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POZÝVAME VÁS
» Pozývame najmenšie deti, škôlkárov, ale aj
malých školáčikov s mamičkami na akciu:
MAMIČKINE PALACINKY. Dňa 18. 9. 2016
o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Čápor. Mamičky prineste si svoje palacinky. V programe
na Vás čaká Šašo Lombardini a veselé súťaže.
» Pozývame Vás na OLDIES PÁRTY, ktorá sa
bude konať dňa 15. 10. 2016 v KD Čápor so
začiatkom o 19,00 hod. s DJ Mirom Cabanom.
Vstupné 3€.

» Pozývame všetky babičky, deduškov pri
príležitosti mesiaca október úcty k starším
na slávnostnú besiedku, ktorá sa uskutoční
v KD Čápor dňa 16. 10. 2016 o 16,00 hod. V
programe sa predstavia žiaci ZŠ Cabaj a ZŠ
Jána Domastu Čápor a sestry Bacmaňákové
z Kysúc.
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leto je pomaličky za nami, lastovičky sa chystajú na svoju dlhú cestu, a to
je neklamný znak, že školáci už chystajú aktovky do školy. A preto sme sa aj
my v redakčnej rade naladili na túto
vlnovú dĺžku a nachystali Vám trocha
z histórie škôl. Ale nielen o školách
píšeme v tomto čísle, zaspomíname si, ako sme na
začiatku prázdnin maľovali na asfalt, ako si „žabky“
pripravili bál princezien, ale aj o činnosti skautov, ZO
ZZP a iné zaujímavosti.
Pozveme Vás na kultúrno-spoločenské akcie:
Slávnostnú besiedku, Úctu k starším, Mamičkine palacinky alebo Oldies párty s DJ Mirom Cabanom.
Školákom prajeme, aby do školy vykročili tou
správnou nohou, veľa síl do učenia a získavania
cenných informácií, ktoré budú v školskom roku
potrebovať. Vám ostatným prajeme krásnu, farebnú,
slnečnú jeseň, aby ste sa mohli tešiť z úrody zo svojich
záhrad.
Príjemné čítanie nášho, a dúfam i Vášho obecného časopisu.
Iveta Ballayová
šéfredaktorka

Zemiakova brigáda
Na svätého Vavrinca
vraj zemiak ide do hrnca.
A že ja mám radšej ryžu,
tu výhovorky nepomôžu.
V poli celá rodina
svorne chrbát zohýna.
Úroda sa ukazuje bohatá,
na kríže sa ponosujú dievčatá.
Na oldomáš za odmenu,
vymyslel som zvláštne menu.
Špekačky, chlieb, tranzistorák,
základná vec na táborák.
Noc sa pohla, aj v ohni už vyhaslo,
nebo nám dnes pripravilo divadlo.
Padajúce hviezdy krásne blikajú,
v tvojich očiach čítam nápis „I love you“.
- emo -
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SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania ,
Posledné augustové dni v
kalendári sú neodškriepiteľným dôkazom toho, že tohtoročné leto sa stáva minulosťou. Toho „pravého“ leta sme
si v tomto roku moc neužili.
Zostáva nám len veriť, že prichádzajúca jeseň bude dlhá a
teplá a že nám niečo z toho
„zbabraného“ leta vynahradí.
Aj keď počasie budovateľským plánom
nebolo príliš naklonené verím, že ste postíhali
čo ste mali a že ste si stihli aj oddýchnuť a nabrať trochu síl a elánu do ďalších dní.
Z hľadiska obce a našich budovateľských
plánov bola prioritou tohto leta prístavba Materskej školy v časti Cabaj. Stavebné a montážne práce prebehli viac menej bez problémov a
počasie nám robilo výraznejšie problémy až ku
koncu, kedy sme museli niekoľkokrát odložiť
konečné terénne úpravy.
Kolaudácia stavby prebehla 23. augusta a
žiaľ, nie bez nedostatkov, čo zmarilo náš zámer
dať škôlku do prevádzky na začiatku školského
roka. Sľubovaný termín 5. septembra sa nám
tak nepodarilo dodržať a ja viem a uvedomujem si to, že niektorým z Vás to spôsobilo
problémy a možno aj ťažkosti, čo ma naozaj
mrzí a za čo sa Vám chcem touto cestou ospravedlniť. Náhradný termín nebudem sľubovať,
ale akonáhle to bude možné a budú splnené
všetky administratívne podmienky a škôlka
bude užívania spôsobilá, budú Vám doručené
rozhodnutia o prijatí Vašich detí do materskej
školy. Všetkých Vás, ktorých sa to týka, chcem
poprosiť ešte o trochu zhovievavosti.
Po odsúhlasení záverečného účtu za rok
2015 a prerozdelení „ušetrených finančných
prostriedkov“ na plnenie niektorých plánov z
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja sme pripravili výzvy na dodávku niektorých
prác, ale aj nákup materiálov, či zariadení, tak
aby sme ich mohli postupne napĺňať.
V najbližších dňoch by nám už mal byť
dodaný fekálny voz, ktorý vyrieši problémy s
vývozom žúmp a septikov, hlavne z osád a z
nehnuteľností, ktoré z rôznych príčin dodnes
neboli napojené na verejnú kanalizáciu, ale
zabezpečí aj operatívnosť pri odstraňovaní
následkov dažďov v „Štepniciach“.
Zverejnená bola výzva na výstavbu oplotenia v Materskej škole, časť Čápor, ktoré by
malo byť vybudované, ešte do začiatku škol4

ského roku. Stále hľadáme vhodnú a finančne
dostupnú technológiu na opravu chodníka pod
bytovkou v časti Čápor, ktorá je tiež zahrnutá
v plánoch na tento rok. Náš zámer bol opraviť
chodník liatym asfaltom (tak ako chodník od
Bistra po Kaviareň), žiaľ dodávateľa na takéto
práce sa nám nepodarilo nájsť.
Ak sa nám podarí zosúladiť termíny kultúrnych podujatí a záujmových skupín pôsobiacich v kultúrnom dome, na rad by ešte v
septembri mala prísť oprava radiátorov a tak
potrebné lakovanie parkiet, ktoré bolo podmienené opravou strechy na kultúrnom dome,
ktorá v tých najviac postihnutých miestach,
bola najmä pod vplyvom počasia vykonaná až
v polovici augusta.
Konečne máme spracovanú aj projektovú
dokumentáciu na výstavbu vodovodu a kanalizácie v pôvodnej časti Nového Cabaja.
Pre vybavenie stavebného povolenia, ktoré
je nevyhnutnou podmienkou, pre možnosť
čerpania dotácií z Environmentálneho fondu,
je potrebné do úspešného konca doviesť rokovania s majiteľmi pozemkov cez, ktoré tieto
inžinierske siete musia prechádzať.
Čo nás ešte čaká, je ešte pripraviť verejné
obstarávanie na opravy miestnych komunikácií (Šupkova, Spojovacia, Farská a Tasáriho), kde momentálne spracovávame „výkaz
výmer“, ako základný podklad pre verejné
obstarávanie.
Čakáme na statický posudok a projektovú
dokumentáciu na stavebné práce na obecnom
úrade, kde pre zriadenie „Integrovaného obslužného miesta“ je potrebné rozšíriť miestnosť hlásateľne miestneho rozhlasu a následne spraviť reorganizáciu kancelárií na prízemí
OcÚ. Čo by sme chceli stihnúť ešte v jesenných
mesiacoch.
Na záver by som Vám všetkým dal do pozornosti nové Všeobecne záväzné nariadenie č.
5/2016 o podmienkach držania psov na území
obce Cabaj – Čápor a najmä Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o verejnom poriadku v
obci, ktoré by malo napomôcť k väčšiemu poriadku v obci. Viem, že len prijatie takého VZN
samo o sebe nevyrieši problémy v tejto oblasti
nášho spoločného života, ale som presvedčený,
že ak sa s jeho ustanoveniami stotožní väčšina z nás občanov a budeme ich dodržiavať,
veľa by sa mohlo zmeniť.
Je to naozaj len o tom, ako sa každý z nás s
touto otázkou dokáže vysporiadať...

Jozef Ligač
starosta obce

Informácie zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
obce Cabaj-Čápor
Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) rokovalo v
období jún – august dva razy.
Z obsahu prijatých uznesení:
Zasadnutie OZ 27. júna 2016
OZ neschválilo odpredaj pozemku parc. č.
666/75 k. ú. Cabaj o výmere 78m2 p. Michalovi
Koppanovi
OZ odporučilo p. Michalovi Koppanovi vo veci
určenia vlastníckeho práva k pozemku obrátiť
sa na príslušný okresný súd
OZ odporučilo starostovi obce jednanie na
KR PZ SR Nitra a požiadať o ich stanovisko k
návrhu na zriadenie vjazdu k pozemku parc.
č. 555/10
OZ odporučilo starostovi obce požiadať právneho zástupcu obce o vypracovanie návrhu
Kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena
medzi obcou a budúcim vlastníkom a o stanovisko k postupu odpredaja pozemku podľa
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
OZ odporučilo p. Petrovi Tkáčikovi vyzvať
vlastníka pozemku parc. č. 445/3 k možnosti
spolufinancovania výstavby mosta, ktorý by
bol zároveň prístupovou cestou aj na tento
pozemok
OZ schválilo prenájom nebytových priestorov
v budove obchodu a služieb číslo súpisné 489
p. Slavomíre Sabovej podľa žiadosti zo dňa 23.
mája 2016, číslo spisu: S 2016/01177
OZ odporučilo starostovi obce začať konanie
vo veci opravy a správy prístupovej cesty od
štátnej cesty č. II/562 k osade Hrúšťov s vlastníkmi predmetnej nehnuteľnosti
OZ odporučilo starostovi obce vyžiadať súhlas
od vlastníkov prístupovej cesty od štátnej cesty
č. II/562 k osade Hrúšťov na dočasnú opravu jej
povrchu z rozpočtu obce Cabaj - Čápor
OZ odporučilo starostovi obce za podmienky
získania súhlasu vlastníkov prístupovej cesty
od štátnej cesty č. II/562 k osade Hrúšťov zabezpečiť realizáciu dočasnej opravy jej povrchu asfaltovou drvinou
OZ odporučilo starostovi obce zabezpečiť
inštaláciu svietidla verejného osvetlenia pri
rodinnom dome č. 1545
OZ odporučilo starostovi obce preveriť technické možnosti inštalácie svietidla verejného
osvetlenia a obecného rozhlasu v uličke k rodinnému domu č. 1319

OZ odporučilo starostovi obce preveriť závady
na viacúčelovom ihrisku pri ZŠ Jána Domastu
a na najbližšom zasadnutí OZ predložiť návrh
na ich odstránenie
OZ uložilo Komisii pre mládež, kultúru a
šport v súčinnosti s vedením ZŠ Jána Domastu
preveriť účinnosť organizačnej časti prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska pri ZŠ
Jána Domastu Cabaj - Čápor a na najbližšom
zasadnutí OZ predložiť informáciu so zisteným stavom a navrhovanými opatreniami
OZ odporučilo starostovi obce zabezpečiť
vyčistenie a spriechodnenie rigolu a priepuste
v križovatke pri rodinnom dome p. Jozefíny
Kompasovej, Cabaj 453 a p. Milana Gemmelu,
Cabaj 680. Následne zabezpečiť vyčistenie rigolu od predmetnej križovatky po „Podhájsky
potok“
OZ odložilo žiadosť o užívaní siete (Obecné
siete s. r. o.)
OZ odporučilo starostovi obce pripraviť na
najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva
nový materiál vo veci
OZ schválilo celoročné hospodárenie obce bez
výhrad
OZ vzalo na vedomie Hodnotiacu správu za
rok 2015
OZ vzalo na vedomie Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
obce za rok 2015
OZ schválilo úpravu rozpočtu obce Cabaj
– Čápor na rok 2016
OZ vzalo na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce k úprave rozpočtu obce Cabaj
– Čápor na rok 2016
OZ schválilo Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č.
4419004146
OZ schválilo Zmluvu o pripojení odberného
elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 121564311
OZ schválilo Zmluvu o poskytovaní služieb
– dodávka pramenitej vody Bystrina
OZ schválilo Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb uzavretú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov číslo zmluvy 9013/2015
OZ schválilo Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb uzavretú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov číslo zmluvy 9014/2015
OZ schválilo Správu o hospodárení k 31. 12.
2015 ZŠ Cabaj – Čápor, časť Cabaj 197; Správu
o hospodárení k 31. 12. 2015 ZŠ Jána Domastu
Cabaj-Čápor 1085; Správu o hospodárení k 31.
12. 2015 MŠ Cabaj – Čápor, časť Cabaj 560;
5
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Správu o hospodárení k 31. 12. 2015 MŠ Cabaj
– Čápor, časť Čápor 1274
OZ schválilo Koncepciu rozvoja športu v podmienkach obce Cabaj - Čápor
OZ odvolalo Ing. Martu Dolníkovú z funkcie
zapisovateľky Komisie pre riešenie priestupkov, sťažností a verejného poriadku
OZ menovalo p. Alenu Sedlákovú za zapisovateľku Komisie pre riešenie priestupkov,
sťažností a verejného poriadku
Zasadnutie OZ 8. 8. 2016
OZ schválilo bezplatný prenájom priestorov
Kultúrneho domu Cabaj - Čápor Slovenskému
skautingu 23, zbor Nitrava, 949 01 Nitra, Štúrova 14 za účelom stretnutia skautov z celej
Nitrianskej oblasti a širšieho okolia od 23. 9.
2016 do 25. 9. 2016
OZ schválilo prenájom Kultúrneho domu
Cabaj – Čápor Miroslavovi Cabanovi HIP-HOP-NITRA, Ďumbierska 696/27, 949 01 Nitra
za účelom prevádzkovania tanečnej školy od
septembra 2016 do júna 2017
OZ odporučilo starostovi obce pripraviť návrh zmluvy o prenájme priestorov Kultúrneho
domu za účelom prevádzkovania tanečnej
školy od septembra 2016 do júna 2017 pre Miroslava Cabana HIP-HOP-NITRA, Ďumbierska
696/27, 949 01 Nitra a predložiť ho na schválenie Obecnému zastupiteľstvu dňa 5. 9. 2016
OZ schválilo prenájom Kultúrneho domu
Cabaj – Čápor Antonovi Žáčikovi, 951 16 Svätoplukovo 425 za účelom usporiadania hodovej
diskotéky dňa 30. 09. 2016
OZ schválilo Dodatok č. 4 k Štatútu obce Cabaj – Čápor

VÝZVA
k prevencii proti zaburiňovaniu
pozemkov a šíreniu inváznych druhov
rastlín na území obce

Vážení spoluobčania ,
každý obyvateľ obce má za povinnosť
ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia a napomáhať
udržiavať poriadok v obci.1 Vlastník veci sa
musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím
by vážne ohrozoval výkon jeho práv.2
V súvislosti s tým Vás vyzývame k udržiavaniu Vašich alebo Vám zverených pozemkov
(vlastník, správca alebo užívateľ pozemku)
6

OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
obce Cabaj – Čápor č. 5/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Cabaj
– Čápor
OZ odporučilo starostovi obce zabezpečiť organizačné, materiálne a technické opatrenia,
vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenie obce Cabaj – Čápor č. 5/2016 o niektorých
podmienkach držania psov na území obce
Cabaj-Čápor
OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
obce Cabaj - Čápor č. 6/2016 o verejnom poriadku v obci
OZ odporučilo starostovi obce zabezpečiť organizačné, materiálne a technické opatrenia,
vyplývajúce zo Všeobecne záväzného nariadenia obce Cabaj – Čápor č. 6/2016 o verejnom
poriadku v obci
OZ vzalo na vedomie informáciu starostu obce
o záveroch kontroly Najvyššieho kontrolného
úradu SR, vykonanej v obci Cabaj - Čápor od 17.
02. 2016 do 24. 06. 2016
OZ schválilo Zmluvu o nájme nebytových
priestorov č. 35/2016 so Slavomírou Sabovou,
Trieda Andreja Hlinku 616/36, 949 01 Nitra,
IČO: 37213725
OZ schválilo Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme
nebytových priestorov č. 18/2016 s Marcelou
Doležovou, Čápor 1065, 951 17 Cabaj – Čápor
OZ schválilo Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme
č. 20/2013 s Ing. Milanom Oravcom, Cabaj 754,
951 17 Cabaj – Čápor
OZ schválilo úpravu rozpočtu obce Cabaj
– Čápor na rok 2016

Ján Slíž

Vážení spoluobčania ,
Obecné zastupiteľstvo obce Cabaj – Čápor
schválilo uznesením č. 127/2016 zo dňa 8.
augusta 2016 Všeobecne záväzné nariadenie
obce Cabaj – Čápor č. 6/2016 o verejnom poriadku v obci (ďalej len „nariadenie“ alebo
„VZN č. 6/2016“). Cieľom tohto nariadenia je
dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti v obci, zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce;
ochraňovať a rozvíjať zdravé životné prostredie, zabrániť jeho znečisťovaniu a zlepšovať
estetický vzhľad obce.
V jednotlivých ustanoveniach VZN č.
6/2016 sa pojednáva: o rozvoji a zveľaďovaní
obce; dodržiavaní nočného kľudu v obci; užívaní verejného priestranstva obce spôsobom
obvyklým a osobitným; ochrane verejného
poriadku v obci; vymedzení miest so zákazom
voľného pohybu psov a zákazom vstupu so
psom na území obce; používaní zábavnej pyrotechniky na území obce; trhových miestach v
obci a o starostlivosti o miestne komunikácie
a chodníky.
VZN č. 6/2016 je zverejnené na webovom
sídle obce a účinnosť nadobudlo dňom 23. 8.
2016.
V tomto čísle obecných novín uvádzame
výpis z predmetného nariadenia, týkajúci sa
ochrany verejného poriadku. Ďalšie oblasti
nariadenia zverejníme, v prípade záujmu,
postupne v nasledujúcich číslach obecných
novín.

Ján Slíž
zástupca starostu obce

zástupca starostu obce
v riadnom stave a k primeraným preventívnym opatreniam pred zaburiňovaním týchto
pozemkov, čo zároveň napomôže zabráneniu
šírenia inváznych druhov rastlín.3

Ing. Jozef Ligač
starosta obce
1podľa § 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
2 podľa § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník
3podľa § 3 ods. 1 písm. b); § 25 ods. 1 písm. b) zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
podľa § 7b ods. 3; § 64 ods. 1 písm. e); § 69, § 92 ods. 1
písm. d) a ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny

Výpis z VZN č. 6/2016
Čl. 6
Ochrana verejného poriadku v obci
Z dôvodu ochrany verejného poriadku v obci
sa zakazuje:
podávať a požívať alkoholické nápoje:1
1. v parkoch,
2. na detských ihriskách a v ich bezprostrednom okolí,
3. v školských a kultúrnych zariadeniach a v
ich bezprostrednom okolí,
4. v bezprostrednom okolí zdravotníckeho
zariadenia,
5. na autobusových zastávkach a v ich bezprostrednom okolí,
6. na chodníkoch a miestnych komunikáciách,

7. v areáloch a v bezprostrednom okolí: kostolov, cintorínov a ostatných cirkevných zariadení.
Opodstatnené výnimky (napr.: pri športových, spoločensko – kultúrnych podujatiach) k
uvedenému podľa písm. a) povoľuje starosta
obce na základe písomnej žiadosti od organizátora podujatia alebo prevádzkovateľa
zariadenia2 - okrem priestorov podľa bodu 7.
b, nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom,
dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými
a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a
vibráciami, nechať chované zvieratá vnikať
na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v
nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej
pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy
stromu presahujúce na jeho pozemok,3
c) osobám bez legitímneho oprávnenia, vyplývajúceho z úradnej povinnosti akokoľvek
obmedzovať iných v používaní obecného zariadenia a ostatného majetku obce slúžiaceho pre
verejné účely obvyklým spôsobom,4
d) svojvoľne upravovať verejné priestranstvá
terénnymi, stavebnými a inými prácami; výsadbou zelene a drevín,
e) privlastňovať si, aj dočasne verejné
priestranstvo pre súkromné alebo podnikateľské účely; bez povolenia obce umiestňovať a
taktiež skládkovať akékoľvek predmety, materiál alebo stavby na verejnom priestranstve,
f) svojvoľne meniť alebo upravovať dopravné
značenie v obci,
g) držať psov na území obce v rozpore so zákonom a nariadením obce,5
h) nakladať s komunálnym odpadom z domácností a z činností fyzických a právnických
osôb – podnikateľov a so stavebným odpadom
v rozpore s aktuálne platnými právnymi predpismi a nariadením obce,6
i) spaľovať komunálny odpad na voľnom
priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach
v domácnostiach7 a zneškodňovať spaľovaním
biologicky rozložiteľný odpad8,
j) znečisťovať a poškodzovať verejné priestranstvá, verejnoprospešné zariadenia a objekty v
obci úmyselným konaním,
k) predávať v obci tovar bez povolenia obce a
predávať tovar mimo trhových miest určených
obcou,9
l) bez povolenia obce organizovať športové a
iné podujatia na verejných priestranstvách a
na miestnych komunikáciách10,
m) umiestňovať reklamné stavby s informač7
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
nou plochou nad 1,2 m2 na stĺpy verejného
osvetlenia ciest a miestnych komunikácií;
tabule s menšou ako uvedenou informačnou
plochou sa môžu umiestňovať na stĺpoch verejného osvetlenia, ak nezasiahnu do prejazdného profi lu pozemnej komunikácie,11
n) umiestňovať volebné a iné plagáty, letáky,
oznamy, prospekty, samolepky alebo ďalšie
materiály mimo určených plagátovacích
plôch,12
o) obmedzovať prejazdnosť miestnych komunikácií v obci zastavovaním vozidiel na miestnej komunikácii v prípade, ak nezostal voľný
aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m
pre oba smery jazdy,13
p) obmedzovať prejazdnosť miestnych komunikácií v obci státím vozidiel na miestnej komunikácii v prípade, ak nezostal voľný aspoň
jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre

každý smer jazdy,14
q) odvádzať povrchové vody zo zrážok a z topiaceho sa snehu z nehnuteľností na verejné
priestranstvo, vrátane chodníkov a komunikácií,15
r) odvádzať povrchové vody zo zrážok a z topiaceho sa snehu z nehnuteľností do verejnej
kanalizácie,16
s) vypúšťať obsah žúmp a odpadové vody z domových čistiarní odpadových vôd do verejnej
kanalizácie,17; (zneškodňovanie obsahu žúmp
organizuje obec podľa požiadaviek obyvateľov
obce,18
t) umývať motorové vozidlá a mechanizmy na
verejnom priestranstve,19
u) používať zábavnú pyrotechniku v rozpore
platnými právnymi predpismi a VZN č. 3/2016
o používaní zábavnej pyrotechniky na území
obce Cabaj - Čápor.

1 podľa § 2 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
2 podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 4; § 2 ods. 6 zákona č. 219/1996 Z. z. ...
3 podľa § 127 ods. 1 zákona č. 10/1964 Zb. Občiansky zákonník
4 podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
5 zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov; VZN obce Cabaj - Čápor č.
5/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Cabaj - Čápor
6 zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch; VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
7 § 13 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
8 § 13 písm. g) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
9 podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov; VZN č. 1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na
trhových miestach na území obce Cabaj-Čápor
10 podľa § 8 ods. 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
11 podľa § 10 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. ...
12 v súvislosti s voľbami podľa: zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov; zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona
č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a VZN č. 8/2015
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane
13 podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
14 podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. ...
15 podľa § 3 ods. 3, § 26 ods. 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami; § 2 písm. i), § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
16 podľa § 23 ods. 10 písm. d) a f, § 25 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
17 podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; § 23 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z.
z...
18 podľa § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. ...
19 podľa § 39 ods. 11 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ...

RIADKOVÁ INZERCIA
Kúpim 500 – 600 m2 stavebný pozemok v obci Cabaj-Čápor.
Info na tel. č. 0940/253 544
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Z činnosti ZO ZZP

Leto s piesňou

V júni začína obdobie výletov. Aj my sme
sa tešili na výlet do Svätého Antona a Banskej
Štiavnice, ktorý sa uskutočnil 16. júna.

Aj keď teplota vystúpila vyššie, ako sme
v tomto období zvyknutí, nič nám nebránilo
stretnúť sa 30. júna v Kultúrnom dome Čápor
na posedení Leto s piesňou. Vrátili sme sa do
minulosti a hovorili sme o prežívaní leta kedysi. Nechýbali piesne, humor a dobrá nálada.
Na záver sme ochutnali dobrý guláš, ktorý nám
navarili naše kuchárečky Irenka Kubáňová a
Jolka Brunaiová.
Sponzormi popoludnia dobrej nálady boli
pán Anton Kochan - predseda Poľovníckeho
združenia Cedron z Čápora a pán starosta Ing.
Jozef Ligač. Ďakujeme.
Výbor ZO ZZP

Prvým objektom prehliadky bol Sv. Anton,
kde sme si prezreli kaštieľ, jeho okolie a oboznámili sa s jeho históriou. Odtiaľ sme sa presunuli do ZŠ v Štiavnickej Bani, kde sa venujú
sokoliarstvu a pestovaniu rastlín. Na záver sme
navštívili banské mesto Banskú Štiavnicu.
Domov sme sa vrátili podvečer síce unavení, ale plní pekných zážitkov.

Rozlúčka s pani Máriou Gubicovou
Najbolestivejšia chvíľa v ľudskom živote je vtedy, keď sa navždy lúčime s blízkym človekom.
Pre nás to bol 11. august, keď sme sa navždy lúčili s pani Marikou a odprevádzali ju do ríše
večnej blaženosti. Marika pracovala vo výbore našej organizácie, a i napriek zdravotným
problémom bola aktívna, kreatívna, plná nápadov a plánov.
Bola ohnivkom kolektívu, vždy veselá a pripravená pomôcť.
Toto je žiaľ len minulosť. Smrť preťala jej púť života. Už nám neodpovie na otázku.
Dotĺklo jej srdce, zmĺkol jej hlas, oči zhasli. Odchádza tam, odkiaľ niet návratu.
Prítomnosť je len spomienkou na chvíle prežité v jej spoločnosti.
Lúčime sa s ňou naposledy. Nie teplým stiskom ruky, iba tichým zbohom.
Budeme na ňu spomínať, v našich srdciach zostane stále.
Marika, odpočívaj v pokoji!

Street Dance
Group
SDG je značka pouličnej tanečnej školy
alebo zoskupenia ľudí (tanečníkov), ktorí
pôsobia v tanečnej scéne dlhší čas a tak majú
skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším
generáciám rozvíjajúcej sa mládeže s chuťou
sa niečo nové naučiť.
SDG ako oficiálna tanečná značka je tu
krátko, ale lektori, ktorí v rámci tohto názvu
pôsobia, učia už niekoľko rokov. Zakladateľom
Street Dance Group je Miroslav Caban, ktorý
je organizátorom viacerých tanečných akcií
na Slovensku. Taktiež je aj tanečník a lektor
v Street Dance Group. Ako už názov napovedá
tanečných štýlov je možné naučiť sa viacero.
Od základov breakdance, hip-hop, RnB,

House, Hype, popin, lockin, Krump, c-walk a
mnoho iných. Okrem toho sa členovia (mládež)
zúčastňujú na rôznych veľkých, ale aj malých,
akciách ako aj benefíciách. U nás sa dá naučiť
aj spoločenským alebo latino tancom. Taktiež
SDG v spolupráci s inými organizáciami
organizujeme aj tanečné súťaže medzi
tanečníkmi ako aj tanečné JAMy, či talentové
súťaže pre mládež.
-M.C.9
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Maľovanie na asfalt

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Uvítanie
detí do života
Veľmi peknou a milou tradíciou sa v
našej obci stalo uvítanie detí do života.
Túto milú slávnosť pripravuje ZPOZ v
spolupráci s obecným úradom. Zídu sa tu
detičky samozrejme v spoločnosti svojich
rodičov, ktorí plní očakávania prinesú prvýkrát na pôdu OcÚ svoje ratolesti.

P

rvá prázdninová sobota
v obci už tradične patrí
deťom a maľovaniu. Maľujeme
na asfalt.
Ani horúce počasie neodradilo ,,umelcov“, ktorí sa začali
schádzať pred štvrtou hodinou
pri kultúrnom dome. A tak sme
im pripravili s ,,kvetinkami“
priestor, kde začali vznikať rôzne
rozprávkové, sci-fi a iné postavičky. Deťom sme pripravili aj
pitný režim, pretože bez toho by
sa nedalo tvoriť. A keďže nemaľujeme na čas ani na výhru, každý
bol víťaz a dostal diplom a sladkú odmenu. Rozchádzali sme sa
domov s pocitom pekne stráveného sobotného popoludnia.
Na záver sme sa odfotili a
povedali si – dovidenia o rok.
Do rána síce dážď zmazal všetky maľby, ale nám ostali pekné
spomienky.
-IB10

V úvode sa predstavia krátkym
programom deti z MŠ Čápor a svojim
budúcim kamarátom prednesú básničky,
pesničky a takto ich privítajú medzi nami.
Potom sa rodičom prihovorí p. starosta Ing.
Jozef Ligač, ktorý svojim prejavom deti víta
ako našich budúcich občiankov. Detičky, tie
to zatiaľ nevnímajú, aj keď niekedy sa svojim
plačom ozvú, a tak sa pripomenú, že aj oni sú
tu. Tentokrát sme na pôde OcÚ privítali 23 detí,
z toho 16 chlapcov a 7 dievčat.
Dňa 16. 6. 2016 to bola o to väčšia radosť,
lebo sme tu privítali aj dvoje dvojičiek chlapcov
- Samka a Filipka Orlíčkových a Maroška a
Damianka Lehoťákových. Pani matrikárka Andrejka Korgová predstavila pánovi starostovi
rodičov a ich deti, a kým sa rodičia podpísali
do pamätnej knihy, ich ratolesti si zatiaľ poležali v kolíske, kde ich pohojdali deti z MŠ. Pán
starosta ich ešte obdaroval milým darčekom, a
slávnosť sa skončila fotením.
Rodičom prajeme veľa radosti ale aj trpezlivosti pri výchove detí, a deťom veľa detskej
radosti.
-IB11
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Jubilanti
Mons. Ľudovít Baláži

„Ste mostom, ktorý spája človeka s človekom. Skrze Božiu milosť a jeho milosrdenstvo
privádzate ľudí k Bohu, učíte ich chápať a konať dobro. A nemusíte už ani veľa hovoriť, stačí,
že ste.“

Prajeme Vám, otec Lajko, aby ste svoj zrak
neustále upierali na Ježiša, stále viac sa mu
pripodobňovali, a tak múdrosť Božiu obsiahli.
O Jóbovi sa píše, že po „skúške žil pokojným
životom ešte 140 rokov a uzrel svoje deti a deti
svojich detí až do štvrtého pokolenia. A zomrel
Jób starý a sýty svojich dní“ (Jób 42,17). Prajeme
Vám zažiť práve takúto sýtosť.
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„Život je boj
a my v ňom.“

Naozaj stačí, že môžeme vidieť Vás, Vašu
pokoru a úctu s akou kľakáte pred bohostánkom, Váš úsmev akým vítate každého človeka,
Vaše pohladenia. Vďaka za Vašu ľudskosť a slová: „Mám Vás rád, mám Vás všetkých rád.“
Treba nám chváliť Boha, že nám poslal človeka, ktorý nám je soľou a svetlom, v ktorom
sa snúbi ľudské s Božím, ktorý nás vedie po
ceste smerujúcej k Bohu.
V žalme 90 sa píše:
„Vek nášho žitia je sedemdesiat, ak sme pri
sile osemdesiat. A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca“.

Byť služobníkom Najvyššieho 70 rokov.
Slúžiť mu celým svojím srdcom, celou svojou
dušou, celou svojou mysľou. Sedemdesiat rokov
kňazstva – čím je rokov viac, tým intenzívnejšie si človek uvedomuje, že putovanie v Bohu a
s Ním je tou najjednoduchšou a zároveň najkrajšou cestou v živote. Je radostná ak vidí, že
ľud jemu zverený kráča spolu s ním a pomáha
mu svojimi modlitbami a obetami.
Kňaz nie je človek postavený na piedestál.
Je jedným z mnohých. Dokonca jeden z nás:
obyčajných Cabaj-Čáporanov - práve takého si
pred 96 rokmi Boh vyvolil, a on to svojím sľubom sviatostného kňazstva potvrdil 29.6.1946
v Nitre, keď bol ordinovaný za kňaza – Mons.
Ľudovít Baláži. Náš monsignor, duchovný
starý otec alebo i otec Lajko. Jeho kňazský
život bol veľmi pestrý, plodný, naplnený poslušnosťou, radosťou i bolesťou a smútkom,
(jeho vyznania a spomienky si môžete prečítať
na našej farskej stránke: wwwcabajcapor.fara.sk).
V homílii pri ďakovnej svätej omši sa mu
prihovoril dp. Stanislav Šípoš slovami:
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dp. Stanislav Šípoš

Gratuláciu pre jubilantku začíname jej vetou, ktorú predniesla v deň svojich narodenín
s plnou vážnosťou ako pravdu, ktorá je výsledkom jej 90-ročných životných skúseností.

Pani Štefánia Kellnerová z Čápora sa v
kruhu svojich najbližších dožila krásneho životného jubilea. S blahoželaním v mene obce
sme ju navštívili a popriali veľa zdravia a ďalších krokov k 95 a potom ďalej k 100.
Ďakujeme jej za milé privítanie a nefalšované prekvapenie v jej očiach...
-ak-

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:

Vivien Trebichalská

Marek Orlíček
Tobiáš Florek
Nela Ligačová
Mia Gubiš
Nina Sára Mičúchová
Simon Štefan Andrášik

Opustili nás:
Júlia Balážová rod. Uhrová
vo veku 90 rokov
Jolana Lechmanová
rod. Fúsková

vo veku 81 rokov
František Olšák
vo veku 77 rokov
Mária Gubicová
rod. Líšková
vo veku 62 rokov
Peter Kasala
vo veku 41 rokov

Aj správca našej farnosti dp. Stanislav Šípoš si pripomína svoje životné jubileum - 60 rokov. Dňa 11.8.1956 uzrel svetlo sveta a i o ňom
možno povedať, že už vtedy si ho Boh vybral
spomedzi mnohých.
Chceme mu popriať, aby hľadal a nachádzal múdrosť u svojho Spasiteľa, a tak dostal
mnoho pokoja pre seba. Aby bol obetavým,
oddaným a ľudským pastierom svojho ľudu,
miloval ho a rád mu v Bohu slúžil, aby sa stával
človekom dokonalejším, pripraveným na každé
Božie dobré dielo. Boh sa vo svojej dobrote prevýšiť nedá a odmení ho všetkým, čo potrebuje.
My mu chceme v jeho úsilí pomáhať, modliť sa
spolu s ním, aby náš vzájomný spoločný život
bol obojstranne obohacujúci .
Nech Vás požehnáva Pán, nech Vás ochraňuje Pán, nech obráti k Vám svoj zrak a nech je
milostivý k nám.
-HP13
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Skautský
tábor RAKŠA
2016
Na konci júla, nabalení s veľkými
taškami a ruksakmi, sme sa vydali do
tábora. Miesto tábora meníme každý rok.
Tentoraz sme si našli miesto až na strednom
Slovensku, pri dedinke Rakša, na skok od kúpeľného mesta Turčianske Teplice.

zdravé stravovanie a ako prežiť. Všetky aktivity sa deťom páčili, ale najviac asi rúbanie sekerkou, samozrejme pod dohľadom dospelého.

Grécki bohovia slabnú
Len čo sa deti zabývali a preskúmali okolie,
hneď zistili aká je tohtoročná táborová téma.
Tabuľky s nápismi AKROPOLA, potok STYX a
iné im hovorili, že sú v starobylom Grécku. Už
v ten večer ich na Olympe čakali bohovia Zeus,
Poseidon, Hádes, Apolón, Hermes a Héra ktorí
deťom povedali, že sú stále slabší a potrebujú
ich pomoc.

Grécke dejiny a mytológia

Bál princezien
a princov
v Detskom kútiku
Žabky
Na začiatku prázdnin sme ani my v detskom kútiku nelenili a začali sme ich Bálom
princezien a princov.
Dievčence sa zmenili na hotové princezné,
z chlapcov sa stali praví rytieri, ktorí dostali aj
balónový meč. Po splnení úloh, vyslobodení
princeznej, detičky pomohli Popoluške triediť
šošovicu a fazuľu. (Tým sme rozvíjali jemnú
motoriku). Pomohli nájsť aj stratený poklad,
za ktorý ich kráľovná sladko odmenila. Veselo
nám bolo pri tancovaní s mackom, vyslobodili sme kozu rohatú, pomohli dedkovi ťahať
repku. Celkom vysilení sme sa usadili a svoje
pocity a zážitky dali na papier. Veríme, že
detičky budú s radosťou spomínať. S prázdni14

nami sme sa rozlúčili „rozprávkovo“ - posledný
augustový týždeň.
Tešíme sa na vás. Príďte medzi nás každú
stredu do zasadačky Obecného úradu Cabaj-Čápor od 15,00 do 17,00 hod.
–ZP-

Deti boli rozdelené do niekoľkých menších
tímov, ktoré navzájom súťažili v celotáborovej
hre. V rámci nej sa zúčastnili olympijských
hier, nacvičili si grécke divadlo, naháňali minotaura, či pripravili obeť pre bohov.

Workshopy doma zakázané?
V jedno dopoludnie boli pre všetkých pripravené workshopy: rúbanie dreva, výroba mydla,

Z otroka polobohom
V priebehu tábora si deti uvedomili, aké boli
rozdiely v spoločenskom postavení otroka,
cudzinca, slobodného občana a vzdelaného
človeka. Svojou šikovnosťou postupovali v
tomto spoločenskom rebríčku. Na konci tábora
všetci dostali za splnené úlohy od bohov veľký
dar, božský náramok, ktorý z nich urobil polobohov.

Krásna ale daždivá Rakša
Miesto tábora bolo v krásnom
prostredí s takmer nedotknutou prírodou v Národnom parku
Veľká Fatra. Škoda len, že počasie nám veľmi neprialo. Napriek
tomu ak sa niekoho, kto tam bol
spýtate, ako bolo, určite vám povie, že super. Tak preto verím, že
sa na tábore uvidíme aj o rok.
Viac z tábora môžete vidieť na našej webke:
www.alfyaomegy.sk/fotogaleria

Roman Molnár
vedúci skautského oddielu
Alfy a Omegy
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Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE

Nový
školský rok

Školský rok1954/1955 – škola mala 12 tried a
395 žiakov.
Každý rok na škole prebiehalo školské sporenie,
žiaci sa zapájali do rôznych krúžkov, súťaží,
skrášľovania dediny...pionierska organizácia
zahrala divadlo Soľ nad zlato. V tomto šk. roku
sa začalo s výstavbou novej školskej budovy.
S príchodom nového školského roku sme si 19. augusta 1955 sa položil základný kameň
dovolili trošku sa pohrabať v archíve p. Julin- novej školskej budovy a dňa 30. júla 1956 bola
ky Brezinskej, a s jej dovolením vyberáme zo stavba ukončená.
školskej kroniky niekoľko zaujímavostí:
Školský rok 1957/1958 - dňa 9. mája 1958 sa
slávnostne do užívania odovzdala nová školŠkolstvo v Cabaji:
ská budova. Rodičia, žiaci i učitelia sa ochotne
Školský rok 1948/1949 – 1. marca 1949 – zria- zúčastňovali na brigádach pri úprave okolia
dená Stredná škola v Cabaji. Učilo sa v dvoch školy. Dňa 15. mája 1958 sa v novej škole zatriedach. Riaditeľom sa stal Štefan Petrek, čalo vyučovať.
učitelia Anton Mariš, Božena Štúrová a Edita Školský rok 1958/1959 – žiaci sa zúčastnili
Blatnická-Ďurinková.
zberu rumančeka, papriky, odstraňovaní
22. mája 1949 – škola slávnostne otvorená.
pásavky zemiakovej, okolo školy vysádzali
Školský rok 1952/1953 – 215 žiakov sa učilo kvetinové záhony, okrasné stromy a upravili
v prenajatej budove Ľ. Leskovského a vo vlast- školské ihrisko.
nej budove. Riaditeľom bol Rudolf Blatnický. V Dňa 6. 6. 1959 sa 35 žiakov zúčastnilo okresnej
tomto roku 10. a 14. 6 sa na škole konali záve- spartakiády pod vedením Kasalu a Sládečka.
rečné skúšky IV. triedy. Z počtu 39 žiakov bolo Spartakiáda sa cvičila na skladbu ,,Pohádka
11 vyznamenaných.
o Honcovi.“ Cvičilo 64 cvičencov z 1. a 2. ročníka.
Školský rok 1960/1961 – prvýkrát v dejinách školstva štát
poskytol všetky učebnice a učebné pomôcky žiakom všeobecnovzdelávacích a odborných škôl
zdarma. Učitelia tak v dňoch 25.
8. – 31. 8. 1960 ich s radosťou prichystávali pre každého žiaka.
Školský rok 1962/1963 – ZRPŠ
zakúpilo pletivo, ohradil sa areál školy, žiaci si zriadili školský
pozemok, ktorí si sami vyčistili,
pestovali viac druhov plodín.
Šk. rok. 1952/1953
Žiaci 6. a 9. roč. sa zúčastnili
- pani učiteľka Kočišová a riaditeľ Valent (ZŠ Čápor)
poľnohospodárskych prác na
miestnom JRD a ŠM. Každú
stredu a nedeľu predpoludním
sa žiaci pod vedením Vladimíra
Jančušku zúčastňovali televíznych programov.
Školský rok 1964/1965 – medzi
vydarenými akciami bolo 100
jarných km, zber liečivých rastlín, zber papiera a železa, skrášľovanie okolia školy.
Pri oslavách MDD boli usporiadané cyklistické preteky na
28 km. Víťazi boli odmenení
vecnými cenami. Na 1. mieste sa
Riaditeľ Mravík s manželkou (ZŠ Čápor)
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umiestnil J. Zákopčan, na 2. mieste S.
Buch a na 3. mieste Gabriel Korgo.
Školský rok 1967/1968 – riaditeľom
školy R. Blatnický a zástupca Vladimír Jančuška.
V tomto šk. roku prešla ZDŠ v Cabaji
na 11-dňový pracovný cyklus s voľnou
sobotou.
Školský rok 1968/1969 – na škole
prvýkrát zavedený 5-dňový vyučovací
Stretávka po 25 r. zľava: Edita Blatnická, Rutýždeň. Na škole ako po iné roky sa vydolf Blatnický (riaditeľ školy), Zita Brunaiová,
učovali aj nepovinné predmety – príVladimír Jančuška (zástupca školy).
rodopis, kurz varenia, zborový spev,
športové hry, jazyk nemecký.
roku 1816 Michal Kašický. V roku 1828 bol
V 5. roč. sa vyučovali poloodborným spôsoučiteľom Štefan Ligač. Súčasne s Ligačom pôbom predmety jazyk ruský, telesná a hudobná
sobil na čáporskej škole ako inštruktor Talian
výchova.
Anton Solari. Ďalšími riaditeľmi boli Ľudovít
Školský rok 1970/1971 – súťaži jednotlivcov
Kočiš, Ján Mravík, Valent, Jozef Škriniar, Jozef
v ľahkej atletike sa najlepšie umiestnili M.
Gašparík.
Bíro – trojnásobný majster okresu (guľa, oštep,
V Čápore 1. septembra 1962 bola slávnostne
disk), Ľ. Žember, D. Vašš, S. Cintula, R. Orlíček,
otvorená nová základná škola. Riaditeľom sa
V. Repková. V zbere liečivých rastlín žiaci nastal Mravík. (viď ilustračné foto).
zbierali 51 kg žihľavy a agátu.
Školský rok 1993/1994 – bola zriadená v ZŠ
Školský rok 1972/1973 – dramatický krúžok
Čápor izba Jána Domastu, podaná žiadosť vepod vedením učiteľky Čanakyovej a Mičinovej
denia školy o udelenie titulu ,,Základná škola
odohral divadelnú hru „O princeznej, ktorá sa
Jána Domastu.“
nevedela hrať...“
Školský rok 1995/1996 - dňa 22. septembra
Školský rok 1973/1974 – organizovali sa rôzne
1995 bol základnej škole prepožičaný čestný
besedy s milicionármi, príslušníkmi armády.
názov ,,Základná škola Jána Domastu“.
V obvodnom kole v prednese poézie a prózy
To bol len krátky prierez školskou kronikou.
žiačka H. Mráziková obsadila 2. miesto a Milada Kukučková 3. miesto.
V nadchádzajúcom školskom roku prajeme učiteľom dobrých žiakov, žiakom dobrých
Školstvo v Čápore:
učiteľov a veľa úspechov v získavaní nových
Prvým čáporským učiteľom v roku 1798 bol
vedomostí.
Ján Chrenko. Druhým známym učiteľom v

Redakčná rada

Horný rad:
Blažej Domček,
Anna Opoldová,
Eva Buchová, Štefan
Miller, Helena
Mičinová, Oľga
Pulzová, Vladimír
Jančuška
Dolný rad:
Anna Beneová,
Edita Blatnická,
Zuzana Gáliková,
Terézia Merheimová,
Mária Palatická,
Eva Jančová, Anna
Čambalová, Eva
Čanakyová
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Autoškola PANTER
Jazdíme zodpovedne!

ÿo je prioritou praktickej jazdy?

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

Posledná
možnosř

za STARÚ
CENU!

INFOLINKA: 0905 554 888
Príhlásiř sa môžete telefonicky alebo osobne na adrese :

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

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
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