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K jeseni patrí aj Pamiatka zosnulých. Cintoríny si
vyzdobíme pestrofarebnými kvetmi a sviečkami. Spomíname na našich najbližších. My sme si spomenuli básňou
Milana Rúfusa.
Blížia sa Vianoce. Tak už prinášame vianočné pozvánky pre najmenšie deti na stretnutie s Mikulášom, ale aj
vianočnú dedinu, ktorá sa už stala u nás tradíciou. Stretneme sa tu s priateľmi a trošku sa zastavíme v predvianočnom zhone, aby sme si pozreli kultúrny program, v ktorom
si isto každý nájde to svoje.
Prajem Vám ešte peknú slnečnú jeseň, bez dažďov
a ranných hmiel, aj keď aj tie patria k jeseni. Pri dobrom
čajíku alebo kávičke si prečítajte, čo sa udialo a čo sa
chystá u nás, a nechajte sa pozvať na ďalšie pripravované
akcie.

Iveta Ballayová
šéfredaktorka

K pamiatke zosnulých
Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla
zlomené
ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý
predložiť
to svoje malé sólo.
To nasnívané, čo len
chcelo byť,
i to, čo ozaj bolo.
Stvoril som svet, vstúpi
nám do reči
Boh, nie tak aby slúžil
naplňovaniu túžob
človečích.
no aby človek túžil.
Ak pridával som ohňa
do rany,
nebol som vo vás krutý,

Šťastie je v jeho
dosahovaní,
nie v jeho dosiahnutí.
Až rozspieva sa svetu
dokorán,
prihlasno vaša duša,
napomeňte ju ticho,
že jej pán
aj šťastím ju len skúša.
Dar života kto z neho
vezme diel,
raz mi ho musí vrátiť.
A ostane mu nie,
čo nevedel,
ale čo vedel stratiť.
zlomené krídla...?
práve zlomené
sú žehnávané Bohom.
budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam mnoho.
Milan Rúfus

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania ,
keďže toto číslo obecných
novín je predposledným číslom v tomto roku, tak dnes
hodnotenie posledných uplynulých týždňov vynechám
a vrátim sa k nemu až pred
koncom roka, keď budeme
bilancovať celý rok 2016.
Dovoľte mi však malé zamyslenie - možno je to dobou, ktorú žijeme, ale
mám pocit, že sa jeden druhému, sused – susedovi odcudzujeme a vzďaľujeme. Vysoké ploty,
betónové a kamenné múry, nie sú ani zďaleka
jediným čo oddeľuje susedov. Nezáujem, závisť,
zloba a nevraživosť nahrádzajú dobroprajnosť,
ústretovosť, dôveru a vzájomnú úctu vlastnosti
ľudí, ktoré dlhé roky boli základom dobrých
susedských vzťahov.
Zhoršujúce sa medziľudské vzťahy sú zrejme celospoločenským problémom a prejavujú
sa aj v menších komunitách, našu obec nevynímajúc. Z roka na rok nám v obci pribúdajú
susedské spory. Mnohé z nich majú korene
ešte v dávnej minulosti a tiahnu sa životmi,
dlhoročných susedov, už niekoľkých generácií.
Iné sú zasa podmienené zmenami. Niekedy
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náhlymi, inokedy postupnými, lebo jedna zo
zúčastnených strán ich jednoducho nechce
prijať a nedokáže sa s nimi vyrovnať. ...raz sú
to konáre susedovho stromu nad mojou záhradou, inokedy rozrastajúci sa živý plot, potom
nevhodné parkovanie auta, či stekajúca voda
zo susedovho dvora, alebo aj nahlas pustené
rádio...
Keďže vzájomná a slušná dohoda sa medzi
nami už takmer „nenosí“ a ustúpiť nechce
nikto, „veď každý má svoju pravdu“, hromadia
sa nám na úrade, čoraz častejšie podania o neprávostiach, ktoré „pácha“ sused na susedovi.
Môžem Vás ubezpečiť, že každému takémuto podaniu venujeme potrebnú pozornosť
a zásadne rešpektujeme všetky náležitosti
správneho konania, nevynímajúc nestrannosť.
Vždy je našou snahou a v podstatnej väčšine týchto prípadov ani nemáme inú možnosť,
len postupne a trpezlivo vysvetľovať a pokúšať
sa obrúsiť „ostré hrany sporu“ a dosiahnuť
zmier medzi dotknutými stranami. Žiaľ nie
vždy sa to podarí, ale zakaždým nás poteší, keď
aj naším, hoci len zanedbateľným pričinením,
si susedia dokážu, opäť nájsť k sebe cestu,
vzájomnú dôveru, alebo aspoň kúsok rešpektu,
slušnosti, tolerantnosti a veríme, že aj úcty...

Jozef Ligač
starosta obce

Informácie zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
obce Cabaj-Čápor
Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“)
rokovalo v období september - október 2016
dva razy. Z obsahu prijatých uznesení:
Zasadnutie OZ 5. septembra 2016
OZ potvrdilo svoje stanovisko z uznesenia č.
95/2016 k žiadosti o vrátenie (odkúpenie) parcely č. 666/75 k. ú. Cabaj,
OZ schválilo predĺženie nájomnej zmluvy
na užívanie obecného pozemku v kat. území
Čápor, parc. č. 1960/2 o výmere 700 m2 za
účelom prevádzkovania výkupu druhotných
surovín na obdobie od 1. januára 2017 do 31.
decembra 2017,
OZ odložilo žiadosť p. Mareka Rábeka o súhlas
na zber a výkup starého odpadového papiera a
zároveň odporučilo starostovi obce vypracovať
k žiadosti p. Mareka Rábeka o súhlas na zber a
výkup starého odpadového papiera odborné
stanovisko a to predložiť na najbližšom zasadnutí OZ poslancom OZ,
OZ odložilo žiadosť VDReal s.r.o. o začlenenie
parcely 871/5 v k. ú. Cabaj do územného plánu
IBV a zároveň odporučilo starostovi obce pripraviť k žiadosti VDReal odborné stanovisko,
OZ schválilo mimoriadnu dotáciu z rozpočtu
obce pre Futbalový klub FC Cabaj – Čápor vo
výške 500 €,
OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Cabaj – Čápor na II. polrok
2016,
OZ vzalo na vedomie: a) Monitorovaciu správu k plneniu rozpočtu obce Cabaj – Čápor k 30.
júnu 2016; b) Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Cabaj – Čápor k monitorovacej správe
podľa písm. a) tohto uznesenia OZ,
OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
obce Cabaj – Čápor č. 7/2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce Cabaj – Čápor,
OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
obce Cabaj – Čápor č. 8/2016 o hospodárení s
majetkom obce Cabaj – Čápor,
OZ schválilo zmluvu o nájme priestorov v
Kultúrnom dome Čápor pre Miroslava Cabana
HIP-HOP-NITRA s účinnosťou od 20. 9. 2016,
OZ schválilo Zámer na nájom konzol stĺpov
obecného rozhlasu za účelom poskytovania
služieb optického internetového pripojenia pre
občanov v obci Cabaj – Čápor; poverilo
starostu obce a Komisiu fi nančnú, správy majetku a verejného obstarávania pripraviť pod-

mienky obchodnej verejnej súťaže na nájom
konzol stĺpov obecného rozhlasu; poverilo starostu obce predložiť OZ podmienky obchodnej
verejnej súťaže,
OZ schválilo úpravu rozpočtu obce Cabaj
– Čápor na rok 2016.
Zasadnutie OZ 24. 10. 2016
OZ zrušilo uznesenie č. 148/2016 zo dňa
5.09.2016, v ktorom OZ v Cabaji – Čápore
schválilo Zmluvu o nájme priestorov v Kultúrnom dome Čápor pre Miroslava Cabana HIP-HOP-NITRA, a to z dôvodu jej nepodpísania
žiadateľom,
OZ schválilo 3 administratívne opravy vo všeobecne záväzných nariadeniach obce,
OZ schválilo zámer prevodu majetku obce nehnuteľnosti v kat. území Cabaj - orná pôda
o výmere 7 m2 priamym predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8
písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v prospech Ing. Lucie Mrázikovej a zriadenie
vecného bremena k prevádzanej nehnuteľnosti,
OZ schválilo zámer na prenechanie majetku
obce v kat. území Cabaj - orná pôda o výmere
6052 m2 priamym nájmom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre
p. Jána Jendrejčáka na dobu od 1.1.2017 do
31.12.2021,
OZ neschválilo prevádzkovanie zberu a výkupu starého odpadového papiera p. Marekom
Rábekom na obecnom pozemku; OZ odporučilo starostovi obce vypracovať dodatok č. 1
k zmluve č. 8/2010 za účelom prevádzkovania
zberu a výkupu starého odpadového papiera p.
Marekom Rábekom,
OZ vzalo na vedomie žiadosť VDReal s. r. o.
o začlenenie parcely 871/5 v k. ú. Cabaj do
územného plánu IBV; OZ odporučilo žiadosť
VDReal s. r. o. zaradiť do aktualizácie Územného plánu obce Cabaj – Čápor v budúcom
kalendárnom roku,
OZ vzalo na vedomie ukončenie nájomnej
zmluvy č.12/2014 zo dňa 7.11.2014 k 31.10.2016,
OZ schválilo pridelenie 3-izbového nájomného
bytu „F“ v bytovom dome číslo súpisné 1468 p.
Martine Nógli a Viktorovi Nóglimu na dobu od
1.11.2016 do 31.10.2017,
OZ schválilo pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 20 vo vchode č. 3 obytného domu
číslo súpisné 1498 p. Kataríne Čaládyovej na
dobu od 1.11.2016 do 31.10.2017,
OZ schválilo bezplatný prenájom priestorov
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Kultúrneho domu Cabaj - Čápor Združeniu rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor, Cabaj – Čápor 1085 za účelom usporiadania „Katarínskej
zábavy“ na deň 18.11.2016,
OZ schválilo zámer na prenechanie majetku
obce v kat. území Čápor - rodinný dom č. s.
1017, nachádzajúceho sa na parcele č. 428/1,
parcely registra „C“: parc. č. 428/1, parc. č. 752/
74, parc. č. 425/1 priamym nájmom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí pre p. Annu Bužíkovú a p. Igora Horvátha
na dobu od 1.1.2017 do 31.12.2017,
OZ vzalo na vedomie vyjadrenie p. Štefánie
Milkovičovej k projektovej dokumentácii „Vodovodná a kanalizačná prípojka pre pôvodných obyvateľov Nového Cabaja“; zároveň OZ
odporúča starostovi obce vyčísliť predbežné
náklady na vybudovanie cestnej komunikácie
v zmysle predmetnej žiadosti; OZ nesúhlasí s
prevodom majetku - pozemku parc. č. 871/235
k. ú. Cabaj - do vlastníctva obce,
OZ schválilo zámer na prenechanie majetku
obce v kat. území Cabaj - zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 40 m2 priamym nájmom z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre p. Ladislava Lenčéša, „Zmrzlina
u Lenčéša“ na dobu od 1.1.2017 do 31.12.2021,
OZ schválilo zámer na prenechanie majetku
obce v kat. území Cabaj - zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 110 m2 priamym nájmom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o

majetku obcí pre p. Dušana Líšku na dobu od
1.1.2017 do 31.12.2021,
OZ menovalo Komisiu na posudzovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017,
OZ schválilo Zámer (bez prílohy č. 1) na nájom
pozemkov obce v kat. území obce Cabaj obchodnou verejnou súťažou (ďalej len „OVS“);
OZ schválilo podmienky OVS na návrh zmluvy na nájom pozemkov; OZ poverilo starostu
obce organizačným zabezpečením realizácie
OVS; OZ menovalo komisiu na vyhodnotenie
návrhov OVS,
OZ schválilo podmienky OVS na predkladanie
návrhov k uzavretiu zmluvy o nájme konzol stĺpov obecného rozhlasu za účelom poskytovania služieb optického internetového pripojenia
pre občanov v obci Cabaj – Čápor; OZ poverilo
starostu obce organizačným zabezpečením
realizácie OVS; OZ menovalo komisiu na vyhodnotenie návrhov OVS,
OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
obce Cabaj – Čápor č. 10/2016 o vyhlásení
záväzných častí územného plánu obce Cabaj
– Čápor zmeny a doplnky č. 2,
OZ schválilo a) Zmluvu o dielo na stavbu opravy komunikácií Cabaj – Čápor; b) Zmluvu
o dielo – odstránenie čiernych skládok v obci
Cabaj – Čápor,
OZ vzalo na vedomie návrh zápisu do kroniky
obce; OZ poverilo starostu obce zabezpečiť
konečný návrh zápisu do kroniky obce a tento
návrh predložiť na schválenie OZ

Niečo o daniach ...

spoluvlastníctva manželov priznanie k dani z
nehnuteľnosti podáva len jeden z nich.
Tlačivo na daňové priznanie k dani z
nehnuteľnosti je uverejnené na webovom
sídle obce, je aj na stránke ministerstva
fi nancií
(https://www.finance.gov.sk/
Default.aspx?CatID=8698) alebo si ho môžete
vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Vážení občania, dovoľte mi, aby som sa
vám prihovorila aj v tomto čísle obecných
novín a pripomenula vám čoskoro aktuálnu
tému daní z nehnuteľností.
Ak niekto počas tohto roka kúpil alebo
predal nehnuteľnosť (pozemok, dom, byt)
alebo psa, je potrebné podať na obecnom
úrade daňové priznanie na rok 2017 a to do
31. januára 2017. Ak niekto nehnuteľnosť
zdedil, je povinný podať priznanie k dani z
nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti.
Ak je viac spoluvlastníkov nehnuteľnosti,
môžu sa dohodnúť, že priznanie podá ich zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. V prípade bezpodielového
6

Ján Slíž
zástupca starostu obce

Na záver vás chcem ešte upozorniť, že
k priznaniu dane z nehnuteľnosti treba priložiť kópiu listu vlastníctva (stačí aj informatívny výpis z katasterportálu), pri dedičstve
treba predložiť osvedčenie o dedičstve, pri
stavebnom pozemku - právoplatné stavebné
povolenie a pri kolaudácii právoplatné kolaudačné rozhodnutie, príp. geometrický plán.

Ing. Marta Dolníková
referát daní a poplatkov

Vážení spoluobčania ,
v tomto čísle obecných novín uvádzame
ďalší výpis zo Všeobecne záväzného nariadenie obce Cabaj – Čápor č. 6/2016 o verejnom
poriadku v obci; týka sa používania pyrotechnických výrobkov.
Bližšie informácie k tejto téme sú rozpracované vo Všeobecne záväznom nariadení
obce Cabaj-Čápor číslo 3/2016 o používaní
zábavnej pyrotechniky na území obce Cabaj
– Čápor z 9. mája 2016.

Ján Slíž
zástupca starostu obce

Výpis z VZN č. 6/2016
Čl. 8

Používanie zábavnej pyrotechniky
na území obce1
1) Na území obce je povolené používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1
bez písomného súhlasu obce od 24. decembra
do 1. januára nasledujúceho kalendárneho
roku2, pričom:
a) zábavná pyrotechnika
kategórie F1 je zábavná pyrotechnika, ktorá
predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má
zanedbateľnú hladinu hluku a ktorú možno
používať v obmedzených priestoroch vrátane
zábavnej pyrotechniky, ktorú možno používať
vo vnútri obytných budov,
kategórie F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá
predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku
hladinu hluku a ktorú možno používať vonku v
obmedzených priestoroch,
kategórie F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá
predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo,
ktorá je určená na používanie vonku na veľ-

1 VZN obce Cabaj – Čápor č. 3/2016 o používaní
zábavnej pyrotechniky na území obce Cabaj
- Čápor
2 podľa § 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a § 4 ods.
2 Nariadenia vlády SR č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu
3 podľa § 9 ods. 5 Vyhlášky SBÚ č. 536/1991 Zb. o
pyrotechnických výrobkoch

kých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
kategórie F4 je zábavná pyrotechnika, ktorá
predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú
môžu používať len odborne spôsobilé osoby a
ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské
zdravie,
b) scénická pyrotechnika
kategórie T1 je pyrotechnický výrobok určený
na používanie na javisku, ktorý predstavuje
nízke nebezpečenstvo,
c) iné pyrotechnické výrobky
kategórie P1 sú pyrotechnické výrobky iné ako
zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo.
2) pyrotechnické predmety na zábavné účely
(F2 a F3) sa na území obce nesmú používať najmä v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti
kostolov, zdravotníckych zariadení, detských
zariadení, škôl, parkov, ihrísk a pri športových
podujatiach.3
3) Vykonanie ohňostrojných prác na území
obce (ide o použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F4) je možné iba s písomným súhlasom
obce a na základe povolenia vydaného obvodným banským úradom. Spôsob povoľovania
ohňostrojných prác je uvedený v nariadení
obce.4
4)Výnimky v termínoch používania zábavnej
pyrotechniky udeľuje starosta obce na základe
písomnej žiadosti podľa Čl. 4 a Čl. 6 VZN č.
3/2016.
5) Po udelení predmetnej výnimky je obec
povinná zabezpečiť zverejnenie informácie o
dátume, mieste a čase použitia pyrotechnických výrobkov alebo vykonania ohňostrojných
prác - v miestnom rozhlase a na web-sídle obce
Cabaj – Čápor a to minimálne jeden deň pred
ako aj v deň konania takejto činnosti.
6) Na území obce – na trhových miestach je zakázané predávať zábavnú pyrotechniku.5

4 podľa Čl. 4 VZN obce Cabaj - Čápor č. 3/2016 o
používaní zábavnej pyrotechniky na území obce
Cabaj - Čápor
5 podľa § 6 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)
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ČO NOVÉHO v ZŠ CABAJ?

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

VÝZVA

k neznečisťovaniu miestnych
pozemných komunikácií
Vážení spoluobčania,
v súvislosti s používaním miestnych pozemných komunikácií vyzývame všetkých
účastníkov cestnej premávky1 k rešpektovaniu
pravidiel bezpečnosti, podmienenej aj zjazdnosťou ciest.
Výzva sa týka najmä majiteľov a prevádzkovateľov poľnohospodárskych a lesných strojov,
stavebných strojov a nákladných vozidiel; výzva sa okrem iných týka aj osôb, ktoré svojimi
dopravnými prostriedkami alebo prepravnými
zariadeniami a strojmi vychádzajú z priľah-

lých poľných a lesných ciest, trávnatých plôch
a polí na miestne pozemné komunikácie.
Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré
spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil,
bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu
uviesť do pôvodného stavu; ak sa tak nestane,
je povinný uhradiť správcovi komunikácie
náklady spojené s odstránením znečistenia a s
uvedením komunikácie do pôvodného stavu.2
Upozorňujeme, že za znečistenie alebo
poškodenie miestnej pozemnej komunikácie,
ktorá spôsobí alebo môže spôsobiť chybu v jej
zjazdnosti alebo v schodnosti, obec v rozsahu
svojej pôsobnosti uloží právnickej osobe alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 33 190 €.3 Fyzickej osobe možno za vyššie
uvedené uložiť pokutu do 330 €.4

1§ 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2§ 9 ods. 5) zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon
3podľa § 22a pís. c) zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon
4podľa § 22c písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon; Čl. 10 ods. 6 VZN č. 6/2016 o verejnom poriadku v
obci

VÝZVA

k likvidovaniu vody z
atmosférických zrážok a z
topiaceho sa snehu na vlastnej
nehnuteľnosti
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, aby ste
vhodnými technickými, stavebnými a terénnymi opatreniami: zabezpečili na vlastnej
nehnuteľnosti (stavba pevne spojená so zemou,
pozemok, pole, lesná pôda, atď.) likvidáciu
vody z atmosférických zrážok, spadnutej na
Vašu nehnuteľnosť a strechu stavby;3 to isté sa
týka aj vody z topiaceho sa snehu;

- zamedzili zmývaniu pôdy, zvyškov vegetácie
a naplavenín z Vašich nehnuteľností na ďalšie
pozemky, vrátane verejných priestranstiev,
chodníkov a pozemných komunikácií,
- spolupracovali s obcou na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom území obce, najmä preventívnych opatrení, ktoré podporujú prirodzenú
akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných,
zmenšujú maximálny prietok povodne alebo
chránia intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom z nehnuteľností, ktorých ste
vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi.4
Upozorňujeme, že nerešpektovanie tejto
výzvy je okrem iného porušením Čl. 6 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2016 o verejnom poriadku v obci a právnická osoba alebo
fyzická osoba – podnikateľ sa v súvislosti s
tým môže dopustiť správneho deliktu, za ktorý
obec uloží pokutu do 6 638 €.5 Nerešpektovanie
tejto výzvy fyzickou osobou je priestupkom.6

Ing. Jozef Ligač
starosta obce

1podľa § 3 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
2podľa § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
3podľa § 3 ods. 3 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami; Čl. 6, písm. q), r) Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2016 o verejnom poriadku v obci
4podľa § 26 ods. 3 písm. a) bod. 4 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
5podľa § 27b ods. 1 písm. a), b); ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
6podľa § 46 a § 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
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Prváci
V školskom roku 2016/2017 prekročilo prvýkrát prah školskej brány 22 detí. Boli plné
očakávania a napätia, čo ich čaká v novom
prostredí – v škole. Zistili, že škola je plná
prekvapení, zábavy, zaujímavostí. Dnes sa už
usilovne zoznamujú s novými kamarátmi písmenkami, spoznávajú čísla, skúmajú školu
a jej okolie. Pod tuhou pasteliek a maliarskym
štetcom vznikajú prvé detské kresbičky a pestrofarebné obrázky. V škole si s radosťou aj
zaspievame a zacvičíme.
Naše kroky denne od pondelka do piatka
smerujú do školy. Sme prváci, dovoľte nám, aby
sme sa predstavili: Liliana Adamusová, Andrej
Baranski, Matúš Brunai, Martina Čanakyová,
Marek Dolník, Peter Dolník, Lea Grofčíková,
Ivana Halová, Dávid Hurťák, Tereza Jirmanová, Lucia Katrenčíková, Marianna Katrenčíková, Tobias Kolenčík, Jakub Kramár, Branislav
Matys, Marek Mihálik, Dominika Mokrášová,
Mária Mráziková, Kevin Pavlík, Leonita Pristachová, Nela Štanková, Maxim Vereš.
Aj my sme už dostali „kľúčik zlatý“, ktorý
srdce a myseľ otvára, a tešíme sa spoločne na
to, že sa v škole naučíme správne ho používať.
Už na tom usilovne pracujeme – už sme predsa
PRVÁCI.
(ek)
príchodom prvých septembrových
dní sme boli nútení zanechať leňošenie
a ničnerobenie a prepnúť sa do aktívnejšieho

S

módu. Hoci sme v škole len dva mesiace, máme
za sebou viacero zaujímavých aktivít. Pre žiakov z prvého stupňa bol mimoriadne sladký
13. september, kedy oslávili Medzinárodný
deň čokolády. Čokoláda ich sprevádzala celým
dňom – počítali s ňou slovné úlohy, určovali
hlásky či tvorili na výtvarnej výchove. A, samozrejme, najviac sa tešili na ochutnávku tejto
úžasnej dobroty.
ńa 23. septembra sme si pripomenuli
Deň eura. Zistili sme, na čo eurá potrebujeme, pripomenuli sme si dôležitosť ich
šetrenia. Vyučovacie hodiny sme mali obohatené o rôzne aktivity zamerané na finančnú
gramotnosť – navrhovali sme nové mince a
bankovky, tvorili znak eura, robili nákupy a
počítali sme, koľko eur sme minuli.
iaci školy sa aktívne zapojili i do verejnej zbierky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím Biela pastelka, spolu sa
nám podarilo vyzbierať 77,90 Eur. Potešilo nás
i divadelné predstavenie O psíčkovi a mačičke v Starom divadle v Nitre. Rozžiarené detské
očká, veselé úsmevy a dobrá nálada nám urobili deň krajším.
oncom októbra sme sa zapojili do
výzvy MŠVVaŠ SR s názvom Čítame
spolu, ktorá bola zameraná na podporu vzťahu detí a žiakov k čítaniu. Tretiu pondelkovú
vyučovaciu hodinu sme venovali spoločnému
čítaniu v triedach. Veríme, že dobrým akciám
v našej škole ešte neodzvonilo, naopak, do
konca školského roka sa ešte máme na čo tešiť.

D
Ž

K

Kolektív pedagógov ZŠ Cabaj
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ČO NOVÉHO v ZŠ ČÁPOR?

Jeseň na ZŠ
Jána Domastu
Cabaj - Čápor

ČO NOVÉHO v MŠ ČÁPOR?

sami piekli rožky, či chlebík. V rámci aktivít
ochutnali rôzne výrobky, tvorili objekty, náramky, či náhrdelníky z cestovín, vytvárali
obrazce tzv. mandaly a iné výtvarné práce.

Tak ako i v predchádzajúce roky, i tento
rok sme sa zapojili do vedomostno–súťažnej
akcie „Hovorme o jedle“ vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zapojili sme sa do 1. dennej
témy vyhlásenej na pondelok 10. 10. 2016. Žiaci
nielen počúvali výklad k prezentácii o obilí,
chlebe, pečive, cestovinách a zemiakoch, ale
10

,,Húseničky z listov“
Potrebujeme:
Farebný papier, krúžok tvrdého papiera, nožnice, lepidlo, tavnú pištoľ, fi xky, chlpatý drôtik,
špajdľu, korálik, jesenné listy zo stromov.
Postup:
Na farebný papier si predkreslíme oválnu hlavu húseničky, jej veľkosť zvolíme podľa veľkosti listov, dolepíme a dokreslíme fi xkami oči, nos a ústa. Z chlpatého drôtiku vytvoríme
a nalepíme tykadlá. Potom špajdľu tavnou pištoľou stojato prilepíme ku krúžku tvrdého papiera a vytvoríme tak stojan na listy. Nám stačila polovičná dĺžka špajdle. Na túto špajdľu ponapichujeme nazbierané listy, kým nie je celá zaplnená. Na koniec špajdle nalepíme korálik, aby
sa listy nezošmykli. To bude telo húseničky. Na jeho prednú časť nalepíme vopred pripravenú
hlavu. Húsenička je hotová.

Nový školský rok sme začali privítaním prváčikov, pre ktorých je škola ďalším domovom.
Neprešlo síce veľa času od začiatku školského
roku, ale my sme už zažili veľa nových zážitkov
a akcií.
Začiatkom septembra si prváci pripomenuli Medzinárodný deň čokolády výrobou čokoládových praliniek. Vyhotovili veľmi pekné
oku aj brušku lahodiace kúsky, ktoré s chuťou
zjedli.

Súťažili sme v cezpoľnom behu GRAND
PRIX, kde sme získali zlatú medailu – Radka
Molnárová, žiačka 2.A, strieborné medaile
– Majka Talarczyková, žiačka 1.A, Mário Lehoťák, žiak 7.A, bronzovú medailu – Sofia Kudryová, žiačka 2.A.

Vytvorte si s nami

Žiaci 2. stupňa absolvovali veľmi zaujímavú exkurziu v priestoroch RTVS v Bratislave,
kde sa stretli s populárnymi osobnosťami
televíznej obrazovky ako napr. s Adelou Banášovou, Martinom Nikodýmom, Danielom
Danglom a inými. Nahliadli do rôznych televíznych štúdií ako napr. Milujem Slovensko,
virtuálne štúdio Televíznych a športových
novín, Dámsky klub.
Na spiatočnej ceste pokračovali exkurziou
v Múzeu holokaustu v Seredi, kde im sprievodca na tému Deti a holokaust v krátkosti zhrnul
ukrutnosti, ktoré sa tu diali počas 2. svetovej
vojny.
24. 10. 2016 sa celá škola zapojila do aktivity „Čítajme spolu“ v rámci Roka čitateľskej
gramotnosti a Medzinárodného dňa školských
knižníc.

Húseničky vytvorili deti z triedy ,,Lienky“ v MŠ Čápor.

PaedDr. Katarína Garaiová
učiteľka MŠ

A čo plánujeme najbližšie? V mesiaci december plánujeme na škole burzu kníh a hračiek spojenú s výrobou šperkov, príveskov a
ozdôb. Termín burzy bude zverejnený na našej
webovej stránke www.zscapor.sk, kde získate i
aktuálne informácie o dianí na škole.

-MG11

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Spievaj,
že si spievaj...
Leto sme ukončili vydarenou akciou Spievaj, že si spievaj. Firma MAX OF SOUND pod
vedením Juraja Hnidku ozvučila akciu za spolupráci Mirka Snováka, Romana Ďuricu, Janka
Slíža a členov kultúrnej komisie Janka Pastora,
Emilka Koppana, ktorí rozkladali a pripravovali pódium a iní ochotní dobrovoľníci.

GOSPEL
FEST

Spevokol Úsmev

Spevokol Nádej

Spevokol Jatovčanka Jatov
Odmeňovanie vedúcich
Všetci prítomní si pochutili na dobrom
kotlíkovom guláši. Cigánskou pečienkou a
hamburgermi nás zásobil p. Andrej Bučko.
Svojimi piesňami spestrili popoludnie
speváci ÚSMEV, NÁDEJ, JATOVČANKA z Jatova, PRAMEŇ z Poľného Kesova, hostia až z
Komjatíc – spevokol VRBINA, dievčatá z DFS
Cedronček Simonka Valentová a Laura Ligačová, Duo Maťa a Ivan.

Maťa a Ivan
Touto cestou by som sa chcela poďakovať
Kultúrnej komisii Jankovi Pastorovi, Emilkovi
Koppanovi, Evke Dankovej za prípravu a pomoc pri realizácii celého podujatia, kvetinkám
Lucke, Lenke, Saške a ich kamošom Danielovi,
Lojzíkovi za pomoc pri občerstvení, spevokolu
Úsmev za napečené dobroty.
-IB12

Spevokol Prameň Poľný Kesov

Spevokol Vrbina Komjatice

Dňa 3. 9. sa uskutočnil v Kultúrnom dome
Čápor 1. ročník GOSPEL FEST. Na organizácii
festivalu sa podieľali AKZ v spolupráci Kultúrnou komisiou a OZ Slnkom odetí. Ako už
názov prezrádza, išlo o prehliadku duchovnej
a kresťanskej hudby.
Po úspešnom nultom ročníku, ktorý sa
konal minulý rok sme
sa rozhodli usporiadať
prvý ročník a tak založiť tradíciu v šírení a
spoznávaní duchovnej
hudby v rôznych hudobných žánroch ako
napr. pop, folk, rock.
Už samotný výber
účinkujúcich predznamenal, že to bude chválový festival. Veď posúďte sami: Braňo Letko
a Lámačské chvály z Bratislavy, Vlado Bis a
Vlado Regas z Veľkých Loviec a Bratislavy,
Andželino z Nitry, AME z Paty, a samozrejme,
,,naši“ „Slnkom odetí“ z Cabaja-Čápora.
Festival zahájili domáci Slnkom odetí a
sálou obsadenou do posledného miesta sa začali rozliehať tóny a piesne gospelovej hudby.
Atmosféra bola vynikajúca a osvetlenie umocňovalo hĺbku textov a piesní. Veríme že každý,
kto sa zúčastnil načerpal silu, radosť a pokoj.

O ozvučenie a osvetlenie podujatia sa
postarala fi rma MAX OF SOUND (Juraj
Hnidka).Výzdobu sály si pripravili dievčatá z
OZ Slnkom odetí. Občerstvenie zabezpečila
reštaurácia Natália.
Ďakujem Pánu Bohu a všetkým sponzorom, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na
realizácii tohto podujatia. Dúfam, že sa o rok
stretneme znovu.
J.P.
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JUBILANTI

ZO ŽIVOTA ZO ZZP

Patrónka
Slovenska
15. septembra sme slávili sviatok Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska.
Pri tejto príležitosti sme sa stretli na posedení
v kaštieli Cabaj.

Október
- mesiac úcty
k starším
Keď pozorujeme prírodu počas ročných
období nevieme si vybrať. Každé obdobie je
krásne a má svoje čaro. Tak je to i so životom
človeka. Pekná je mladosť, pekná je dospelosť
a krásu nájdeme i v jeseni života.
Možno stačí aj po 60-tke chodiť s otvorenými očami, vďačným srdcom a schopnosťou
zrátavať dary požehnania, každý prežitý deň.
Znamená to, tešiť sa z každej maličkosti a byť
vďačný za každú prežitú chvíľu.
Každý človek je taký starý, ako sa vnútorne
cíti. Preto by sme nemali zostať nečinní ani v
dôchodcovskom veku. Práve tieto roky ponúkajú veľa priestoru na záujmovú činnosť či iné
formy sebarealizácie.

Okrem našich členov sa ho zúčastnili i
hostia zo ZO ZZP Veľká Dolina, aby sme vzdali
úctu našej Patrónke a modlidbami poďakovali
za vyslyšané prosby, pomoc a udelené milosti.
Spievali sa mariánske piesne, recitovali sa básne, modlil sa ruženec, litánie a predniesli sa
prosby. Potom sme v družnom rozhovore pokračovali v príjemnej spoločnosti priateľov.

Naši členovia ZO využili posedenie konané 14. októbra v kaštieli Cabaj, kde prežili
príjemné popoludnie v kruhu priateľov.
Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie
vďaka sponzorom: OcÚ Cabaj-Čápor, p. Ing.
Jozefovi Ligačovi, p. Jánovi Blaškovičovi, pekárni Lebeco a pani Márii Paľovčíkovej.
Veľmi nám chutili koláče, ktoré upiekli
Jolka Brunaiová a Irenka Kubáňová podľa receptu ,,starej mamy“.
ĎAKUJEME.

Výbor ZO ZZP

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:
Viktória Jakubíková
Juraj Behúl
Matej Strakoš
Mia Veverková
Martina Biháryová
Rozália Vrabliková
Ema Rojčíková
Adela Benčíková
Patrik Daniš
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„Ako byť več ne mladý“

Kristián Nógli
Sebastian Szöcs
Ondrej Hradický

Opustili nás:
Monika Vachulíková
rod. Brunaiová
vo veku 80 rokov
Janka Bégerová
rod. Mičúchová
vo veku 72 rokov
Barbora Ehrenholdová
vo veku 73 rokov

Ľudovít Barčák
vo veku 89 rokov
Mária Macháliková
rod. Eliašová
vo veku 95 rokov
Ján Mičúch
vo veku 67 rokov

Recept na mladosť ducha sme
tento rok hľadali na stretnutí 70 a
80 – ročných jubilantov. Starosta
obce Ing. Jozef Ligač adresoval pozvánku na deň 20.10.2016 36tim
občanom, 24-sedemdesiatnikov
a 12- osemdesiatnikov.
V tomto roku je vzájomná
bilancia žien a mužov vyrovnaná
18 : 18. Nestretli sa však rivalky a
rivali v športe, ale spolužiačky a
spolužiaci, priatelia, susedia, ale aj
menej známi v živote.
Zistili sme, že vek a malý, či
väčší zdravotný problém, nie sú
prekážkou pre úsmev na tvári a
radosť zo stretnutia. Ako hostitelia veríme,
že atmosféru našej slávnosti si 25 prítomných

hostí vychutnalo do posledného dúška vína a
do posledného tónu harmoniky.
-ak-

„Malá spoločenská
miestnosť a veľa
gratulantov“
V septembri sa krásneho životného jubilea 90 rokov dožila pani Helena Rieglová.
Malá spoločenská miestnosť ZSS „Borinka“
bola plná gratulantov, od tých pre pani Helenku najbližších, po tých vzdialených, ktorí sa
vybrali s blahoželaním za svojou občiankou
z rodnej obce.
S košom, kyticou a pamätnou knihou,
ktorá je svedkom jej predchádzajúcich životných jubileí, kedy bola našim hosťom v
obradnej miestnosti obecného úradu. Teraz
sme zavítali na návštevu k nej a ako správna
hostiteľka sa nedala zahanbiť. Zostanú nám

spomienky na tieto okamihy, ktoré zvečnili
fotografie a zápis do nášho trošku veľkého
pamätníčka. Ešte raz pre Vás milá jubilantka
„Živijó, živijó, živijó“.
-ak15
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Zariadenie
pre seniorov
Október je už ako zvyčajne mesiacom úcty
k starším. V tomto období si máme akosi viac
pripomenúť, že sú starkí tu medzi nami, a že
si zaslúžia našu úctu a poďakovanie za ich
námahu, obetu a životnú múdrosť, ktorú nám
odovzdávajú.

V zariadení pre seniorov sme
si v tomto mesiaci vyčlenili deň,
na ktorý sme pripravili pre klientov zariadenia aj klientov, ktorým
poskytujeme opatrovateľskú službu v teréne zaujímavý program
a pohostenie. Program sa začal
slávnostným príhovorom, ktorý
predniesol v mene p. riaditeľky
PhDr. Vojtech Ružička, PhD. Dopoludnia v programe vystúpili
manželia Žilíkoví z hudobného
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združenia Musicantica Slovaca z Mojmíroviec,
ktorí nám priblížili hudbu z minulých storočí.
Zaujímavo nám porozprávali kus histórie, zaspievali a zahrali na rôznych historických hudobných nástrojoch ako sú gajdy, fujara a rôzne píšťaly a pod. Na chvíľu nás svojou hudbou
doslova preniesli do čias, kedy boli naši klienti
ešte len deťmi a ešte dávnejšie do minulosti,
na hrady a nádvoria vtedajších pánov a do dôb
tureckých vpádov. Nasledoval obed a po ňom
sme pokračovali v programe na ľudovú nôtu.
Svojou hrou na harmoniku a spevom
prišli rozveseliť klientov pán Mišák
zo Šale, rodák z Cabaj-Čápora a pán
Šuvada z Močenku. Zamestnanci rozdali klientom na pamiatku darčeky v
podobe fotografie v rámiku s vygravírovaným menom zo spoločného výletu
do Nitry. Nejedna fotografia vyčarila
úsmev na tvárach našich starkých.
V popoludňajších hodinách s
dobrou náladou a peknými zážitkami
sa vracali do svojich domovov medzi
svojich najbližších.
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Rebels A: P. Prekop, L. Mrázik, M. Cintula, P.
Brunai, M. Ecker, A. Snovák, M. Štefanovič, D.
Moravčík, P. Szabo, P. Cintula, M. Hala, A. Varga, S. Dičér, P. Rybár
Rebels B: J. Slíž, O. Szabo, S. Dičér, R. Matušek,
B. Béger, T. Štefanovič, L. Žember, P. Šimko, Ľ.
Laca, A. Dičér, A. Snovák, D. Štefanka, L. Mrázik
Doterajšie výsledky:
1.Liga:
Rebels - Trogári 7:6
Rebels - HVTT Čermáň 9:2
Rebels - Esá 12:6
Gladiators - Rebels 3:6
Rebels - Flyers 5:6
Rebels - Demons 6:1
Striky - Rebels 0:5

Čo nového
Rebels?
Počas prvého septembrového víkendu sa
otvorili brány Fara arény v Nitre, aby mohli
byť vhodené prvé buly nového ročníka 1. a 2.
Farskej hokejbalovej ligy. Po minulom ročníku
v nich opäť nechýbajú cabajské tímy Rebels, A
tím v 1. lige a mladíci z B tímu v 2. lige. Oba
tímy vstupujú do nového ročníka s ambíciou
zabojovať o horné priečky tabuliek a potvrdiť
tak dobrú formu z prípravných predsezónnych
turnajov.
V prípade prvého tímu tieto ambície podporuje aj štart Michala Eckera, ktorý sa po
ziskoch extraligových titulov s tímom Nitrianskych rytierov a titulov majstra sveta so slovenskou reprezentáciou vracia do tímu Rebels,
v ktorom svoju bohatú hokejbalovú kariéru
začínal. Na súpiske A tímu sa pre aktuálnu
sezónu nachádza 14 hráčov, B tím má vo svojom základe 13 hráčov (striedavý štart v oboch
ligách majú povolený mladíci Adam Snovák a
Samo Dičér, skúsenosti v „rebelsáckom béčku“ odovzdáva kapitán „áčka“ Lukáš Mrázik.
Oba tímy z Cabaj - Čápora odštartovali novú
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sezónu veľkolepo a do dnešného dňa sa držia
na horných poschodiach svojich tabuliek.
Veľmi dôležitý prvý krok zvládli Rebeli bez
viacerých opôr, ale za to už s dvojnásobným
majstrom sveta Eckerom v zostave, ktorý hneď
vo svojom prvom štarte rozhodol dramatický
zápas, keď vsietil šesť zo siedmich gólov svojho
tímu. V ďalších zápasoch si chalani bez väčších
problémov poradili najskôr s tímom z Čermáňa, potom v počasí na hranici regulárnosti „vykúpali“ Esá a v nastolenom trende kontrolovali
aj zápas s Gladiátormi. Smolný zápas odohrali
až vo 4. kole, kedy dve tretiny neúspešne dobýjali bránku Flyers, pričom ich hráči využívali
každú ponúknutú kontru na vsietenie gólu.
Napriek nepriaznivému stavu 1:6 sa Rebeli
nevzdali a hoci v posledných piatich minútach
zápasu počas drvivého tlaku vsietili 4 góly,
vyrovnať sa im už nepodarilo. Ďalšie prekážky
v 5. a 6. kole zvládli bez problémov - na Cabajskom štíte tentokrát zostali lapášski Démoni a
Striky z Lehoty, a tak sa po 7. kolách pozerali
na ostatné tímy z úplného čela tabuľky. V klube
preto vládne po prvej polovici jesennej časti
spokojnosť a zároveň nechýba motivácia do
ďalších ťažkých zápasov, ktoré tím ešte pred
zimou čakajú.
Rebelov zatiaľ zdobí kolektívny výkon,
podporený disciplinovanou účasťou hráčov na
zápasoch.

Mladíci s niekoľkými hráčmi so skúsenosťami zo zápasov v prvej lige tiež vstúpili do
sezóny víťazne, ich rozlet zastavilo pre Cabaj
osudové 4. kolo, keď takisto ako A tím v tomto
kole, aj oni tesne podľahli Maskotom. V ich
ďalšom zápase sa zrodila remíza proti Torpédam z Čabu a mrzieť môže hlavne strata bodu
z úplného záveru zápasu proti Dream Teamu.
Po 6. kolách tak patrí tímu piata priečka, ale
len s dvojbodovou stratou na lídra, takže chuť
víťaziť v ďalších zápasoch je tiež veľká.
Aktuálne súpisky tímov pre sezónu 2016/2017:

2. Liga
P.N.CH. Nitra - Rebels 2:6
Rebels - Orli Nitra 4:2
Lev Galija - Rebels 1:6
Rebels - Maskoti 4:5
Torpéda Čab - Rebels 3:3
Dream Team - Rebels 5:5
Viac z „rebelsáckej kuchyne“ vrátane fotogalérie si môžete prečítať na FB stránke Rebels
a taktiež na vynovenej stránke farskej ligy
http://www.ccvcnitra.sk/fhbl/

-PR-
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Grand Prix
2016
Za krásneho jesenného počasia sa v sobotu
8. 10. 2016 uskutočnilo krosové bežecké podujatie Grand Prix Cabaj-Čápor. Príroda už v
jesennom šate, slnečné lúče a dotyky histórie
dotvárali tohoročný Grand Prix.
Všetko sa začalo detskými behmi na 600
m, kde si najmenšie ratolesti vyskúšali aké je
to nielen behať ale aj súťažiť. Staršie deti bežali 1 km trať, kde sa zrodil vynikajúci výkon
3 minúty a 45 sekúnd. Na to že sa bežalo cez
les a po oráčine podal len trinásťročný Tadeáš
Hidalovský vynikajúci výkon.
Po detských behoch nasledoval ľudový beh,
kde organizátori urobili zmenu, a už sa nebe-
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Krásne počasie a príroda, srdečná atmosféra
a bežecké výkony utvárali dojem a zapísali do
pamätí bežcov spomienku na Grand Prix Cabaj-Čápor 2016.

Organizátori GP
žali 3 malé 1 km kolá, ale jedno malé a jedno
veľké, čím sa trať predĺžila o 400 m. Účastníci
ľudového behu si ale pochvaľovali, nakoľko veľký okruh poskytuje nádhernú scenériu rybníka
a okolitej prírody.
Presne o pol tretej sa pod štartovú bránu
postavili účastníci hlavného preteku na 10,60
km. V štartovom koridore bol aj slovenský
víťaz košického maratónu Jožko Urban, ktorý
bol aj favoritom hlavného preteku.
Po odštartovaní sa bežci rozbehli
najprv na malý okruh, po prvom
kilometri sa Jožka Urbana držali
dvaja pretekári Ján Filip a Alexander Jablokov, prvý kilometer bolo
nasadené veľmi rýchle tempo a
časomerači zaznamenali čas 3 minúty a 10 sekúnd. Postupne si však
Urban budoval náskok a zvíťazil
v čase 36 minút a 26 sekúnd. Po
dobehnutí posledného účastníka sa
bežci presunuli na Salaš Cabaj, kde
sa občerstvili. Po občerstvení prišlo
dekorovanie a odmeňovanie najlepších pretekárov.

F

Najstaršia účastníčka behu:
Margita Rusnáková
Najlepšie umiestnený domáci bežec:
Viktor Toman - v celkovom poradí na 15. mieste
Celková výsledková listina na web stránke obce
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a čaju. Mnohí skauti a skautky stretli starých
priateľov alebo sa práve zoznámili s novými
a aj po polnoci bolo skutočne ťažké desiatky
účastníkov a dobrovoľníkov utíšiť pri ich rozhovoroch.
V sobotné ráno sa pre organizačný tím začal kolotoč mnohých aktivít a často sme si už
ani neboli istí, kde nám hlava stojí.
Kultúrny dom, rozdelený na niekoľko
zón, ponúkal recyklačné dielničky, pohybové
hry, výstavu papagájov chovateľa p. Zaťka,
požičovňu hier, vedomostné kvízy, rozhovory
o cestovateľských zážitkoch alebo náročný
skautský pretek, trvajúci viac ako 4 hodiny!
Slovenských skautov tiež potešila nočná hra,
počas ktorej mali možnosť spoznať zákutia
obce, vzápätí za ňou sa na tancovačke pretancovali až do ďalšieho dňa.

Ako to končilo

Nitrianske
skautské dni
2016
Skautské NSD plagáty ste mali možnosť
vidieť vo viacerých kútoch obce. Počas septembrového víkendu sa ulice Cabaj-Čápora
hmýrili skautskými návštevníkmi ktorí boli
plní očakávania. Sľubovali sme im skautský
pretek, čajovňu, diskusie, hry, workshopy,
tvorivé dielne, nových ľudí a priateľov. Ako to
na Nitrianskych skautských dňoch 2016 (NSD)
vlastne bolo?
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Na úvod...
NSDčka sa tento rok konali v Cabaj-Čápore 23.-25. septembra 2016. Naši dobrovoľníci od rána pripravovali priestory kultúrneho
domu na príchod dlho očakávaných hostí, ktorí sa začali zbiehať pomerne skoro a napokon
nás poctili skvelou účasťou - skautských dní
sa zúčastnilo viac ako 150 skautov z celého
Slovenska a dvaja vodní skauti z Austrálie!

Čo sa dialo?
Piatok sa niesol v znamení zoznamovania
sa, ktoré bolo doplnené o premietanie fi lmu,
turnaj v stolnom tenise, degustáciu čokolády

Počas nedeľného rána sme vyhodnotili večernú hru a skautský pretek a skautské dni zavŕšili slávnostným nástupom. Veľmi sklamaní
sme ostali po sobotnej interakcii s agresívnou
skupinou mladíkov, ktorí obliehali vchod do
kultúrneho domu a ohrozovali bezpečnosť
dobrovoľníkov i účastníkov. Napriek tomu si
však väčšina účastníkov nič nevšimla a po
Nitrianskych skautských dňoch 2016 sa tešia
na ďalší ročník. Za tento úspech okrem iného
vďačíme podpore obce Cabaj-Čápor a našim
partnerom. Práve vďaka tejto ústretovosti už
dnes s chuťou pripravujeme NSD 2017.
Za 23. zbor Nitrava
a 1. Skautský oddiel Alfy a Omegy

Eva Novotná, vodkyňa skautiek
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Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE

INFOSERVIS

POZVÁNKY AKZ A KULTÚRNEJ KOMISIE
» AKZ v spolupráci s Kultúrnou komisiou vás pozývajú na Mikulášske popoludnie, ktoré sa uskutoční dňa 10. 12. 2016 o 15,00
hod. v Kultúrnom dome Čápor.
V programe sa predstaví Divadielko Svetielko z Nitry, pripravená je zábava s čertami a anjelikmi, spojená s rozdávaním darčekov, ktoré si môžete objednať v KD Čápor a na OcÚ u pani Dolníkovej. Balíčky v cene 3 € si môžete objednávať do konca novembra.

POĎAKOVANIE

» ZO ZPOZ pri OcÚ Vás pozýva dňa 30.12. 2016 o 16,00 hod. do KD
Čápor na podujatie Daj, Boh šťastia.

Ďakujem riaditeľke Základnej Školy v Cabaji Mgr. Jane Halovej a
riaditeľke Základnej školy Jána Domastu v Čápore JUDr. PaedDr. Márii
Hrušovskej za zapožičanie prvých kroník zo začiatku roku 1900. Získala
som cenné záznamy o histórii školstva v našej obci Cabaj-Čápor.

Vianočná dedina

Juliana Brezinská

AKZ v spolupráci s Kultúrnou komisiou
vás pozývajú
na akciu
Vianočná dedina,
ktorá sa uskutoční dňa

17. 12. 2016 o 12,00 hod.
v Kultúrnom dome Čápor.
Podujatie otvorí majster mäsiar
s kuchárom „Habom“ (poznáte z TV)
predajom mäsových výrobkov.
Začiatok kultúrneho programu
je naplánovaný na 14,00 hod.
Predstavia sa v ňom deti MŠ Čápor, ZŠ Cabaj-Cedronček,
ZŠ Jána Domastu Cabaj-Čápor, heligonkári Majerčíkoví z Martina,
spevokoly Úsmev, Nádej, Slnkom odetí z Cabaja-Čápora,
ZUŠ Mojmírovce, Penco, Eiffel, Danča - country z Mojmíroviec.
Môžete si pochutnať na rôznych špecialitách, dobrej vianočnej
kapustnici, či vianočnom punči. Pripravený je predaj vianočných
dekorácií a iných príležitostných darčekov.
Príďte sa zastaviť v predvianočnom zhone
a zabaviť sa pri pestrom kultúrnom programe.
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