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prihováram sa Vám v prvom tohtoročnom čísle Obecných novín. Vianoce
i zimné radovánky sú už za nami, ale ja
sa k nim vrátim v podobe spomienok a
fotografií z vydarených akcií: Vianočná
dedinka, Daj Boh šťastia a Trojkráľový
koncert.
Po Novom roku prichádzajú fašiangy a s nimi iné
radovánky, a tak sme si pochutnali na fašiangovej zabíjačke, usporiadanej v priestoroch obecného úradu. Aj z
nej vám prinášam fotografie. Pozvem vás tiež na divadlo,
ktoré k nám zavíta v marci. Bude to Divadlo na Podvalku
z Veľkých Loviec. V obci sa uskutoční zber opotrebovaného šatstva, ktorý organizujeme každoročne v spolupráci
s Občianskym združením Diakonie Broumov.
Určite vás zaujmú články z oboch základných škôl,
ale aj z histórie futbalu v obci a o najstaršom, u nás
žijúcom futbalistovi Antonovi Kováčovi... a mnoho iných
zaujímavostí.
Ale nielen kultúrou je človek živý, a preto si pozorne prečítajte oznamy o poplatkoch a daniach, výzvu
k ochrane verejnej kanalizácie, výzvu o starých stromoch...
Kolkári sa pochvália svojimi úspechmi v uplynulom
období.
Prajem vám spolu s redakčnou radou príjemné čítanie. Do ďalších čísiel Obecných novín očakávame od vás
podnety a príspevky, ktoré môžete priniesť do kultúrneho
domu na USB kľúči, alebo poslať na mailovú adresu: kultura@cabajcapor.sk.
Tešíme sa na nových prispievateľov Vašich Obecných
novín. ☺

Iveta Ballayová
šéfredaktorka

Oznam pre darcov krvi
Miestny spolok SČK Cabaj v Cabaji-Čápore ďakuje
všetkým, ktorí dokážu obetovať kúsok seba, aby pomohli
odkázaným na pomoc iného človeka.
Veríme, že urobíte všetko preto, aby ste sa opäť alebo
po prvý krát mohli zúčastniť dobrovoľného darovania
krvi. Dobrovoľný odber krvi usporiadame dňa 21. marca
2017 o ktorom budete informovaní miestnym rozhlasom.
Určite nezabudnete na krásny pocit, keď svojou kvapkou krvi prispejete k záchrane života.

Ďakuje Miestny spolok SČK Cabaj

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania .
Verím, že Vianočné sviatky ste prežili tak, ako ste si to
naplánovali a predsavzali, že
do Nového roku sa Vám podarilo vykročiť tou správnou
nohou a dnes ste už opäť vo
víre bežných, každodenných
povinností a užívate si fašiangové obdobie.
Decembrové a januárové mrazy preverili
našu odolnosť, ale aj pripravenosť na vrtochy zimného počasia. Viem, že s priebežnou
údržbou ciest a chodníkov nebola vždy všeobecná spokojnosť, ale zodpovedne môžem
prehlásiť, že sme využili všetky dostupné sily,
prostriedky a aj technické možnosti, aby sme
zabezpečili zjazdnosť ciest a schodnosť hlavných chodníkov.
Zabezpečiť spokojnosť všetkých, je však
nemožné. Jeden má dojem, že sme bezcitní,
keď posýpame miestne komunikácie, lebo
nedoprajeme deťom „sánkovačku“, druhý má
pocit, že posýpame málo, lebo „decká sa tam
sánkujú a ulica je ako sklo“. Šmýka sa...
Chcem aj touto cestou poďakovať sa poslancovi obecného zastupiteľstva p. Martinovi
Ďurišovi a rodičom detí z Čápora, ktorí využili dlhotrvajúce mrazy na prípravu klziska na
školskom dvore Základnej školy Jána Domastu. Myslím si, že to bol skutočne veľmi dobrý
nápad a deti ľadovú plochu užili do sýtosti.
Aktivity rodičov v Čápore vítam a vážim
si ich snahu, na úkor svojho osobného voľna
a času, urobiť niečo mimo svojich povinností
a pomôcť škole a priniesť tak deťom radosť.
To všetko v čase, kedy sa brigády a akcie „Z“ už
moc „nenosia“ (pre tých mladších..., akcie „Z“
boli pracovné aktivity občanov, kedy sa za materiálnej pomoci obce a práce občanov budovali
verejnoprospešné diela). Som rád, že takýchto
rodičov v obci máme a je pre mňa cťou, že aj
mňa oslovili a ja som mohol byť ich aktivitám
nápomocný.
Sneh a mráz neboli jedinými, ktorý nám
v posledných týždňoch starého, ale aj začiatkom nového roka robili problém. Iste ste
zaregistrovali moju výzvu na ochranu verejnej
kanalizácie. Mnohí ste boli zvedaví, čo sa deje,
prečo je potrebná takáto výzva. Váš záujem
ma samozrejme teší, lebo Vaše reakcie sú dô4

kazom toho, že sa o veci verejné zaujímate.
Myslím si, že podstatná väčšina Vás z obsahu samotnej výzvy pochopila o čo ide. Žiaľ
máme medzi sebou aj takých, čo sú schopní
vyliať do kanalizácie naftu, cez verejnú kanalizáciu sa zbaviť detských plienok, zvyškov
ovocia, zeleniny a dokonca aj peria a čriev z
domácej hydiny, a to všetko opakovane a nie
v malých množstvách. Ak to títo ľudia nerobia
úmyselne, tak je na mieste otázka (odpustite
za výraz) či majú zdravý rozum?
Nafta a iné ropné látky v závislosti od
množstva, dokážu v priebehu niekoľkých hodín vyradiť z prevádzky čistiareň odpadových
vôd na niekoľko týždňov.
Hrubé časti v splaškových vodách spôsobujú problémy na prečerpávacích staniciach,
ktoré sú z dôvodu vyradenia čerpadiel za pár
hodín zahltené, ak sa takáto porucha neodstráni okamžite, zapĺňa sa splaškovou vodou
kanalizačné potrubie a stúpajúca hladina v
potrubí ohrozuje najskôr najbližšie a potom
aj vzdialenejšie nehnuteľnosti. Zaliatu šachtu
prečerpávacej stanice pred reštartom čerpadiel je potrebné najskôr vyčistiť, pri mrazoch
aké boli počas januára keď Vám všetko mokré
primŕza k rukám, je aj takáto „maličkosť“
vážny problém, ktorého riešenie nie je možné
odkladať a čakať kým sa oteplí.
Vždy som tvrdil a stojím si za tým, že sa
neobávam, žiadnej konštruktívnej kritiky.
Treba si uvedomiť a objektívne vyhodnotiť,
že aj naše možnosti sú obmedzené, čo sa týka
techniky aj personálneho obsadenia. Ak potom príde taký deň, akým bol 12. januára 2017,
kedy do rána snežilo a v priebehu štyroch hodín sa k zasneženým uliciam pridali problémy
s kalom z ČOV, ktorý nebolo možné uložiť,
kvôli zamrznutému stáčaciemu potrubiu na
Duslo a. s. Ďalej cisterna, ktorá s kalom už stála na bráne Dusla, bola vrátená späť a okamžite bolo potrebné hľadať náhradné riešenie. Na
to „skolabovala“ prečerpávacia stanica (dôvodom boli vyššie popísané problémy, konkrétne
perie a dokonca celé krídla z kačíc, s ktorými
si ani na jeseň vymenené (relatívne nové) drviace nože čerpadiel nevedeli poradiť), a aby
toho nebolo málo zamrzla expanzná nádrž
na obecnom úrade! Takže hrozilo odstavenie
kotlov na obecnom úrade a s tým súvisiace
ďalšie možné škody...
Vonku -10°C, na uliciach sneh, prečerpávacia stanica plná - plnučičká, zamrznuté potrubie na úrade a 10m3 kalu, ktorý treba zlik-

SLOVO STAROSTU
vidovať. K dispozícii sme mali jeden staručký
traktor a troch pracovníkov obecného úradu.
Bolo treba rozhodnúť. Rozhodol som tak, že
odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií bol odsunutý na posledné miesto. Ak

som svojim rozhodnutím spôsobil niekomu
z Vás nejaké problémy, mrzí ma to a prijmite
moje ospravedlnenie.

Jozef Ligač
starosta obce

POZVÁNKY A OZNAMY

Divadlo na Podvalku

Zber šatstva

Dňa 19. 3. 2017 o 15,00 hod. vás pozývame na
divadelné predstavenie ,,KUCHÁRKY Z OVSENÉHO“, ktoré sa uskutoční v kultúrnom dome
Čápor. Predstaví sa divadelný súbor z Veľkých
Loviec Divadlo na Podvalku. Vstupné je dobrovoľné. Príďte sa zabaviť.

Obec Cabaj-Čápor, Areál kultúry a zábavy
v spolupráci s Občianskym združením Diakonie Broumov organizuje zber použitého
šatstva, a to:
» oblečenie na leto, zimu
(detské, dámske, pánske),
» lôžkoviny, posteľnú bielizeň, uteráky,
» záclony, látky (min. 1 m2, prosím nedávajte
nám zbytky látok),
» prikrývky plnené perím, vatou, vankúše,
deky,
» obuv nepoškodenú, čistú, zviazané (aby sa
páry nestratili),
» hračky čisté, nepoškodené.

*Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor vás pozýva na II. Ročník stolnotenisového turnaja, dňa
11. marca 2017. Registrácia sa začína o 11,00
hod. v KD Čápor. Všetci ste srdečne vítaní.

Niečo o daniach
a poplatkoch...
Vážení občania, prihováram sa Vám
v tomto čísle obecných novín s problematikou, ktorá je stále aktuálna, mám na mysli
dane a poplatky.
Dovoľte mi uviesť pre zovšeobecnenie a azda
aj pre poučenie najčastejšie sa opakujúce situácie, s ktorými sa stretávam v agende daní
a poplatkov. Stáva sa, žiaľ nie zriedkavo, že
občan (daňovník) si nesplní včas svoju daňovú alebo oznamovaciu povinnosť (do 31.
januára, prípadne v priebehu roka do 30 dní
od zmeny, ktorá podlieha konaniu podľa zákona o daniach a poplatkoch). Po uplynutí tejto
lehoty obec vydá rozhodnutie na základe podkladov, ktoré má ako správca dane k dispozí-

Zber sa uskutoční od 3. 4. do 8.4. 2017 v
čase od 14,00 - 18,00 hod. v kultúrnom dome
Čápor. Veci poprosíme priniesť zviazané v
igelitových vreciach alebo krabiciach, aby sa
prevozom nepoškodili. Bližšie informácie na
tel. čísle 0915 277 425.
Ďakujeme Vám za Vašu pomoc.
cii. Vzniknutý problém so zaplatením daní a
poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad začína občan - daňovník riešiť
až po doručení rozhodnutia o vyrubení daní,
prípadne rozhodnutia o vyrubení poplatkov,
ktoré sa mu zrazu nepozdáva. Občan si je síce
vedomý zmeny, ktorá nastala v jeho majetku,
prípadne zmeny súvisiacej s jeho pobytom
v obci, ibaže tieto zmeny obci ako správcovi
dane a poplatkov včas neoznámil. Na úrad
príde s tým, že dane a poplatky síce zaplatiť
chce, no má námietky voči rozhodnutiu. Tieto
námietky je potrebné najskôr preveriť, zistiť
kde sa stala chyba a následne, rozhodnutie
opraviť. Uvedené konanie občana má za následok spomalenie vybavovania platieb v
pokladni obecného úradu. Ostatní obyvatelia, ktorí majú všetko v poriadku a chceli by
iba zaplatiť dane a poplatky, sú nútení čakať
v rade pred pokladňou, práve kvôli takémuto
občanovi, oveľa dlhšie.
5
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Ďalšie situácie:
» niekedy občania majú podozrenie, že
dvojito zaplatili daň, či poplatok za komunálny odpad; V obecných novinách sme už
viackrát upozorňovali na to, že je dôležité
podať daňové priznanie pri akejkoľvek
zmene majetku, teda napríklad nielen ten,
čo kúpi nehnuteľnosť podáva priznanie k dani
z nehnuteľnosti, ale aj ten čo nehnuteľnosť
predá alebo daruje podáva priznanie k dani
z nehnuteľnosti – čiastkové priznanie na
zánik daňovej povinnosti. To isté platí aj pri
komunálnom odpade, teda napríklad nielen
ten poplatník, ktorý sa prisťahoval do obce
a má tu trvalý pobyt je povinný oznámiť
obci vznik poplatkovej povinnosti do 30
dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti,
ale takisto aj poplatník, u ktorého nastali
zmeny alebo zánik poplatkovej povinnosti
(napr.: odsťahovanie, zmena trvalého pobytu,
zmena vlastníctva nehnuteľnosti) je povinný
túto skutočnosť obci oznámiť do 30 dní odo
dňa, kedy táto zmena nastala. V opačnom prípade sa jedná o nesplnenie si oznamovacej
povinnosti.
» stáva sa, že sa členovia rodiny domáhajú
informácií o daniach alebo poplatkoch za
KO a drobný stavebný odpad o iných členoch
rodiny; žiaľ takéto informácie občanom nemôžeme poskytnúť, nakoľko sa jedná o porušenie daňového tajomstva,
» každé zníženie alebo odpustenie poplatku
za komunálne odpady v roku 2017 je viazané
na splnenie určitých podmienok stanovených vo Všeobecne záväznom nariadení obce
č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ktorého

VÝZVA
k ochrane
verejnej kanalizácie obce
Vážení spoluobčania,
v súvislosti s opakujúcimi prípadmi nedbalého alebo možno aj úmyselného konania
niektorých užívateľov verejnej kanalizácie1
v obci, ktoré majú za následok vážne ohrozenie funkčnosti verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, Vás upozorňujeme na
nasledovné2:
6
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výpis bol uverejnený v predchádzajúcom
čísle obecných novín); upozorňujem obzvlášť
na prípady žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad (ďalej
len „KO“), keď žiadateľ žije v zahraničí. Je
častou praxou, že požadované potvrdenie
k žiadosti preukazujúce pobyt v zahraničí
doloží občan iba v cudzom jazyku bez prekladu, pritom povinnosť priložiť preklad
potvrdenia vyplýva priamo z daňového
poriadku a tiež z článku 10 Všeobecne záväzného nariadenia obce Cabaj - Čápor č. 9/2016
o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady - v takomto prípade
(nepredloženie prekladu potvrdenia o pobyte
v zahraničí) bude poplatok vyrubený v plnej
sadzbe. Výšku poplatku správca dane a poplatku dodatočne v priebehu roka upraví,
ale až po predložení prekladu predmetného
potvrdenia. Preklad sa nevyžaduje, ak je potvrdenie o pobyte v českom jazyku.
Na záver Vás chcem ešte upozorniť, že
dane a poplatky je možné platiť až po doručení rozhodnutí a sú splatné do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Je
v záujme každého jedného občana, aby ste si
doručené rozhodnutia skontrolovali, nakoľko
zo zákona o správe daní (správny poriadok)
vyplýva možnosť podať proti rozhodnutiu
odvolanie. Odvolanie možno podať do 15 dní
odo dňa doručenia rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje Pri nezrovnalostiach
v jednotlivých rozhodnutiach je potrebné
využiť na ich vyjasnenie práve túto lehotu,
kedy je možné predpokladať, že pred dverami
pokladne ešte nebude stáť veľa ľudí.

Ing. Marta Dolníková
referát daní a poplatkov
1) verejnú kanalizáciu je možné používať
iba na odvod splaškových vôd3 (ide o použitú vodu z obydlí a služieb, predovšetkým z
ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a
z iných podobných zariadení) a to v súlade s
prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie4 obce,
2) každý je povinný počínať si tak, aby svojou
činnosťou a užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval verejnú kanalizáciu a jej zariadenia;
nenarušoval ich prevádzku a aby neoprávnene
nezasahoval do výkonu vodohospodárskych
činností súvisiacich s prevádzkou verejnej

kanalizácie; inak zodpovedá za škodu, ktorú
tým spôsobil,
3) na zariadeniach verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu
obce, prípadne jej prevádzkovateľa,
4) každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie,
terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré
môžu mať vplyv na zariadenia verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s obcou alebo
s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na
svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet a iných objektov a zariadení
verejnej kanalizácie novému stavu,
5) vykonávať zásahy na zariadeniach verejnej
kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na
to obcou splnomocneným prevádzkovateľom
určené.
Vzhľadom k vyššie uvedenému pripomíname, že je zakázané:5
- odvádzať z nehnuteľností do verejnej kanalizácie dažďovú alebo povrchovú vodu a vodu z
topiaceho sa snehu,6
- odvádzať do verejnej kanalizácie obsah
žúmp a odpadové vody z domových čistiarní
odpadových vôd a zo septikov,789
- oužívať verejnú kanalizáciu na zbavovanie
sa komunálneho odpadu10 rôzneho druhu
(napr.: hygienických vreckoviek, hygienických
tyčiniek, textílií, plienok a ďalšieho použitého
zdravotníckeho materiálu, kancelárskeho materiálu, plastových, papierových, sklenených
a iný obalov a vreciek, potravinárskych, živočíšnych a ropných olejov a mazív, farieb, roz1 podľa § 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon č. 442/2002
Z. z.“)
2 podľa § 26 a § 27 zákona č. 442/2002 Z. z.
podľa § 2 písm. k) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/
1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „zákon č. 364/2004
Z. z.“)
4 podľa § 3 a Prílohy č. 2 Vyhlášky MŽPr č. 55/2004
Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných
kanalizácií; Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie obce Cabaj – Čápor (ďalej len „prevádzkový
poriadok“)
5 s odvolaním sa na § 26 zákona č. 442/2002 Z. z.;
časť. IV ods. 2 prevádzkového poriadku
6 podľa § 23 ods. 10 písm. f), § 25 ods. 3 písm. b), § 25
ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.
7 podľa § 23 ods. 7 zákona č. 442/2002 Z. z.; § 36 ods.

púšťadiel, lakov, dezinfekčných prostriedkov,
saponátov a tenzidov vo väčšom množstve a
podobne)11,
- používať verejnú kanalizáciu na zbavovanie sa vedľajších živočíšnych produktov12 zo
zvierat (častí tiel chovaných, chytených alebo
ulovených zvierat, peria a iných produktov
získaných z takýchto zvierat),
- používať verejnú kanalizáciu na zbavovanie
sa zvyškov ovocia a zeleniny a produktov z
nich,13
- používať verejnú kanalizáciu na zbavovanie
sa drobného stavebného odpadu a kalov z vŕtania a čistenia studní a podobných činností,
horľavých a výbušných látok, popola, atď.14
Upozorňujeme, že:
- za priestupok15 na úseku verejnej kanalizácie
je možné v niektorých prípadoch uložiť pokutu fyzickej osobe až do 829 €,
- za správny delikt16 na úseku verejnej kanalizácie je možné právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie uložiť v
niektorých prípadoch pokutu až do 33 193 €.
Ďalej upozorňujeme, že v prípade závažného ohrozenia funkčnosti, alebo poškodenia
verejnej kanalizácie, prípadne aj čistiarne odpadových vôd, konaním nezisteného užívateľa
verejnej kanalizácie bude obcou bezodkladne
podané trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa.

Jozef Ligač
starosta obce
2, ods. 3, § 63 ods. 3 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z.;
§ 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
8 podľa § 11 Vyhlášky MŽPr č. 532/2002 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu ....
9 s odvolaním sa na časť IV., ods. 2 prevádzkového
poriadku (posledná veta)
10 s odvolaním sa na § 80, § 81, § 13, § 109, § 2, § 3, §
4, § 10, § 12, § 15, § 115, § 116 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch
11 s odvolaním sa na časť. IV ods. 2 prevádzkového
poriadku
12 zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti;
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1069/2009
13 viď. odvolávka č. 7)
14 viď. odvolávka č. 7)
15 podľa § 40 zákona č. 442/2002 Z. z.; § 45, § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
16 podľa § 39 zákona č. 442/2002 Z. z.
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

VIANOČNÁ
DEDINA 2016

Vianoce sú už síce za nami, a do
uzávierky posledného decembrového
čísla sme to už nestihli, a tak som sa
rozhodla, priniesť Vám pár fotografií
z minuloročnej vianočnej dedinky.
Kultúrna komisia usporiadala túto
veľkú akciu dňa 17. 12. 2016 už o 12,00
hod. otvorením vianočnej burzy. Kapustnicu a mäsové výrobky predával
Peter Habo, ktorého poznáte z TV, ale
nielen on nám pomastil brušká. Spevokol Úsmev nám ponúkal už tradične
,,palacinky“, a Rebelsáci zasa tradičný
vianočný punč.
V programe sa vystriedali detičky
z MŠ Čápor, ZŠ Cabaj - Cedronček, ZŠ
Jána Domastu Čápor, ZUŠ Mojmírovce,
heligonkári Majerčíkovci z Martina,
spevokoly ÚSMEV a NÁDEJ, Folková
skupina z Mojmíroviec Penco, Eifel,
Danča, Hip-Hopová skupina Mira Cabana (deti z Cabaja-Čápora).
Na burze sme si mohli zakúpiť rôzne
vianočné dekorácie, vianočné pečivo,
sviečky, darčeky pod stromček. Po celý
čas tu vládla príjemná atmosféra nielen
vôňou vianočného pečiva a sviečok,
ale aj hudba a vianočné piesne. Celé
popoludnie ozvučoval Janko Pastor
a Adamko Danko, ktorým patrí moje
veľké ĎAKUJEM.

Daj, Boh šťastia...
Každoročne
sa koncom roka
stretávame v kultúrnom dome, aby
sme bilancovali.. a
zhodnotili minulý
rok. Po úvodných
piesňach spevokolu Úsmev sa ujala
slova predsedkyňa ZPOZ Marta
Brunaiová a
po
nej s matričnými
údajmi matrikárka Andrea Korgová. Prípitok
a príhovor k občanom predniesol starosta
obce Ing. Jozef Ligač.
K slávnostnej atmosfére večera prispela
spevácka skupina Nádej, ktorá krstila svoje
,,CD“. Krstným otcom CD sa stal predseda
kultúrnej komisie Ján Pastor. Speváci nám
zaspievali z nového CD niekoľko piesní, ku
ktorým sa pridalo celé osadenstvo tohto milého posedenia.

Na záver sme si popriali ešte veľa takých
pekných chvíľ ako bolo toto popoludnie.
-IB-

Ďakujem aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, aby sa vianočná dedina podarila.
-IB8
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Trojkráľový koncert

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Obecná

z abíjačka

Fašiangy sú v plnom prúde a k nim od
nepamäti patrí dobré jedlo, dobrá zábava
ale aj zabíjačky. A preto starosta obce a poslanci OZ usporiadali v sobotu 4. 2. 2017 na
nádvorí obecného úradu obecnú zabíjačku.

Nový rok sme začali už tradične Trojkráľovým koncertom, v kostole Najsvätejšej
Trojice v Cabaji. Benefičným koncertom slovom sprevádzala pani Marta Brunaiová.

Obecná zabíjačka
Január bol na nás zimou krutý,
február, tiež ku kachliam nás núti.
Vitamíny minuli sa, líca bledé máme,
treba sa nám naštartovať, niečo vyhútame.
Maškarný ples, zábava, či koštovačka,
k tomu by sa hodila aj poriadna zabíjačka.

Začal koledami v podaní sláčikového
kvarteta Collegium kvartet z Nitry. Odzneli tu
skladby ako Sonata in G od G. Ph. Telemana,
Canon in D od J. Pachelbel a mnohé ďalšie.
Atmosféru umocnil spev speváčky Jany Jonášovej - Amor, čo váhaš od G. Gacciniho, Ave
Maria od G. M. Marchesi a iné.
Po odznení skladieb a piesní zaznela na
koniec koncertu Tichá noc, v podaní účinkujúcich, ale aj všetkých prítomných. Pán starosta Ing. Jozef Ligač poďakoval za účinkovanie
a príjemnú atmosféru.
Výťažok z koncertu 251,80 € bol venovaný
do obidvoch kostolov na ladenie organov. Odovzdal ho predseda kultúrnej komisie Janko
Pastor vdp. pánovi farárovi PaeDr. Stanislavovi Šípošovi.
-IB10

Počasie síce neprialo tejto udalosti, ale to
nevadilo návštevníkom, ktorí od skorého rána
prúdili na nádvorie, aby si zakúpili zabíjačkové špeciality. Popoludní sa začal kultúrny
program, v ktorom vystúpila cimbalovka Urmín so svojimi sólistami a potom aj spevokoly
našej obce Nádej a Úsmev.
Pri dobrom jedle a výbornej zábave čas
nikto nevnímal, a tak sa spievalo, jedlo a popíjalo až do večerných hodín.
–IB-

V dedine však žiadny kvikot nepočuť,
asi spanštel ten slovenský ľud.
Starosta to zachraňuje jak sa dá,
či nám niekto jednu sviňu nepredá?
Cabajania, Čáporania,
kto je vlastne na rade?
Budú teda kľučky mastné
na Obecnom úrade.
Cimbalovka nachystaná, aj my hrdlá na spev,
hurka, bôčik, klobásočka,
či oškvarok by vošiel.
Brušká máme naplnené, troškou vínka zapiť
a hneď sa dá aj veselšie, krutá zima prežiť.
V zime mali odjakživa ľudia času nazvyš,
kvapkávali pálenôčku a tiež piekli kalkýš.
Nerušme však plány ani svojim manželkám,
dopapáme zabíjačku a šup ku svojim telkám.
-emo11
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ZO ŽIVOTA ZO ZZP

ZO ZZP informuje
Mikulášske popoludnie
Dňa 8. 12. 2016 sme sa stretli na mikulášskom popoludní v KD Čápor, kde nám zahrali
veselú scénku Irenka Kubáňová a Jolka Brunaiová, zohriali sme sa pri čajíku a Mikuláš
nám rozdal malé darčeky. Zaspievali sme si
vianočné koledy a potom sme sa už rozišli do
svojich príbytkov.

Posedenie pri stromčeku
Dňa 21. 12. 2016 sme sa zišli v kaštieli na
posedení pri stromčeku.
Výzdoba v miestnosti už pri príchode nám
navodila vianočnú náladu. Všade sa šírila vôňa
ihličia a napečených dobrôt, ktoré sme so sebou priniesli.
Členovia výboru pripravili pekný program
o Vianociach, narodení Ježiška i zvykoch na
najkrajšie sviatky roka.
Spolu sme si zaspievali koledy, posedeli
sme pri káve a zaželaním vianočných vinšov
sme sa v dobrej nálade rozišli.

Fašiangy
Po Vianociach prichádza obdobie fašiangov. Každoročne trvá od Troch kráľov až do
polnoci pred Popolcovou stredou. Obdobie
fašiangov je čas plesovej sezóny a tradícií na
niektorých dedinách dodržiavaných dodnes.
Organizovali sa zabíjačky, zábavy a plesy.
Všade panuje veselá nálada, rôzne posedenia
s výborným jedlom a pitím. Po Fašiangoch
nasleduje pôst, preto sa všetci chceli naň pripraviť dobrým kalorickým jedlom. Na Fašiangy
nesmú chýbať šišky, fánky a rôzne zabíjačkové
dobroty.
I my sme si v klube pripravili fašiangové
posedenie so šiškami, ktoré nám pripravili
Jolka Brunaiová a Irenka Kubáňová. Všetkým
chutili. Dobre sme sa zabavili i na predvedenom kultúrnom programe s pesničkami,
hovoreným slovom, ale i scénkou ,,Vinšovníci“,
ktorú nám zahrali Jolka Brunaiová, Irenka Kubáňová a Evka Ligačová.
Pri šálke kávy a ľudových piesňach ,,Z babičkinej krabičky“ sa čas rýchlo míňal a my sme
sa museli pobrať domov.
Ďakujeme rodine Ivana Šilláka za sponzorovanie podujatia.

Výbor ZO ZZP

„Keď je prekvapenie zaskočené iným prekvapením“

Divadelný súbor

Família
informuje...

Divadelný súbor Família nezaspal na
vavrínoch.., ale pokračuje v začatom diele a
študuje ďalšie hry.

Čas vianočný sme prerušili a vybrali sme
sa ako prekvapenie, ale vopred dohodnuté
s rodinou, na oslavu jubilantky pani Alžbety
Tóthovej, rodáčky z Cabaja-Rieglera, ročník
1926.

Sedemčlenná gratulačná delegácia obce,
však nebola jediným pripravovaným prekvapením pre túto dámu. Boli sme svedkami
stretnutia dvoch najmladších sestier z rodu
Balážovcov, Alžbety a Júlie, ktorá sestru
predbehla o dva roky. Bola gratulantkou „par
12

excellence“, v pravom zmysle slova. Zápisy ich
narodenia v objemnej 300-stránkovej matrike
cabajského matrikárskeho obvodu sú svedkami ich pokračujúcej životnej cesty, na ktorej
ich sprevádzajú milujúce rodiny ich detí, vnúčat a pravnúčat. Prajeme pani Alžbete stále
zelenú na semaforoch života, ktoré stoja na
križovatkách jej cesty.
-ak-

Pred Vianocami nás potešili a naštudovali
hru ,,Stanica na konci sveta“, pri nej sa môže
divák aj zasmiať, no predovšetkým zamyslieť
nad zmyslom života. Sú tu stvárnené životné
príbehy rôznych spoločenských vrstiev. Divák
sa preniesol na vlakovú stanicu a mohol prežiť
blížiaci sa štedrý večer s náhodnými cestujúcimi a zamestnancami vlakovej stanice.
Pre veľkú odozvu v radoch divákov, divadelný súbor zreprízoval hru začiatkom

januára 2017. Pozrite si malé ukážky a príďte
povzbudiť našich amatérskych hercov na ich
ďalšom vystúpení. Tešíme sa na Vás.
-IB13

ČO NOVÉHO v MŠ ČÁPOR?

ČO NOVÉHO v ZŠ CABAJ?

Vážení rodičia!
Ďakujem všetkým, ktorí ste naše OZ Meduška
pri MŠ Čápor vlani podporili formou 2% z poukázaných daní.
Dovoľujeme si Vás i tento rok požiadať o venovanie 2% z daní.
Vďaka Vám sme mohli v minulom roku zabezpečiť deťom v našej
materskej škole kvalitné kultúrne podujatia a darčeky pri rôznych príležitostiach.
Materská škola Čápor je zameraná na prírodovednú gramotnosť a radi
by sme poukázané fi nančné prostriedky použili najmä na úpravu školskej
záhrady, aby mohla byť čo najviac využívaná na edukačné aktivity detí.
Ak podporíte naše aktivity a plány venovaním 2%,
Váš príspevok pre Vás neznamená žiadny výdavok navyše.
Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu, premeníte na adresný dar pre naše občianske združenie MEDUŠKA, ktorým
podporíte edukačné a pohybové aktivity vašich detí.
Budeme radi, keď nás svojimi 2% z daní podporíte aj v tomto roku!
Tlačivo na poukázanie sumy si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ Čápor
alebo stiahnuť z web adresy: www.mscapor.sk
Ďakujeme.
PaedDr. Katarína Garaiová - predsedkyňa OZ MEDUŠKA a kolektív pedagógov MŠ Čápor

VÝZVA

„STARÉ OVOCNÉ STROMY“
Máte doma staré ovocné stromy, možno neznámej, ale osvedčenej odrody ?
Máte záujem spolupracovať pri záchrane osvedčených odrôd?
Chcete zachrániť tieto odrody pre ďalšie generácie?
Základná organizácia Slovenského Zväzu Záhradkárov Lipová v spolupráci s obcou Lipová s
cieľom zachovať a rozmnožiť staré odrody ovocných stromov zakladá na území obce Lipová
„Ovocný sad starých osvedčených odrôd ovocných stromov“,
ktoré sa v minulosti pestovali na území
Mikroregiónu Cedrón- Nitrava
a naši ľudia majú s nimi dobré skúsenosti, či už z hľadiska úrodnosti, kvality - chuťových
vlastností, odolnosti voči chorobám, vhodnosti na skladovanie, možnosti ďalšieho spracovania
a podobne. Vyzývame všetkých obyvateľov, nie len záhradkárov, ktorí majú v záhradách staré
stromy s ktorými majú dobré skúsenosti a chcú sa podieľať na záchrane genofondu týchto
osvedčených ovocných odrôd, aby sa pridali k nám.
Stačí ak jednoročné dobre vyzreté výrastky-vrúble odoberiete (odstrihnite ostrými nožnicami,
odrežte, alebo odpíľte) čo najskôr, ešte pred príchodom jarných teplejších dní. Je potrebné, aby
vrúble mali hrúbku aspoň jeden centimeter a dĺžku aspoň tridsať centimetrov.
Takéto výhony (aspoň 5ks) označíte menom majiteľa a uvediete druh stromu (jablko, hruška,
slivka, marhuľa, prípadne ak je známa odroda, alebo miestny názov). Výhony dajte do piesku
a uložte na tmavom, vlhkom mieste, najlepšie v pivnici. Informáciu o odobratí vrúbľov
nechajte na miestnom obecnom úrade, alebo kontaktujte pána MVDr. Milana Kajana na tel.
0903 793 193 prípadne na milan.lipova@gmail.com.
Po dohode si po vrúble prídeme osobne,
aby sme o Vašich odrodách získali aj ďalšie informácie.
Vopred ďakujeme za spoluprácu!
MVDr. Milan Kajan
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Ako sa nám
darí v ZŠ Cabaj
Ani sme sa nenazdali a polročné hodnotenie našich žiakov je úspešne za nami.
Máme za sebou aj veľa podujatí, spoločných
zážitkov a súťaží, na ktorých si mohli žiaci
potrápiť svoje bystré hlavy, ale aj načerpať
nové skúsenosti.
Október a november sa v našej škole niesol
v hesle zdravia a zdravého životného štýlu.
Druháci sa zapojili do programu Zdravé zúbky, v ktorom sa dozvedeli ako sa máme o ne
správne starať, aby boli silné, zdravé a najmä
bez kazov. Ani tento rok nesmel chýbať Deň
jablka plný súťažných disciplín, tvorenia a
ochutnávok napečených jablkových dobrôt
od mamičiek a babičiek. Zdravý životný štýl
sme si pripomenuli aj akciou - Farebný týždeň.
Nešlo len o farbu oblečenia, v ktorej sme mali
prísť v tieto dni do školy, ale venovali sme sa
aj rôznym zaujímavým témam. Rozprávali
sme sa o našom srdci, zdravej výžive, o tom čo
máme robiť pre duševné zdravie a spomenuli
sme aj boj proti drogám a boj proti rakovine.
O dôležitosti separovania komunálneho

odpadu a možnostiach recyklácie sa žiaci 4.
a 5. ročníka dozvedeli prostredníctvom prezentácie spoločnosti ENVI-GEOS, s. r. o. Žiaci
sa aktívne zapájali do diskusie aj o čiernych
skládkach a ich vplyvoch na životné prostredie.
To, že sa blíži zima a vianočné obdobie,
nám pripomínali nielen vločky na oknách školy a vianočný stromček, ale aj vianočná tvorivosť žiakov v aranžovaní adventného venca. V
okresnom kole nás vo veľkej konkurencii 21
škôl reprezentovali žiačky Laura Ligačová (4.
roč.) a Dominika Lelovská (6. roč.).
Prvý decembrový deň sme si nosením
červených stužiek pripomenuli Deň boja proti
AIDS. V tento deň žiaci prvého stupňa nelenili
a zabojovali v celoslovenskej vedomostnej
súťaži o titul Všetkovedka. Vo veľkom súboji
súťažilo vyše 17 000 detí a medzi najbystrejších sa zaradili aj naši žiaci - Adamko Šíp z 3.B
triedy a Tamarka Savičová z 2. ročníka.
Nechýbala ani návšteva Mikuláša, ktorý
žiakov obdaroval sladkými balíčkami za
krásne básne a piesne. Posledný predvianočný
deň sme si spríjemnili vianočným posedením
a krátkym vystúpením. Školskou chodbou sa
ozýval spev, básne, divadielko a tanečné kroky našich malých žiakov.
15
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ZDRUŽENIE RODIČOV pri ZŠ CABAJ informuje

Ples rodičov
a priateľov školy
pri ZŠ Cabaj
Dňa 21. januára 2017 sa interiér
Kultúrneho domu v Čápore vďaka
našim rodičom zmenil na krásnu
plesovú sálu a privítal hostí 22.
Plesu rodičov ZŠ Cabaj.
Výnimočnú atmosféru večera podčiarkol
spoločný slávnostný príhovor a prípitok predsedkyne združenia rodičov a riaditeľky školy.
Spestrením úvodnej časti večera bola famózna
Soňa Fábryová a dva talentované tanečné páry
- Saška Hollá s partnerom a Peťko Blaškovič s
partnerkou. Do tanca po celú noc hrala hudobná kapela ESSO BAND a hostia sa mohli
Príjemným začiatkom roka po sviatkoch
bol Ples rodičov, ktorý sa konal tento rok už
22.-krát. Poďakovanie patrí najmä Združeniu
rodičov, ale aj všetkým tým, ktorí priložili
ruku k dielu a nielen svojou prítomnosťou
podporili dobrú vec.
Oddýchnutí po vianočných prázdninách
a plní novej sily sme sa pustili do ďalších
výziev - tentoraz literárnych. Svoje recitačné
schopnosti si vyskúšali žiaci prvého stupňa
v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína.
Do obvodného kola postúpila a bude nás reprezentovať Tamarka Benčíková z 3.A triedy.
Bez povšimnutia sme nenechali ani výzvu
v prednese slovenskej povesti a v okresnom
kole Šalianskeho Maťka zabojovala Zuzka
Blaškovičová zo 6. triedy.

nechať unášať na parkete v rytme tanečných
melódií. Nechýbalo výborné jedlo a taktiež
popolnočné prekvapenie v podobe mastného
chleba s cibuľou. Výhercov potešila bohatá
tombola.
V dobrej nálade sa plesalo až do skorého
rána.
Macka Katrenčíková ,
9. ročník ZŠ Cabaj

rýchlo, bol plný zážitkov a veríme, že nasledujúci nebude o nič chudobnejší. Veď prečo
by mal byť? Čaká nás karneval a vedomostná súťaž Geniálna hlavička. Žiaci prvého aj
druhého stupňa sa zapoja do medzinárodnej
matematickej súťaže Matematický klokan,
pripravujú sa na literárnu súťaž Hviezdoslavov Kubín, vyššie ročníky aj na olympiády z
rôznych predmetov, deviataci na Testovanie
9. Tešíme sa aj na výlety, exkurzie či školu
v prírode. Je toho neúrekom, nudiť sa veru
nebudeme.
Tak už si len priať, aby sme všetko spoločnými silami zvládli, a aby sa naše úsilie v druhom polroku premenilo na odmenu v podobe
radosti a spokojnosti.

Čas neúprosne beží a my sa ocitáme už na
začiatku druhého polroka. Ten prvý ubehol

Mgr. Andrea Arpášová
Foto: autor

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Vitajte na svete:

Opustili nás:

Zara Králiková
Kristofer Líška
Dávid Lehocký

Jozef Krkošek
vo veku 87 rokov
Mária Kellnerová rod.
Nemčeková
vo veku 84 rokov
Júlia Václavová rod. Holková
vo veku 87 rokov
Anna Zběhlíková

rod. Očenášová
vo veku 90 rokov
Ján Jendrejčák
vo veku 63 rokov
Jozef Mihálik
vo veku 61 rokov
Mária Kramárová rod. Bušová
vo veku 91 rokov
Jozef Porubský
vo veku 75 rokov
17

ČO NOVÉHO v ZŠ ČÁPOR?

ČO NOVÉHO v ZŠ ČÁPOR?

Poukážte 2% z Vašich daní za rok 2016
opäť na dobrú vec!
Opäť je tu obdobie daňových priznaní. Obraciam sa na Vás s prosbou o podporu našej školy.
Máte jedinečnú možnosť pomôcť týmito prostriedkami adresne Vašim deťom.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli anonymne štátu. Vaše 2% pre nás
znamenajú prejavenie dôvery, dávajú nám možnosť rozvíjať rôzne aktivity pre žiakov a zlepšovať podmienky v škole. Iba vďaka Vám, za peniaze ktoré sme takto získali v minulom roku, sme
mohli vymeniť podlahy v dvoch triedach, kúpiť nový nábytok do školského klubu a V.A triedy,
fi nancovali sme cestovné náklady na exkurzie a postupové súťaže žiakov, zveľadili interiér
školy. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% v prospech detí!
Tlačivo dostanete po Vašich deťoch, môžete si ho vyzdvihnúť i v škole, kde ho následne aj
odovzdáte.
Naše údaje:
Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor, Cabaj – Čápor 1085, 951 17 Cabaj – Čápor
IČO: 42212022
č.účtu: SK 38 7500 0000 0040 1882 3919

Prvé kroky
v novom roku na
ZŠ Jána Domastu

ĎAKUJEME.

Mgr. Martina Pápayová
predseda OZ rodičov
pri ZŠ Jána Domastu Čápor

Štart do nového kalendárneho roka 2017
bol nesmelý. Návrat do školských lavíc po
vianočných prázdninách bol zasnežený,
plný zážitkov, ktoré sme prežili v rodinách
cez vianočné sviatky.
Avšak bolo treba zamakať na výsledných
známkach na polročných výpisoch známok,

po starom polročnom vysvedčení. Obdobie
opráv známok sme zvládli i so súťažou.
Úspešným riešiteľom Olympiády v anglickom
jazyku bol Juraj Hrico z 9.A
Deň pred nástupom na polročné prázdniny nám spríjemnili manželia Žilíkovci z
hudobného združenia Musicantica Slovaca
ľudovou tvorbou našich starých a prastarých
rodičov z okolia Nitry. Vypočuli sme si ako
trávili naši predkovia zimné sviatky Fašiangy,
zistili sme, čo tie Fašiangy vlastne sú. Málo z
nás vedelo, na čo sa používajú masky počas
18

týchto sviatkov. Kto by si len pomyslel, že
sa nimi vyháňajú zlé sily, privoláva sa dobrá
úroda v novom roku, či sa rozvíjajú dobré
vlastnosti človeka.
Taktiež sme si zaspievali rôzne ľudové
piesne, ktoré sa šírili v minulých storočiach
medzi obyvateľmi povodia potoka Cedroň.
Zahrali sme si na dobových hudobných nástrojoch, ktoré sme videli po prvýkrát a hrať
na nich bolo jednoduché. Vystúpenie sme
odmenili búrlivým potleskom.
Bližšie informácie o dianí na škole nájdete
na našej webovej stránke www.zscapor.sk.
-MG19
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Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE
Alexander
Knapp.
Pridávali sa ďalší
- František a Anton
Obalovci, Ľudovít a
Anton Kočišovci, Lajoš
Tirol, Kornel Kolečáni
(brankár), Štefan Palka, Štefan Žember, Július Baraník, František
Klenovič, Pavol Tasáry,
Rudolf Šiška, Pavol
Illéš, Ľudovít Franta
(brankár).

Návrat do
mládeneckých
rokov v období
prvej polovice
dvadsiateho
storočia
Anton Kováč je najstarším futbalistom v našej dedine. V rokoch
1948 až 1964 bol aj predsedom futbalového
klubu. Z príležitosti jeho nedávnych deväťdesiatych narodenín som ho navštívila a
zaujímala som sa o jeho športovú mladosť.
Bola som milo prekvapená, akú má pamäť a
s akým oduševnením hovoril o svojom obľúbenom športe.
Ako si spomínate na futbalové začiatky?
Počiatky futbalu v našej obci siahajú do roku
1935. Nadšenci tohto športu sa zišli v miestnosti u holiča Fazekaša z Nitry, ktorý mal
prenajatý dom u Jána Líšku v Cabaji a založili
prvý futbalový výbor. Predsedom organizačného futbalového výboru sa stal Štefan Mrázik (brankár), pokladníkom bol Štefan Hrnka.
Hráčsky kolektív bol zložený z hráčov: Anton
Illéš, Ján Holec (krčmár), Ladislav Žoldoš,
Adam Rybár, bratia Maštalíkoví, Anton Kováč, Karol Jamriška, Jozef Jamriška, František
Miklóš, Ľudovít Kočiš, Vojtech Cina, Večera,

Kto viedol futbalový klub po druhej svetovej vojne?
Futbalistov viedli: Július Baraník (brankár),
Július Kuna a Silvester Žoldoš a čáporských
futbalistov viedli: učiteľ Lehocký, Karol Moravčík a Jozef Kováč. V obdoví od roku 1948
do roku 1964 vedúcim futbalového klubu som
bol ja.
Na akých plochách sa hrávalo?
Futbal sa hral najprv na Sádovej, od roku 1950
v areáli Wágnerovho kaštieľa, v priestoroch terajšieho ihriska pri ZŠ Cabaj a potom za Cabajom v priestoroch pri JRD, terajších radových
bytoviek, oproti Silašky. V súčasnosti sa futbal
hrá v Čapore pri Bistre. V Cabaji na Čingove sa
väčšinou trénovalo. V súčasnosti je dané ihrisko cvičiskom pre kynológov.
Spomínate si aj na zábavné príhody futbalu?
Nedeľné popoludnia občania žili futbalom.
Veľa zábavy bolo, keď hrali tuční proti chudým, alebo ženatí
proti slobodným.
V jednom futbalovom zápase sa
Knapp s Cinom ťahali za dres
a Knapp dal kolenom gól do
hornej bránky.
A tak sa futbal stal vášňou
Antona Kováča po celý jeho
život. Jeho neopísateľné kúzlo,
ktoré pochopí len ten, komu sa
aspoň raz v živote pošťastilo
loptou trafiť bránku a napnúť
sieť za chrbtom brankára.

Horný rad: Ľudovít Tirol, Kornel Kolenčík, Štefan Palka, Štefan Žember, Július Baraník, Štefan Rybár, Anton Kováč, František Klenovič, Pavol Tasáry. Dolný rad: Rudolf Šiška, Karol
Kolečáni (brankár) a Pavol Illéš.
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Rozhovor pripravila
a spracovala

Juliana Brezinská

Vianočný turnaj Šaľa

Kolkársky klub
Cabaj-Čápor
Železiarne Podbrezová Cup 2016
V auguste niekoľko dní pred začiatkom
jesennej časti ligy sme sa zúčastnili aj na jubilejnom 10. ročníku medzinárodného turnaja
v Podbrezovej, ktorý je zaradený do najvyššej
svetovej kategórie, kde štartujú pozvané najlepšie svetové mužstvá a najlepší svetoví hráči.
Zostatok kolkárskej verejnosti štartuje najprv
v kvalifi kácii, kde iba 6 najlepších kvalifi kantov vytvorí jedno dodatočné súťažné mužstvo
do hlavnej časti turnaja. Najlepší výsledok
v konkurencii 160 kvalifi kantov dosiahol Juraj
Nemček výkonom 600 kolov, čo stačilo na 15.
miesto. Na postup do hlavnej súťaže Jurovi
chýbalo zvaliť ešte 22 kolov. Postupujúci hráči mali v hlavnej súťaži jedinečnú príležitosť
zmerať si sily hneď s niekoľkými majstrami
sveta v kolkoch.

Majstrovstvá oddielu:
Dňa 3.12.2016 mesiac pred krajskými
majstrovstvami sa konali aj naše oddielové
majstrovstvá na našej kolkárni v Cabaji. Majstrovstvá oddielu sa už tradične hrali v „kráľovskej“ disciplíne na 200 hodov združených a
bola to zároveň kvalifi kácia na Majstrovstvá
NR kraja. Po 3 druhých miestach v rade si
konečne titul majstra oddielu vybojoval Pa-

Stanova radosť - po prvý krát medailové
umiestnenie na majstrovstvách oddielu
vol Molnár výkonom 873 kolov, vicemajstrom
sa stal Juraj Nemček výkonom 840 kolov a
premiérovú bronzovú medailu získal Stanislav Cintula výkonom 838 kolov. Už od roku
2001 je tradíciou, že víťaz získava aj putovný
pohár starostu obce Cabaj-Čápor, na ktorého
podstavec sa zapíše meno víťaza a jeho výkon
v danom roku. Pre Palina to už bol celkovo 3.
zápis na podstavec.

GA 24-hodinovka
a vianočný turnaj v Šali:
Zúčastnili sme sa aj na tradičnej Galantskej 24-hodinovke, kde sme štartovali 17.12.
ráno o 6:10. Naše prvé 4-členné mužstvo napokon obsadilo 8. priečku v konkurencii 40 mužstiev. V kategórii jednotlivcov sa v konkurencii 140 hráčov najlepšie umiestnil na 8.priečke
Marcel Pastor výkonom 557 kolov.
21
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obsadenej kategórii mužov opäť obhájil titul
majster kraja Marcel Pastor výkonom 588
kolov a vybojoval si zároveň miestenku na
M-SR. Úspech nášho oddielu zvýraznil ziskom
striebornej medaily Peter Kollár výkonom
564 kolov a taktiež si vybojoval miestenku
na M-SR, kde bude štartovať po prvý krát vo
svojej kolkárskej kariére.
V Hlohovci tak Marcel znova prepisoval
Novoročný turnaj Rakovice 2016 históriu
kolkov NR kraja - svoju sériu natiahol
o pohár starostu obce Rakovice
už na 4 tituly v rade. Bonusom navyše je zaujímavosť, že každý z týchto 4 titulov
dosiahol na inej kolkárni (Preseľany,
Šaľa, Galanta, Hlohovec). Celkovo
získal v kategórii mužov už 5x titul
majstra NR kraja, čo je tiež rekordný
zápis do histórie M-NR kraja v tejto
kategórii.
Žiaľ v kategórii seniorov nad 50
r. sa nám až tak nedarilo. Najlepšie sa
z našich umiestnil Dušan Pastor, ktorý obsadil 8. miesto. Víťazom sa stal Š.
Pitter z Tlmáč.
V mládežníckych kategóriách nás
výborne reprezentoval Ivan Ronda,
ktorý hneď vo svojej premiére v kategórii dorastencov zvíťazil a získal
pre náš klub ďalšie zlato. Ivko nás
Zľava:
bude tiež reprezentovať na M-SR doJ. Nemček, D. Pastor, M. Nemček, P. Kollár.
rastencov.

Len 2 hodiny po štarte na GA 24-hodinovke už hralo naše 4-členné mužstvo na
tradičnom vianočnom turnaji v Šali. Nášmu
družstvu sa nepodarilo v Šali obhájiť minuloročné 3.miesto. V zložení J. Nemček, D. Pastor,
P. Kollár a P. Molnár naše mužstvo obsadilo 4.
miesto.

Zúčastnili sme sa aj na novoročnom turnaji v Rakoviciach, ktorý trval vyše 2 týždne
a kde štartovalo spolu až 124 štvorčlenných
družstiev. Našej štvorici, ktorá štartovala
v zložení P. Kollár (591), J. Nemček (586), P.
Molnár (591), D. Pastor (510) sa podarilo získať celkovo 13.miesto. Druhé naše mužstvo
v zložení R. Špaček (552), D. Pastor (552), P.
Kollár (595), S. Cintula (531) sa umiestnilo
na 22. mieste. Naším najlepším jednotlivcom
sa výkonom 595 kolov stal Peter Kollár, čo mu
vynieslo celkové 27. miesto v konkurencii až
496 pretekárov.

sme zvíťazili 7:1 a najlepším hráčom bol P.
Kollár výkonom 572 kolov. No žiaľ nasledujúci
domáci zápas proti Hlohovcu sme prehrali
v smolnom závere 5:3 s rozdielom iba 10 kolov. Hneď nasledujúci veľmi vyrovnaný zápas
na pôde Nitry sme však dokázali vyhrať 6:2 s
celkovým rozdielom iba 14 kolov. Najlepším
hráčom bol D. Pastor výkonom 535 kolov.
Po tomto výbornom úvode sezóny však
prišla neuveriteľne smolná séria 10 prehier v
rade, kde minimálne v polovici zápasov nám
ušla aspoň remíza o jediný rozhodujúci hod.
Mužstvo však pre pracovné povinnosti aj
zdravotné problémy hráčov málokedy nastúpilo v optimálnom zložení, čo sa žiaľ prejavilo
na výsledkoch. Smolu sa nám podarilo prelo-

miť až v 3. jarnom kole, keď sme v napínavom
derby zápase porazili mužstvo KK Slávia Nitra
6:2. Aktuálne nám tak po zisku iba 6 bodov
patrí až 11. priečka v tabuľke 1. ligy, čo je naše
historicky najhoršie postavenie v tabuľke.
Prakticky každý ročník sme bojovali o medailové priečky, no žiaľ teraz si musíme vyskúšať
boje o záchranu. V jarnej časti už tradične dosahujeme lepšie výsledky ako na jeseň, preto
veríme, že sa napokon prebojujeme aspoň do
stredu tabuľky, na ktorý aktuálne strácame 5
bodov. Držte nám palce.

-DPAktuálne výsledky si naši priaznivci nájdu na
oficiálnej stránke SKoZ www.kolky.sk

liga západ:
Jesennú časť sme začali výborným výkonom na pôde favorizovaného Trenčína, kde

Majstrovstvá NR kraja
jednotlivcov - Marcelova séria
pokračuje
KK Slávia Nitra bol pre tento rok usporiadateľom Majstrovstiev NR kraja jednotlivcov,
ktoré sa po prvý krát konali na 4-dráhovej
kolkárni v Hlohovci, ktorú si prenajímajú ako
svoju domovskú kolkáreň. Všetky kategórie
štartovali v piatok 6. 1. 2017. V najsilnejšie
22

Zľava:
P. Kollár, M. Pastor (obaja Cabaj),
K. Tóth (Šaľa).
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Novoročný
futbalový turnaj
ZŠ Jána Domastu
Cabaj-Čápor
Dňa 7. januára 2017 Občianske združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu v Čápore
zorganizovalo 2. ročník Novoročného futbalového turnaja ZŠ Jána Domastu Cabaj- Čápor, ktorý sa odohrával na multifunkčnom
ihrisku pri ZŠ v Čápore.

ŠPORT

hanbiť ani ženy (Rebelky a Mucinky), ktoré sa
predviedli ako rovnocenné súperky mužov.
Veľmi nás potešilo, že ich počet sa oproti
minulému roku zdvojnásobil ☺. Jednotlivé
tímy sa pred turnajom poctivo pripravovali
a pravidelne trénovali, aby na turnaji podali
čo najlepšie výkony. Bolo veľkým zážitkom
sledovať ich húževnatosť, zanietenie a zápal
pre hru.
Minuloročné prvenstvo si obhájilo aj tento
rok družstvo Mladé pušky, hneď za nimi sa
umiestnili Old boys a tretie miesto získali
Legendy. Trofej najlepšieho brankára, získal
Marek Holec. Najsympatickejším tímom sa
stalo družstvo žien – Mucinky. Trofej najlepšieho hráča získal Pavol Ligač.

Záujem o turnaj bol veľmi
veľký, dokonca sme nemohli z
organizačných a kapacitných
dôvodov prijať všetky družstvá,
ktoré sa prihlásili. Napokon si
svoje sily na umelom trávniku
zmeralo 14 mužstiev: Rebelky,
Inter Team, Miesiči, Cabajské
chrbáty, Dynamo Cabaj-Čápor,
Mladé pušky, Legendy, Mucinky, Rebels B, Bytovkári, Kolesománia, STK, Old boys, Mladé
orly. Družstvá boli rozdelené do
dvoch skupín tak, aby si zahral
každý s každým. Nedali sa za-

2. miesto OLD BOYS

Zápasy so sebou priniesli výbornú atmosfé- a realizácii turnaja, ako aj sponzorom, ktorí
ru, tak na strane jednotlivých hráčov, ako aj ich venovali hodnotné a pekné ceny do tomboly.
Tešíme sa na ďalší ročník a dúfame, že
fanúšikov a všetkých návštevníkov. Z pohľadu
organizátora musím uznať, že druhý ročník účasť družstiev, divákov a návštevníkov, bude
tohto futbalového turnaja sa nadmieru vydaril. aspoň taká veľká ako bola v tomto ročníku.
Hoci nám počasie veľmi neprialo, bolo veterno
Ing. Pavol Lehoťák
a mrazivo, neodradilo to nás ani súťažiacich.
Foto: autor
Poslední hostia odchádzali o
21.30 h a tešili sa už na budúci
3. miesto Legendy
ročník.
Veľké poďakovanie patrí
Poľovníckemu
združeniu
CEDROŇ v Čápore za pohladenie chuťových kalíškov vynikajúcim gulášom a kapustnicou, čo nesporne tiež viedlo
k dobrej nálade a spokojnosti
všetkých súťažiacich.
Touto
cestou
chcem
úprimne poďakovať všetkým
dobrovoľníkom a pomocníNajsympatickejší tím
kom, ktorí sa podieľali na techMucinky
nickej i organizačnej príprave

Najlepší brankár
Marek Holec

RIADKOVÁ INZERCIA

1. miesto Mladé pušky
24

Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre
kuriatka, kŕmitka a napájačky. Robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu,
alebo na telefónnom čísle: 0907 181 800.
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REKLAMA

HARMONOGRAM VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Autoškola PANTER
Jazdíme zodpovedne!

ÿo je prioritou praktickej jazdy?

Facebook Autoškola PANTER

„NauĀiř vás rozvahe, rozhodnosti, predvídavosti
a ohĺaduplnosti v cestnej premávke. Ukázař vám
plynulosř, ktorá prináša to najdôležitejšie - vašu
bezpeĀnosř. Jednoducho, vštepiř vám správny
spôsob jazdy.“
Pavol DegloviĀ
majiteĺ a intruktor AŠ PANTER

Posledná
možnosř

za STARÚ
CENU!

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

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł

Chcete sa zbaviť starých
kníh, časopisov, obrazov?
Likvidujete knižnicu?
e-mail: pdeglovic@panter-pmd.sk  mobil: 0905 259 609

Poisťovací agenti
Poradenstvo
v poisťovníctve
Rázusova 52, 949 01 Nitra
037/ 7720 207, 037/65 22 226
mail:

fan.manager@orangemail.sk
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE OBČANIA OBCI - OBEC OBČANOM CABAJ - ČÁPOR

