rozjasnili farebnými girlandami, stuhami a balónmi, ožili vravou a veselou hudbou. Detičky sa
premenili na šašov, anjelov, zvieratká, Pipi
dlhú pančuchu, policajtov, spidermanov, pirátov, rytierov, princezné, víly, čarodejníkov. Aj
pani učiteľky a teta školníčka sa premenili na
lienky, včielku a červenú čiapočku. Karneval
začal otvorením brány do kráľovstva masiek.
Po predstavovaní masiek sa začala ozajstná
zábava. Tancovali a bavili sa všetci. Masky
mali možnosť zasúťažiť si v rôznych aktivitách a na každú čakalo sladké
prekvapenie. Veru, bol to vydarený a veselý karneval. Všetkým sa
zábava veľmi páčila a čo bolo najdôležitejšie, nechýbali rozžiarené
očká našich detí.
Ďakujeme všetkým rodičom
za prípravu karnevalových masiek
a šikovným mamičkám za chutné
maškrty.
Už teraz sa tešíme na ďalší
karneval.

Janka Sýkorová
učiteľka MŠ Cabaj

Karneval
v MŠ Čápor
„Keď Gašparko sviatok mal, usporiadal
karneval“, takto sa začína jedna veselá fašiangová pesnička.
Karneval nemohol chýbať ani u nás,
a preto vo štvrtok 4.2.2016 ožila celá škôlka
fašiangovou náladou. Naše triedy sa v tento
deň stali miestom zábavy, tanca a prehliadky
najkrajších masiek. Deti si už ráno priniesli
so sebou masky, aby im pomohli premeniť

sa na rôzne rozprávkové bytosti, zvieratká
,ale aj všeličo iné. é masky sa najskôr všetkým
zúčastneným predstavili. Keď už bolo jasné,
kto sa pod akou maskou skrýva, začala sa
ozajstná fašiangová zábava. Nechýbala dobrá
hudba, spev, zábava a po tancovačke malé občerstvenie pre všetkých. Na záver boli všetky
masky odmenené medailami a balónmi.
Hoci nám na tohtoročný karneval zostanú
len spomienky a zopár fotografi í, všetci sa už
teraz tešíme na masky, ktoré k nám zavítajú
o rok.

Čo nové
v ZŠ Jána Domastu
Cabaj – Čápor?
„Ako ten čas rýchlo letí,“ povieme si nie
raz za život. Ani sme sa nenazdali a starý rok
sa prehupol do nového. A ako začal u nás, na
našej škole?
S príchodom žiakov do lavíc po vianočných prázdninách sa začalo opakovanie a
skúšanie. Veď prichádzalo polročné vysvedčenie. Kto sa posnažil, tešil sa z dobrých
výsledkov.
Prebehli okresné kolá Geografickej olympiády, na ktorej nás reprezentovali Alexandra
Jančovičová, Rebeka Holá, Marek Vince a Juraj Hrico, ako i Dejepisnej olympiády, na ktorej
hájil meno našej školy Oskar Mihálik. Aktívne
sa žiaci 6. ročníka zapojili do výtvarnej súťaže
„Vesmír očami detí“ a žiaci 2. ročníka do výtvarnej súťaže „Kľúče od zlatého mesta“.
Prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho
Kubína, v obvodnom kole nás budú reprezentovať Barborka Kováčová z 2.A a Alexandra
Jančovičová z 5.A.
Fašiangy, prechodné obdobie medzi zimou
a jarou, boli tento rok krátke, ale zato plné zábavy a smiechu. Nechýbali ani na našom karnevale. Každý žiak sa snažil maskou vyjadriť
svoj postoj k rôznym, nielen vymysleným, ale
aj skutočným postavám či hrdinom. Po chodbe sa promenádovala popri vlkovi Červená

Čiapočka, čerti, včielky, víly, princezné, rytieri, chobotnica. Nedali sa zahanbiť ani naše
pani učiteľky a zmenili sa na Pipi dlhú pančuchu, veselú Šmolinku, tvrdú rockerku, fi rmu
Maler, či záhadnú a krásnu markízu. Spoločne
sme si všetci zatancovali a zaspievali.
V nadchádzajúcom období čakajú žiakov
jarné prázdniny, do ktorých im želáme množstvo pekných zážitkov, oddychu a načerpanie
novej energie do zvyšného obdobia, ktoré
strávia v školských laviciach do vysnívaných
letných prázdnin. Deviatakov čaká Testovanie 9 - 2016 a prijímacie pohovory, na ktoré sa
intenzívne pripravujú.
-MG-

PaedDr. Katarína Garaiová
učiteľka MŠ

OZ NAM
Z dôvodu posunutia termínu zápisu do ZŠ sa posúva termín zápisu do MŠ. O novom termíne
zápisu vás budeme včas informovať.
MŠ Cabaj a MŠ Čápor
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Milí spoluobčania,
opäť je tu obdobie daňových priznaní.
Obraciame na Vás s prosbou o podporu našej
školy.
Zaujíma Vás, ako a na čo sú použité Vaše
dane?
Len o malej časti, 2% z odvedených
prostriedkov, môžete rozhodnúť sami.
Máte jedinečnú možnosť pomôcť týmito
prostriedkami adresne Vašim deťom.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by
ste inak odviedli anonymne štátu.
Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie
dôvery, a dávajú nám možnosť rozvíjať rôzne
aktivity pre deti a zlepšovať podmienky v škole. Iba vďaka Vám, za peniaze ktoré sme takto
získali v minulom roku sme mohli zakúpiť
výškovo nastaviteľné stoličky a lavice do troch
tried na 1. stupni, financovali sme cestovné na
exkurzie a postupové súťaže žiakov, zveľadili
sme interiér školy.

POHĽAD DO NAŠEJ MINULOSTI

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%
v prospech detí!
Tlačivo dostanete po Vašich deťoch, alebo
si ho môžete vyzdvihnúť v škole, kde ho následne aj odovzdáte.
Všetky informácie získate na našej stránke
www.zscapor.sk alebo na tel. 037/ 7 888 414.
Naše údaje:
Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor
Cabaj - Čápor 1085,
951 17 Cabaj - Čápor
Občianske združenie
IČO: 42212022
č. účtu: SK38 7500 0000 0040 1882 3919

Andrej
Lieskovský
- hudobný skladateľ a klavirista
(22. 11. 1913 - 17. 3. 1995)

ĎAKUJEME.

pozoruhodné, takmer všetky sa stali veľmi populárnymi vo všetkých vrstvách obyvateľstva.
Jeho piesne sa stali neodmysliteľnou súčasťou
programu v slovenskom rozhlase v 50., 60.,
a 70.-tych rokoch minulého storočia. Cez jeho
piesne získali veľkú obľubu a popularitu interpretky jeho piesní Melánia Olláryová, Gabriela
Hermelyová a Zuzka Lonská.
Jeho melodické piesne sa ľahko zapamätali, a preto niet divu, že mnohé zľudoveli.
Dodnes patria ku kmeňovému fondu slovenských evergreenov a bez nich si ani nevieme
predstaviť vývoj slovenskej populárnej hudby
a hudobnej kultúry. Ako príklad, môžeme
uviesť jeho pieseň ,,Až bude pokosená tráva“,
ktorou na festivale ,,Zlatá ruža“ v Detve v r.
1972 zožala veľký úspech Eva Kostolányová.
Časť jeho piesní bola vydaná aj na CD
v Antalógii slovenskej populárnej hudby. Uvádzame tie najpopulárnejšie:

Ing. Štefánia Polakovičová ,
Predseda OZ rodičov
pri ZŠ Jána Domastu Čápor

Narodil sa síce v Hlohovci, ale jeho mladosť je spojená s našou obcou, kde bol jeho
otec riaditeľom školy. Andrej Lieskovský vyrastal v učiteľskej rodine. Ako gymnázium,
tak aj hudobnú školu, absolvoval v Nitre.
V rokoch 1939-1950 pracoval ako úradník
fi nančnej správy.
Je zaujímavé, že hudbe a komponovaniu
sa začal venovať najmä po druhej svetovej
vojne. V tejto tvorbe ho dopĺňa jeho priateľ
a významný slovenský textár Vít Ilek. Od roku
1950 bol redaktorom tanečnej hudby v Československom rozhlase Bratislava. V roku 1954
založil Tanečný orchester bratislavského rozhlasu. V rozhlase pôsobil viac ako 25 rokov až
do odchodu na dôchodok.

Píš mi dievča; Vám o láske spievam; Stále
niečo zabúdam; Len na malú chvíľu; Na dobrú
noc bozk Ti dám; Ty, ty, ty; Poľné kvety; Mamkine nezábudky; Môj manžel; Nie som žiarlivá;
Až bude pokosená tráva; Modrý orgován;;Havana; Skryl sa mesiac za obláčik; Don Juan
a mnohé ďalšie.
Zo spomienok bývalej pani učiteľky Pavly
Balažovičovej viem, že Andrej Lieskovský začal k nej chodiť na hodiny hry na klavír ešte
ako predškolák, keď býval s rodinou v Cabaji
a jeho otec bol riaditeľom Cabajskej školy. Na
prvých hodinách sa malý Andrej veľmi hanbil,
dve hodiny iba pozeral a počúval ako pani
učiteľka hrá na klavíri. No na tretiu hodinu
sa osmelil a začal jej hrať najprv stupnice,
a potom svoje improvizácie. Hneď vytušila
v ňom veľký talent. A na ten talent môže byť
naša obec hrdá, že v nej sa začalo rozvíjať jeho
smerovanie hudobného skladateľa.

Je autorom vyše 170 tanečných piesní, väčšina z nich vyšla aj na gramoplatniach. Čo je

B
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Spracovala

Juliana Brezinská

Autoškola PANTER
Infolinka ʋ 0905 554 888
Golianova 83 ʋ Nitra - ÿermáł

BE
19

ŠPORT

Kolkársky klub
Cabaj-Čápor
Opäť máme Majstra kraja, v Galante
Marcel prepisoval históriu - dosiahol hetrik.
Náš oddiel mal tú česť usporiadať najvýznamnejšiu kolkársku akciou roka na krajskej úrovni - Majstrovstvá NR kraja jednotlivcov, ktoré sú zároveň kvalifi káciou na M-SR.
Všetky kategórie štartovali v nedeľu 10.1.2016
na 4-dráhovej kolkárni v Galante. V najsilnejšie obsadenej kategórii mužov obhájil titul
majster kraja Marcel Pastor výkonom 558 kolov a vybojoval si zároveň miestenku na M-SR,
ktoré sa budú konať na 4-dráhovej kolkárni
Spišská Nová Ves 7.5. a 8.5.2016.

Úspech nášho oddielu podčiarkol vo
svojom iba prvom štarte v mužskej kategórii
ziskom bronzovej medaily Martin Nemček
výkonom 552 kolov.
Marcel prepisoval históriu, pretože sa stal
1. hráčom v histórii M-NR kraja, ktorému sa
podarilo 3x po sebe získať titul v tejto najsilnejšej kategórii. Navyše každý titul dosiahol na
inej kolkárni. Spolu získal v kategórii mužov už
4x titul majstra NR kraja, čo je tiež rekordný zápis do histórie M-NR kraja v tejto kategórii.
Žiaľ v kategórii seniorov nad 50 r., sa nám
až tak nedarilo. Najlepšie sa z našich umiestnil
Dušan Pastor, ktorý obsadil 7. miesto. A navyše jeden z tradičných favoritov Juraj Nemček
neštartoval pre zranenie, ktoré utrpel len deň
pred tým na prvom ligovom zápase v Rakoviciach. Víťazom sa stal Š. Fábik z Tlmáč. Po
dlhej dobe na M-SR v kategórii seniorov nebudeme mať zástupcu.
V mládežníckych kategóriách nás repre20

zentoval iba Ivan Ronda, ktorý však zvíťazil v
kategórii žiakov a tentoraz o obhajobu titulu
musel zabojovať. Ivko nás bude reprezentovať
17.4.2016 na 6-dráhovej kolkárni v Podbrezovej
na M-SR žiakov a žiačok.
Vianočný turnaj oddielu na 120 hodov
združených. Tesne pred Vianocami, 20.12. sa
hráči stretli na kolkárni v Cabaji na tradičnom vianočnom turnaji. Čo bola v uvoľnenej
atmosfére taká menšia generálka na blížiace
sa majstrovstvá oddielu. Víťazom turnaja sa
stal Juraj Nemček výkonom 537 kolov, Marcel
Pastor (525) bol druhý a bronz získal Dušan
Pastor (524).
Majstrovstvá oddielu:
6.1.2016 tesne pred krajskými majstrovstvami sa konali aj naše oddielové majstrovstvá na kolkárni v Cabaji. Majstrovstvá oddielu
sa už tradične hrali v „kráľovskej“ disciplíne
na 200 hodov združených a bola to zároveň
kvalifi kácia na Majstrovstvá NR kraja. Titul
si vybojoval, po dlhšom čase Marcel Pastor
výkonom 879 kolov, vicemajstrom sa stal už
3x v rade Pavol Molnár výkonom 876 kolov
a obhajca minuloročného titulu Juraj Nemček
výkonom 841 kolov získal bronz. Už od roku
2001 je tradíciou, že víťaz získava aj putovný
pohár starostu obce Cabaj-Čápor, na ktorého
podstavec sa zapíše meno víťaza a jeho výkon
v danom roku. Pre Marcela to už bol piaty zápis, čím sa odpútal od 4-násobného držiteľa
pohára Juraja Nemčeka.
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napokon obsadilo 7. priečku v konkurencii
vyše 40-tich mužstiev. V kategórii jednotlivcov
sa v konkurencii 168 hráčov najlepšie umiestnil na 33.priečke Juraj Nemček výkonom 531
kolov.
Nášmu 4-člennému družstvu sa vcelku
darilo na tradičnom vianočnom turnaji v Šali.
V zložení J. Nemček, D. Pastor, M. Pastor a P.
Molnár naše mužstvo obsadilo 3. miesto, keď
neobhájilo minuloročný triumf. Našim najlepším hráčom bol výkonom 570 kolov Pavol
Molnár, čo bol zároveň druhý najlepší výkon
celého turnaja.
Novoročný turnaj Rakovice 2016 o pohár
starostu obce Rakovice
Zúčastnili sme sa aj na turnaji v Rakoviciach, ktorý trval vyše 2 týždne a kde štartovalo spolu až 109 štvorčlenných družstiev. Našej
štvorici, ktorá štartovala 7.1.2016 v zložení D.
Pastor(560), M. Pastor(585), R. Špaček (578), P.
Molnár(604) sa mimoriadne darilo, keď až do
posledného dňa turnaja figurovala na priebežnom prvom mieste. Až v samotnom závere posledného deň turnaja sa našlo mužstvo, ktoré
dokázalo zvaliť viac kolov, takže napokon sme
skončili na fantastickom 2. mieste.

Jarná časť 1. ligy:
Do jarnej časti 1. ligy sme nastupovali až
zo 7. miesta s 3-bodovou stratou na bronzovú
priečku, keď nám vôbec nevyšiel záver jesennej
časti. Čo nás veľmi mrzí, pretože po výbornom
začiatku súťaže sme ešte v 9. kole na pôde Hlohovca bojovali o priebežnú prvú priečku v lige.
Momentálne má naše mužstvo za sebou už 5
kôl jarnej časti a postúpili sme na 6. pozíciu,
no na medailové pozície už strácame 5 bodov.
Na úvod jarnej časti máme veľmi ťažké vylosovanie, keď sme prvý zápas hrali na pôde suverénne prvých Rakovíc, a žiaľ, v tomto zápase sa
zranil Juraj Nemček a jednoznačnému favoritovi sme podľahli. Rovnako sme ťahali za kratší
koniec aj v ďalšom zápase vonku, tentoraz na
pôde priebežne tretích Zlatých Klasov. Ani týždeň potom u nás „doma“ v Galante, sme nepodali najlepší výkon a podľahli sme Modranke 3:
5, keď musel nastúpiť aj nedoliečený Juraj, čo sa
prejavilo aj na výsledku. Našťastie, ďalšie dva
domáce zápasy sme zvládli, a po mimoriadne
dramatických koncovkách sme porazili najskôr Pobedim a v ďalšom domácom zápase aj
Preseľany.
Aktuálne výsledky si naši priaznivci nájdu
na oficiálnej stránke SKoZ www.kolky.sk.

2%

Poukážte
z vašich už zaplatených daní za r.2015
Kolkárskemu klubu Cabaj-Čápor
a podporte tak športový oddiel, ktorý dlhodobo vzorne reprezentuje našu obec
nielen v západoslovenskom regióne, ale v celej SR.

Nedovoľte, aby vaše dane len tak zmizli v bezodnom štátnom aparáte, nech sa
využijú tu - v našej obci !
Prosíme - vytlačte si tlačivá a skúste presvedčiť vašich rodinných príslušníkov, priateľov, kolegov v práci aj susedov, aby podporili náš športový klub, ktorý sa stará aj o našu mládež.
Predvyplnené tlačivá si budete môcť vyzdvihnúť aj na obecnom úrade. Vami podpísané a vyplnené tlačivo ako aj „potvrdenie o zaplatení dane“ nemusíte posielať na daňový úrad - stačí ich
odovzdať na obecnom úrade, kde už ďalšie náležitosti zabezpečia členovia kolkárskeho klubu.

GA24-hodinovka a vianočný turnaj v
Šali:
Zúčastnili sme sa aj na tradičnej Galantskej 24-hodinovke, kde sme hrali 19.12. nad ránom o 5:15 a 6:10. Naše prvé 4-členné mužstvo

Ďakujeme !
Presný postup poukázania 2% z daní aj s potrebnými tlačivami možno nájsť aj na
webstránke: http://www.rozhodni.sk/
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