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Editorial

Konečne jar
Marec k nám bol zhovievavý, chcel tú zimu odčiniť,
zvesil kľúče, poďho k dverám, rýchlo tú jar otvoriť.
Stiahli sme si štrimfle dole, zahodili fusakle,
ženy sukne pokrátili, viac než býva obvyklé.
Kvetiny sa dohadujú, ktorá je dnes na rade,
aby sa nám ukázali, v tej najväčšej paráde.
Kvietok kvitne každý deň, aj keď slová nevie,
keď je z lásky darovaný, on to za nás povie.

Titulná strana:

» Jar v obci Cabaj - Čápor,
Žaby a karneval v ZŠ Jána
Domastu Čápor
Foto: archív obce
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Včielky ešte s rannou rosou pozberajú nektárik,
pracovať vždy s toľkou vervou, nedokáže veru nik.
Na záhradkách tiež je pohyb, každý čosi ukrýva,
nasype to do riadočkov, hrabličkami prikrýva.
Chlapcov, tých zas iné máta, namáčajú prútiky,
ktorý krajší šibák stvorí, by nedočkal sa kritiky.
Nech dopadne to hocijako, čas nám všetko odkryje,
Veľká noc nech svojou silou, pokoj do nás naleje.
emo

Pozvánky AKZ
* AKZ v spolupráci s kultúrnou komisiou, vás pozývajú
na ,,Stavanie mája“, ktoré sa uskutoční dňa 30. 4. 2017
o 18,00 hod. pred Obecným úradom Cabaj-Čápor. V
programe sa predstavia: DFS Cedronček, Soňa Fábryová,
spevokol Úsmev. Akcia bude pokračovať v Kultúrnom
dome Čápor veselicou, do tanca a na počúvanie bude hrať
hudobná skupina ESSOBAND. O občerstvenie je postarané. Príďte sa zabaviť.
* AKZ v spolupráci s kultúrnou komisiou pozývajú všetky mamičky, babičky a tetušky na slávnostnú besiedku
DEŇ MATIEK, do Kultúrneho domu Čápor dňa 21. mája
2017 o 16,00 hod. V programe sa predstavia detičky z MŠ
Cabaj a MŠ Čápor so svojim kultúrnym programom a hudobný hosť VESELÁ MUZIKA.

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania.
prvé teplé lúče jarného
slniečka sú predzvesťou
prichádzajúcej jari. K jari
neodmysliteľne patrí aj jarné
upratovanie a u nás v obci aj
to „veľké“, ktoré už po štvrtýkrát zorganizovala obec v
spolupráci s miestnymi poľovníckymi združeniami.
Prvého apríla sa k poľovníkom pridali aj
dôchodcovia a pár ďalších občanov, ochotných
pomôcť pri čistení nášho chotára. V priebehu
toho dopoludnia sa nám podarilo vrchovate
naplniť dva kontajnéry z objemom 35 m3, vyzbierať spolu niečo cez 7t komunálneho odpadou a k tomu ešte nespočetné množstvo pneumatík, všetkých možných veľkostí a typov.
Aj keď množstvo odpadu na našich poliach je
z roka na rok menšie, stále je ho veľa. Jednému
až rozum postojí, čo všetko a v akých množstvách dokážu niektorí z nás ešte stále, aj keď
pri nie dokonalom, ale určite dobrom a dobre
fungujúcom systéme nakladania s odpadmi
zavedenom v obci, vyviesť radšej do chotára,
ako na zberný dvor. „No, užas!“
Chcem ešte raz, aj touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí sa tohto upratovania zúčastnili
a prispeli k jeho úspešnému priebehu. „Klobúk
dolu“ pred všetkými zúčastnenými členmi,
našich oboch seniorských organizácií, Jednoty dôchodcov Slovenska i Zväzu zdravotne
postihnutých, ktorí v rámci tohto dňa vyčistili
cintorín v Čápore a ihneď v pondelok v nasledujúcom týždni pokračovali na cintoríne v Cabaji. Do upratovania sa zapojili aj žiaci oboch
základných škôl, ktorí ešte v piatok 31. marca
vyzbierali odpadky z ulíc obce a vyčistili aj
areály škôl. Ešte raz: „Ďakujem“!.
Ak hovoríme o odpadoch nedá mi nespomenúť niektoré zmeny v systéme odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi v
obci. Tieto zmeny nie sú našou svojvôľou, sú
vyvolané neustálymi legislatívnymi zmenami,
na ktoré obec musí reagovať. Samozrejme je
našou snahou celý systém vylepšovať, žiaľ
nezodpovedné správania sa mnohých našich
spoluobčanov (a teraz nemám na mysli len
tých menej prispôsobivých) nás nútia pri týchto
zmenách „vylepšovať“ aj systém kontroly, tak
aby kontrola bola vecná, účinná a efektívna.
Už koncom minulého roka sme na dvore
obecného úradu oficiálne začali prevádzkovať
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zberný dvor, na ktorom je možné uložiť okrem
kovových odpadov a odpadu obsahujúceho
azbest, všetky ostatné druhy komunálnych
odpadov. Viem, že prevádzkové hodiny zberného dvora nie sú úplne optimálne. Viacerí ste
požadovali sprístupniť zberný dvor aj počas
sobôt, toto však hlavne z priestorových a personálnych dôvodov momentálne nie je možné
a preto je potrebné aj naďalej využívať zberný
dvor v stredu, kedy je sprístupnený do 17:00
hodiny.
Na papier, plasty (spolu s drobným kovovým odpadom a viacvrstvovými obalmi resp.
tetrapakmi) i bioodpad máte všetci tí, ktorí
majú v obci nahlásený trvalý pobyt, nádoby
priamo v domácnostiach. Veľkoobjemové
kontajnery na sklo sú v centrálnej časti obce,
ale aj na osadách Pereš a Nový Cabaj, dostupné
na verejných priestranstvách, ale aj na samotnom zbernom dvore. Pri väčších množstvách
skleneného odpadu Vám vieme byť, po dohode,
nápomocní (hlavne starším občanom) aj s odvozom skleneného odpadu z vašich domácností.
Som presvedčený, že dnes už naozaj máme
v obci vytvorené podmienky na to, že každý
občan sa pri troche dobrej vôle môže legálnou cestou zbaviť akéhokoľvek komunálneho
odpadu a nie je odkázaný na to, aby ho viezol
niekam do poľa.
So spomínanou kontrolou, súvisí aj nové
označenie smetných nádob. K označeniu
„Zberovej spoločnosti“ pribudlo v tomto
roku označenie obce vo forme nálepky, ktorá
nahradí pôvodné farebné štítky. Nálepku dostane každý majiteľ nehnuteľnosti na základe
priznania zbernej nádoby (prípadne viacerých
nádob) a následne úhrady poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu v pokladni obecného úradu.
Na februárovom zasadnutí obecného
zastupiteľstva bol schválený záverečný účet
hospodárenia obce za predchádzajúci rok.
Tak, ako minulý rok do tohtoročného rozpočtu prenášame niečo cez 250 000,00 €, ktoré
rovnako ako v minulom roku, použijeme na
riešenie najaktuálnejších problémov v obci. Ich
zoznam mali a stále majú poslanci obecného
zastupiteľstva možnosť dopĺňať. Jeho konečnú verziu, by sme chceli zverejniť začiatkom
mája, tak aby ste aj Vy mali možnosť do neho
nahliadnuť a uplatniť svoje návrhy, nápady a
pripomienky. To, čo všetko, budeme schopní z
tohto zoznamu naplniť, bude zapracované do
Zámeru realizácie Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce v roku 2017, ktorý
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by sme chceli schváliť na zasadnutí OZ už v
máji 2017.
Na tomto mieste si dovoľujem vyjadriť
uznanie všetkým spoločenským, kultúrnym
a športovým organizáciám pôsobiacim v obci
nielen za prácu, ktorú dlhodobo vykonávajú
v prospech našich obyvateľov - od detí až po
seniorov, ale aj za prijatie dobrovoľného záväzku (pri prevzatí dotácie z rozpočtu obce na
svoju činnosť) byť nápomocnými prostredníctvom svojich členov pri organizovaní verejnoprospešných prác, ako je zabezpečovanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
v obci, upratovanie verejných priestranstiev v
obci, realizácia svojpomocných rekonštrukčných prác na majetku obci, odstraňovanie
nelegálnych skládok komunálneho odpadu,
a podobne. Som presvedčený, že toto je tá
správna cesta na prehlbovanie vzájomnej spolupatričnosti a rešpektu voči sebe navzájom,
ale aj zodpovednosti k majetku obce, ktorý má
slúžiť všetkým občanom.
Z vlastných skúseností, z posledných týždňov viem, že informácií nie je nikdy dosť a
že ich opakovanie nikdy nezaškodí. Preto si
dovolím dať Vám do pozornosti nasledovné:
- obec bezplatne zabezpečuje vývoz splaškových vôd zo žúmp a septikov pre tých majiteľov
nehnuteľností, ktoré nie je možné z technických dôvodov napojiť na verejnú kanalizáciu,
čo platí aj pre obyvateľov osád, je len potrebné
vývoz dohodnúť na obecnom úrade (ďalej len
„OcÚ“),
- občania, ktorí pri realizácii projektu „Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi“ (ďalej len „PZO“)

Upozornenie
na zákaz spaľovania
biologického odpadu zo záhrad
a komunálneho odpadu
Vážení spoluobčania,
aktuálne si Vás dovoľujeme upozorniť na
zákaz spaľovania biologického odpadu zo
záhrad a spaľovania komunálneho odpadu
na voľnom priestranstve a vo vykurovacích
zariadeniach v domácnostiach.1

nedostali farebné smetné nádoby, no napriek
tomu majú záujem sa do systému triedeného
zberu komunálneho odpadu zapojiť, si môžu
na OcÚ nádoby na triedený zber komunálnych
odpadov objednať a zakúpiť za výhodné ceny,
Naďalej platia obcou vyhlásené výzvy:
a) výzva k neznečisťovaniu miestnych komunikácií,
b) výzva k prevencii zaburiňovania pozemkov
a šírenia inváznych druhov rastlín na území
obce,
c) výzva k likvidovaniu vody z atmosférických
zrážok a topiaceho sa snehu na vlastnej nehnuteľnosti,
d) výzva k verejnej ochrane verejnej kanalizácie a úplne aktuálne
e) upozornenie na zákaz spaľovania biologického odpadu zo záhrad a spaľovania komunálneho odpadu.
(odporúčam všetkým oboznámiť sa po čase s ich
obsahom)
Na webovej stránke obce je zriadená
schránka „spýtajte sa starostu“, kde môžete
vzniesť námietky a podnety nielen priamo k
mojej práci, ale aj činnosti jednotlivých pracovníkov OcÚ, rovnako ako aj všetky otázky,
na ktoré odpovede Vás zaujímajú. K tomu je
možné taktiež využiť schránku pri vchode do
budovy OcÚ. Na všetky takto doručené podnety a otázky budem reagovať a písomne odpovedať, prípadne sa k niektorým témam môžme
stretnúť aj osobne, ak bude o to záujem.
S úctou

Jozef Ligač
starosta obce
Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,
parkov a cintorínov (zelený odpad) sa zbiera
oddelene od iných druhov odpadov. Tento
odpad je možné kompostovať alebo na vlastné
náklady odviesť na dočasnú skládku biologicky rozložiteľného odpadu - farma Čápor.2
Nerešpektovanie tohto zákazu fyzickou
osobou je priestupkom, za ktorý môže obec
uložiť pokutu do 1 500 €3.

Ján Slíž
prednosta OcÚ

1 podľa § 13 písm. g), h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
2 Čl. 9 VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
3 podľa § 115 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) s odvolaním sa na § 13 písm. b), g), h) zákona č.
79/2015 Z. z. o odpadoch
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len
„OZ“) rokovalo v období
január - apríl 2017 dva razy.
Z obsahu prijatých uznesení:

Zasadnutie OZ 13. februára 2017
OZ vzalo na vedomie Prezentácia projektu
rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci,
OZ vzalo na vedomie: stanovisko mandátovej
komisie k nastúpeniu náhradníka na uvoľnený
mandát poslanca Obecného zastupiteľstva;
sľub poslanca Obecného zastupiteľstva p. Ľudovíta Holeca; OZ osvedčilo, že náhradník p.
Ľudovít Holec sa dňom 13. februára 2017 stal
poslancom Obecného zastupiteľstva v Cabaji
- Čápore
OZ vzalo na vedomie poverenie zástupcu
starostu obce p. Miroslava Jaška; OZ schválilo: Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Cabaj
– Čápor a ďalších volených orgánov samosprávy obce; odmenu zástupcovi starostu obce vo
výške 215 €; sobášiaceho pri občianskom obrade p. Miroslava Jaška,
OZ vzalo na vedomie: Informáciu o Kontrole
uznesení a plnení úloh; Správu hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol,
OZ vzalo na vedomie interpelácie poslancov
Obecného zastupiteľstva,
OZ schválilo zníženie ceny za prenájom
nehnuteľnosti - 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 na cenu 10,50 €/m2/rok pre p. Ladislava Lenčéša, (výkon uznesenia bol starostom
obce pozastavený s odvolaním sa na § 13 ods. 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
OZ vzalo na vedomie Žiadosť p. Romana Arpáša o prenájom pozemku,
OZ vzalo na vedomie Žiadosť p. Ivana Pákozdyho o prenájom pozemku,
OZ nesúhlasilo so zriadením materskej školy
na území obce a nevyhovelo tým Žiadosti spoločnosti AZET SERVIS s. r. o. so sídlom Ulica
za parkom 997/1, 951 15 Mojmírovce o vydanie
súhlasu na zriadenie MŠ na území obce,
OZ schválilo: odpredaj nehnuteľnosti v kat.
území Čápor o výmere 48 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 PaedDr. Evy Koppanovej; Kúpnu
zmluvu č. KZ 1/2017 na prevod nehnuteľnosti o
výmere 48 m2 v celosti v prospech PaedDr. Evy
Koppanovej,
6

OZ schválilo Zmluvu o dielo č. O 1/2017
„Osvetlenie priechodov pre chodcov v obci Cabaj - Čápor“, umiestnených na štátnych cestách
II/562 a III/5621,
OZ schválilo Zmluvu o poskytovaní služieb
č. O 2/2017 na softvérový produkt „mObec“
verzia 2.0,
OZ schválilo Zmluvu o spracovaní osobných
údajov č. O 3/2017 pri využívaní informačného
systému Katastrálny portál,
OZ vzalo na vedomie návrh Zmluvy o spolupráci obce s poľovníckymi združeniami v obci;
OZ odporučilo starostovi obce vypracovať
z predloženého návrhu Zmluvu o spolupráci
obce s poľovníckymi združeniami v obci a túto
predložiť na najbližšom zasadnutí OZ,
OZ schválilo Zámer na prenájom pozemku
obce - parcela registra E-KN č. 1692/110 - orná
pôda o výmere 6052 m2 v katastrálnom území
obce Cabaj obchodnou verejnou súťažou; OZ
poverilo starostu obce prípravou podmienok
obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku obce: parcela registra E-KN č. 1692/110
- orná pôda o výmere 6052 m2 v katastrálnom
území obce Cabaj,
OZ schválilo Rokovací poriadok Komisií
obecného zastupiteľstva obce Cabaj – Čápor;
OZ zrušilo Komisiu pre riešenie priestupkov,
sťažností a verejného poriadku; OZ zriadilo
Komisiu pre verejný poriadok a občianske spolunažívanie; OZ menovalo zástupcu starostu
p. Miroslava Jaška za predsedu Komisie pre
verejný poriadok a občianske spolunažívanie;
OZ menovalo poslanca OZ p. Emila Koppana, poslanca OZ p. Dušana Pastora, poslanca
OZ p. Petra Brunaia, prednostu OcÚ Ing. Jána
Slíža a obyvateľa obce p. Martina Klačana st.
za členov Komisie pre verejný poriadok a občianske spolunažívanie; OZ menovalo p. Alenu
Sedlákovú, zamestnankyňou OcÚ za zapisovateľku Komisie pre verejný poriadok a občianske
spolunažívanie,
OZ vzalo na vedomie oznámenie p. Michala
Cintulu o vzdaní sa členstva v Komisii pre mládež, kultúru a šport; OZ menovalo p. Romana
Molnára, p. Štefana Ondriska a Ing. Rastislava
Mikuša za členov Komisie pre mládež, kultúru
a šport,
OZ vzalo na vedomie Zámer kultúrnych podujatí v obci na rok 2017,
OZ vzalo na vedomie referovanie predsedov
komisií pri Obecnom zastupiteľstve,
OZ vzalo na vedomie informácie starostu
obce; OZ poverilo starostu obce: konaním vo
veci spracovania žiadosti o nenávratný fi nanč-
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ný príspevok v zmysle výzvy L 3 „Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania“; rokovaním s majiteľmi pozemkov o podmienkach k zakúpeniu
alebo dlhodobému prenájmu pozemkov za
účelom zriadenia zberného dvora.

Zasadnutie OZ 27. marca 2017
OZ vzalo na vedomie: Informáciu o Kontrole
uznesení a plnení úloh; Správu hlavného kontrolóra obce z vykonaných kontrol a Správu o
kontrolnej činnosti za rok 2016,
OZ vzalo na vedomie interpeláciu poslanca
Obecného zastupiteľstva,
OZ odporučilo starostovi obce uznať Mgr. Ivane Malíkovej 15 kreditov podľa Osvedčenia o
ukončení aktualizačného vzdelávania č. 0039/
2017 zo dňa 22.1. 2017 na účel vyplácania kreditového príplatku menovanej vo výške 6 %,
OZ vzalo na vedomie žiadosť p. Štefánie Milkovičovej o odsúhlasenie vecného bremena
pre plynovú prípojku – STL plynovod pre 15
RD časť Nový Cabaj; OZ odporučilo starostovi
obce vyzvať p. Štefániu Milkovičovú na predloženie geometrického plánu na oddelenie časti
parcely registra „C“ č. 871/2 a parcely registra
„C“ č. 871/117 na vyznačenie vecného bremena;
OZ poverilo starostu obce jednaním s p. Štefániou Milkovičovou vo veci žiadosti menovanej
k odsúhlaseniu vecného bremena na obecných
pozemkoch v kat. území Cabaj: parcela registra „C“ č. 871/2 a parcela registra „C“ č. 871/117
pre SPP – distribúcia a. s. Bratislava,
OZ vzalo na vedomie žiadosť p. Michala Hrdého a Mgr. Daniely Hrdej o začlenenie parcely
č. 1766/2 k. ú. Cabaj do Územného plánu obce
Cabaj – Čápor; OZ odporučilo zaradiť parcelu
č. 1766/2 k. ú. Cabaj do aktualizácie Územného
plánu obce Cabaj – Čápor, v roku 2017,
OZ vzalo na vedomie žiadosť Ing. Evy Jarošincovej, Ing. Romana Baraníka, Ing. Vladimíra
Baraníka, p. Alexandra Baraníka, Ing. Rút
Somorčíkovej, p. Ervína Baraníka, Soňy Singh,
rod. Baraníková, spoluvlastníkov parcely č.
686/187 k. ú. Cabaj zapísaných na LV č. 1619 o
zaradenie zvyšku parcely do územného plánu
obce Cabaj - Čápor; OZ odporučilo zaradiť
ostatnú, nezaradenú časť par. č. 686/187 k. ú.
Cabaj zapísanej na LV č. 1619 do aktualizácie
územného plánu obce Cabaj-Čápor v roku 2017
za podmienky, že náklady spojené s povolením
a realizáciou prekládky alebo uloženia do
zeme vedenia vysokého napätia 22 KV, umiestneného na predmetnej časti parcely č. 686/187
a vybudovanie inžinierskych sietí na tejto par-

cele nebudú vykonané na náklady obce,
OZ potvrdilo platnosť Uznesenia OZ č. 14/2017
zo dňa 13. februára 2017, ktorým OZ nesúhlasilo so zriadením materskej školy na území obce
a nevyhovelo tým Žiadosti spoločnosti AZET
SERVIS s. r. o. so sídlom Ulica za parkom 997/1,
951 15 Mojmírovce o vydanie súhlasu na zriadenie materskej školy na území obce,
OZ prerokovalo žiadosť o bezplatný prevod
parciel vo vlastníctve Slovenskej republiky v
katastrálnom území Cabaj a v katastrálnom
území Čápor do vlastníctva obce; OZ konštatovalo že, na nehnuteľnostiach (uvedených v
uznesení č. 38/2017) je vybudovaná miestna
komunikácia - chodník pred rokom 1991; OZ
schválilo vysporiadanie pozemkov bezplatným prevodom pozemkov vo vlastníctve Slovenská republika - Slovenský pozemkový fond
na obec - (viď. uznesenie č. 38/2017),
OZ vzalo na vedomie informáciu starostu obce
o dôvodoch pozastavenia výkonu uznesenia
OZ č. 11/2017 z 13. 2. 2017, ktorým OZ schválilo
zníženie ceny za prenájom nehnuteľnosti - 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 na cenu 10,50
€/m2/rok pre p. Ladislava Lenčéša; OZ zrušilo
uznesenie OZ č.11/2017 z 13. 2. 2017,
OZ schválilo Zmluvu o spolupráci obce s Poľovníckym združením Bagár, Zmluvu o spolupráci obce s Poľovníckym združením Cedroň
Čápor; OZ poverilo starostu obce podpísaním
Zmluvy o spolupráci obce s Poľovníckym združením Bagár a Zmluvy o spolupráci obce s Poľovníckym združením Cedroň Čápor,
OZ schválilo návrh Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce; OZ odporučilo spôsob
prepočtu výšky pridelenej dotácie poskytovateľom k počtu dobrovoľne odpracovaných hodín v prospech obce podľa prílohy č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce; OZ
poverilo starostu obce podpísaním Zmluvy o
poskytnutí dotácie z rozpočtu obce s jednotlivými prijímateľmi dotácie z rozpočtu obce,
OZ schválilo podmienky obchodnej verejnej
súťaže na návrh zmluvy na nájom pozemku
obce parcela registra E-KN č. 1692/110 - orná
pôda o výmere 6052 m2 v katastrálnom území
obce Cabaj; OZ poverilo starostu obce zabezpečením realizácie obchodnej verejnej súťaže k
uzavretiu zmluvy na nájom tohto pozemku; OZ
menovalo komisiu na vyhodnotenie návrhov
obchodnej verejnej súťaže k uzavretiu zmluvy
na nájom vyššie uvedeného pozemku obce v
zložení: predseda komisie Ing. Adriana Orav7
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
cová; tajomník a zapisovateľ komisie: p. Alena
Sedláková; členovia komisie: p. Peter Brunai, p.
Ľudovít Holec,
OZ schválilo Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb uzavretú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, číslo zmluvy 9013/201,
OZ odvolalo Mgr. Mareka Kováča z funkcie
člena Komisie fi nančnej, správy majetku a verejného obstarávania na žiadosť menovaného;
OZ menovalo poslanca OZ p. Ľudovíta Holeca
a obyvateľku obce p. Gabrielu Končírovú za
členov Komisie fi nančnej, správy majetku a
verejného obstarávania,
OZ menovalo poslanca OZ p. Ľudovíta Holeca
za člena Komisie stavebnej, bytovej a životného
prostredia,
OZ vzalo na vedomie: odvolanie Ing. Jána
Slíža z funkcie podpredseda krízového štábu
obce; menovanie zástupcu starostu obce p.
Miroslava Jaška do funkcie podpredseda krízového štábu obce; menovanie Ing. Jána Slíža do
funkcie tajomník krízového štábu obce; menovanie poslanca OZ p. Ľudovíta Holeca do funkcie člen krízového štábu obce; vydanie nových
menovacích dekrétov členom krízového štábu
obce, poslancom Obecného zastupiteľstva - p.
Jánovi Blaškovičovi, p. Petrovi Brunaiovi, p.

Martinovi Ďurišovi, p. Milanovi Kompasovi,
p. Emilovi Koppanovi, Ing. Adriane Oravcovej,
p. Dušanovi Pastorovi, p. Jánovi Pastorovi a
Ing. Magdalene Šókyovej; menovanie členov
sekretariátu krízového štábu obce, zamestnancov Obecného úradu - p. Aleny Sedlákovej,
Ing. Marty Dolníkovej, p. Soni Kompasovej, p.
Andrei Korgovej, p. Miroslava Snováka, p. Romana Ďuricu, p. Jaroslavy Čanakyovej, p. Ivety
Ballayovej,
OZ schválilo celoročné hospodárenie obce za
rok 2016 bez výhrad; OZ vzalo na vedomie:
hodnotiacu správu za rok 2016 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016,
OZ schválilo úpravu rozpočtu obce Cabaj
– Čápor na rok 2017; OZ vzalo na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k úprave
rozpočtu obce Cabaj - Čápor na rok 2017,
OZ vzalo na vedomie referovanie predsedov
komisií pri OZ,
OZ vzalo na vedomie informácie starostu
obce; OZ poverilo starostu obce prípravou
verejného obstarávania stavebných prác pre
stavbu „Rekonštrukcia a zateplenie materskej
školy v časti obce Cabaj“.

Niečo o daniach a poplatkoch...

na rozhodnutí. Z pohodlia domova tak môžete
vybaviť potrebné a ušetriť svoj čas.

Vážení spoluobčania,
v týchto dňoch sa k Vám dostávajú rozhodnutia obce o vyrubení daní a poplatkov. Je
dôležité si rozhodnutia pozorne skontrolovať.
Prípadné námietky alebo výhrady môžete
uplatniť podaním odvolania voči príslušnému rozhodnutiu do 15 dní od jeho doručenia - § 72 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
č. 563/2009 Z. z.“)
Daň/poplatok je možné uhradiť až po doručení Rozhodnutia o vyrubení dane a Rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pri platbe v hotovosti do pokladne obecného
úradu je potrebné predložiť rozhodnutie,
ktorým bola daňovníkovi vyrubená alebo uložená daňová/poplatková povinnosť.
Čo sa platieb týka, dávam do pozornosti úhradu cez internet banking ako najrýchlejšiu a
najpohodlnejšiu možnosť. Pre následné ľahšie
spárovanie platby obcou prosím nezabudnite
napísať variabilný symbol, ktorý je uvedený
8
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Fašiangy 2017
Fašiangové obdobie je už síce za nami,
ale ja sa k nim vrátim a pripomeniem Vám
ich formou fotiek a spomienok. Fašiangové
popoludnie spojené s pochovávaním basy
a ochutnávkou šišiek sme usporiadali dňa
25. 2. v KD Čápor.

prednosta OcÚ

Vážení spoluobčania,
v krátkosti sa dotknem problematiky neplnenia si daňovej povinnosti. Žiaľ, tu je potrebné
uviesť, že obec eviduje aj dlžníkov na miestnej
dani z nehnuteľností a na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
V tejto súvislosti obec zvažuje uplatnenie
ustanovenia § 52 ods. 2 a 3 zákona č. 563/2009
Z. z. - obec ako správca dane môže zverejniť
(okrem iného) na webovom sídle obce ako i na
úradnej tabuli obecného úradu a v obecných
novinách aj zoznam daňových dlžníkov podľa
stavu k 31.12.2016, u ktorých úhrnná výška
daňových nedoplatkov presiahla u fyzických
osôb 160 € a u právnických osôb 1 600 €. V
prípade, že si títo dlžníci ani po zverejnení
uvedeného zoznamu a následnom písomnom
upozornení nesplnia svoju daňovú povinnosť
voči správcovi dane (obci); obec bude z úradnej moci dlh vymáhať a to daňovým exekučným konaním.

Ing. Marta Dolníková
referát daní a poplatkov

Popoludnie sa začalo veľkými prípravami,
gazdinky prinášali svoje napečené dobroty
šišky a fánky. Veronika Kováčová ich spolu

s ,,Kvetinkami“ odoberali a pripravovali ich
na hodnotenie. Kultúrny program otvorila hudobná skupina TEMPO BAND z Paty, a potom
sa to už začalo. Spevokol Nádej mal pripravenú scénku ,,O čom ženy klebetia“. Vystriedal
ich Spevokol Úsmev úsmevnou scénkou „NA
TITANICU“ pokračovalo sa v tancovaní.
Príjemným
spestrením
bol gajdoš Róbert Žillík
z
Mojmíroviec. Zagajdoval a pripomenul nám
takto zabudnutý nástroj
a pospomínal na našich
dedinských gajdošov.
Program pokračoval
vyhodnotením šišiek a fánok. Porota na vyhodnotenie bola náhodne vybratá
a predsedal jej už tradične
Emilko Koppan.
9
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Fánky:
1. miesto Irenka Kubáňová
2. miesto Jolka Brunaiová
3. miesto Jitka Beňáková

Šišky:
1. miesto Janka Kováčová
2. miesto Jarka Čanakyová
3. miesto Alenka Kováčová

Súťaž o najlepšiu fašiangovú dobrotu vyhrala Janka Kováčová.

Po ochutnávke najlepších dobrôt nasledoval tanec a vyhodnotenie tomboly. Touto
cestou ďakujem sponzorom za pripravenú
tombolu: Ing. Adriane Oravcovej, Beáte Kĺbikovej, Monike Tasáryovej, Divadelnému
súboru Família, spevokoly Nádej a Úsmev,
KSM papiernictvo Ľudovít Ligač, Ing. Anke
Pavlíkovej, Ing. Pavlovi Lehoťákovi, Zuzke a
Jankovi Blaškovičovcom, Kaviareň na Fraštackej - Martinovi Ďurišovi.
Ďakujem zvukárom Adamovi Dankovi a
Emilkovi Koppanovi za ozvučenie, „Kvetinkám“ za pomoc pri občerstvení Lucke, Saške,
Evke, Erike, Lojzíkovi, Danielovi, Kikovi...a
Majke a Danke ☺.
Basu sme pochovali. Dúfam, že sme sa
dobre zabavili a stretneme sa pri ďalšej kultúrnej akcii, ktorú vám pripravuje kultúrna
komisia niekedy v blízkej budúcnosti ☺.
-IB-

Pripájam recept výherných fánok od Irenky Kubáňovej
Čo potrebujeme?
300 g polohrubej múky, 30 g cukru, 2 žĺtky, 1
PL rumu, 50 g Hery, 3 PL kyslej smotany, soľ, 20
g droždia, 100 ml mlieka
Postup:
Múku, cukor a štipku soli premiešame, pridáme rum, rozpustený tuk, smotanu, z droždia
a mlieka pripravený kvások, vypracujeme
vláčne cesto a necháme vykysnúť.
10
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Cesto dáme na pomúčenú dosku, rozvaľkáme
ho na pol centimetrovú hrúbku, pokrájame na
menšie štvorce. Každý ostrôžkou priečne rozrežeme a jeden rožok pretiahneme cez otvor.
Fánky vyprážame v rozpálenom oleji a ešte
teplé posýpame práškovým a vanilínovým
cukrom.
Kuchárka praje dobrú chuť.

OO-OO
Občianske združenie
- Detský kútik Žabky
Detský kútik Žabky privítal 22. marca
MUDr. Kristínu Visolajskú pediatričku,
matku piatich detí. Prednáška sa viedla na
tému „Zdravá výživa a vývoj dieťaťa“. Samozrejme sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií a odpovedí na naše otázky.
Na pani doktorku sme mali otázku, na ktorú
nám do našich obecných novín rada odpovedala. Zato jej veľmi pekne ďakujeme a aj zato,
že si našla čas a prišla medzi nás mamičky a
tešíme sa na ňu aj nabudúce pri ďalšej zaujímavej téme.
Na čo je dobré materské centrum alebo
detský kútik, a aká by mala byť podpora
mladých rodín v našej obci?
Pani doktorka odpovedá: „Slovensko sa radí ku
krajinám Európy s najnižšou mierou pôrodnosti. Podľa Eurostatu sa u nás rodí 1,37 dieťaťa na
ženu. Pre porovnanie, v roku 1990 to bolo 2,09
dieťaťa na ženu. Na to, aby spoločnosť nevymierala, je potrebné niečo vyše dvoch detí na ženu.
Prakticky všetky krajiny Európy, s výnimkou
Francúzska, vymierajú. A Slovensko vymiera
rekordným spôsobom, horšiu pôrodnosť ako my,
má už len 5 krajín z 37 krajín Európy. Výsledky
pocítime hlavne my, terajší rodičia malých detí.
Nielen, že na dôchodku sa o nás nebude mať
kto starať, ale existuje vážny predpoklad, že na
naše dôchodky nebude mať, kto robiť a budú

veľmi nízke. Dnešný priemerný dôchodok je 425
€. O 30 rokov by priemerný starobný dôchodok
mal byť už len tretinový, teda na dnešné pomery
asi 150 €.“

Čo s tým môžeme spraviť dnes?
„Ako prvá možnosť sa núka doplnkové dôchodkové sporenie. Lenže, ak asi našetríte napr.
5000€ dnes, tie nemusia mať rovnakú hodnotu
o 30 rokov. Sporenie je síce rozumné, ale neisté.
Zdá sa, že nakoniec predsa bude mať pravdu
stará známa rozprávka O troch grošoch“.
Investujme do detí.
„To, že sa rodí málo detí, má príčin viac. Jeden dôvod ktorý, prevažuje, okrem financií, je
dramatická zmena životného štýlu mladých
mamičiek a s ňou spojené prirodzené pocity
samoty na materskej dovolenke a pretrhanie
predchádzajúcich sociálnych väzieb. Práve materské centrum je miesto, kde sa môžu mamičky
stretávať, vymieňať si skúsenosti, získavať nové
priateľstvá, deti sa učia prvým sociálnym kontaktom. Lebo v dnešnej dobe čakať od žien, že
budú zavreté samé doma niekoľko rokov s deť11
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mi, je nereálne, najmä ak alternatívou je lepšie platená práca
a s ňou aj spoločenské uznanie.
Každá žena chce zväčša jedno-dve deti. Jazýčkom na váhach
je práve tretie dieťa, lebo tretie
a ďalšie dieťa rozhoduje o tom
či Slovensko bude vymierať a
priamo súvisí s tým, ako sa
budeme mať na dôchodku. K
rozhodnutiu mať ďalšie dieťa
prispieva práve pocit matky na
materskej dovolenke s predchádzajúcimi deťmi. Či je šťastná a
či jej potreby sú naplnené.
Múdre vedenie obce je také, ktoré podporuje
mladé rodiny od začiatku. Vybudované materské centrum, ihrisko, aká je kapacita materskej
a základnej školy, ako vychádza rodinám v
ústrety. Mnoho obcí si túto myšlienku osvojilo
a láka mladé rodiny nielen pozemkami a bytmi, ale práve týmito službami. Preto za všetky
rodiny chcem podporiť pána starostu a členov
Obecného zastupiteľstva, aby pokračovali v rozširovaní siete služieb pre mladé rodiny. Lebo ony
prostredníctvom svojich detí zabezpečujú lepšiu
budúcnosť pre nás všetkých.“
Čo prináša našim mamičkám detský kútik?
Tu sú odpovede niektorých mamičiek:
„Detský kútik som začala navštevovať pred 2
rokmi, v októbri 2015. Moja prvá návšteva bola
nesmelá, keďže som sa do Cabaja práve v tom
čase prisťahovala a nikoho som tu nepoznala.
Môžem povedať že po 2 hodinách strávených v
kútiku v spoločnosti mamičiek a detičiek som
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sa cítila akoby som ich poznala celé roky ☺.
Som vďačná za každú hodinku strávenú v milej
spoločnosti úžasných mamičiek a ich detičiek.
Našla som si nové kamarátky, s ktorými je vždy
čo rozoberať. Moje deti si našli nových kamarátov a každú stredu sa ma pýtajú, kedy bude zase
streda.“
„Možnosť nachvíľu vypnúť, oddýchnuť si, pokecať s inými mamičkami, nadviazať nové
kontakty. Proste rada tam chodím a hlavne deti
tam radi chodia a tešia sa tam, tak ako aj ja
každú stredu. Už je to taký pekný zvyk.“

,,Za všetko, čo je vo mne dobré,
vďačím knihe.“
(Maxim Gorkij)

„Pre mňa znamená detský kútik, odreagovanie
sa, porozprávanie sa s mamičkami na rôzne
témy, sponala som tu veľa nových mamičiek
a čo je najdôležitejšie moje deti tu veľmi radi
chodia a tešia sa.“
Detský kútik informuje:
Dňa 29. marca sme v našom kútiku privítali jar ako sa patrí. Divadielko Svetielko nám
zahralo predstavenie „Prišla jar“, detičky si
zaspievali, zatancovali a
všetci sme prežili pekné
popoludnie.
Pripravujeme aj ďalšie akcie ako montesori
dielničky, bál princov
a princezien, zdobenie
medovníkov, hravé divadielko a iné.
Tak sa nebojte a pridajte sa k nám, tešíme sa
na Vás každú stredu od
15,00 do 17,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Mamičky z Detského
kútika Žabky
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Beseda so spisovateľkou

Marec je mesiac knihy, to je nám všetkým
známe od nepamäti. V marci chodíme viac
do knižnice, alebo si to viac uvedomujeme
a teda aj viac čítame. To, či viac chodíme do
knižnice - ako knihovníčka môžem posúdiť.
Nie je to vždy pravda. Ale aj napriek tomu sa
vždy poteším novým čitateľom, či už z radov
detí alebo dospelých. Deti chodia do knižnice
s pani učiteľkami, za čo som im nesmierne
vďačná a povzbudzujem týmto aj rodičov, aby
svoje deti priviedli aj sami do knižnice. Máme veľa dobrých, nových a zaujímavých kníh. Náš knižničný fond
každoročne obnovujem. Knižnica je
otvorená vždy v utorok a stredu od
15,00-18,00 hod.

tvorbe (z ktorej nám žiačky prečítali úryvky),
ale aj o svojej sprievodcovskej praxi. Žiakom
rozprávala o ,,Tríbečskom trojuholníku“, čo sa
im veľmi páčilo. Žiaci sa pýtali a pani spisovateľka rozprávala. Pri zaujímavom rozprávaní
sa čas nedá ustriehnuť a tak sa hodina určená
na besedu veľmi rýchlo pominula. Ďakujem
pani učiteľkám, že sa so žiakmi zúčastnili tejto besedy a pani Dankovej prajem veľa síl do
ďalšej tvorby. Teším sa na vás a vaše návštevy
v knižnici.

,,Knihy sú pre ľudí tým,
čím sú pre vtákov krídla.“
(John Ruskin)
Knihovníčka Iveta Ballayová

Každoročne v marci – mesiaci
knihy usporadúvam besedy so spisovateľmi. Aj tento rok nás navštívila
pani Mária Danková z Nitry. Je nielen
spisovateľka, ale aj sprievodkyňa NISYS-u, a veľmi zaujímavo a pútavo
porozprávala dňa 2. marca v knižnici žiakom oboch základných škôl.
Rozprávala nielen o sebe a svojej
13
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Prvý mobilný
odber krvi
Činnosť Miestneho spolku SČK
Cabaj v Cabaji-Čápore, je orientovaná na skvalitnenie vnútorného
života a posilnenie zdravotníckej a sociálnej činnosti.
Zdravotnícka činnosť spočíva okrem iného aj v získavaní dobrovoľných darcov krvi a v organizovaní spoločných odberov krvi. Tejto aktivite
venujeme mimoriadne veľkú pozornosť. Naši
dobrovoľní darcovia dvakrát do roka nastavujú svoje žily, aby z nich vytiekol najcennejší
dar - dar krvi, ktorý poputuje do tiel iných
ľudí - chorých ľudí, čím pomáhajú prinavrátiť
zdravie a v mnohých prípadoch zachrániť to
najcennejšie - život.

Deň 21. marec 2017 ako významný deň
budú mať zaznamenaný aj naši dvaja dobrovoľní darcovia, ktorí sa v roku 2016 stali
nositeľmi Zlatej plakety MUDr. Janského.
Na stretnutie s darcami ich prizval starosta
obce Ing. Jozef Ligač, aby im vyjadril úprimné
poďakovanie za najvyšší akt ľudskosti a prejav
spolupatričnosti s prianím pevného zdravia,
spokojnosti a pohody.

Zlatý darca Ľ. Bednárik
Sú to: Marián Kĺbik, Ľubomír Bednárik.
Nových nositeľov Zlatej plakety MUDr.
Janského pozdravili a poďakovali sa aj členovia výboru MS SČK Cabaj v Cabaji-Čápore.
MS SČK Cabaj má 184 darcov s oceneniami.
Medailu MUDr. Kňazovického získali 2 darcovia, diamantovú plaketu MUDr. Janského už
má 6 darcov, zlatú plaketu MUDr. Janského
40 darcov, striebornú plaketu MUDr. Janského
44 darcov a bronzovú plaketu MUDr. Janského
už má 94 darcov.

Takýmto vzácnym dňom bol 21. marec
2017, keď sme v spolupráci s NTS v Nitre
prvýkrát usporiadali mobilný odber krvi,
ktorý sa konal v priestoroch nášho obecného
úradu. Zaznamenali sme prítomnosť dvadsiatichtroch dobrovoľných darcov. Tešili sme
sa odhodlanosti štyroch prvodarcov, ktorí
povedali:
„Nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať pomoc práve my alebo kedy my niekomu zachránime život“.
Darovanie krvi je skutočným „darom života“.
Boli to: Henrieta Molnárová, Gabriela Lieskovská, Eva Rusnáková, Marek Čanaky .
Sme radi, že Vás oslovili naše aktivity SČK vedúce k pravidelnému darcovstvu krvi.
Milí dobrovoľní darcovia,
aj touto cestou Vám ďakujeme za všetkých,
ktorým svojimi činmi neustále pomáhate
prinavrátiť zdravie a mnoho krát zachrániť
život.
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Výročné zhromaždenie
členov ZO ZZP
Dňa 31. marca 2017 sme sa zišli v KD, aby
sme zhodnotili činnosť, hospodárenie a revíznu činnosť uplynulého roka a schválili plán
práce na rok 2017.
Výročného zhromaždenia sa zúčastnili
hostia z KSZZP Nitra, starosta obce Ing. J.
Ligač, prednosta obce Ing. J. Slíž a členovia
výboru ZO ZZP Veľká Dolina. Na úvod sme
si zaspievali ,,našu hymnu“ a po prednesení
,,Úvahy o živote“ M. Pálkovou, nám nič nebránilo v hodnotení roka 2016 a schválení plánu
na rok 2017.
Zablahoželali sme našim jubilantom V.
Korgovej, E. Hollému, M. Palkovej, Š. Sedláčkovi, J. Kováčovi, P. Lehoťákovi a odovzdali
sme im darčeky.
Po kultúrnom programe nasledovalo
občerstvenie, ktoré pre nás pripravili J. Brunaiová a I. Kubáňová za spolupráce s ďalšími
členmi výboru.
Ďakujeme za materiálnu pomoc našim
sponzorom Ing. J. Ligačovi - starostovi obce,
Ing. J. Slížovi – prednostovi obce, M. Doležalovej, T. Karvaiovej.

Poďakovanie
Ďakujeme KM Office spol. s.r.o. Cabaj-Čápor 3002, za ochotu a ústretovosť pri nákupe
pomôcok na administratívnu činnosť ako i za
sponzorský dar.

Výbor ZO ZZP

Brigáda na
skrášlenie obce
V roku 2016 bolo ocenených celkom 12 darcov,
a to zlatou plaketou MUDr. Janského 2 darcovia. Striebornou plaketou MUDr. Janského 2
darcovia a bronzovou plaketou MUDr. Janského 8 darcov.
Do pozornosti všetkým darcom krvi!
Budúci spoločný odber krvi plánujeme
uskutočniť dňa 7. septembra 2017, t.j. vo
štvrtok. Ďalšie pokyny o odbere budú včas
oznámené miestnym rozhlasom.

Pri príležitosti ,,Dňa Zeme“ sa 1. apríla
2017 konala brigáda pod záštitou starostu
Obce Cabaj-Čápor a poľovníckych združení.
Členovia Jednoty dôchodcov a Zväzu
zdravotne postihnutých upratovali miestne
cintoríny a okolie, poľovníci oboch združení
Bagár a Cedroň vo svojich revíroch a ostatní zúčastnení upratovali okolie kultúrneho
domu a okraje cesty smerom bioskládke.
Po brigáde sa všetci občerstvili v kultúrnom dome, kde im starosta obce Ing. Jozef Ligač poďakoval za odvedenú prácu. Prinášame
fotografie z akcie.

Výbor MS SČK Cabaj

-IB-

Darca krvi J. Dičerová
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Keď je škôlka
plná zážitkov

Zápis detí do MŠ CABAJ
Pod odborným dohľadom pracovníkov fi rmy ENVI-GEOS Nitra deti hravou
formou triedili jednotlivé druhy odpadu.
Teta Dada im vysvetlila, prečo je separácia odpadu dôležitá a ujo Peťo ich za
pozornosť a aktivitu sladko odmenil. Na
záver dostal každý omaľovánku.
Dňa 16.02.2017 sa naša škôlka premenila
na rozprávkové kráľovstvo. Triedy boli veselo
vyzdobené, z detí sa stali, princezné, piráti,
zvieratká, víly a iné rozprávkové postavy.
Celý deň sme tancovali, súťažili a pochutnávali si na pohostení, ktoré deťom zabezpečili
rodičia.

Zápis na šk. rok 2017/2018 sa uskutoční dňa
03. - 05.mája 2017 (t.j. streda, štvrtok, piatok) v
čase od 800 do 1600 hod. /prosíme o dodržanie
času/.

Tlačivá potrebné k zápisu je možné stiahnuť si
na našej stránke www.ms.cabaj.sk - v odseku
tlačivá. školy.
Na Vaše ratolesti sa teší celý kolektív MŠ
Cabaj.

Na zápis je potrebné priniesť kartičku
poistenca.
Uprednostnené budú:
- deti, ktoré dovŕšili 5. a 6. rok
- deti, ktoré majú odložený začiatok plnenia
povinnej školskej dochádzky
- deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
- deti, ktoré k 31.08.2017 dovŕšili 3 roky

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí
darovali svoju „kvapku krvi“, aby zachránili
iný ľudský život...
...Vám všetkým patrí obrovská VĎAKA !!!

Kolektív MŠ Cabaj

ČO NOVÉHO v MŠ ČÁPOR?

Vo februári k nám zavítala vzácna návšteva – Musicantica Slovaca z Mojmíroviec. Priblížili deťom tradíciu fašiangov, fašiangovej
zábavy, predviedli im starodávne fašiangové
masky a spolu s deťmi si zahrali rozprávku,
ktorú doprevádzali na rôznych dobových hudobných nástrojoch.
„Divadielko Svetielko“ nás potešilo svojou
návštevou v marci. Zahrali nám interaktívne
bábkové predstavenie „O veternom kráľovi“
na motívy pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky. Deti toto tieňové divadielko sledovali
so zatajeným dychom a vo všetkých zanechalo
príjemné spomienky.
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Marec je
mesiacom
kníh a tak sme
sa i my vybrali
na exkurziu
do miestnej
knižnice. Pani
knihovníčka
- teta Ivetka
nás previedla
priestormi
knižnice,
porozprávala nám o
možnostiach
vypožičania
kníh a prečítala nám rozprávky.

Výchovný
koncert
Dňa 6.4. 2017 sa v našej materskej škole
uskutočnil výchovný koncert,
ktorý nám predviedli dvaja členovia z hudobného združenie
Musicantica Slovaca. Združenie sa už takmer desať rokov
venuje oživovaniu hudobných
pamiatok z obdobia stredoveku,
renesancie a baroka z nášho
územia, ale aj zo vzdialenejších
európskych krajín.

uhádnuť komu zvuk patrí. Oboznámili nás
tiež s ukážkami hudobno-pohybových hier,
ktoré sa hlavne na jar hrávali deti v minulosti. Všetky hry sprevádzala aj hra na hudobné
nástroje a deti sa aktívne zapojili do programu tým, že si tieto hry zahrali a oživili ich aj
svojim spevom a tancom.

Predstavili sa nám hudobným pásmom ,,Prišla jar.“
Predviedli deťom hru na staršie
hudobné nástroje, prostredníctvom nich napodobňovali
zvuky vtákov, úlohou detí bolo
17
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Nové skúsenosti
a zážitky
Uplynulé mesiace k nám boli naozaj
štedré a opäť priniesli množstvo nových
skúseností a zážitkov. Pripomeňme si preto, čo sa u nás v poslednom období udialo.
Žiaci prvého stupňa sa zapojili do vedomostnej súťaže Geniálna hlavička, ktorá
prebiehala v dňoch 6. až 8. februára. Súťažili
celé triedy i zástupcovia jednotlivých tried.
Vyvrcholením súťaže bolo veľké finále, na
ktorom sa stretli súťažiaci v zmiešaných družstvách zložených zo žiakov z každého ročníka.
Témy boli naozaj rôznorodé a naše vedomosti
sme si mohli obohatiť o nové a zaujímavé informácie.
Obdobie fašiangov, ako symbolom veselosti a zábavy, sa nemohlo skončiť inak ako
tradičným karnevalom. Škola sa na chvíľu
stala rozprávkovou krajinou plnou rozprávkových bytostí, za ktorými sa skrývali nielen
naši žiaci, ale i pani učiteľky. Najoriginálnejšie
nápady z každého ročníka boli ocenené a pre
všetkých zúčastnených bola pripravená sladká odmena. Po predstavení všetkých masiek
si žiaci zmerali svoje sily v rôznych súťažných
disciplínach a na záver nesmela chýbať diskotéka. S dobrou náladou sme sa vybrali na jarné
prázdniny, ktoré už boli za dverami.
Oddýchnutí a plní novej sily sme privítali
Marec – Mesiac knihy.
Pripravili sme si triedne výstavky kníh a
porozprávali sme sa o tých najobľúbenejších.
Dvere každej triedy zdobí „Rozprávková lúka“
plná kvetov o krásnych knihách.
Prišla k nám i teta Ivetka Ballayová z obecnej knižnice, ktorá nám prečítala rozprávku
od známej slovenskej spisovateľky Kristy
Bendovej - „Osmijanko“. Rozprávka sa deťom
veľmi páčila a svoje pocity a dojmy z prečítaného vyjadrili v krásnych ilustráciách, ktoré
zdobia chodbu školy.
„Rodičia deťom - deti rodičom“ bolo
ďalšie podujatie, ktoré sa nieslo v duchu kníh a
čítania. V stredu 22. marca sa stretli priaznivci
dobrých kníh a to nielen žiaci, ale aj rodičia,
ktorí prišli deťom čítať rozprávky. Deti sedeli,
napäto počúvali a prežívali všetky dobrodružstvá spolu s knižnými hrdinami. Pre žiakov
boli pripravené rôzne rozprávkové aktivity.
Chodili po svete ako Kocúr v čižmách, zahrali
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si kráľovské kolky - molky, pomáhali Popoluške triediť gombíky, navštívili múdru „vedmu“
a odpovedali na jej zvedavé otázky. Za odmenu si vymaľovali krásnu záložku do knihy.
Podarilo sa nám zriadiť i „Čitateľský kútik“, ktorým chceme podporiť záujem žiakov o
literatúru. Každý žiak si môže vybrať z množstva krásnych detských kníh a požičať si tú,
ktorá ho najviac zaujme i na domáce čítanie.
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k rozšíreniu ponuky kníh v Čitateľskom kútiku i darovaním kníh pre školu.

pripravujú pod vedením pani učiteľky Pullmanovej a obom im budeme držať palce.
Siedmaci a ôsmaci si
marec spríjemnili „aktívnou
vedou“. V ATLANTIS CENTER LEVICE absolvovali
dva vzdelávacie programy
- Ľudské telo a Technické
vynálezy 21. storočia. Dostali sa tak do priameho
kontaktu s operačnou sálou,
laserom, dronmi, antigravitačným autom či hoverboardom. Vyskúšali si, ako
v praxi funguje fyzika. Bolo
to zaujímavé a obohacujúce
pre všetkých až natoľko, že
sa nikomu nechcelo odísť.
Prežili vskutku príjemný
deň.
Žiaci prvého aj druhého stupňa sa zapojili
do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Výsledky súťaže netrpezlivo očakávame.

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sme
sa zapojili do akcie zameranej na zbieranie
odpadu a čistenia prírody. Žiaci druhého stupňa sa vybrali
do rozľahlých ulíc Cabaja a tí
mladší čistili okolie a areál
školy. Výsledkom zaujímavých
aktivít v triedach a spoluprácou
žiakov nižších ročníkov vznikla
krásna nástenka, ktorá krášli
priestory školy.
Máme toho ešte veľa pred
sebou - tešíme sa na výlety,
exkurzie i Školu v prírode. Viac
o živote našej školy ako aj fotografie spomínaných akcií si
môžete pozrieť na internetovej
stránke školy.
Všetkým žiakom i učiteľom
prajeme veľa síl, motivácie a entuziazmu, aby každá nová výzva bola ďalším
krokom k spoločnému úspechu.

ep+lp
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Karneval a iné
aktivity na
ZŠ Jána Domastu

Nevynechali sme ani výtvarnú súťaž Svet
fantázie, kde sme stvárňovali našich obľúbených rozprávkových hrdinov.
Dňa 16. marca sme sa zúčastnili súťaže v
prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín
2017. A ako každý rok sme boli opäť úspešní.
Tamarka Benčíková sa pod vedením pani učiteľky Arpášovej síce neumiestnila, ale Zuzka
Blaškovičová, žiačka 6. triedy, zabojovala a
svojím oduševnelým prednesom zaslúžene
postúpila do regionálneho kola, ktoré sa koná
10. apríla v KOS v Nitre. Saška Hollá, taktiež
žiačka 6. triedy, postupuje do regionálneho
kola automaticky, keďže minulý rok sa zúčastnila krajského kola súťaže. Obidve dievčatá sa

V období fašiangov sa každý rok na našej
škole koná karneval. Aj tento rok deviataci v
spolupráci triednej pani učiteľky zorganizovali karneval. Škola sa zmenila na rozprávkovú krajinu plnú nadprirodzených bytostí,
ale aj reálnych tvorov.
Privítali sme „Adelu“ a
„Pyca“, ktorí celú zábavu
odmoderovali. Deviataci
si pripravili rôzne súťaže
pre odvážnych. Do tanca
nám zahral DJ Majo. Najkreatívnejšie masky boli
odmenené.
Dňa 10. marca si žiaci
z ročníkov 2. - 5. po besede
s knihovníčkou z mestskej
knižnice prezreli priestory,
zoznámili sa s jej pravidlami a prečítali si krásny
príbeh o lišiakovi.

Žiaci z 1. a 2. ročníka pri príležitosti
„Marec - mesiac knihy“ besedovali s tetou
knihovníčkou Ivetkou z obecnej knižnice. Prečítali sme si krásnu rozprávku o Osmijankovi
a následne deti k rozprávke kreslili ilustrácie.
Vytvorili úžasné diela. Sú veľmi šikovní.
Na návštevu budúcich prváčikov sme sa
veľmi tešili. A aj sme sa dočkali. Prišli k nám
na návštevu 23. marca. Zhotovili sme si
spoločne krásne kvietky z rúk. Nálada bola
výnimočná, veď sa stretli kamaráti zo škôlky.
Spoločne sme sa zahrali i zaspievali piesne
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Z HISTÓRIE NAŠEJ OBCE

Nenápadní
hrdinovia
V našej dedine, v jej strede (neďaleko
Obecného úradu), bola synagóga. Omietku mala špinavo-žltú. Dievčatá tam chodievali zažínať a zhasínať sviečky. Ženy
- Židovky pri obradoch v synagóge stávali
za železnou mrežou. Známi v obci boli títo
Židia: MUDr. Kraus, Steiner (Kochanovských polia), Psota (obuv), Knapp (mäsiar),
Guttman, Pík (Pereš-majer), Gelg (textil)...

zo škôlky. Prváci sa už teraz tešia na
nových septembrových spolužiakov
od septembra.

V posledné marcové dni sme venovali
u nás na škole krásnej aktivite. Žiaci spolu
s rodičmi si mohli prísť do školy počas „Dní
otvorených dverí spojených s tvorivými dielňami“ vytvoriť jarné aranžmá, zdokonaliť
v rôznych technikách zdobenia veľkonočných
kraslíc, tvorbe origami ako i vytvoriť ovečku
z bavlny. Aktivity sprevádzala dobrá nálada.
Už teraz sa tešíme na ďalšiu vydarenú akciu
na škole.
Nielen akciami je naša škola živá. Súťaženie a pomoc prírode či obci je tiež v našom
záujme. Posledný deň v marci sme sa zapojili
do skrášľovania a čistenia obce v okolí školy.
Dávid Ondrísek (9.A) získal krásne 2.
miesto v OK Dejepisnej olympiády, žiačky Cintulová Kristína, Kochanová Nikola, Vagaiová
Kamila získali taktiež 2. miesto v OK Biblickej
olympiády. Všetky ročníky sa zapojili do matematickej súťaže Matematický Klokan. Úspešní
riešitelia Matematickej pytagoriády - Doman
Mário (3.A), Pápay Samuel (4.A), Mičúch Ján
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(5.A), Levický Leonard (6.A), Tóthová Viktória
(7.A), Cintulová Kristína (8.A) a samozrejme
žiaci 9. ročníka si zmerali sily v celoštátnom
testovaní dňa 5. apríla.
Bližšie informácie o dianí na škole nájdete
na našej webovej stránke www.zscapor.sk

-MG-

V časoch holokaustu sa viacero židovských
rodín vysťahovalo do zahraničia. Niektorých
naši rodáci schovávali v pivniciach alebo vo
vinohradoch.
Štefan a Anna
Sťahlovci (na snímke) tiež ukrývali
počas vojny skupinu
občanov židovského
vierovyznania, ktorí utekali cez obec
Čápor a hľadali úkryt pred deportáciou do
koncentračného tábora.
V tých rušných časoch si Sťahlovci stavali
svoj vlastný dom. Už bol aj prikrytý, len vnútro
ešte dokončovali. Písal sa rok 1944, keď raz
večer na dvere ich domu zabúchali traja mladí
muži - Henry Lovinger, Bubi a pán Šinkovič.
Nebolo času premýšľať. Pani Anne prebehlo
mysľou len to, že ak by ich neprijal, i a raz by sa
dozvedela, že sa im niečo stalo, nedokázala by
s tým žiť. Hoci doma mala tri malé deti.
Prvú noc prespali aj títo traja muži v dome,
kde všetci vtedy bývali, bolo ich tam teda desať. Ráno sa pán Sťahel a jeho otec rozhodli,
že ich ukryjú v hajlochu, teda v drevenom
domčeku vo vinici za dedinou. Previezli ich
v sene na voze. Avšak uvedomili si, že keď už
nebudú práce vo vinici, nemôžu tam chodiť za
nimi každý deň. A tak sa rozhodli, že im úkryt
urobia v nedokončenom dome. Predsa len sa
tam ešte pracovalo, teda časté návštevy domu
neboli ničím nezvyčajným... Traja muži získali
teda nový prechodný domov v miestnosti, ktorá bola plánovaná ako špajza. Tú pán Sťahel
zamykal, aby sa tam nikto nedostal. Raz prišli
Nemci a pýtali sa, prečo je tam zamknuté a pán
Sťahel im povedal, že tam má náradie a bojí sa,
aby mu ho neukradli. Nemci aj pán Sťahel vyšli
na dvor a jeden z Nemcov začal strieľať vrabce.

Vtedy si ukrytí muži mysleli, že pána Sťahela
už neuvidia...Tak sa zachránili...
Od vojny zostal v neustálom kontakte s
našou rodinou len p. Henry Löinger, ktorý s rodinou žil do roku 1965 v Nitre a potom odišiel
s manželkou Gizelou, dcérou Hankou a synom
Milanom do Ameriky, kde v r. 2008 zomrel ako
93-ročný. Jeho manželka Gizela po smrti p. Lövingera odišla bývať do Izraela k svojej dcére
Hanke. V súčasnosti má tiež 96 rokov.
Prebraté z RTVS, so súhlasom p. Dagmar Mozolovej. Odvysielané v RTVS dňa 12.2. 2017 v
relácii Encyklopédia spravodlivých.
„Žiaľ, z koncentračných táborov sa už nevrátila
ani jedna rodina. Z Cabaja, podľa mienky Tibora Palku, bolo vyvezených 6-7 rodín, z Čápora
jedna (Štajnerovci). Vysťahovanie Židov vnímali
v oboch obciach veľmi rozpačito. Ich vysťahovanie a likvidácia ich majetkov ohrozovala značnú skupinu trvalých a sezónnych robotníkov,
ktorí pre nich pracovali, ako aj zákazníkov
(výsek mäsa).“
Na zvýraznenie atmosféry vhodne poslúži
osobný zážitok opísaný v knihe Tibora Palku:
„Žiaľ, zažil som aj ja osobne tragickú príhodu.
Bol som žiakom tretieho alebo štvrtého ročníka
v urmínskej meštianke, kam sme chodili húfne
na bicykloch. Do prvej alebo druhej triedy chodil aj známy Imino Gutman. Povedal nám, že
dnes budú brať Židov do koncentrákov a údajne
aj ich rodinu. Požiadal nás, aby sme ho vyprevadili domov. A skutočne, keď sme prišli k ich
domu, už tam boli gestapáci a gardisti. Rodičia
už boli prekrstení, ale tento fakt títo ozbrojenci
nebrali do úvahy a dali príkaz na balenie (50
– 60 kg). Domáci pes zúril. Ozbrojenci dali
Iminovi príkaz, aby uviazal psa. V nepozorovanej chvíli Imino zmizol, bicykel ostal opretý
o múrik a Imina nebolo. Príslušníci ozbrojeného
komanda kontrolovali stodolu, ale Imina nebolo. Rodičov eskortovali a Imino sa ukryl u rodiny
Súdovských, ktorí boli vlastne krstnými rodičmi
celej ich rodiny. S Iminom som sa niekoľkokrát
stretol v jeho ilegalite a potom aj po fronte v štyridsiatom piatom. Majetok mu najskôr zobrali,
ale potom mu ho vrátili (viac ako 50 ha) a s ním
vstúpil do JRD. Žiaľ, zomrel veľmi mladý, predčasne. Zanechal po sebe schopných a šikovných
synov.“
Spracovala

Juliana Brezinská
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Novinky z činnosti
Futbalového klubu
FC Cabaj-Čápor
V roku 2017 prechádza Futbalový klub FC
Cabaj-Čápor viacerými zmenami vo svojej
činnosti, ktoré sú spojené s jeho novým vedením. Na Valnom zhromaždení Futbalového
klubu FC Cabaj-Čápor, ktoré sa uskutočnilo
dňa 20. 1. 2017 bol za prezidenta klubu zvolený
Petr Bosák, za viceprezidenta Jaroslav Holec,
za manažéra Rastislav Kompas, za tajomníka Rastislav Mikuš a za pokladníka Dušan
Sládeček. Prvoradou ambíciou nového vedenia je zabezpečiť podmienky pre efektívne
fungovanie a ďalší rozvoj všetkých družstiev
futbalového klubu. Túto úlohu bude možné
splniť iba za predpokladu stabilizácie, príp.
rozšírenia členskej základne a zintenzívnenia
spolupráce s predstaviteľmi obce. Na činnosť
futbalového klubu bola na rok 2017 Obecným
zastupiteľstvom v Cabaji-Čápore schválená
dotácia vo výške 12.350,- €, ktorá predstavuje
solídny základ pre fungovanie futbalového
klubu, avšak zďaleka nepokryje všetky požiadavky spojené s činnosťou futbalového klubu.

Tradičnou súčasťou kultúrno-spoločenského života v obci je Ples futbalistov, ktorý
sa každoročne koná v závere plesovej sezóny.
Hoci počet účastníkov plesu bol v tomto roku
nižší oproti minulým rokom, o to lepšia bola
zábava, o ktorú sa svojou hudobnou produkciou postaral DJ Milan Moravčík. Ples bol
zároveň miestom, na ktorom boli odmenení
najlepší futbalisti v jednotlivých kategóriách
za rok 2016. Lákadlom bola aj bohatá tombola
so 47 cenami. Finančný výťažok z plesu bol
venovaný na podporu činnosti futbalového
klubu.
V ligovej sezóne 2016/2017 reprezentuje
cabajsko-čáporský futbal historicky najvyšší
počet družstiev. Družstvo mladšej prípravky
(ročníky 2012 – 2008), staršej prípravky (ročníka 2007 – 2006), mladších žiakov (ročníky
2005 – 2004), starších žiakov (2003 - 2002),
dorastu (ročníky 2000 – 1998), A-mužstvo a
mužstvo internacionálov s celkovým počtom
118 hráčov. Všetky mládežnícke družstvá
vedie a ich hernému prejavu v duchu moderného futbalu vtláča svoju nezameniteľnú
pečať šéftréner Roman Hromádka, ktorému
pri prípravke asistuje Michaela Vargová a pri
žiakoch a dorastencoch Matúš Hala. K trénovaniu A-mužstva sa, po krátkej prestávke,
vrátil osvedčený tréner Miroslav Svýba, ktorému asistuje Roman
Hromádka. Všetci
tréneri majú plnú
podporu
nového
vedenia futbalového
klubu, čo by malo
prispieť k
vytvoreniu optimálnych
podmienok pre čo
najlepšie výkony našich futbalistov.

Oceňovanie najlepších futbalistov za rok 2016 na Plese futbalistov
(zľava členovia nového vedenia FC Cabaj-Čápor - tajomník
Rastislav Mikuš, viceprezident Jaroslav Holec, prezident
Petr Bosák, predseda ObFZ Nitra Štefan Korman a šéftréner
mládeže v Cabaji-Čápore Roman Hromádka).
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V predsúťažnom
období stihli ešte
naši mladí futbalisti
pod vedením svojho
trénera
Romana
Hromádku vycestovať na sústredenie,
ktoré sa uskutočnilo
v dňoch 8. – 12. 3.
2017 sa v areáli penziónu Iveta v Radave
(okres Nové Zámky).
Na sústredení sa zú-

Mládež FC Cabaj-Čápor na sústredení v Radave (v modrých súpravách starší žiaci, v červených súpravách dorastenci, realizačný tím – Roman Hromádka, Petr Bosák,
Rastislav Mikuš a Matúš Hala).
častnilo 12 starších žiakov a 10 dorastencov.
V trojfázovom tréningovom procese si chlapci
zlepšovali svoju kondíciu, nacvičovali rôzne
herné situácie a hlavne hrali futbal v hale, na
umelej tráve a na veľkom ihrisku. Na regeneráciu mali k dispozícii saunu, vírivky, ako aj stolový futbal a bowling. Výsledkom bolo nielen
zlepšenie futbalového herného prejavu, ale aj
vytvorenie dobrej partie, ktorá je základným
predpokladom fungovania každého športového družstva.

A-mužstva) predviedli pekný futbalový výkon
a zaslúžene vyhrali 3:2. Následne sa domácemu publiku predstavilo A-mužstvo proti silnej
Šali-Veči a po veľmi dobrom tímovom výkone
uhralo cennú remízu. Tieto pekné výkony našich futbalistov boli odmenou pre fanúšikov,
ktorí prišli povzbudiť obe mužstvá. Ďakujeme
za podporu (na zápase sa zúčastnilo 150 divákov) a dúfame, že takáto početná divácka
kulisa bude sprevádzať všetky domáce zápasy
až do konca ligovej sezóny.

Pred začiatkom jarnej časti ligy sa v areáli
futbalového štadióna uskutočnili dve brigády
zamerané na jeho vyčistenie, ako aj na prípravu rekonštrukčných prác na budove futbalového klubu. Cieľom týchto prác je rekonštrukcia fasády, vrátane výmeny vstupných
dverí a rekonštrukcia skladu na šatne pre deti
(družstvo U11). Organizovanie brigád bude
pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch.

V druhom kole (26. 3. 2017) vycestovali
dorastenci na zápas do Vinodolu v zostave,
značne oslabenej chorobami (nastúpilo iba
11 chlapcov). V prvom polčase ešte chlapci
stačili tempu domácich (polčas skončil 0:0),
avšak v druhom polčase sa postupne začala
prejavovať únava a nakoniec podľahli domácim v pomere 5:0. A-mužstvo vycestovalo za
svojím súperom do Hájskeho, kde podalo opäť
bojovný výkon. Tento výkon však nestačil na
vytúženú remízu, pretože v 89. minúte zápasu
inkasovali naši futbalisti gól a prehrali zápas
v pomere 2:1. Predvedené výkony a perspektívny omladený káder A-mužstva však dávajú
do budúcna nádej na návrat divácky atraktívneho futbalu do Cabaja-Čápora.
-RM-

Po zimnej prestávke (19. 3. 2017) sa začala
jarná časť ligovej sezóny 2016/2017. Ako prví
nastúpili na svoj zápas dorastenci v domácom
prostredí proti Hornej Kráľovej. V omladenej (na zápas nastúpili štyria starší žiaci)
a zároveň oslabenej zostave (o troch najvýkonnejších dorastencov, ktorý sa stali členmi
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vždy veľmi rýchlo reagovať na
zmenu skóre a ani jeden tím
neodskočil vo vedení o viac
ako jeden gól. Zlom prišiel
až v tretej tretine, ktorú Rebels zrežírovali jasne podľa
vlastného scenára, vyhrali ju
4:0 a zabezpečili si tým zisk dvoch bodov. V
prvoaprílovom zápase si Rebeli nedokázali
urobiť žartík na účet niekoľkonásobného víťaza ligy Flyers a vo
výrazne oklieštenej zostave
dokázali so súperom
držať krok len v prvej
tretine. V ďalšom priebehu zápasu bol už
súper pri priemeňaní
šancí efektívnejší a
bez problémov si svoje
vítazstvo postrážil. Po
štyroch jarných kolách
tak majú Rebeli 50 percentnú úspešnosť a v tabuľke
im patrí piata priečka s trojbodovou stratou na bronzový stupienok.

Hokejbalová jar
odštartovala...
Po zimnej prestávke sa v marci opäť
rozbehol víkendový kolotoč zápasov prvej
a druhej FHBL.
Cabajské tímy vstúpili do
jarnej časti kolísavými výkonmi, keď nedokázali
prekvapiť hlavne favorizované a papierovo
silné tímy. Dôvodom
boli aj citeľné straty v
zostave, keď A tím pre
túto sezónu už nemôže počítať s jedným zo
svojich lídrov Michalom
Cintulom a v úvodných
zápasoch nemohli pre disciplinárne tresty nastúpiť ani brankári Hala
a Prekop. Do bránky sa teda v prvých dvoch
kolách postavil hráč z poľa Adam Varga, ktorý
hneď vo svojom debute aj vďaka obetavému a
kolektívnemu výkonu celého tímu vychytal
shutout. Rebels v tomto zápase porazili Trogárov 4:0. V ďalšom zápase však bol Adam
už kúzla zbavený, keď v ofenzívnom zápase
proti skúseným hráčom z Čermáňa, nedokázala obrana odolávať presným kombináciam
a kvalitnému zakončeniu súpera. A keďže
mnohé šance Rebels zostali nevyužité, body
tentokrát bral tabuľkový sused a oplatil Rebelsákom prehru z jesennej časti. Veľmi zaujímavý a počas prvých dvoch tretín vyrovnaný,
bol zápas proti Gladiators. Oba tímy dokázali

Po A tíme vstúpili do jarnej časti víťazne
aj mladíci z B tímu, keď dokázali zdolať tím
PNCH 5:3. O víťazstve rozhodol dvomi gólmi v
poslednej minúte zápasu Adam Snovák. V ďalších dvoch zápasoch ťahali chlapci za kratší
koniec, keď podľahli silným Orlom a následne
aj tímu Lev Galija. Na víťaznú vlnu sa vrátili po
jednoznačnom víťazstve nad Maskotmi, kedy
sa gólovo presadili chlapci zo skúsenosťami z
1. ligy Dičér a Mrázik, ktorých doplnili Szabo a
Žember. Hetrikom sa zaskvel strelecky disponovaný Snovák, ktorý tento kúsok zopakoval
aj v ďalšom zápase, v ktorom naši chlapci
porazili súpera z Čabu. Tímu Cabaj Rebels B
patrí po piatich odohraných zápasoch rovnako piata priečka.
Súťažné zápasy budú s výnimkou veľkonočného voľna
pokračovať aj počas ďalších
víkendov a pri tejto príležitosti
pozývame všetkých fanúšikov
dobrého hokejbalu na naše
zápasy. Presný čas zápasov A
aj B tímu nájdete na stránke
www.ccvcnitra.sk/fhbl
prípadne na facebookovej stránke
CabajRebels.
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2. ročník Stolnotenisového turnaja

V sobotu 11.3.
2017 sa v našej
obci Cabaj - Čápor
uskutočnil 2. ročník turnaja v stolnom tenise.

Turnaj sa už tradične teší veľkej obľube
nie len v nitrianskom regióne, ale prišla nás
podporiť aj skupinka hráčov z okresného
mesta Nitry a dvaja hráči z Bratislavy. Čo je
zrkadlom toho, že stolný tenis v našej obci
prežíva nádherné obdobie. Zaregistrovaných
súťažiacich bolo 59 hráčov. Po úvodnom
zaregistrovaní a krátkom rozohratí si každý
účastník pochutil na výbornom domácom guláši, ktorý pripravil šéfkuchár Andrej a Peťo,
ktorým srdečne ďakujeme.
Zároveň ďakujeme sponzorom - papiernictvu KSM, nemenovaným sponzorom, starostovi obce Cabaj-Čápor Ing. Jozefovi Ligačovi, poslancom, predsedovi kultúrnej komisie
a všetkým členom kultúrnej komisie, našim
verným zapisovateľkám Veronike a Valike a
hlavnému organizátorovi chalanom stolnotenisového klubu Cabaj-Čápor. Všetkým patrí
veľká vďaka. Tí, čo neboli sú vítaní na budúci
3. ročník stolnotenisového turnaja.
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Súťažilo sa v týchto kategóriach:
Mladší žiaci:
1. Ištokovič Miroslav ml.
2. Ištokovič Simon
3. Viskup Marek
Dievčatá:
1. Polakovičová Vaneska
2. Danková Lenka
3. Pápayová Hanka
Starší žiaci:
1. Kĺbik Adam
2. Kĺbik Anton
3. Ondrisek Dávid
Ženy:
1. Kĺbiková Magdaléna
2. Teĺúchová Zuzana
3. Brunaiová Anna
Muži:
1. Vojkovič Adam
2. Chrenko Stanislav
3. Ištokovič Miroslav st.
Zároveň sa skončila sezóna r. 2017 v stolnom tenise v ktorých sa zúčastnili A. mužstvo
Cabaj-Čápor a B. mužstvo Cabaj-Čápor.

Ďakujeme skalným fanúšikom, ktorý nás
podporovali aj v ťažkých nováčikovských
chvíľach a športovo prezentovali nielen nás
hráčov, ale i obec Cabaj-Čápor.
Veľká vďaka všetkým hráčom, ktorí
pri každom zápase bojovali srdiečkom a
všetkým prajeme slnečné leto a dúfame, že
na jeseň pokračujeme v podobnej eufórii.
S pozdravom

M.Ť a Š.O.
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:

Matúš Kováčik
Tomáš Slíž
Filip Kudry
Jakub Palka

Opustili nás:
Eliška Miklášová
Tobias Mésároš
Matúš Moravčík
Tatiana Mokrášová
Simona Miháliková
Matúš Kováč
Zara Kubicová

Valéria Bolfová rod. Šišková vo veku 94 rokov
Terézia Vinceová rod. Palková
vo veku 88 rokov
Gabriela Hanková rod. Petková
vo veku 46 rokov
Milan Ťapák vo veku 65 rokov
RIADKOVÁ INZERCIA

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