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prihováram sa Vám už skoro
v letnom čísle, pred začiatkom
prázdnin a dovoleniek.
Od apríla, kedy sme vydali naše
obecné noviny sa udialo veľa zaujímavých udalostí, o ktorých sa dočítate práve v tomto čísle. Postavili
sme máje, aj sme si zatancovali na ,,Čaji o piatej“ so
skupinou ORIONS, alebo na country tancovačke so
skupinou TEXAS. Prinášame aj foto. Oslávili sme
deň detí vo veľkom štýle na futbalovom ihrisku, čo
bol pre deti veľký zážitok. S blížiacim sa koncom
školského roku si zaspomíname na časy minulé,
ako sa voľakedy učilo u nás.., stačí si len prečítať
o tom článok. Dočítate sa aj o Okresných športových hrách poriadaných Jednotou dôchodcov, ale
aj o divadelnom predstavení divadelného krúžku
FAMÍLIA. Veľa vecí sa nám ani nezmestilo.., tak
sme si ich prenechali do ďalšieho čísla.
Prajem Vám všetkým pohodové čítanie a pekné počasie počas letných mesiacov, dovoleniek
a prázdnin.
Iveta Ballayová
šéfredaktorka

Blesková básnička
Keď sa počas búrky raz blesk vydá na skusy,
sem tam aj on čaká, že snáď lásku zakúsi.
Preskakuje medzi mrakmi, hľadá, kto ho zvedie
a kto jeho veľký náboj, až do zeme privedie.
Bliká, žiari, každý o ňom musí znať,
kto má oči zatvorené, počuje ho hrmotať.
Ženy to hneď využijú, vravia že sa blesku boja
a hľadajú útočisko, v náručí svojho kovboja.
Muži zväčša nereptajú, vďaka za každý záblesk,
zvnútra kdesi pri srdiečkach počuť tichý potlesk.
Čo sa tam po búrke dialo, písať sa už nesluší
a čo by aj troška zmoklo, slnko razom vysuší.
- emo -

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania ,
tohtoročné leto nám zatiaľ nedoprialo veľa teplých
a slnečných dní. Zato daždivých dní sme si užili. Najmä
v posledný májový týždeň
nám prívalové dažde narobili v obci nemalé starosti, ale
i neporiadok.
Počas búrky z 29. na 30. mája napršalo
v obci takmer 20 mm zrážok. Prívalová voda
splavila zeminu z okolitých polí až do obce.
Ešte sme nestihli poupratovať nánosy bahna
na námestí, v „Štepniciach“ a na Podháji, keď
ďalší výdatný dážď opakovane zaplavil tieto
miesta ešte väčším množstvom vody a tečúceho bahna. S dosť veľkým vypätím síl sa nám
podarilo vrátiť zasiahnuté miesta v obci ako
– tak do „normálu“.
Tí, ktorí poznáte situáciu v „Štepniciach“
mi určite dáte za pravdu, že táto lokalita bola
týmito prívalovými dažďami postihnutá najviac.
Problémy s povrchovou vodou po silnom daždi alebo z náhle sa topiaceho snehu
nie sú v tejto časti obce žiaľ, ničím novým.
Objektívnou príčinou je zvlnený terén zastavaného územia susediaci s poľami.
Treba si na rovinu povedať, že stav sa postupne zhoršuje. Nedeje sa tak len zmenou klimatických podmienok a pribúdajúcimi prívalovými dažďami, ale aj pričinením samotných
obyvateľov, či už nerešpektovaním povinnosti
zabezpečiť likvidáciu dažďovej vody na vlastnom pozemku, alebo nevhodnými stavebnými
úpravami nehnuteľností, ktoré buď bránia odtoku vody (ohrady, násypy, múriky a pod.) alebo zamedzujú prirodzenému vsakovaniu vody
(betónové a dláždené plochy) a tak hromadia
povrchové vody do veľkých, ťažko ovládateľných množstiev.
Verím, že tí, ktorých sa tento problém bezprostredne týka, majú strach o svoj majetok,
možno cítia bezmocnosť a tá ich ženie k hnevu,
či zlosti a pod vplyvom týchto emócií niekedy
konajú a reagujú neprimerane.
Za tých pár rokov vo funkcii starostu obce
som prišiel k viacerým poznaniam. Jedným
z nich je aj to, že každý občan, ak má nejaký
problém, je presvedčený o tom, že zaručene
vie ako sa tento jeho konkrétny problém dá
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„riešiť“. Každý vie čo by sa malo „urobiť“, aby
bolo podľa neho „dobre“, len pri svojom konaní
často neberie ohľad na nikoho iného, len na
seba samého...
Chcem Vás, všetkých ubezpečiť, že ani mne
a ani poslancom obecného zastupiteľstva, nie
sú ľahostajné Vaše problémy. Snažíme sa hľadať
ich riešenia, ale my vieme a môžeme realizovať,
iba také z nich, ktoré zohľadňujú a rešpektujú
všetky práva a záujmy zúčastnených strán,
čím sa často jednoduchá vec stáva zložitou
a veľakrát neriešiteľnou, čo môže byť (z pohľadu bežného občana) nepochopiteľné...
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 13. júna 2016 okrem iného schválilo
všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce (ďalej len
„VZN alebo „nariadenie“). Toto VZN reaguje
na nový zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015
Z. z.), ktorého niektoré ustanovenia začínajú
platiť od 1.7.2016. Tak ako je to pri všetkých
ostatných VZN, je dobré oboznámiť sa s obsahom aj tohto nariadenia obce.
Pre tých, ktorí to nepovažujete za nevyhnutné, dávam do pozornosti súhrn informácií
– materiál: „Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
v obci Cabaj – Čápor“, ktorý je zverejnený na
úradnej tabuli obce i na webovej stránke, kde
sú popísané základné povinnosti občana vo
vzťahu k nakladaniu s odpadmi.
V strede tohto čísla obecných novín je
umiestnená dvojstránka, na ktorej sú informácie o základných pravidlách triedenia komunálnych odpadov a o spôsobe nakladania
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.
Odporúčam všetkým zachovať si túto
dvojstránku ako návod na to ako triediť zložky
komunálneho odpadu.
Nový zákon o odpadoch prináša viaceré
zmeny, ktoré sa týkajú obce ako takej, ale aj
všetkých nás občanov , ako poplatníkov, pôvodcov a držiteľov odpadu. Zákon v snahe zaviesť „poriadok“ rozšíril povinnosti obce, ktorá
je zodpovedná za komunálny odpad vznikajúci na jej území, ale výrazne zmenil aj sankcie za
porušovanie jeho ustanovení.
...za porušenie zákona č. 79/2015 Z. z.
o dopadoch (napríklad: nedovolené uloženie
alebo ponechanie odpadu na inom mieste, ako

SLOVO STAROSTU
je miesto na to určené podľa zákona o odpadoch,
ale aj, nesprávne triedenie komunálneho odpadu, nesprávna manipulácia so stavebným odpadom, a pod.) je možné obcou uložiť fyzickej
osobe pokutu až do 1 500 €.
Neberte prosím, vyššie uvedené ako vyhrážky, ale považujem za potrebné upozorniť
Vás aj na takéto zmeny.

Milí spoluobčania ,
určite mnohí z Vás už viete, kde a ako
strávite tohtoročné leto. Prajem Vám, aby sa
Vám Vaše plány vydarili, nech sa naplnia Vaše
očakávania. Slnečné dni nech Vám poskytnú
vytúžený oddych a dodajú dostatok energie do
ďalších dní.

Jozef Ligač
starosta obce

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Informácie zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
obce Cabaj-Čápor
Obecne zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) rokovalo v období apríl – jún 2016 tri razy.
Z obsahu prijatých uznesení:
Zasadnutie OZ 18. 4. 2016
a) OZ prerokovalo žiadosť fi rmy Ponti-M s. r.
o. o zmenu Územného plánu obce Cabaj-Čápor,
časť Pereš,
b) OZ súhlasilo s vypracovaním Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPO Cabaj-Čápor schváleného 26.
9. 2011 tak, aby boli odstránené rozpory medzi
investičným zámerom fi rmy Ponti-M s. r. o. a
podmienkami využitia územia Územným plánom obce na náklady žiadateľa,
c) OZ uložilo Obecnému úradu vypracovať
návrh Zmluvy na úhradu nákladov spojených
s vypracovaním a prerokovaním Zmien a doplnkov č. 2 k Územnému plánu obce Cabaj-Čápor zo dňa 26. 9. 2011,
d) OZ schválilo Zmluvu o pripojení odberného
elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121537793 so Západoslovenskou
distribučnou a. s. a Zmluvu o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do
distribučnej sústavy č. 121537796 so Západoslovenskou distribučnou a. s.,
e) OZ schválilo Príkaznú zmluvu č. O 4/2016
so spoločnosťou Obecné siete s. r. o.,
f) OZ schválilo Zmluvu o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí
a miest r. ZLP-2016-0196,
g) OZ schválilo Zmluvu č. 1610283 so spoločnosťou SLOVGRAM v zmysle autorského zákona 185/2015 Z. z.,
h) OZ vzalo na vedomie informácie starostu
obce.

Zasadnutie OZ 9. 5. 2016
a) OZ schválilo zámer bezodplatného prenájmu nehnuteľného majetku obce Cabaj-Čápor
/parcela registra C-KN č. 666/41- trávnatá
kruhová plocha s priemerom 14 m – t. j. 153,86
m2/ na dobu 10 rokov pre Občianske združenie
– Občania obci-obec občanom Cabaj-Čápor z
dôvodu realizácie detského ihriska určeného
pre najmenšiu vekovú kategóriu detí do 10 rokov žijúcich v obci Cabaj-Čápor,
b) OZ schválilo zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Cabaj-Čápor - parcela registra
C-KN č. 752/18 - zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 185m2 v k. ú. Čápor na dobu 5 rokov za
cenu 0,04€/m2/rok pre p. Juraja Beňáka, - pozemok susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve
žiadateľa,
c) OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
obce Cabaj-Čápor č. 3/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Cabaj-Čápor,
d) OZ schválilo Zámer realizácie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v
roku 2016,
e) OZ schválilo Zmluvu o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických
služieb č. O 8/2016 so zdravotnou poisťovňou
Dôvera a. s.,
f) OZ schválilo návrh Zmluvy o pristúpení k
záväzku podľa § 534 Občianskeho zákonníka
(s odvolaním sa na uznesenie č. 53/2016 - fi rma
Ponti-M s. r. o. prevezme na seba náklady spojené s vypracovaním a prerokovaním zmien
a doplnkov v ÚPO Cabaj-Čápor zo dňa 29. novembra 2011),
g) OZ schválilo Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme
č. 16/2009 s AVENA LEK s. r. o.,
h) OZ schválilo Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme
nebytových priestorov č. 18/2016 s
p. Marcelou Doležovou,
i) OZ schválilo Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme
č. 20/2013 s Ing. Milanom Oravcom,
j) OZ schválilo členov inventarizačnej komisie
5

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
nasledovne: predseda - p. Iveta Ballayová
členovia - Ing. Marta Dolníková, p. Alena Sedláková, p. Miroslav Snovák,
k) OZ schválilo členov vyraďovacej a likvidačnej komisie nasledovne: predseda - p. Miroslav
Snovák, členovia - p. Soňa Kompasová, p. Iveta
Ballayová, p. Emil Koppan,
l) OZ schválilo p. Vladimíra Líšku za člena
redakčnej rady obecných novín,
m) OZ schválilo zvýšenie platu starostovi obce
o 50 % (navýšenie platu k základnému platu sa
oproti roku 2015 nezmenilo),
n) OZ vzalo na vedomie informácie starostu
obce.
Zasadnutie OZ 13. 6. 2016
a) OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
obce Cabaj-Čápor č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce,
b) OZ vzalo na vedomie Systém nakladania s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane triedeného zberu v obci
Cabaj-Čápor,
c) OZ schválilo bezodplatný prenájom nehnuteľného majetku obce Cabaj-Čápor /parcela
registra C-KN č. 666/41- trávnatá kruhová

Niečo o daniach ...
Vážení občania ,
keďže platenie daní a poplatkov je už v plnom
prúde, dovoľte mi prosím, aby som sa Vám prihovorila aj v tomto čísle obecných novín.
Iste ste si všimli, aspoň tí, ktorí prichádzajú
platiť dane a poplatky na obecný úrad, že aj
tento rok sú pred pokladňou obecného úradu
dlhé rady. Nespokojní občania sa často pýtajú
„Prečo to tak dlho trvá ...?“
Nuž chcela by som upozorniť na niektoré
objektívne dôvody zdržania pri platení daní
a poplatkov, ako sú napríklad:
- riešenie odvolaní proti už vyrubenému daňovému priznaniu spôsobené nenahlásením
zániku daňovej povinnosti pri predaji nehnuteľnosti (do 31.01.2016) alebo nesplnením
povinnosti podať daňové priznanie pri kúpe
nehnuteľnosti (do 31.01.2016)
- riešenie žiadostí o zníženie resp. odpustenie
poplatku za komunálny odpad
- prihlasovanie a odhlasovanie psov a
- vybavovanie úradných telefonátov počas
stránkových hodín
6

plocha s priemerom 14 m – t. j. 153,86 m2/ na
dobu 10 rokov pre Občianske združenie – Občania obci-obec občanom z dôvodu realizácie
detského ihriska určeného pre najmenšiu vekovú kategóriu detí do 10 rokov žijúcich v obci
Cabaj-Čápor,
d) OZ schválilo Zmluvu o bezodplatnom užívaní pozemku (zmluva o výpožičke) č. 31/2016
(OZ Občania obci – obec občanom),
e) OZ schválilo prenájom nehnuteľného majetku obce Cabaj-Čápor – parcela registra C-KN č.
752/18 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
185m2 v k. ú. Čápor na dobu 5 rokov za cenu
0,04€/m2/rok pre p. Juraja Beňáka, - pozemok
susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa,
f) OZ schválilo o nájme obecného pozemku č.
32/2016 (p. Juraj Beňák),
g) OZ vzalo na vedomie predbežnú informáciu k záverečnému účtu obce za rok 2015,
h) OZ vzalo na vedomie informácie starostu
obce.
Najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční 27. júna 2016 o 18:00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu.

Ján Slíž
zástupca starostu obce
Pri tejto príležitosti chcem znova upozorniť na možnosť platieb cez internetbanking ako na najrýchlejšiu a najpohodlnejšiu
možnosť platenia či už daní alebo poplatkov
za komunálny odpad. Pre jednoznačné identifi kovanie platby uvádzajte prosím vždy variabilný symbol, ktorý je uvedený v rozhodnutí,
v opačnom prípade nevieme spárovať platbu
s rozhodnutím, to znamená priradiť k platiteľovi. Taktiež je potrebné uvádzať správny
variabilný symbol pri platbe poštovou poukážkou.

Vážení občania ,
ako iste aj sami vidíte je mnoho dôvodov
„prečo to tak dlho trvá . ..“. Preto by som Vás
chcela poprosiť o trošku trpezlivosti a pochopenia voči nám – pracovníkom obecného
úradu, ale aj voči tým občanom, ktorí si či už
z nedbanlivosti alebo nevedomosti nesplnili
svoje povinnosti. V tejto súvislosti Vás prosím
o dodržiavanie pokladničných hodín, nakoľko okrem pokladne spravujem aj referát daní
a poplatkov s rozsiahlou agendou.

Ing. Marta Dolníková
referát daní a poplatkov

Stavanie májov

postavili, ženičky zaspievali a pokračovali sme
v májovej veselici v kultúrnom dome s hudobnou skupinou ESSO BAND.

,,Máj, máj, máj zelený na vršičku
zdobený“.., táto ľudová pesnička,
ktorú spievali členovia speváckych
skupín našej obce predznamenala,
že sa idú stavať máje.
My sme v sobotu 30. 4. 2016 postavili máje ,,dva“, jeden pri pekárni
v Cabaji, a druhý pri KD Čápor.
Spevokoly a skupinka ľudí,
ktorým nie sú ľahostajné tradície
a ľudové zvyky, prišli a svojim
potleskom, a aj pomocou prispeli
k dobrej atmosfére. Chlapci z REBELS klubu, zástupcovia stolných
tenistov a jeden futbalista máj

Krásna aprílová sobota asi vytiahla
ľudí skôr do záhrad ako za kultúrou,
no je to škoda, pretože zvyky a tradície
musíme zachovávať pre naše deti... lebo
inak sa o nich dozvedia už len z televíznej obrazovky... :-)
-IB7

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Slávnostná besiedka ku Dňu matiek

Dňa 8. mája o 16,00 hod. sa do Kultúrneho domu v Čápore zbiehalo veľa
mamičiek, babičiek, a samozrejme
detičky. Všetci vyobliekaní, ako sa na
veľkú slávnosť sluší a patrí...
Stoličky boli obsadené do posledného miestečka, a veru, niektorí aj stáli
a fotili a fotili. Slávnosť otvorili žiačky
ZŠ Cabaj Dominika Lelovská a Saška
Hollá krásnou básňou venovanou
mame.
So svojim pozdravom prišiel aj
pán starosta Ing. Jozef Ligač. Potom
nastúpila na pódium Materská škola
Cabaj a svojim pásmom básní, piesní
a tancov rozospievali celú sálu. Na
pódium potom vystúpila žiačka ZUŠ
Mojmírovce Soňa Fábryová a zaspievala pieseň od Adel. Soničku vystriedali
škôlkári z Materskej školy Čápor. Aj oni
sa ukázali, že sa vedia naučiť básničky,
pesničky a tanček. Spomenuli si aj na tie
mamy, ktoré už nie sú medzi nami. Pani
riaditeľka svojim dojímavým príhovorom ukončila program materskej školy.
Potom vystúpila na javisku bývalá žiačka ZŠ Jána Domastu Cabaj-Čápor, v súčasnosti úspešná študentka herectva na
Štátnom konzervatóriu v Bratislave Veronika Horváthová a piesňou ,,MAMA“
od Dary Lorincovej ukončila slávnosť.
Všetkým mamám prajeme všetko
dobré.
-IB8

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Divadielko TUŠ
Občianske združenie Občania obci – obec
občanom bolo podporené v rámci otvoreného
grantového programu NKN. V rámci projektu
„Ihrisko za odpady“ sa 1. mája 2016 o 16,00 hod.
v KD Čápore odohralo divadielko.
Divadlo TUŠ existuje pod Občianskym
združením KBT, ktoré vzniklo 28. 12. 2007
z iniciatívy mladých absolventov Katedry
bábkarskej tvorby VŠMU
v Bratislave. Združenie
sa zameriava na tvorbu
v oblasti umenia a vzdelávania.
Pripravuje
netradičné interaktívne
inscenácie, pri ktorých
tvorcovia využívajú rôzne bábkarské postupy.
V predstaveniach KBT sú
diváci priamo zapájaní
do deja s edukatívnym
a dramatoterapeutickým zámerom. Ich tvorba
je orientovaná na všetky
vekové skupiny. Divadelné pôsobenie je prepojené s tvorivými dielňami,
divadelnými a výtvarnými workshopmi. Od svojho vzniku sa občianske
združenie KBT zúčastnilo viacerých domácich
i zahraničných festivalov.

B

Nemuseli sme ani cestovať
do Bratislavy DIVADLO TUŠ prišlo za nami. Dve úžasné herečky
zahrali bábkové predstavenie
O troch prasiatkach, na ktorom
sa poriadne pobavili malí i veľkí. Odvážne deti sa mohli stať
hercami v predstavení Ako išlo
vajce na vandrovku. Nakoniec
sa všetko dobre skončilo, ako
to v rozprávkach býva, ale nám
ešte nezazvonil zvonec
pokračovali sme ďalej.
Po divadielku si pre
nás pripravili krátky
workshop, kde vysvetľovali a ukazovali
deťom bábky, maňušky
a techniku vodenia
bábok. Na záver si detičky mohli v tvorivých
dielňach vyrobiť darčeky pre svojich rodičov,
maľovali na sádrové
odliatky a z cestovín si
vyrábali náhrdelníky.
Tvorivé dielničky pripravili mamičky z Detského kútika Žabky. Veľké ďakujem patrí Katke
Orlíčkovej.
Celé podujatie sa nieslo v príjemnej veselej
atmosfére. Všetkým, ktorí ste prišli ďakujem.
Zároveň ste podporili dobrovoľným vstupným
prvú výstavbu detského ihriska v našej obci.
Verím, že takýchto akcií bude pre našich
najmenších viac a príde aj viac detí. :-)
- Z.P. -

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

BE
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Čaj o piatej
J

ednu krásnu aprílovú nedeľu sa KUKO
(kultúrna komisia) rozhodla usporiadať
ďalší ,,Čaj o piatej“. Tentokrát sme si pozvali
mladých mužov z Hlohovca, ktorí si hovoria
ORIONS.

V

poradí tretí ,,Čaj o piatej“ sme si
s kultúrnou komisiou naplánovali
na 15.mája. Všetci vyobliekaní do country
štýlu, kockované košele a klobúky, a tak sa
čaj mohol začať.

Chlapci z TEXASU to rozprúdili a ľudia
hneď v úvode prvých tónov začali tancovať.
Nálada bola výborná, svedčia o tom aj nafotené zábery. Prišlo pár nových ,,tancuchtivých“ párov, neoľutovali a všetci sa už tešia
na ďalšie tancovačky. Dovidenia nabudúce
priatelia.

AKO s odpadmi?
Na území obce Cabaj-Čápor
sú triedene zbierané nasledovné zložky komunálneho odpadu

spolu s plastovým odpadom) a zložky
komunálnych odpadov, ktoré sa zbierajú
ako triedené.

• biologicky rozložiteľný odpad
• odpady z papiera a lepenky
• odpady zo skla
• odpady z kovu
• odpady z plastu
• textil a šatstvo
• drobný stavebný odpad
• elektroodpad z domácností
• jedlé oleje a tuky z domácností
• odpadové oleje
• batérie a akumulátory
• odpady s obsahom škodlivín

ŽLTÝ KONTAJNER

HNEDÝ KONTAJNER
Patria sem: zvyšky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, papier
znečistený zeleninou, ovocím, maslom,
džemom, použitá papierová vreckovka a
servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy,
chlpy, drevný popol a pod.
Nepatria sem: mäsité zvyšky, kosti, popol
z uhlia, tuky a zložky komunálnych odpadov, ktoré sa zbierajú ako triedené.

MODRÝ KONTAJNER
Ľúbozvučné pesničky pre všetky vekové
kategórie roztancovali aj tých skôr narodených. ,,Tancuj, tancuj vykrúcaj“ jedna z piesní,
ktoré zahrali sa tak zapáčila, že sme sa vykrúcali do neskorých večerných hodín. Ďakujem
všetkým ,,skalným“, ktorí chodia na naše Čaje
o piatej, ale tiež tým, ktorí prišli prvýkrát
a určite neoľutovali...Verím, že sa táto tradícia
čajov udomácni v našej obci, a nájde si miesto
medzi kultúrnymi akciami poriadanými kultúrnou komisiou.
Ďakujem „Kvetinkám“ za pomoc pri roznášaní čaju a kávičky a všetkým, ktorí dobrou
náladou prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry na Čaji o piatej.
10
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Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká,
lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón,
obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci
a krepový papier, avivážnych prostriedkov
a pod.
Nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, obaly z potravín s plastovým povlakom
(z vreckových polievok, pudingov, práškov
do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov), silne znečistený či mastný papier,
kopírovací papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky sa zbierajú

Patria sem: číre a farebné fólie, tašky,
vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických
a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka,
prepravky fl iaš, fľaše od nápojov, sirupov,
rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky a
hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné
rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén.
Drobné odpady z kovu vrátane kovových
obalov - kovové vrchnáky z fl iaš a pohárov,
kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez plastovej izolácie), starý riad,
obaly zo sprejov; medzi drobný kovový
odpad tiež patria drobné výrobky z ocele
a farebných kovov; ventily, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince,
sponky, kovové rúry, staré kľúče, zámky,
kovové obaly z potravín (z hotových jedál,
paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), kovové plechovky z nápojov (konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť
zvyškov jedál a vypláchnuť), viacvrstvové
kombinované materiály (tetrapacky) od
mlieka, smotany, mliečnych výrobkov,
ovocných štiav, džúsov, mrazených potravín a pod.
Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, hrubo znečistené plasty
(zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod., drobné
kovy hrubo znečistené farbami a rôznymi
chemickými látkami.

ZELENÝ KONTAJNER
Patria sem: fľaše, sklenené nádoby, obaly
a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, sklenené črepy, okenné sklo a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, žiarovky,
žiarivky, obrazovky, zrkadlá, autosklá, ple11
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AKO NAKLADAŤ S ODPADOM?

xisklo, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a zložky komunálnych
odpadov, ktoré sa zbierajú ako triedené.

dače fi xne zabudované, svetelné reklamy,
svetelná signalizácia, dekoratívne prvky
a pod.

ČIERNY KONTAJNER

• Použité batérie a akumulátory

- je určený na zmesový komunálny odpad,

ktorý je tvorený zložkami, ktoré nie je
možné ďalej triediť (všetok odpad, ktorý
ste nenašli zaradený v zozname odpadov
patriacich do farebných kontajnerov).
Nepatria sem: nebezpečný odpad, stavebný
odpad.
Na ZBERNOM DVORE je možné odložiť:
• Jedlé oleje a tuky z domácností. Použité
kuchynské oleje a tuky treba dať do plastových fl iaš so stabilným uzáverom odložiť
do príslušného kontajnera
• Textil a šatstvo
Patria sem: čisté prikrývky, deky, posteľná
bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky k
oblečeniu.
Nepatria sem: hrubo znečistený textil
a šatstvo zeminou, chemikáliami a olejmi.
• Drobný stavebný odpad
Patria sem: zvyšky murovacích materiálov, dlaždice, obkladačky, omietky, keramická a betónová krytina, betón a pod.
Nepatria sem: plastové materiály, podlahové krytiny, izolačné materiály (asfaltové lepenky, izolačná pena, polystyrén
apod.) drevo, azbestová krytina a stavebné
prvky s obsahom azbestu, železobetón,
guma, molitan, zemina apod.
• Elektroodpad z domácností
Patria sem: televízory, rádiá, počítačová
a telekomunikačná technika, mobily, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače,
kávovary, práčky, elektromotory, ručné
elektrické náradie, mobilné klimatizačné
zariadenia, lineárna žiarivka, kompaktná
žiarivka, svietidlá voľne umiestnené alebo
napevno zabudované, vreckové a prenosné
akumulátorové svietidlá, LED svetelné
zdroje a pod.
Nepatria sem: motorčeky na garážové
brány, elektrické ovládanie žalúzií, plynové
variče, vypínače a zásuvky, merače a ovlá14

• Farbivá a chemikálie a ďalšie odpady
s obsahom škodlivín
Patria sem: voľne dostupné rozpúšťadlá,
staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny,
zásady, fotochemické látky, pesticídy a
chemické prípravky na ošetrovanie rastlín
a drevín, umelé hnojivá, pracie a čistiace
prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné
látky, handry znečistené olejom, farbami,
obaly znečistené nebezpečnými látkami.
• Odpadové oleje
Patria sem: použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, hydraulické oleje.
• Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov - je potrebné
vyvážať a odkladať na dočasnú skládku
biologicky rozložiteľného odpadu (farma
Čápor).
Patria sem: konáre, burina , lístie pozberové zvyšky rastlín zo záhrad a vinohradov, tráva a pod.
Na ZBERNOM DVORE je možné
odložiť aj zmesový komunálny odpad
a triedený komunálny odpad v prípade,
ak nepostačuje k tomu určená nádoba na
komunálny odpad.

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Medzinárodný
deň detí
Dňa 11.6.2016 sa u nás v obci
konalo kultúrno športové podujatie venované deťom, ktoré sa vo
veľa krajinách oslavuje už od roku
1925 s cieľom urobiť deti aspoň
jeden deň v roku šťastnými /zdroj
Wikipédia/.
My sme si tento krásny deň naplánovali na neskorší termín, aby
si to tie naše deti mohli užiť aj vo
svojej obci a nielen v inom meste.
Prípravou akcie sa zaoberali
členovia Komisie pre mládež,
kultúru a šport v spolupráci s Občianskym združením Občania
obci-obec občanom Cabaj-Čápor,
skautským oddielom a futbalovým klubom už dlhší čas. Našim cieľom bolo
priniesť deťom niečo viac ako minulý rok.
Osobne si myslím, že náš cieľ aj vaše očakávania sme splnili. Niekto nad nami držal ochrannú ruku a nedovolil dokonca ani počasiu, aby
nám prekazilo naše plány.
Celé to začalo registráciou. Potom sa húf
detí rozbehol na súťažné stanovištia, kde nám
tento rok okrem našich Kvetiniek a Zlatíčiek
pomáhali aj iné deti z miestnych základných
škôl, skauti a futbalisti, stolní tenisti, za čo im
veľmi pekne ďakujeme. Rada by som vymenovala všetky šikovné deti, ktoré majú záujem
pomáhať našej obci, angažujú sa a s radosťou
ju reprezentujú. Na to mi však jedna strana
v Obecných novinách nestačí.
Po ukončení disciplín pri ktorých si deti
precvičili svoje fyzické schopnosti, prišiel
sprievodný program nielen pre malých. Svoju
prácu nám predstavili záchranné
zložky. Polícia predviedla zatýkanie
páchateľa, prácu policajných psov
a pán Roman Hromádka ukázal deťom základné vybavenie policajta.
Červený kríž dal deťom možnosť vyskúšať si poskytnutie prvej pomoci
v prípade ohrozenia zdravia.
Následne sme vyžrebovali ceny
venované do tomboly a atmosféra začala vrieť. Bubenícka show Tambores
nám poriadne rozprúdila krv v žilách
a tým sme plynule prešli na ukážky
chlapcov z klubu BAR WARRIORS

TRNAVA. Chalani predviedli svoje športové
umenie v Street Workoute a predviedli sa aj
domáci športovci David Rapsa a Kevin Mikovčík. Lenže ani to nebol koniec. Odrazu, kde
sa vzala, tu sa vzala, na ihrisko
napadala biela pena, na ktorej sa
deti poriadne vyjašili. Deti boli
nesmierne šťastné, celé biele, všade bolo počuť smiech.
S tanečnou skupinou Street
dance group si zasúťažili naše
deti, z ktorých môže vyrásť ich
veľká konkurencia.
O občerstvenie sa postarali
super kuchári Marek Brunai
a Mário Kopček, ktorí navarili
výborný guláš. A aby mali z čoho
variť, o to sa zase postaral náš
pravidelný sponzor Janko Blaškovič. Samozrejme, že nám pomohli
aj ďalší sponzori ako Anton Žáčik, Jozef Lušňák, Martin Ďuriš,
Mária Goldová, Ľudovít Holec,
Viliam Kompas, Nitriansky samosprávny kraj
a Nitrianska komunitná nadácia, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme chlapcom zo
Stolnotenisového klubu za technickú pomoc
pri realizácii nášho veľkého dňa.
Akciu moderoval DJ Miro Cabaj so svojou
kamarátkou Andrejkou a potom sa už len tancovalo a zabávalo.
Na sklonku dňa usporiadatelia zhodnotili
priebeh akcie a zhodli sa, že by takýchto športových podujatí, ktoré spájajú deti, rodičov
a ich rodiny v našej veľkej obci, mohlo byť viac.
Tešíme sa z veľkej účasti a radi Vás privítame
aj nabudúce. Preto dovidenia, dúfam, že nie
až o rok.
Za Komisiu pre mládež, kultúru a šport
a Občianske združenie Občania obci – obec
občanom Cabaj – Čápor.

Evka D.
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Z činnosti ZO ZZP
Od výročnej schôdze, ktorá sa konala 10.
marca bola v organizácii pestrá činnosť.
Ako začalo slniečko teplejšie hriať príroda sa začala prebúdzať zo zimného spánku.
Okrem potešenia z pekného dňa nás čakajú
jarné práce. My v našej organizácii sme priložili ruku k dielu a zorganizovali brigádu v okolí
pamätníka SNP v areáli kaštieľa, pri kaplnke
na Čingove a Siláške a v spolupráci s Jednotou
dôchodcov na cintoríne v Cabaji.
Radosť z jari sme si užili na batôžkovom posedení, kde sme si pripomenuli jarné hry našej
mladosti, zvyky a tradície. Nezabudli sme ani
na dlhšie chorých našich členov. Navštívili

Família
Família to je pojem... Aj táto veta odznela v nedeľu 19. júna v kultúrnom dome na
divadelnom predstavení, ktoré odohral novovzniknutý súbor Família z Cabaja-Čápora.
Sála bola naplnená do posledného miestečka, všetci nedočkavo pozerali na javisko kedy
sa už otvorí opona.
Komédia v dvoch dejstvách komickým
spôsobom opisuje život na dedine a ľudí v nej.
Na jednotlivých postavách sa odzrkadľuje, čo
dokážu peniaze urobiť s človekom. Všetci sa
zabávali na Vincovi, Helene, ale najviac na
,,babke“, lebo to bola hlavná hrdinka komédie

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

sme ich s jarnými kvetmi a želaniami skorého
uzdravenia.
Dňa 29. apríla sme prežili bolestnú chvíľu,
keď sme sa navždy rozlúčili s našou predsedníčkou ZO pani Boženou Vachulíkovou,
ktorej náhla smrť preťala jej púť života. Smútočným príhovorom a kvetinovými darmi sme
sa s ňou rozlúčili naposledy.

Česť jej pamiatke!
Dňa 5. mája v KD Čápor sme pripravili
,,Deň matiek“ ako poďakovanie za výchovu, lásku a obetavosť matiek. Ďakujeme sponzorom:
pekárni UNO, starostovi obce Ing. Jozefovi Ligačovi a pani Terézii Karvaiovej za materiálnu
pomoc na občerstvenie.

Okresné

športové hry

JDS

Dňa 16.6. sa už v ranných hodinách v parku
za zdravotným strediskom schádzali skupinky
ľudí v rôznofarebných klubových dresoch, čo
predznamenávalo, že sa niečo chystá.
Výborne pripravené športové
stretnutie si chválili všetci zúčastnení. Po chutnom obede, za
ktorý treba poďakovať kuchárkam zo ZŠ Cabaj, si športoví seniori spravodlivo rozdelili medaily
a diplomy.

Výbor ZO ZZP
nazvanej ,,Čo s tou vašou famíliou“. Scenáristovi, režisérovi a hercovi Ľubošovi Benčíkovi
sa podarilo vdýchnuť postavám ten správny
šmrnc. Určite mi dáte za pravdu, že takéto
niečo v našej obci chýbalo. A preto dúfam, že
sme sa nevideli poslednýkrát. Dovidenia na
ďalšom predstavení, priatelia.
-IB-

Práve v tento deň sa v našej obci konali
Okresné športové hry JDS. Stretlo sa u nás
veľa seniorov z celého okresu, ktorí sa v dobrej
nálade tešili nielen na športové zápolenie, ale
hlavne na príjemne prežitý deň s priateľmi.
Veku aj možnostiam boli pripravené disciplíny
v ktorých nešlo o rekordy, ale hlavne o zábavu.
Ženám sa veľmi páčil ,,hod válkom“, z ktorého
mali ženatí chlapi divný pocit.

Po skončení vydarenej akcie
zostalo ešte našim dôchodcom z domácej
organizácie trochu práce. Museli všetko, čo
vybudovali znova rozobrať a poupratovať.
Vďaka vlastnej obetavosti a výdatnej podpore
Obecného úradu, to hravo zvládli.
Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili
peknú akciu našich seniorov.

emo

Zľava: Ivko Ronda, Soňa Fábryová, Danka Korgová, Jana Dičerová, Ľuboš Benčík,
Maťa Nemčeková, Maja Lukačovičová, Marcelka Katrenčíková, Maťa Ligačová, Kika
Polakovičová, Viki Melová, Mirka Brunaiová.
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Takto žijeme

Milá jubilantka

Pri týchto horúcich dňoch sme na studenú
zimu už dávno zabudli. Spomienky na veľkú
akciu Rytieri a princezné vybledli, pretože prišli ďalšie akcie, výpravy a družinové schôdzky.
Poďme ale pekne po poriadku.

Pred 95 rokmi sa narodila pani Mária Macháliková, naša občianka, ktorá je dámou aj
v tomto nezvyčajne vysokom veku.
Sme radi, že nám dovolila, aby sme oslávili
v jej spoločnosti a spoločnosti klientov Domova dôchodcov Milosrdného Samaritána v Močenku jej životné jubileum. Tu prežíva svoj tretí
zlatý vek. Gratulantmi pri tejto príležitosti boli
Ing. Jozef Ligač, starosta obce, Andrea Korgová, matrikárka a s programom piesní naši
členovia ZPOZ-u.

Deň narcisov 2016
Strávili sme príjemné chvíle v kruhu jubilantky a jej ďalších gratulantov s podporou
riaditeľky domova dôchodcov Mgr. Jany Tomasovszkej.
-ak-

tundou je vrch Marhát s rozhľadňou do okolia,
kam sme sa tiež vybrali. Počasie a utekajúci čas
nás ale odtiaľ rýchlo poslal domov.

Noc múzeí a galérií

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:
Lukas Fejfár
Filip Orlíček
Samuel Orlíček
Jerguš Kompas
Peter Ján Brunai

Opustili nás:
Rudolf Oláh
vo veku 73 rokov
Terezia Lišková rod. Núdzna
vo veku 87 rokov

Cecília Porubská rod.
Lehoťáková
vo veku 79 rokov
Miroslav Málik
vo veku 65 rokov
Božena Vachulíková rod.
Tirolová
vo veku 72 rokov
Anna Kozárová rod.
Števlíková
vo veku 72 rokov
Cecília Nemčeková rod.
Bosáková
vo veku 82 rokov

Anton Ligač
vo veku 83 rokov
Mária Stochová rod.
Kunovská
vo veku 49 rokov
Johanna Jurovčíková rod.
Gruchaľáková
vo veku 88 rokov

Povedali si áno:

V tomto roku sme sa zasa zúčastnili ako dobrovoľníci tejto peknej akcie. Slniečko pekne
hrialo a aj ulice sa viac zaplnili ľuďmi, ktorí
boli veľmi milí a radi prispeli na dobrú vec.

Len raz v roku sú všetky múzeá a galérie otvorené až do večera. Keď je ešte aj pre návštevníkov pripravený pekný program, bolo by škoda
to nevyužiť. My sme sa vybrali do Slovenského
poľnohospodárskeho múzea, kde sme videli
ako kedysi vyzerala škola. Previezli sme sa vláčikom, zažili sme rekonštrukciu oslobodenia
počas 2 sv. vojny.

Všadebolkovia alebo Geocaching

Jún 2016
Mgr. Pavol Löbb
a Ing. Ivana Spodniaková

Deň detí v Cabaj Čápore

Deti aj dospelí majú jedno spoločné, radi sa
hrajú. Možno aj preto niekto vymyslel Geocasching - celosvetovú hru na hľadanie pokladov.
Skauti idú s dobou a tiež používajú moderné
technológie. Tak sme aj my túto hru chceli
skúsiť. Zistili sme, že v blízkom okolí máme
skrytých veľa „pokladov“ na rôznych zaujímavých miestach.

Skautské dni v Nitrianskej Blatnici
Na skautské dni do Nitrianskej Blatnice pri
Rotunde sv. Juraja patróna všetkých skautov
chodievame veľmi radi. Hlavne kvôli skautskému preteku, čo je súťaž pre mladších aj starších
s rôznymi úlohami. Naše menšie deti boli v nej
šikovné a obsadili prvé miesta. Kúsok nad ro18

Naposledy ste nás mohli vidieť na obecnej akcii Deň detí. Spolupracovali sme pri príprave
programu pre deti a tak sme pripravili zaujímavé stanovištia. Hádajte aké? Áno boli sme
tam kde viseli na bránke cukríky, aj kde sa
strieľalo z luku. Prekážková dráha a šermovanie s palicami sa vám tiež určite páčilo. Úsmev
detí hovoril za všetko.

Čo bude ďalej?
Pred koncom roka ešte pôjdeme na oslavu 25.
výročia vzniku skautingu v Bošanoch. Ukončíme skautský rok a potom budú letné prázdniny. Čas dovoleniek a letných táborov.
Kto je zvedavý, čo robíme a kam chodíme alebo by sa chcel k nám pridať, nech sa mrkne na:
www.alfyaomegy.sk
facebook: 1. Skautský oddiel Alfy a Omegy

Roman Molnár
vedúci skautského oddielu Alfy a Omegy
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ČO NOVÉHO V ZŠ CABAJ?

ČO NOVÉHO V ZŠ ČÁPOR?

Leto už klope na dvere

Čas výletov
Školské výlety sú udalosťou,
na ktorú sa všetci tešíme, lebo
prinášajú aktívny odpočinok a
zmenu prostredia. Školské tašky
vymeníme za kufre plné dobrôt
a iných užitočných vecí a ide sa.
Tento rok sa to znova podarilo.
Žiaci oboch prvých tried
boli na výlete v Tesárskych Mlyňanoch. Čas v arboréte strávili
príjemnou prechádzkou a spoznávaním tunajšej fauny a flóry.
Cesta druhákov viedla na
Ranč pod Babicou do Bojnej.
Ocitli sa v príjemnom prostredí mini ZOO.
Okrem spoznávania rôznych druhov zvierat
sa pohrali na detskom ihrisku, povozili na kolotoči, zaskákali si na trampolíne, zahrali sa vo
veľkom drevenom domčeku.
Tretiaci a štvrtáci navštívili unikátne
zážitkové centrum ATLANTIS CENTER, kde
sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií
o vesmíre. Výstavu z histórie lekárnictva, archeológie a spoločenského života si prezreli
v Tekovskom múzeu v Leviciach.
Výletu sa dočkali aj žiaci 5., 7. a 9. ročníka.
Tri dni plné zážitkov prežili v rekreačnom
stredisku Patince. Okrem kúpania sa a športovania absolvovali aj plavbu výletnou loďou
po Dunaji.
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Šiestaci a ôsmaci si to
namierili do Štúrova a prežili spoločný čas plný zábavy,
vodného šantenia, loptových
hier... Výlet do historického
Ostrihomu, výstup na Baziliku a prekrásny výhľad na
Ostrihom i Štúrovo boli zlatým klincom celého výletu.
Školské výlety upevnili
medziľudské vzťahy a odhalili tajomstvo vnútra každého žiaka, ktoré v školskom
prostredí ostáva tak trochu
ukryté.

Jar sa pomaly prehupla do leta, teploty
stúpajú. Posledné mesiace žiaci zapracovali v
súťažiach, ale i počas preverovania vedomostí
pri koncoročných previerkach.
Koncom apríla našu školu úspešne reprezentovala Vaneska Kovárová (6.A) vo výtvarnej
časti Obvodového kola Biblickej olympiády
a získala krásne 3. miesto.
Každoročne navštevujeme školu v prírode.
Tento rok sme v máji navštívili BOMBOVO.
Žiaci spoznali nových kamarátov, animátorov,
množstvo hier, či už loptových alebo spoločenských, ako napr. Náš liek, Zmotaniny, Xixi hraj,
Viem, pamätám, Bratríčkovia, Pragolf, ktorú
si mimoriadne obľúbili žiaci druhého stupňa.
Žiakom prvého stupňa prirástla k srdiečku aktivita Maxidrak. Zážitky z tejto vydarenej školy
v prírode sa s nimi ponesú celý život, pretože sa
na ne ťažko zabúda.
Tak ako každý rok, sme Medzinárodný deň
detí oslávili Olympijským športovým dňom.
Počasie nám prialo, tak si deti zmerali sily

v rôznych disciplínach, ako napr. beh na čas,
skok do diaľky, vrh medicinbalom. Zvíťazili
najlepší. Deti si zajazdili na kolobežke, zmerali
sily v športovom teste odvahy, hádzali na terč.
Avšak i kreslenie na asfalt a maľovanie na tvár
bola zaujímavá činnosť. Zmorené a pomaľované si pochutnali na výbornom guláši a spokojné, plné dojmov, sa pobrali domov. Veď nie je
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!
Do konca školského roka nás čaká ešte
množstvo aktivít. Prvý stupeň navštívi Dopravné ihrisko v Nitre, kde sa naučia správať
ako účastníci dopravy.
Niekoľkodňový koncoročný výlet strávili
žiaci z 8.A a 9.A na Ranči u Bobiho pri Novom
Tekove, zákutia Zveroparku pri Žarnovici odhalia žiaci 6.A, Dunaj v Bratislave si obhliadnu
žiaci zo 7.A, ročníky 1. stupňa sa kultúrne vyžijú v Bábkovom divadle v Bratislave a žiakov
2. stupňa aká zaujímavá interaktívna výstava
Svet vedy, techniky, experimentov a náučnej
zábavy MRÁZ a ŽIAR v centre MAX v Nitre.
Pripravujeme sa na rozlúčku s deviatakmi,
ktorí opúšťajú bránu základnej školy a stávajú
sa z nich stredoškoláci. Prajem im veľa úspechov v nových školách a kolektívoch.
Do prázdnin je len chvíľka, preto nielen
odchádzajúcim deviatakom, ale i všetkým žiakom a zamestnancom školy želám veľa krásnych zážitkov, oddychu a načerpania energie
do nového školského roka.
Viac informácií o dianí na škole nájdete na
našej webovej stránke www.zscapor.sk
-MG-

(Kol. ZŠ Cabaj)
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Prví učitelia obce
a ich povinnosti
Pred koncom školského roku trochu z histórie školy...spomínajte s nami...Prvým známym (aspoň doteraz) čáporským učiteľom
bol v čase kánonickej vizitácie v r. 1798 tridsaťdeväťročný Ján Chrenko. Predtým učil
v Jarku (Íreku). Hovoril dobre po slovensky i
nemecky, obstojne latinsky. Bol dostatočne
vyzbrojený potrebnými vedomosťami.

Druhým známym učiteľom bol v čase kanoníckej vizitácie v r. 1816 dvadsaťštyriročný
Michal Kašický. Hovoril dobre po slovensky
a „skromne“ po maďarsky. V čase tretej kánonickej vizitácie, po zriadení školy v r. 1828
bol tridsaťpäťročný Štefan Ligač, pôvodom
z Čápora. Najprv bol vojakom desiatnikom, potom inštruktorom v Močenku. Mal vedomosti
potrebné na vyučovanie detí a pomerne dobre
hral na organe. Súčasne s Ligačom pôsobil na
čáporskej škole ako inštruktor osemdesiatročný Talian Anton Solari, ktorý predtým mnoho
rokov učil na nitrianskej mestskej škole.
Popri vyučovaní mal učiteľ ešte tieto povinnosti:a) organovať v kostole,b) spievať a
„odobierať sa“ v mene zosnulého na pohrebe,c)
zúčastňovať sa s kňazom na koledách,d) zvoniť
pred bohoslužbami v robotné dni, v nedeľu a vo
sviatok,e) zvoniť na „Anjel Pána“ ráno, napo-

ludnie a večer,f) zvoniť pred búrkou,g) zvoniť
pri úmrtí farníka i počas pohrebného sprievodu (z domu na cintorín),h) zapisovať ohlášky
(pred sobášom sa kandidáti manželstva po tri
nedele „ohlasovali“ z kostolnej kazateľnice),ch)
piecť podľa potreby pre kňaza „hostie“ a pred
Vianocami pre farníkov oblátky,i) vykonávať
funkciu notára (resp. pisára) v obci.
V rokoch 1781-1784 dostávali školy tieto
knihy: 1. Abecedár (šlabikár) slovensko-nemecký. Čápor ho dostal 10 kusov; 2. Jednu Metodiku čítania a písania v slovenčine („Slavice
Methodi Legendi et Scribendi“); 3. Katechizmus – 5 kusov.
V r. 1783 vyšlo nariadenie o dotovaní
škôl zariadením a učebnými pomôckami.
V každej škole mali byť obraz písmen tlačených, obraz písmen písaných; čierna tabuľa s linajkami a s podstavcom; kalamáre
(„atramentaria“), krieda, špongia. V 1. ročníku mali žiaci len abecedár a kamennú
tabuľku s griflom; tabuľka bola na jednej
strane linajkovaná, na druhej mriežkovaná (na počty), tabuľka išla so žiakmi aj do
ďalších rokov (najmä ak nebolo peňazí na
papier a pero, ktoré boli popri katechizme
a čítanke predpísané už v 2. ročníku).
Z výpočtov učiteľských povinností
vidieť, že sa učiteľ nemohol plne venovať
svojim školským povinnostiam; najmä účasť
na bohoslužbách, na pohreboch a notárske
povinnosti ho často odvádzali od školy. Preto
„vyučovanie“ zveril na inštruktora (ak ho mal)
alebo na starších žiakov. Už vtedy osvietenci a
vzdelanci, ktorí chápali dôležitosť vzdelania
pre ľud, žiadali, aby vrchnosti učiteľa nezavaľovali povinnosťami, ktoré nesúvisia so školou,
s vyučovaním a výchovou. Plat učiteľa bol však
taký malý, že vedľajšie príjmy nevyhnutne
potreboval. Pečenie oblátok, koledy a písanie
ohlášok sa udržalo aj v prvých rokoch 20. storočia. Iné povinnosti, aj keď si ponechal pri ich
výkone vrchný dozor, presunul časom na iných
(napr. zvonili obyčajne starší chlapci, príp.
organistov sluha, alebo starší chlap, ktorý to
vďačne robil za malú odmenu).

Pozývame všetky deti na prvú prázdninovú tradičnú akciu:

MAĽOVANIE NA ASFALT
Uskutoční sa prvú prázdninovú sobotu a to: 2. 7. 2016 o 16,00 hod. pri KD
v Čápore. Prineste si so sebou pitný režim a chuť ukázať, čo viete namaľovať. Sladké odmeny a diplomy sú už pripravené. Tešíme sa na Vás.
22

Spracovala Juliana Brezinská , foto:archív

Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE

