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blíži sa koniec kalendárneho roka.
Prihováram sa Vám v poslednom tohtoročnom čísle obecných novín.
Dni sa skracujú, rozsvietené ulice našej obce a už aj niektoré domy naznačujú,
že sa blíži najkrajší čas roka Vianoce. Sú
čas o tom, kedy sa stretáva rodina, stíšime sa, oddychujeme a pozeráme vianočné rozprávky. Pri napečených
dobrotách nám isto dobre padne prečítať si dobrú knihu
alebo Obecné noviny. Želám vám príjemné čítanie.

časopis obyvateľov obce Cabaj - Čápor

V tomto čísle sa dozviete, čo sa udialo v uplynulom
období v našej obci či už na poli kultúrnom alebo v organizáciách, ale aj o pripravovaných akciách v budúcom
období.
Nechajte sa pozvať na batôžkové popoludnie „Daj
Boh, šťastia“, „Trojkráľový koncert“ či na reprízu divadelnej hry „Stanica na konci sveta“.

Pre OÚ Cabaj Čápor vydáva:
Pavol Deglovič
- Vydavateľstvo PANTER
Reg.č.: 400/2008.

Za celú redakčnú radu Vám želám šťastné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a šťastia do
nového roka.

» Mikuláš 2016
v Cabaji - Čápore
Foto: archív obce
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Daj Boh šťastia
Starosta obce v spolupráci so Zborom pre Občianske
záležitosti pri Obecnom zastupiteľstve v Cabaji-Čápore,
si Vás dovoľujú pozvať na batôžkové kultúrno-spoločenské podujatie ,,Daj Boh šťastia“, ktoré sa bude konať dňa
30. 12. 2016 so začiatkom o 16,00 hod. v kultúrnom dome
Čápor.
V programe vystúpia spevokoly našej obce Úsmev
a Nádej, ktorý bude krstiť svoje nové CD. Príďte sa zabaviť
a porozprávať sa s priateľmi pri dobrom čaji. Tešíme sa na
Vašu účasť.

Trojkráľový koncert
Obecný úrad v spolupráci s Farským úradom Vás dňa
6. 1. 2017 pozývajú na benefičný ,,Trojkráľový“ koncert
do kostola Najsvätejšej trojice v Cabaji.
Koncert sa začína o 15,00 hod. Účinkuje sláčikové
kvarteto Collegium kvartet z Nitry a speváčka Jana Jonášová. Výťažok z koncertu bude venovaný na ladenie a
údržbu organov do obidvoch kostolov.
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Vážení spoluobčania .
Zapálenie ďalšej, možno
už poslednej sviečky na adventnom venci, je príznakom
toho, že Vianoce, najkrajšie
sviatky roka sú už „opäť“ pred
dverami.
Do tohto sviatočného
obdobia prichádza k Vám do
domácností aj posledné číslo
našich obecných novín.
Tak, ako po minulé roky aj na sklonku roku
2016 sa pokúsim spolu s Vami obzrieť sa dozadu a zhodnotiť končiaci sa rok.
Ja osobne som presvedčený, že sa nám podarilo urobiť kus dobrej práce a veľa osožného
pre Vás občanov a myslím si, že máme za sebou
naozaj úspešný rok.
Základy pre pokojnú a tým pádom aj
úspešnú prácu v roku 2016, sme si položili prijatím rozpočtu obce, ktorý sme prijímali s vedomím, že aj naďalej chceme zabezpečovať pre
naše materské a základné školy, všetky potreby
a požiadavky, tak aby mali vytvorené dobré
podmienky pre svoju dôležitú a nenahraditeľnú prácu, spojenú s výchovou našich detí.
Pri finančnom zabezpečení všetkých ďalších
povinností obce, sme v rozpočte vyčlenili viac
ako 150 000,00 € z vlastných zdrojov, aby sme
spolu s dotáciou Vlády SR dokázali realizovať
rozšírenie materskej školy v Cabaji. Rozpočet
sme prijali s malým prebytkom a s tým, že sme
boli vedomí, že keď sme v rokoch 2013 a 2014
neinvestovali „niečo“ sme aj ušetrili a že tieto
úspory sa spolu s navýšením podielových daní
v roku 2015 prejavia v záverečnom účte ako
„voľné finančné prostriedky“. Naše očakávania
boli potvrdené. Z 318.693 € sme v apríli prerozdelili na 35 projektov „Zámeru realizácie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Cabaj – Čápor na rok 2016“(ďalej len
PHSR) 250 000,00 €.
Z týchto 35-ich projektov, 11 nebolo z rôznych dôvodov zrealizovaných, tieto začiatkom
budúceho roka prehodnotíme a zaradíme do
„Zámeru PHSR obce Cabaj - Čápor na rok 2017“.
Zvyšných 24 projektov bolo zrealizovaných.
Ktoré to boli?
• Oprava južnej strany strechy kultúrneho
domu, bola potrebná z dôvodu, že jednotlivé
plechy strešného plášťa boli uvoľnené, čo sme
považovali za príčinu, že pri silnejších dažďoch
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a južnom vetre strecha preteká. Strešný plášť
sme síce ukotvili, ale aj napriek tomu voda
na niektorých miestach pretiekla, takže sme
museli improvizovať. Čo je však dôležité, do
kultúrneho domu už netečie .
• rekonštrukcia vykurovacieho systému
v kultúrnom dome. Vzhľadom nato, že kultúrny dom je čoraz viac využívaný, keď svojimi
priestormi supluje aj chýbajúcu telocvičňu,
a našli tu zázemie aj ochotnícky divadelníci,
bolo potrebné upraviť a zefektívniť vykurovaciu sústavu. Všetky radiátory boli riadne
ukotvené a boli na nich osadené termostatické
ventily aj hlavice, čím sa zabezpečila ich funkčnosť a regulácia ich výkonu.
• Parkety v hlavnej sále a zasadačke kultúrneho domu boli po rokoch vybrúsené a nalakované, čím sa rozhodne prispelo k zvýšeniu
„kultúrneho“ štandardu priestorov kultúrneho
domu.
• Revízia technologického zariadenia čistiarne odpadových vôd, je prevádzkovým
poriadkom nariadená operácia, ktorú bolo
potrebné vykonať, vzhľadom na stúpajúce
energetické náklady samotnej prevádzky ČOV.
• Rekonštrukcie miestnych komunikácií
(Farská, Spojovacia, Tasáryho a Šupkova). Tieto si opravu naozaj zaslúžili a aj keď nám práce
skomplikovalo počasie (najskôr dažde a potom
skoré mrazy) práce boli vykonané. Zrekonštruované cesty slúžia a verím, že dlho budú slúžiť
všetkým, ktorí pri týchto komunikáciách bývate, aj keď ste si možno niektoré úpravy predstavovali inak. Najväčší zásah bolo potrebné,
hlavne v súvislosti odtokom povrchovej vody
riešiť na „Šupkovej ulici“, kde sa k terénnym
úpravám po ustúpení súčasných mrazov ešte
vrátime preto nepovažujte stav na niektorých
miestach za konečný.
• Za pomoci dotácie z Environmentálneho
fondu sa nám podarilo zabezpečiť likvidáciu
„čiernej skládky“ na farme Poľnohospodárskeho družstva Čápor, odkiaľ bolo v novembri odvezených 1860 ton odpadu, cca 5 ton
pneumatík a asi 100 vriec plastových obalov
a fólií. Tu Vás chcem všetkých požiadať, majme
trochu úctu k životnému prostrediu a našej
prírode. Máme vybudovaný a myslím si, že
aj celkom dobre fungujúci systém likvidácie
komunálnych odpadov. Využívajme ho prosím
a nebuďme ľahostajní voči tým, ktorí porušujú
zákony.
• Oprava chodníka pod 12 bytovkou v Čápore, bola už dlho v pláne obce. Tento rok sa
to podarilo a verím, že v budúcom roku budú
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možnosti v oprave pokračovať.
• Zlegalizovali sme zberný dvor na nádvorí
obecného úradu, k čomu sme boli „donútení“ zmenami v zákone o odpadoch. Po vyčistení farmy PD Čápor sme začali jednať s majiteľmi dotknutých pozemkov o možnosti nájmu,
prípadne odkúpenia pozemkov na výstavbu
nového zberného dvora.
• Zakúpenie 5 a 7 kubíkových kontajnerov
bolo potrebné vzhľadom na likvidáciu „zhrabkov“(pevné časti v splaškovej vode) na ČOV
a rozšírenie existujúceho zberného dvora komunálneho odpadu.
• Projektová dokumentácia na výstavbu vodovodu a kanalizácie v pôvodnej časti Nového
Cabaja. Zabezpečiť pitnú vodu pre starousadlíkov na Novom Cabaji, ja osobne považujem
za morálnu povinnosť obce voči týmto našim
spoluobčanom. Projektová dokumentácia je
prvým krokom k tomu. Na realizáciu ďalších,
je však potrebná spolupráca majiteľov príslušných pozemkov, ktorá momentálne uviazla na
„mŕtvom“ bode. Obec ďalšie kroky sama realizovať nevie. V novom roku sa k rokovaniam
a k tejto téme určite vrátime.
• Prechod pre chodcov pri pekárni UNO.
Zatiaľ bolo urobené výškopisné a polohopisné
zameranie. Do konca roka, by sme mali mať
k dispozícii projektovú dokumentáciu, podľa
ktorej v budúcom roku plánujeme prechod
vybudovať a osvetliť.
• Rekonštrukcia autobusových zastávok na
osadách. Materiál na oceľovú konštrukciu
a zastrešenie nakúpime ešte do konca roka
s tým, že zimné mesiace využijeme na výrobu
nosných častí. S výstavbou budeme pokračovať v budúcom roku v závislosti od fi nančných
možností obce.
• V týchto dňoch nám bolo doručených 10
košov na odpadky, ktoré rozmiestnime v obci
podľa návrhu Komisie bytovej, stavebnej a životného prostredia. Ak sa tieto koše osvedčia,
v budúcom roku dokúpime ďalšie.
• Aktualizácia virtuálneho cintorína bude
zrealizovaná a do konca roka, by mala byť
zverejnená na webovom sídle obce. Orientačné tabule osadíme na cintorínoch zrejme až
začiatkom roka.
• Oplotenie Materskej školy Čápor. Jeho
oprava bola nevyhnutná a som rád, že sme mali
možnosť tento plot vybudovať nanovo a zabezpečili sme tak súkromie okolitých domácností
i bezpečnosť detí.
• Zakúpenie fekálneho prívesu. Jeho potreba
bola podmienená skutočnosťou, že z osád a do-

mácností, ktoré sa nemôžu napojiť na verejnú
kanalizáciu, sme sa zaviazali vyvážať splaškové vody (vyprázdňovať žumpy a septiky).
Problém s povrchovou vodou v „Štepniciach“
jeho nákup len urýchlili, lebo občanom v tejto časti obce s ich problémom momentálne
nevieme inak pomôcť, len túto vodu podľa
potreby vyvážať.
• Prístavba Materskej školy v Cabaji a jej rozšírenie o ďalšiu triedu je posledným najväčším
projektom zo Zámeru PHSR zrealizovaného
v roku 2016. Vďaka rozšíreniu MŠ sme pokryli
potreby s umiestnením detí do predškolských
zariadení a aj keď sa nám nepodarilo otvoriť
prístavbu k začiatku školského roku, verím, že
sme mnohým domácnostiam pomohli. Vďaka
podpore poslancov sa nám popri stavebných
prácach podarilo upraviť aj okolie materskej
školy, zrekonštruovať elektrickú prípojku,
vybudovať drenážny systém na likvidáciu
dažďovej vody z prístavby, ale aj obnoviť najstaršiu časť oplotenia a „skultúrniť“ tak celý
areál škôlky.
... aj pre toto všetko som presvedčený, že rok 2016
bol úspešný.
Ak sa môžem ešte zmieniť o tom, čo nás
čaká v novom roku, tak je potrebné povedať,
že plánujeme nákup traktora, výmenu strechy
na MŠ Cabaj, stavebné úpravy v sobášnej sieni
obecného úradu a MŠ Čápor, spojené s postupným vysúšaním muriva týchto objektov
a stavebné úpravy na obecnom úrade, to všetko
z vlastných zdrojov. Z dotácie, ktorú sme získali na základe výzvy Policajného prezídia SR
osvetlíme štyri priechody pre chodcov v strede
obce, pokúsime sa nájsť výhodný spôsob financovania rekonštrukcie verejného osvetlenia a
budeme pokračovať v rekonštrukcii školskej
kuchyne. Po schválení záverečného účtu, podľa
možností opäť zostavíme zoznam ďalších projektov PHSR obce.
Za dosiahnuté úspechy chcem poďakovať
poslancom obecného zastupiteľstva za zodpovedný prístup k hlasovaniu a prijímaniu
jednotlivých rozhodnutí. Bez ich podpory by
sme dosiahnuté úspechy nedokázali zrealizovať. Moja vďaka patrí aj všetkým členom
jednotlivých komisií, zamestnancom obce,
všetkým členom spoločenských organizácií
a športových klubov, ktorí sa akoukoľvek mierou a akýmkoľvek spôsobom zapojili do kultúrneho a spoločenského života obce. Je jedno,
5
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či to boli brigádnické hodiny, organizačná práca, reprezentácia obce na rôznych úrovniach
športového alebo kultúrneho života. Všetkým
patrí moja úcta a úprimná vďaka.
Ďakujem za dôveru, podporu, pripomienky, podnety, názory i za kritiku, pretože aj tá
patrí k práci starostu.
Moja vďaka, však obzvlášť patrí môjmu
zástupcovi, Jankovi Slížovi, za jeho trpezlivú,
mravenčiu ale dôslednú prácu nielen v obecnom zastupiteľstve, ale aj na obecnom úrade
verím, že jeho práca je motiváciou nielen pre
poslancov obecného zastupiteľstva, ale aj pracovníkov obecného úradu. Som presvedčený,
že hodiny, ktoré strávil pri príprave a dolaďovaní všetkých prijatých všeobecne záväzných
nariadení (v roku 2016 ich bolo 16) začnú v blízkej budúcnosti prinášať svoje ovocie.
Viem, že len prijatie „nejakého“ VZN problém nevyrieši, ale je naozaj len nás občanoch,
ako sa stotožníme s ich obsahom a do akej
miery sa budeme nimi riadiť. Nie sú prijímané preto, aby bol dôvod „plieskať bičom“, ale
preto, aby sme Vám priblížili mantinely, ktoré
nám určujú zákony v príslušnej oblasti nášho
života.

Veľké „plus“ v našej vzájomnej spolupráce s
ním vidím v tom, že aj napriek našim rôznym
pohľadom a názorom na niektoré každodenné
problémy sa dokážeme vždy dohodnúť a za
každých okolností spolu komunikovať. Pretože
o problémoch treba hovoriť a akákoľvek komunikácia dokáže formulovať riešenia problémov
a posúvať veci dopredu, čo by malo byť a myslím, že aj je našim spoločným záujmom.

Milí spoluobčania ,
Prajem Vám krásne, pokojné a ničím nerušené Vianoce v kruhu Vašich najbližších.
Pokiaľ je to možné , nech pri Vašich štedrovečerných stoloch nechýba nikto z tých, ktorých
v tento sviatočný čas túžite mať pri sebe. Počas
Vianoc venujte tichú spomienku aj tým, ktorí
z akýchkoľvek príčin pri Vás nemôžu stáť, ale
Vy ich stále nosíte vo svojich srdciach. Nech aj
tohtoročné Vianoce, ich vôňa, ticho a sviatočná atmosféra Vás naplnia pokojom a dajú Vám
silu a elán do nového roka.
S úctou!

Jozef Ligač
starosta obce

Informácie zo zasadnutí
Obecného zastupiteľstva
obce Cabaj - Čápor
Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) rokovalo v období november - december 2016 dva
razy. Z obsahu prijatých uznesení:
Zasadnutie OZ 7. novembra 2016 (termín
mimo harmonogramu zasadnutí OZ)
OZ schválilo Zmluvu o dielo č. O 20/2016
– rekonštrukcia miestneho rozhlasu s dodávateľom ELMIK Vráble s. r. o., Vráble,
OZ schválilo Zmluvu o dielo č. O 19/2016 oprava povrchu chodníka pod 12 bytovkou
- časť Čápor s dodávateľom Jozefom Bozáňom,
Nitra.
Zasadnutie OZ 12. 12. 2016
OZ schválilo dotácie spoločenským, kultúrnym a športovým organizáciám v obci
nasledovne:
• Stolnotenisovému klubu Cabaj - Čápor dotáciu na rok 2017 vo výške 2 400 €
• Jednote dôchodcov Slovenska, ZO Cabaj Čápor dotáciu na rok 2017 vo výške 1 500 €
• Zväzu zdravotne postihnutých ZO Cabaj Čápor dotáciu na rok 2017 vo výške 1 000 €
• Spevokolu nádej Cabaj - Čápor dotáciu na
rok 2017 vo výške 1000 €
• Slovenskému skautingu 23, zbor Nitrava dotáciu na rok 2017 vo výške 1 000 €
• Slnkom odetí o, z. dotáciu na rok 2017 vo
výške 500 €
• Miestnemu spolku SČK Cabaj - Čápor dotáciu na rok 2017 vo výške 950 €
• Občianskemu združeniu Cedron Klub dotáciu na rok 2017 vo výške 600 €
• HbK Cabaj Rebels dotáciu na rok 2017 vo
výške 1 500 €
• Kolkárskemu klubu Cabaj - Čápor dotáciu na
rok 2017 vo výške 3 000 €
• Futbalovému klubu FC Cabaj - Čápor dotáciu na rok 2017 vo výške 12 350 €
• Monika o. z. Močenok dotáciu na rok 2017 vo
výške 250 €
OZ schválilo bezplatný prenájom priestorov
Kultúrneho domu Cabaj – Čápor Združeniu
rodičov pri ZŠ Cabaj - Čápor, časť Cabaj 197
za účelom usporiadania „Plesu rodičov“ na
deň 21.1.2017
OZ vzalo na vedomie Žiadosť p. Jany Dani-
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šovej o zapracovanie rozvojového zámeru do
Územného plánu obce Cabaj – Čápor a odporučilo túto žiadosť zaradiť do aktualizácie
Územného plánu obce Cabaj – Čápor v budúcom kalendárnom roku,
OZ schválilo zrušenie vecného bremena
predkupného práva podľa ust. § 603 ods. 2 Občianskeho zákonníka v prospech Obce Cabaj
– Čápor, evidovaného na pozemku parcela
registra „C“ číslo 454/59 k .ú. Cabaj,
OZ schválilo nájom malej sály kultúrneho
domu Cabaj – Čápor pre p. Lenku Kiradžiev
od 1.1.2017 do 31.12.2018 za účelom cvičenia
„ZUMBA“; OZ schválilo Zmluvu o prenájme
priestorov v Kultúrnom dome Cabaj – Čápor
č. NZ 44/2016,
OZ schválilo zámer na prevod nehnuteľnosti
v kat. území Čápor – zastavaná plocha o výmere 48 m2 „priamym predajom“ v zmysle §9a
ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako „prípad hodný osobitného zreteľa“, za cenu 2,32€/
m2 v prospech PaedDr. Evy Koppanovej,
OZ odložilo Žiadosť p. Mareka Rábek, Partizánska 14, Šaľa o súhlas na zber a výkup
papiera,
OZ schválilo jednorazovú dávku na čiastočnú
úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti p. M. Líškovej vo výške 200 €,
OZ vzalo na vedomie ukončenie Zmluvy o
nájme bytu č. NZ 9/2016 s nájomcami Mgr.
Jurajom Mikulášom a manž. Mgr. Janou Mikulášovou, bytom Čápor 1498 k 31.12.2016,
OZ schválilo pridelenie 2-izbového nájomného bytu p. Barbore Plechovej na dobu od
1.1.2017 do 31.12.2017,
OZ schválilo odpredaj nehnuteľnosti v kat.
území Cabaj o výmere 7 m2 v zmysle §9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako „prípad
hodný osobitného zreteľa“ za cenu 2,32€/m2 v
prospech Ing. Lucie Mrázikovej;
OZ schválilo Kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena č. 4/2016 na prevod dotknutej nehnuteľnosti v kat. území Cabaj,
OZ schválilo prenechanie majetku obce priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa - nehnuteľného majetku Obce Cabaj
- Čápor a to nehnuteľnosti: rodinný dom a
zastavané plochy a nádvoria za cenu 796,56
€/rok p. Anne Bužíkovej a p. Igorovi Horváthovi;
OZ schválilo Zmluvu o nájme predmetného
rodinného domu s priľahlými pozemkami v
kat. území Čápor č. NZ 40/2016 v prospech p.
7
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Anny Bužíkovej a p. Igora Horvátha na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017,
OZ schválilo prenechanie majetku obce priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a to nehnuteľnosť - parcela registra
E-KN č. 1692/110 - orná pôda o výmere 6052
m2 v k. ú. Cabaj na dobu od 1.1.2017 do
31.12.2021, za cenu 50,00 €/1ha/rok pre p. Jána
Jendrejčáka;
OZ schválilo Zmluvu o nájme predmetného
obecného pozemku na dobu od 1.1.2017 do
31.12.2021 v prospech p. Jána Jendrejčáka,
OZ schválilo prenechanie majetku obce priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a to nehnuteľnosť - parcela registra
C-KN č. 666/34 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 110 m2 v k. ú. Cabaj na dobu od
1.1.2017 do 31.12.2021 za cenu 0,04 €/m2/rok
pre p. Dušana Líšku;
OZ schválilo Zmluvu o nájme predmetného
obecného pozemku na dobu od 1.1.2017 do
31.12.2021 v prospech p. Dušana Líšku,
OZ schválilo prenechanie majetku obce priamym nájmom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a to nehnuteľnosť - parcela registra
C-KN č. 666/14 - zastavané plochy a nádvoria
o výmere 40,00 m2 v k. ú. Cabaj na dobu od
1.1.2017 do 31.12.2021 za cenu 16,00 €/m2/rok
pre p. Ladislava Lenčéša, „Zmrzlina u Lenčéša“;
OZ schválilo Zmluvu o nájme predmetného
obecného pozemku na dobu od 1.1.2017 do
31.12.2021 v prospech p. Ladislava Lenčéša,
„Zmrzlina u Lenčéša“,
OZ schválilo Zmluvu o poskytovaní stravovania pre dôchodcov číslo O 23/2016 s dodávateľom p. Anton Žáčik,
OZ vzalo na vedomie vyhodnotenie obchodno - verejnej súťaže na predkladanie návrhov
k uzavretiu zmluvy o nájme pozemkov v obci
Cabaj - Čápor, katastrálne územie Cabaj; v súvislosti s tým OZ schválilo „Zmluvu o nájme
obecného pozemku č. NZ 45/2016“ v k. ú. Cabaj
na dobu od 1.1.2017 do 31.12.2021 v prospech
p. Stanislava Pastora,
OZ vzalo na vedomie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016: ZŠ Jána
Domastu Cabaj – Čápor 1085; ZŠ Cabaj – Čápor, časť Cabaj 197; MŠ Cabaj – Čápor, časť
Čápor 1274; MŠ Cabaj – Čápor, časť Cabaj 560,
OZ schválilo VZN č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
OZ schválilo VZN č. 15/2016 o určení fi8
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nančných prostriedkov na prevádzku a mzdy
na dieťa/žiaka materských škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Cabaj-Čápor a finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území obce v centrách voľného času,
OZ schválilo VZN č. 11/2016 o určení miesta
a času zápisu detí do 1. ročníka základných
škôl,
OZ schválilo VZN č. 12/2016 o určení školských obvodov základných škôl na území obce
Cabaj – Čápor,
OZ schválilo VZN č. 13/2016 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole; o
výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí; o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni,
OZ schválilo VZN č. 14/2016 o miestnych
daniach,
OZ schválilo cenu pozemku obce vo výške
2,32 €/m2 pri jeho prevode z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a to s účinnosťou od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018,
OZ vzalo na vedomie oznámenie Mgr. Valérie
Kompasovej o vzdaní sa členstva v Komisii
pre mládež, kultúru a šport,
OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Cabaj - Čápor na 1. polrok
2017,
OZ schválilo Programový rozpočet obce Cabaj – Čápor na roky 2017 až 2019; OZ vzalo na
vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce
k návrhu programového rozpočtu obce,
OZ schválilo Úpravu rozpočtu obce na rok
2016,
OZ schválilo Úpravu programovej štruktúry
rozpočtu obce od roku 2017,
OZ schválilo Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2017,
OZ poverilo starostu obce prípravným
konaním vo veci rekonštrukcie verejného
osvetlenia obce a prípravným konaním vo veci
vybudovania komunitného centra v obci.

Ján Slíž
zástupca starostu obce

Vážení spoluobčania ,
v tomto čísle Obecných novín uvádzame
výpis zo Všeobecne záväzného nariadenia
obce Cabaj – Čápor č. 9/2016 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12. decembra 2016.
Poplatok na rok 2017 pre fyzické osoby, využívajúce kalendárny zber, zostal oproti roku
2016 nezmenený - 17,99 €.

Ján Slíž
zástupca starostu obce

Výpis z VZN č. 9/2016
Čl. 10
Zníženie alebo odpustenie poplatku
1) Obec odpustí poplatok obyvateľovi obce
Cabaj - Čápor (fyzickej osobe) za obdobie,
v ktorom sa viac ako 90 dní v zdaňovacom
období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce.
2) Obec zníži poplatok o 70 % poplatníkovi
(fyzickej osobe), ktorá nie je obyvateľom
obce, za obdobie, v ktorom sa viac ako 90
dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa
nezdržiaval na území obce.
3) Podmienky odpustenia alebo zníženia poplatku:
a) predložiť písomnú žiadosť obci Cabaj – Čápor o odpustenie alebo zníženie poplatku žiadateľom podľa ods. 1 alebo ods. 2 tohto článku
(žiadosť je možné podať do 30. decembra zdaňovacieho obdobia),
b) predložiť obyvateľom obce Cabaj – Čápor
niektoré z nasledovných potvrdení o tom, že
sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce:
• potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo
ubytovni, prípadne nájomnú zmluvu,
• potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o
trvaní pracovného pomeru,
• potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
• potvrdenie zamestnávateľa v Slovenskej
republike o výkone práce poplatníka v zahraničí,
• potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
prípadne výkonu väzby,
• potvrdenie o umiestnení v zariadení zdravotnej starostlivosti alebo poskytujúceho

sociálne služby pobytovou formou,
• potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v mieste pobytu.
Poznámka: ak príslušné potvrdenie nie je v
slovenskom, prípadne v českom jazyku, je
potrebné, aby poplatník predložil aj preklad
tohto potvrdenia, pričom čestné prehlásenie
nenahrádza v uvedenej veci potvrdenie,
c) predložiť čestné prehlásenie poplatníka
(fyzická osoba), ktorý nie je obyvateľom
obce o tom, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce a predložiť potvrdenie
o uhradení poplatku za KO a DSO v mieste
bydliska,
4) Obec k 1. januáru zdaňovacieho obdobia
zníži poplatok:
a) o 50 % obyvateľovi obce Cabaj - Čápor
- poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba
staršia ako 62 rokov; k uvedenému nie je
potrebné dotknutou osobou podávať obci
žiadosť; obyvateľ obce - fyzická osoba, ktorá
dosiahla vek 62 rokov v priebehu zdaňovacieho obdobia, oznámi túto skutočnosť obci
podľa Čl. 4 ods. 2 VZN č. 9/2016,
b) o 50 % obyvateľovi obce Cabaj - Čápor
- poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v
hmotnej núdzi; k uvedenému je potrebné
dotknutou osobou podať obci žiadosť s príslušným potvrdením do 31. januára zdaňovacieho obdobia; prípadne postupovať podľa Čl.
4 ods. 2 VZN č. 9/2016,
c) o 50 % obyvateľovi obce Cabaj – Čápor
- poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím; k uvedenému je
potrebné dotknutou osobou podať obci žiadosť s fotokópiou príslušného preukazu do
31. januára zdaňovacieho obdobia; prípadne
postupovať podľa Čl. 4 ods. 2 VZN č. 9/2016,
d) o 60 % obyvateľovi obce Cabaj – Čápor
- poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom;
k uvedenému je potrebné dotknutou osobou
podať obci žiadosť s fotokópiou príslušného
preukazu alebo príslušné potvrdenie do 31.
januára zdaňovacieho obdobia; prípadne postupovať podľa Čl. 4 ods. 2 VZN č. 9/2016,
e) o 70 % obyvateľovi obce Cabaj - Čápor poplatníkovi, ktorým je prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba; k uvedenému
je potrebné podať obci žiadosť s príslušným
potvrdením do 31. januára zdaňovacieho
9
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obdobia; prípadne postupovať podľa Čl. 4 ods.
2 VZN č. 9/2016.
5) Obec ako správca dane poskytne poplatníkom podľa ods. 1, 2 a 4 len jeden druh zníženia
poplatku.
6) Ak si poplatník podľa ods. 4 písm. b) až e) nepodá žiadosť o zníženie poplatku do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia alebo podľa
Čl. 4 ods. 2 VZN č. 9/2016 do 30 dní od vzniku

poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia, žiadosť nebude posudzovaná.
7) Zníženie poplatku podľa ods. 4 nebude poskytnuté poplatníkovi, ak má poplatník voči
obci ako správcovi dane nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
8) Obec odpustí poplatok školám a školským
zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:

Opustili nás:

Povedali si áno:

Nikola Soboličová
Agáta Pastorová
Nina Székelyová
Radoslava Plechová
Lukáš Tamaškovič
Daniel Fukas
Adam Doman
Jenifer Lakatošová

Jaroslav Palka
vo veku 78 rokov
Mária Mráziková rod.
Kukučková vo veku 81 rokov
Mária Lieskovká rod.
Priádková vo veku 80 rokov
Štěpán Piterka
vo veku 68 rokov
Magdaléna Žilíková rod.
Baková vo veku 81 rokov

November 2016
Marián Mrázik
a Viera Budayová
Milan Klbik
a Klaudia Schinglerová
December 2016
Viktor Szolga
a Erika Košťálová

Niečo o daniach ...
Vážení občania, dovoľte mi, aby som sa
Vám v tomto sviatočnom čase mohla aj ja
prihovoriť, zaželať pokojné vianočné sviatky
a šťastný nový rok 2017.
Nakoľko je už nové zdaňovacie obdobie
pred dverami, rada by som Vás upozornila na
najčastejšie prípady, kedy treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, a to:
ak niekto počas roka 2016 kúpil alebo predal
nehnuteľnosť (pozemok, dom, byt) alebo psa,
ak došlo na liste vlastníctva k zmene výmery pozemku, alebo druhu pozemku (napr.
sa orná pôda zmenila na záhradu); obzvlášť
upozorňujem na prípad, keď sa časť pozemku
zmenila na stavebný pozemok, ak došlo počas roka 2016 ku kolaudácii.
Ak je viac spoluvlastníkov nehnuteľnosti,
môžu sa dohodnúť, že priznanie podá ich zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. V prípade bezpodielového
spoluvlastníctva manželov priznanie k dani z
nehnuteľnosti podáva len jeden z nich.
10

Priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok
2017 je potrebné podať do 31. januára 2017,
buď priamo na obecnom úrade, alebo zaslať
poštou.
Ak niekto nehnuteľnosť zdedil, je povinný
podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti.
Tlačivo na daňové priznanie k dani z
nehnuteľnosti je uverejnené na webovom
sídle obce, zároveň aj na stránke ministerstva financií (https://www.finance.gov.sk/
Default.aspx?CatID=8698) alebo si ho môžete
vyzdvihnúť na obecnom úrade.
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

ŠTRÚDĽA
CUP 2016
Každoročne v novembri sa u nás v obci
koná prehliadka napečených štrúdieľ s názvom ,,Štrúdľa cup“. Ani tento rok nemohol
byť výnimkou. O to krajšie a lepšie sa nám
tento rok pripravoval, pretože to bol jubilejný,
už DESIATY ROČNÍK .
História štrúdle, alebo ak chcete závinu,
siaha stovky rokov dozadu. Pôvodne to bolo
jedlo chudobných. Základ pre štrúdľu položilo
turecké pečivo baklava, ktoré sa dostalo do
Rakúska v roku 1453. Rakúšania ho nazvali
Wiener Apfelstrudel (viedenský jablkový závin). Postupne boli vytvorené ďalšie záviny
s rôznymi plnkami. Okrem najznámejšieho
jablkového závinu je veľmi populárny aj
Mohnstrudel (makový závin). Toľko z histórie
a čo prináša súčasnosť?
Už o tretej popoludní prichádzali gazdinky, aby sa mohli zaregistrovať pri súťažnom
stolíku, kde Veronika Kováčová odoberala a
zapisovala prinesené štrúdle. Aj tento rok sa
gazdinky mohli pochváliť svojimi napečenými štrúdľami a veruže sa aj chválili. Porota v
zložení predseda Emilko Koppan na štrúdľu
sladkú a Tonko Kolečáni predseda na štrúdľu
slanú boli posilnení o dvoch členov, vybraných
z hostí Petrom Habom (poznáte z TV ,,Moja
mama varí lepšie“) a Andrejom Bučkom, ale aj
náhodnými ľuďmi z hľadiska.
Medzi hosťami na jubilejnom ročníku sme
privítalij Ing. Mareka Illéša, riaditeľa Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, Heligonkárov
z Lipovej aj zakladateľku Štrúdľa cupu Božku
Kurucovú, ktorá nás oboznámila s tým, ako
Štrúdľa cup vlastne vznikol.
Po krátkom rozhovore s Božkou nastúpili
na javisko speváci zo spevokolu Úsmev, ktorí
odštartovali program. Potom sa súťažilo v
pečení štrúdieľ, šúpaní jablka, tancovalo a
spievalo.
Heligonkári z Lipovej, ktorí boli u nás po
prvýkrát na takomto podujatí, si veľmi pochvaľovali a rozospievali celú sálu.
Na pódiu mal rozloženú aparatúru Romanko Hulan, ktorý zabezpečoval džingle a
tanečnú zábavu. Súťaž v jedení štrúdle vyhral
tesne-rozdielom jednej sekundy Emilko Kováč
pred Lojzíkom Domagalom. Všetkým prítom11
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ným sa súťaž páčila a povzbudzovali súťažiacich hlasným pokrikom a potleskom.
Pri dobrej zábave a tancovaní sme sa
dostali až k vyhodnoteniu a vyhláseniu výsledkov. Diplomy a ceny odovzdával starosta
Ing. Jozef Ligač spolu s členom poroty Petrom
Habom.
V kategórii štrúdľa maková sa víťazkami
stali:
miesto: Milka Rácová
miesto: Pavla Kubáňová
miesto: Lýdia Zaťková
V kategórii štrúdľa s inou náplňou sladká:
miesto: Milka Rácová
miesto: Boženka Kurucová
miesto: Peťko Polakovič
V kategórii štrúdľa s inou plnkou slaná:
miesto: Janka Dičerová
miesto: Peťko Polakovič
miesto: Jitka Beňáková

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Mikuláš
,,Mikulášku, dobrý strýčku zaspievam Ti
modlitbičku...“ aj táto pesnička zaznela niekoľkokrát na tohtoročnom podujatí v našej
obci dňa 10. 12. 2016.
Detičky sa najprv zahrali s Divadielkom
Svetielkom Rozprávočku o kozliatkach a
potom už netrpezlivo čakali na Mikuláša. Ten
so svojim sprievodom prišiel za zvuku roľničiek a zvončekov. Čerti sa nás najprv snažili
presvedčiť, že Mikuláš nepríde, ale nakoniec
prišiel. Rozdal darčeky aj s balónikmi, potom
si nás skauti zobrali pod patronát a naučili
nás hru ,,Molekuly“. Potom začala tá pravá
čertovsky dobrá zábava s diskotékou.
Všetkým prítomným sa zábava páčila už
teraz sa tešíme na budúci rok. Dovidenia o
rok, milé deti.

-IB-

V súťaži o putovný pohár sa porota jednoznačne zhodla na víťazke a tou sa tento jubilejný ročník stala Milka Rácová. Tu je recept
na víťaznú štrúdľu od pani Milky.

Štrúdľa maková:
Cesto: 0,50 kg hladkej múky, 1 vajce, 1 Pl práškového cukru, štipka soli, 1 Pl *olivového oleja,
1 PL *masti, alebo masla, 1 Pl * octu, asi 2-3 dcl
*vody – mlieka ...(*všetko rovnako vlažné).
Postup: suroviny spolu dobre vymiesime, urobíme dve cestá a prikryjeme aspoň na 1/2 hod.
teplým pekáčom. Na pomúčenom obruse najskôr vyvaľkáme a potrieme teplým olejom a
potom postupne rukami vyťahujeme cesto až
po okraj stola. Cesto musí byť priesvitné. Plníme ľubovoľnou plnkou a ovocím, mak, cukor,
škorica, višne, čerešne, jablká, hrušky, slivky,
dule... podľa chuti. Základné cesto používame
aj na slanú štrúdľlu pečeňovo-kapustovú, olivovú, klobásovú a pod.
Po vyhlásení výsledkov nasledovala ochutnávka. Čo sme namaškrtili, to sme potom
vytancovali v rezkých kolách. Romanko Hulan ďakujeme. Zábava bola výborná, domov sa
nám veru nechcelo...
Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli
pri realizácii tohtoročného jubilejného Štrúdľa cupu... Dovidenia o rok priatelia ?

-IB12
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Najkrajšia záhrada
v Cabaji-Čápore

„Život
ako reťaz“

V jarných mesiacoch sa občianske združenie Občania obci - obec občanom Cabaj-Čápor
rozhodlo motivovať občanov ku skrášľovaniu
svojich záhrad v nadchádzajúcom lete súťažou
o najkrajší balkón, predzáhradku a úžitkovú
záhradu.
Počas letných mesiacov sme čakali vaše
fotografie krásnych balkónov a predzáhradok,
ktoré sme na prechádzkach ulicami videli. Na
naše obrovské sklamanie nám prišiel iba jeden
e-mail, ale o to väčšia radosť na strane odosielateľky, ktorá našu súťaž vyhrala na plnej čiare.
A nielen preto, že jej e-mail bol jediný, ale aj
preto, že jej záhradka stála naozaj zato. Veď

Opäť sme zalistovali v kalendári
jubilantov našej obce pre rok 2016. Tri
dátumy a traja deväťdesiatnici, dámy
Margita Hollá a Mária Illéšová a do
tretice pán Anton Kováč. Ich slávnostný
deň sme oslávili ako hostia a gratulanti v ich blízkosti, na domácich adresách
spolu s ich deťmi.
Hrejivé teplo domova, nielen z
ústredného kúrenia, ale predovšetkým
z ich úsmevov a dobrej nálady vytvorilo
tú správnu atmosféru na spomínanie,
keď žili v dobrom aj v zlom čase, pretože život sú ohnivká reťaze, slabšie aj
silnejšie. Naši jubilanti mali viac šťastia
pre silnejšie ohnivká, a preto sú s nami
a so svojimi rodinami aj dnes. Prajeme
im, aby ich životná reťaz pokračovala
ohnivkami do ďalších dní ...
-ak-

posúďte sami. Cenu venovanú pani Formánkovou som odovzdala pani Ing. Rút Somorčíkovej
z Cabaja. Srdečne gratulujeme.

OO-OO Valéria Kompasová

„Darčeky pred Vianocami“
Druhé uvítanie malých občanov v tomto
roku bolo naplánované na čas už adventný,
so stromčekom a hviezdičkami na pozvánkach, s dátumom 8. decembra.

Našich hostí však vítal už aj ozdobený
svietiaci stromček a darčeky s vianočnými
rozetami pre 21 detí, 9 chlapcov a 12 dievčat.
Sme radi, že naše pozvanie prijali mamy, otcovia, staré mamy, súrodenci a rodinní priatelia.
Zavítali medzi nás a prišli sa pochváliť so svojimi živými darčekmi, ktoré im priniesol život
s dátumom narodenia od júna do novembra
2016. V rodinnom kruhu teraz žijú v náručí
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svojich rodičov, sú naplnením ich túžob. Stali
sa zároveň novými členmi občianskeho života
a budúcnosťou našej obce. S vážnosťou v hlase ich uvítal do života starosta obce Ing. Jozef
Ligač a pri kolíske naše sudičky z MŠ Čápor
zaželali do vienka len to najlepšie. -ak15

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

ZO ŽIVOTA ZO ZZP

Návšteva chorých
Najcennejšie, čo človek má, je zdravie.
Zdravý človek sa môže realizovať v každej
pracovnej alebo záujmovej činnosti. Všetci
však také šťastie nemajú. Bez svojho pričinenia
sú zdravotne postihnutí a sú obmedzovaní vo
svojej činnosti, alebo majú vyšší vek, kde sa tiež
pridružujú rôzne choroby. Cítia sa deprimovaní, osamelí a zbytoční.
Naša ZO združuje sto ľudí s rôznymi zdravotnými ťažkosťami. Slúži na spríjemnenie
života členov v osamelosti, starobe, kontaktoch so spoločnosťou ľudí, kultúrnom živote,
pretože pre zdravotné problémy nemajú inú
možnosť ako cez ZO ZZP. Organizujeme pre
nich rôznu činnosť (posedenia, kultúru, výlety...), aby prekonali svoje ťažkosti, pocity a zažili radosť. Sú však medzi nimi aj takí, ktorým
zdravotný stav nedovoľuje zúčastniť sa akcií.
Nezabúdame ani na nich. Navštevujeme ich.
V októbri sme navštívili 12 členov starších ako
80-rokov. Popriali sme im veľa slnečných dní do
ďalšieho života, veľa zdravia, lásky a porozumenia v kruhu svojich blízkych a odovzdali
sme im darček.

Jesenné zvyky
v minulosti
Dňa 16. novembra sme sa stretli na batôžkovom posedení, kde sme si pripomenuli ako
trávili dlhé večery naši rodičia a aké boli zvyky
na Katarínu a Ondreja.
Na Katarínu sa organizovali zásterkové
zábavy, kedy do tanca pozývali dievčatá chlapcov až pokým zásterku neodkúpili mládenci a
veru jej cena bola dobre vysoká. Na zábavách
bol aj tzv. čokoládový tanec. Chlapec musel
svojej tanečníčke kúpiť čokoládu. Tancovalo
sa ako o preteky, len aby sa vyhlo predávajúcim
čokolády. Na Ondreja dievčatá liali olovo, aby
podľa odliatku videli, aký bude ženích. Triasli
stromy, obväzovali ich šatkami, aby zaklínali
svojich frajerov. Z činností v domácnostiach
na jeseň boli známe varenie lekváru, šúpanie
kukurice a páranie peria.
V úsmevnej scénke sme videli ako prebiehal oldomáš na konci párania. Zaspievali
sme si piesne, v ktorých bolo meno Katarína
a Ondrej. Pri veselej zábave sme ani nezbadali
ako pokročil čas a začalo sa zmrákať. Aj keď sa
nám veľmi nechcelo, bol čas sa rozísť.

Výbor ZO ZZP

Seniori na cestách
V roku 2015 sme si dali záväzok, že rok
2016 sa stane rokom našich všestranných
túžob, splnených záväzkov, a tak sme si
rozšírili poznanie o našom malom, ale
zato krásnom Slovensku.
Hneď na začiatku roka 2016 sme navštívili Bojnický zámok, ktorý ešte žiaril svetlami
vianočnej výzdoby. Ďalšou zastávkou bol
Trenčiansky hrad, následne Bratislavský,
kde sme zároveň mali možnosť nakuknúť do
budovy nášho parlamentu..
Začiatkom júna sme autom vycestovali –
smer východné Slovensko. Pozreli sme si kúpeľné mesto Bardejov, splavili sme Dunajec a
navštívili sme aj Ľubovniansky hrad.
Počas horúcich letných dní sme sa schladili vo wellness centre Podhájska a v Poľnom
Kesove.
Pri návšteve plávajúceho mlyna v Kolárove sme sa cez Alžbetin most dostali až k
našim južným susedom.
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Dňa 2. októbra sme sa zúčastnili vyhliadkovej plavby po Gabčíkove. V podpalubí lode
sme si vychutnali lahodnú šálku kávy. Plavba
bola naozaj dlhá a to nám dalo možnosť
spoznať sa aj s ostatnými cestujúcimi z rôznych kútov Slovenska a Čiech. Naše diskusie
vyústili až k tomu, že sa z nás stali piráti, čo
môžete vidieť aj na fotografi i.
Po plavbe sme ešte zrelaxovali na kúpalisku v Poľnom Kesove a ani sme sa nenazdali a ďalší krásny výlet bol za nami. Skrátka
skvelé zážitky.

Betlehemské
svetlo v roku
2016 aj v
Cabaj-Čápore
Vianočné obdobie sa
skautom jednoznačne spája
s tradíciou roznášania Betlehemského svetla. Možno
sa budete čudovať, história
svetla z Betlehemu siaha
ďaleko do minulosti kedy
neexistoval ani skauting.
Ako to s Betlehemským
svetlom vlastne začalo?
Ako sa šíri? Kedy a akým
spôsobom bude mať aj každý obyvateľ Cabaj-Čápora
možnosť odpáliť si tento
čarovný plamienok?

Svetlo na počiatku
Na prelome 11. a 12. storočia podnikali
križiaci výpravy proti tureckým kmeňom, ktoré obsadili pútnické miesta kresťanov (napr.
Betlehem kde sa Ježiš Kristus narodil či Jeruzalem, kde skonal). Jeden z mladých križiakov
sa v tom čase zaprisahal, že pri návrate donesie
do svojho rodného mesta Florencie plamienok
ohňa z betlehemskej baziliky. Málokto mu
však veril, pretože sa z výprav križiakov vrátil len málokto. Tesne pred Vianocami roku
1099 dorazili otrhaní mládenci do Florencie,
na ich čele stál jeden, nesúci zapálenú sviecu
s plameňom. Všetci prisahali, že plamienok je
skutočne z Betlehemu a onen mládenec ho niesol v čase i nečase po púšti i mori, len aby splnil
svoj sľub. Sviecu umiestnili v kostole, odkiaľ
si potom svetlo odpaľovali ostatní obyvatelia.
V stredoveku to bol prvý a posledný plameň z
Kristovho rodiska.

Svetlo dnes
Novodobú históriu Betlehemského svetla píšeme od roku 1986. Tradíciu roznášať
plamienok založili naši susedia Rakúšania.
Každý rok hľadajú v Hornom Rakúsku dieťa,
ktoré sa v uplynulom roku vyznamenalo svojou
pomocou či vzorným správaním, aby odpálilo

Svetlo mieru z Betlehemu
a letecky ho dopravilo do
Rakúska. Odtiaľ sa tento
žiariaci symbol Vianoc
šíri medzi milióny ďalších
ľudí. Je krásne uvedomiť si,
že všetky tieto majú svoj pôvod
v tom prvom, počiatočnom. Každé odpálenie
svetielka ďalej odkazuje tiché prianie, aby sa
pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne
tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň
Betlehemského svetla.
Po roku 1989, keď padli totalitné režimy
v Európe, sa tento zvyk rozšíril a tento rok
to bude už 27. krát, kedy prinesú skautky a
skauti na Slovensko Betlehemské svetlo.

Prebratie Betlehemského
svetla vo Viedni
Aj náš 23. Skautský zbor Nitrava bol
v sobotu 10. 12. 2016 pri tom, keď na ekumenickej slávnosti v kostole vo Viedni
odpálili svetielko z Betlehema skauti zo
všetkých kútov sveta. Tradične máme na
tomto podujatí možnosť stretnúť sa so skautmi
z Česka, Holandska, Francúzska, Maďarska,
ale aj zo vzdialenejších krajín ako USA. K iniciatíve roznášania svetla sa postupne pridávajú ďalšie štáty sveta, do ktorých plamienok
nádeje prinášajú zástupcovia nielen skautov,
ale aj mladých požiarnikov, Červeného kríža
a iných. Nasledujúci deň, v nedeľu 11. 12. 2016
bolo Betlehemské svetlo odovzdané prezidentovi Slovenskej republiky.

Posolstvo Vianoc
v našej obci
Toto svetlo nesie posolstvo pokoja, lásky,
mieru a porozumenia pre všetkých ľudí bez
ohľadu na to, akej sú rasy či vierovyznania.
Svetlo pokoja chce ľudí spájať, nie rozdeľovať a
nám je cťou že ho aj tento rok môžeme priniesť
do domácností Cabaj-Čápora.
Už 23. 12. 2016 ho prinesú skauti z oddielu
Cabaj-Čápor do Farského kostola Sv. Michala
archanjela kde si ho môžete odpáliť od 15.00
do 15.30 h. a do kostola Najsvätejšej Trojice
bude k dispozícii od 15.30 do 16.00 h.
Viac informácií o Betlehemskom svetle a
jeho histórii môžete nájsť na www.svetlo.skauting.sk

Eva Škorica Novotná
Zdroj: svetlo.skauting.sk
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Mikuláš 6. decembra. Dlho očakávaný nakoniec prišiel. Najmenší sa samozrejme trošku
báli sprievodu čertov, ale sladkosti ich obmäk-

Predvianočné
obdobie na
ZŠ Jána Domastu
Blížia sa najkrajšie dni v roku – Vianoce. My sme však na škole vôbec do tohto
obdobia nezaháľali.
Koncom októbra sa žiaci 1. ročníka nachvíľu vrátili do škôlkárskeho obdobia návštevou Materskej školy v Čápore, kam sa prišli
pochváliť p. učiteľkám ako sa im darí v škole.
Priniesli si so sebou nielen nové pesničky a
hry, ale i zošit s prvými písmenkami. Pani
učiteľky zo škôlky s budúcimi prváčikmi si
prichystali, už pre školákov, piesne, hry, ale
i vystrihovačku. Pomaškrtili sme si na kolá-
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čikoch od pani učiteliek, spoločne sa zahrali
s hračkami.
Šport a súťaže patria do našej školy. V
okresnom kole v stolnom tenise sa chlapci z
2. stupňa umiestnili na peknom 4. mieste.
Stolnotenisový turnaj s názvom „Šport je
moja závislosť“, ktorý bol akciou na podporu
prevencie proti drogám na školách. Žiakom
Alešovi Horváthovi (4.A) k 1. miestu, Lukášovi
Teľuchovi (3.A) k 2. miestu a Petrovi Polakovičovi (2.A), ktorý skončil na 3. mieste srdečne
blahoželáme.

Ivaniných pár slov....
Nielen športom žije naša škola. V prednese
povestí a bájí v školskom kole Šalianskeho
Maťka boli úspešní: I. kategória: 1. miesto
Peter Polakovič (2.A), 2. miesto Peter Kováč
(3.A); II. kategória: 2. miesto Lea Srňáneková (4.A), 3. miesto Hana Chňapeková (4.A) a
III. kategória: 1. miesto Liliana Slanináková
(7.A), 2. miesto Vanesa Polakovičová (7.A).
Najúspešnejší nás budú reprezentovať na OK
Šalianskeho Maťka v Šali.
A čo by to bolo za predvianočné obdobie
bez Mikuláša? I k nám privítal tento svätý
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čili a spoločne zaspievali piesne a zarecitovali básničky, ktoré Mikuláš odmenil.
Návštevou Vianočného mestečka v Nitre
si spríjemnili predvianočné obdobie žiaci 1.
a 3. ročníka. Krásne rozsvietený stromček na
námestí, rozžiarené ulice a sladké zakončenie
výletu v cukrárni vnieslo do žiakov tú správnu
atmosféru Vianoc. Ďalšie aktuálne informácie
o dianí na škole nájdete našej webovej stránke
www.zscapor.sk
Šťastné a veselé prežitia vianočných
sviatkov a úspešný vstup do nového roka
2017 želám nielen žiakom našej školy, ale aj
ich rodičom, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom školy.
-MG-

Dovoľte mi, aby som
v tomto predvianočnom
čase, kedy sa koniec roka
nezadržateľne blíži, zbilancovala nielen aktivity MŠ
Čápor, ale i vlastné pocity.
Po hektickom začiatku školského roka,
ktorý bol sprevádzaný radosťou, ale i slzičkami detí, sme začali naplno pracovať podľa
nového Školského vzdelávacieho programu.
Máme premyslené a naplánované aktivity,
ktoré každodenne deťom ponúkame. V tomto
školskom roku sme do rôznych aktivít zapojili
i rodičov, ktorí ich s nadšením prijímajú.

V novembri sme púšťali šarkanov. Bola to
výborná akcia pre deti, mamky a ockov, ale i
učiteľky. Maličkí s nadšením očakávali letecké kreácie a rodičia robili všetko pre to, aby
šarkanov do vzduchu dostali. V tejto disciplíne mal náš pedagogický zbor veľké trhliny, nakoľko naše šarkany nelietali. Ale o to väčšia to
bola zábava. Mamky napiekli koláče, p. Ďuriš
griloval dobroty a na zohriatie sme si dávali
teplý čajík. Na konci dňa sme mali všetci pocit,
že do nášho zoznamu aktivít pribudlo jedno
veľké plus.
V decembri, po usilovných nácvikoch,
sme s napätím očakávali príchod Mikuláša. A
dočkali sme sa. Prišiel, sprevádzaný čertom,
ale s ubezpečením, že ten určite žiadne deti
odnášať nebude. Vystúpenie pre Mikuláša si
užil nie len on a čert, ale s veľkým nadšením
19
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i rodičia. Veď čo je krajšie, ako vidieť svoje
deti spokojné a šťastné. S Mikulášom sme sa
rozlúčili krásnym ohňostrojom, ktorým sme
mu posvietili na šťastnú cestu.
Obe tieto akcie boli aj pre nás, učiteľky,
niečím novým. Doteraz sme akcie s rodičmi
nerobili, ale myslím si, že otvoriť priestor v
tomto smere bol šťastný krok.
Pekným programom sme tiež uvítali nových obyvateľov obce na Obecnom úrade.

A tu by som si dovolila zhrnúť svoje pocity.
Som si plne vedomá toho, že všetky tieto
aktivity, či už edukačné alebo voľnočasové, by
sa neuskutočňovali v takej priaznivej atmo-
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sfére, keby som nemala vedľa seba také skvelé
kolegyne, aké mám. Nefungovalo by to dobre
ani keby som veľkú časť svojej energie musela
vydávať na riešenie existenčných alebo fi nančných problémov chodu našej materskej školy.
Preto moje veľké ĎAKUJEM patrí p. učiteľkám Mgr. Ingridke Rauschovej, PaedDr. Katke
Garaiovej a Monike Šilákovej. Sú to kreatívne
a empatické osôbky, ochotné a nápomocné,
ktoré dokážu vytvoriť takú atmosféru, že sa
do práce dokážem tešiť každý deň.
Som rada, že v mojom kolektíve mám usilovnú Janku Brunaiovú, ktorá sa stará o poriadok, Kvetku Slezákovú, ktorá spravuje naše
fi nancie a kuchárku Ľudku Holkovú, od ktorej
nám všetkým náramne chutí. Samozrejme
nesmiem zabudnúť na celý kolektív školskej
kuchyne v ZŠ Cabaj.
Poďakovanie patrí i p. starostovi Ing. Jozefovi Ligačovi a všetkým poslancom, ktorí sa
v tomto roku postarali o to, aby naša škôlka
bola finančne zabezpečená a čiastočne opravená.
Ďakujem tiež posielam všetkým rodičom
našich detí, ktorí sa s nadšením zapájajú do
života škôlky.
V tom dlhom rade dní celého roka prichádza teraz čas, kedy ľudia majú k sebe bližšie.
Naše podvedomie cíti, že nás očisťuje očakávanie príchodu najkrajšej udalosti, ktorú si

rok čo rok pripomíname. Vianoce sú najľudskejšie a najláskavejšie obdobie.
Prajem Vám, milí priatelia, známi i neznámi, aby ste tieto sviatky prežili v láske, šťastí,
pokoji a svornosti.
Do nového roka nám všetkým želám, aby
sme sa nechali inšpirovať citátom Williama
Hazlitta:
„Jemné slovo, láskavý pohľad alebo srdečný úsmev dokážu divy a spôsobujú zázraky.“
Robme zázraky každý deň – nie je to ťažké!
Mgr. Ivana Malíková ,
riad. MŠ Čápor
ČO NOVÉHO v ZŠ CABAJ?

Rodičia deťom
- Združenie rodičov
pri ZŠ Cabaj
Vážení rodičia a priatelia školy,
Nový školský rok
prináša so sebou aj
nové výzvy pre naše
združenie.
Hlavným
cieľom združenia je
aktívne skvalitňovanie
v ýc hov no -v z de l áv acieho procesu a organizácia mimoškolských
aktivít.
V duchu týchto základných princípov sme
deti potešili sladkými
mikulášskymi balíčkami,
veselým vystúpením Šaša
Maroša počas karnevalu a
tiež bohatým programom
pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Združenie
rodičov
aktívne spolupracuje s
vedením školy. V minulom školskom roku
sme sa podieľali na dopravnej výchove žiakov,
zakúpili sme pomôcky na telesnú výchovu
a doplnili technické vybavenie školy. Svojou
činnosťou sa snažíme podporovať nadaných
žiakov, ktorí reprezentujú školu - či už úhradou cestovných nákladov alebo materiálnymi
odmenami.
Aby sme i naďalej mohli podporovať aktivity detí v čo najväčšej miere, rozhodli sme sa

začiatkom roku 2017 zorganizovať BLŠÍ TRH.
Aj touto cestou Vás prosíme, nevyhadzujte
staré knihy, CD-čká, hračky, oblečenie, domáce potreby. Aj zdanlivo nepotrebné veci môžu
urobiť radosť a podporiť školské aktivity.
Ako združenie rodičov zastupujeme záujmy všetkých rodičov
a detí. Ak viete prispieť svojimi
nápadmi, alebo pomôcť, pripojte
sa k nám na našej novej facebookovej stránke
RODIČIA DEŤOM ZŠ Cabaj. Nájdete tu vždy
aktuálne informácie o činnosti združenia.
Aj v roku 2017 máte možnosť rozhodnúť,
ako naložiť s oprávnením poukázať 2 % dane.
Všetky prostriedky budú použité pre Vaše
deti.
Údaje potrebné na poukázanie 2% z dane
Obchodné meno (názov):
Združenie rodičov pri Základnej škole Cabaj-Čápor, časť Cabaj
Právna forma:
Občianske združenie
IČO:37960636
Sídlo: Cabaj 197, 95117 Cabaj-Čápor
Podrobný postup ako poukázať 2 % daní
nájdete na webovej stránke školy http://
zscabaj.edupage.org/percenta2/.
Ak si neviete poradiť s „toľkými“ tlačivami, stačí ak prinesiete potvrdenie od zamestnávateľa do riaditeľne ZŠ Cabaj a my všetko
vyplníme za Vás.
Všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť vopred veľmi pekne ďakujeme.
Za Združenie rodičov pri ZŠ Cabaj
Ing. Lucia Katrenčíková ,
predseda združenia
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Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE

ČO NOVÉHO v MŠ CABAJ?

Advent v MŠ Cabaj
V jedno predpoludnie som prišla do
materskej školy a deti sa práve vrátili z vychádzky. Mali červené líčka aj nošteky a rozprávali mi ako je vonku zima. Vonku štípe
mráz, akosi skôr prichádza večer a je tu čas
adventu.

Advent je predvianočné obdobie plné rôznych zvyklostí. Do našej MŠ 6. decembra prišiel
vytúžený Mikuláš, od ktorého detičky dostali
balíčky plné rôznych dobrôt. Bolo že to radosti
a všetky očká žiarili šťastím. Vôňa medovníkov
neodmysliteľne patrí k Vianociam. Naše deti

spolu so svojimi najbližšími ich budú vyzdobovať a môžu ukázať svoje umelecké vlohy. Čaká
nás aj“ Noc v škôlke“ na Luciu. Deti sa takýmto
spôsobom dozvedia o tradícii, keď Lucia chodí
v oblečená v bielom, drží v ruke husie krídlo a
vymetá z kútov zlo. Hovorí sa, že každá noc
od Lucie do Vianoc je čarovná. Dúfame, že ju
aj naše detičky zažijú, keď prespia v MŠ. Počas
adventu budeme s deťmi vyrábať pohľadnice
na detskú onkológiu. Takýmto spôsobom
podporíme úsilie pomáhať iným. Aký by to bol
predvianočný čas bez vianočnej besiedky? Najmenšie detičky „Lienky“ nám povedia básničky
a zaspievajú pesničky o Vianociach, „Motýliky“
nám ukážu ako vedia pekne cvičiť a „Včielky“
zahrajú scénku - Láskyplné Vianoce, všetko v
krásnych kostýmoch. Na záver bude pohostenie s tortou a veľkým prekvapením. Všetci sa
na toto pekné obdobie veľmi tešíme.
Na Nový rok svižný krok. A ani v novom
roku nebudeme zaostávať. Pre deti sme pripravili výtvarný krúžok, kde si môžu vycibriť
svoje zručnosti.
Na záver kolektív materskej školy Cabaj
chce všetkým čitateľom popriať mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka,
aby zdravie, láska, pokoj zavítali aj do vášho
domčeka.

Rozália Straňáková

Spomínate
si na driapačky?
My - skôr narodení často zalietavame vo
svojich spomienkach na udalosti v našej dedine počas dlhých zimných večerov. Gazdinky ich využívali driapaním husacieho i kačacieho peria, ktoré sa zbieralo z chovných
kačíc alebo husí počas celého roka. Keď sa
vykŕmili a zabili, perie sa ošklbalo, dobre sa
vypralo vo vode a vysušilo.

Na konci driapania bol neodmysliteľný
oldomáš - koláče, zemiakové pagáče, šišky, čaj

Driapať sa začínalo od
novembra do konca januára
hneď zvečera a trvalo dlho
do noci. Okrem rodinných
príslušníkov sa do práce zapájali i susedia a hlavne dievky na vydaj. Veď si do výbavy
chystali periny a vankúše. Na
stôl sa postavil veľký vandlík
s perím. Pod stôl gazdinky
dávali starú plachtu, kde sa
vhadzovali kostrnky. Ženy si
priniesli so sebou fertušku,
aby neboli celé od peria...
Nepracovali iba ruky, ale
aj ústa. Ale snažili sa rozprávať tak, aby sa perie neporozlietalo po celej kuchyni. Kýchnutie sa netolerovalo... Rozprávali
sa rôzne hrôzostrašné „zaručené“ historky.
My - deti sme ich počúvali s otvorenými ústami
a pritom nám vlasy na hlave vstávali dupkom.
Driapačky sme preto veľmi obľubovali. Príhody
od starších žien a niekedy aj ich mužov sme sa

Vianočné recepty
od Julianky
Brezinskej
Ďumbierniky
500 g hladkej múky, 500 g práškového cukru,
4 celé vajíčka, trochu ďumbieru – vymiešame,
večer vykrojíme, necháme na plechu a ráno
pečieme
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dozvedeli ako sa mátalo na krížnych cestách,
na Čingove, Domovine, na Kiš-medzi, o vinohradoch a blízko cintorínov a ako zo studní
vystupovali rôzni hastrmani. Vedeli pri tom
tak majstrovsky zvyšovať a znižovať hlas, že
sme učupené pri kachliach, sporákoch ledva
dýchali od strachu. Keď sme odchádzali domov, neboli lampy na uliciach, svietili sme si
iba malými baterkami. Biely sneh nám pritom
vŕzgal pod nohami.

s rumom, alebo varené víno so škoricou a klinčekmi, takže o smiech a veselosť nebola núdza.
Deti sa pri driapania peria naučili rôzne ľudové
piesne a toto mi v dnešnej dobe dosť chýba...
Ako som sa len tešila na tento posledný oslavný
deň driapačiek!
Spracovala: Juliana Brezinská

Mašinkové
2 celé vajíčka, 600 g hladkej múky, 250 g masla,
200 g práškového cukru, 40 g mletých orechov
a pol prášku do pečiva. Prísady zmiesime a
masu melieme na mlynčeku na rôzne tvary.
Pečieme na suchom plechu.

Vanilkové rožky
250 g hladkej múky, 210 g masla, 100 g mletých
orechov, 70 g práškového cukru. Vymiešame,
robíme rožky a pečieme.
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INFOSERVIS

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU

Divadelný súbor FAMÍLIA - ĎAKUJE....
Divákom za potlesk, smiech a slzy na našich predstaveniach.
Našim rodinám, za lásku, trpezlivosť a pochopenie, keď trávime čas na skúškach...
Jankovi Pastorovi a Adamkovi Dankovi za ozvučenie...
Emilkovi a Miloškovi Kováčovým za DVD záznamy...
Dominike a Martinovi Klačanovým za foto spomienky...
Prajeme vám krásne Vianoce
a šťastný nový rok!

Divadelný súbor FAMÍLIA

Poďakovanie
Ďakujeme našim dodávateľom, sponzorom, priaznivcom, rodinám klientov a všetkým ľuďom dobrej vôle za prejavenú dôveru, pomoc a spoluprácu v uplynulom roku a prajeme pokojné a porozumením naplnené vianočné sviatky a šťastné vykročenie do nového roku.

Kolektív pracovníkov Zariadenia pre seniorov, Monika, o. z.

Ospravedlnenie
Touto cestou sa ospravedlňujeme p. harmonikárovi Mikušovi za nesprávne uvedené meno
v minulom čísle časopisu.

Zariadenie pre seniorov, Monika, o. z.
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POZÝVAME VÁS

