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Editorial
Vážení spoluobčania, milí čitatelia ,
po jarnom namáhavom štarte či už
v záhradkách, školách aj rodinách teraz prichádza obdobie pokojnejšie, čas
čakania a očakávania.
Žiaci netrpezlivo čakajú na prázdniny, no ich rodičia očakávajú radšej
vysvedčenia. Záhradkári čakajú na dáždik, poľnohospodári sa už v plnom prúde pripravujú
na žatvu. Pracujúci sa tešia na dovolenku, hoteliéri
a reštauračné zariadenia zase na dovolenkárov. Podľa odozvy sa dozvedáme, že aj mnohí z vás sa tešia na
naše pravidelné obecné noviny, v ktorých sa aj dnes
dočítate, čo sa udialo, ale aj čo čakáme a očakávame
v najbližšom dovolenkovom, letnom a teplom čase.
Prešlo obdobie stavania májov, prešli veľké prípravy a aj celá akcia športového dňa detí.
Teraz už plánujeme ďalšie akcie ,,Maľovanie na
asfalt“, ktoré každoročne pripravujeme prvú júlovú
sobotu, v auguste veľké hudobné akcie a to ,,Gospel
fest“ a „Spievaj, že si spievaj“. My očakávame, že sa
našich akcií zúčastní oveľa väčší počet návštevníkov
ako doteraz. A vy možno očakávate, aké prekvapenia
sme vám pripravili. Tak príďte a uvidíte.
Za redakciu príjemné čítanie želá
Iveta Ballayová , šéfredaktorka

Pozvánky AKZ
* AKZ v spolupráci s kultúrnou komisiou a OZ Slnkom
odetí Vás pozýva dňa 26. augusta 2017 o 16, 00 hod.
pri KD Čápor na 2. ročník Gospel fest Cabaj-Čápor. V
programe sa predstavia kapely: Called by name, AME
TIMOTHY, F6. O sprievodné slovo sa postará moderátor
Mark Koleno ktorého poznáte z STV Zem spieva.
V programe sa predstavia kresťanské kapely a svedectvá ľudí. Pre deti bude zabezpečený detský kútik
s animátormi a detské atrakcie. O občerstvenie bude
postarané. Príďte si oddýchnuť a načerpať silu z tónov
duchovnej hudby.
* AKZ v spolupráci s kultúrnou komisiou, Obcou Cabaj-Čápor, Nitrianskym samosprávnym krajom Vás pozývajú na XII. ročník ,,Spievaj, že si spievaj - ukončenie
kultúrneho leta.
Akcia sa koná pri KD Čápor dňa 27. augusta 2017 so
začiatkom o 16,00 hod. Predstavia sa spevácke a hudobné súbory z regiónu NITRAVA. Hosť podujatia TAMBURÁŠI zo Šurian. Príďte sa potešiť s ľudovou hudbou, a tak
ukončiť kultúrne leto spolu s nami.

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Obecné zastupiteľstvo (ďalej len
„OZ“) rokovalo v období máj – jún 2017
dva razy; 15. mája 2017 v riadnom termíne podľa schváleného harmonogramu a 5. júna 2017 na žiadosť 4 poslancov
OZ s odvolaním sa na § 12 ods. 1, druhá
veta, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Z obsahu prijatých uznesení:

Zasadnutie OZ 15. mája 2017
OZ zrušilo uznesenie č. 162b/2016 zo dňa 24.
10. 2016, (poznámka: dôvodom zrušenia uznesenia bolo nepredloženie dokladov žiadateľom obci a to vo veci zberu a výkupu starého
odpadového papiera),
OZ schválilo zámer na prevod majetku obce
- nehnuteľnosti v kat. území Čápor o výmere
49 m2 odčlenenej od parcely registra „E“ č.
752/101, pričlenenej do novovytvorenej parcely registra „C“ č. 752/34 – zastavaná plocha o
výmere 49 m2 na p. Jozefa Rusňáka a manž.
Evu Rusňákovú, „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“, za cenu 2,32 €/m2,
OZ súhlasilo s ukončením nájomnej zmluvy č.
20/2013 zo dňa 28. februára 2013 s nájomcom
Ing. Milanom Oravcom; OZ odporučilo Komisii stavebnej, bytovej a životného prostredia
pri OZ Cabaj - Čápor predložiť návrh ďalšieho
využitia priestorov v budove obchodu a služieb číslo súpisné 489,
OZ schválilo zámer na prevod majetku obce
- nehnuteľnosti v kat. území Cabaj, parcela
registra „C“ č. 666/21 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 36 m2 na Mgr. Júliusa Tassariho, „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“,
za cenu 2,32€/m2,
OZ vzalo na vedomie žiadosť o zriadenie
materskej školy, podanej obyvateľmi obce miestnej časti Nový Cabaj, zo dňa 2. 5. 2017,
OZ potvrdilo platnosť uznesenia OZ č. 14/
2017 zo dňa 13. februára 2017 a uznesenia OZ
č. 37/2017 zo dňa 27. marca 2017,
OZ vzalo na vedomie žiadosť p. Rastislava
Zaťku o poskytnutie priestorov na Cabajskom
ihrisku, parc. č. 458/7 k. ú. Cabaj, pre výcvik
psov; OZ poverilo starostu obce prípravou
zámeru na prenájom nehnuteľného majetku
obce žiadateľovi - pozemok parcela registra
„C“ č. 458/7 vedenej ako záhrada o výmere
550 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
OZ schválilo pripojenie novovybudovaného
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verejného osvetlenia v časti obce Nový Cabaj na parc. č. 871/235 a 871/82 k. ú. Cabaj
na existujúce verejné osvetlenie v časti Nový
Cabaj, prostredníctvom podružného elektromeru; v žiadosti uvedené verejné osvetlenie
nebude vybudované a prevádzkované na
náklady obce,
OZ vzalo na vedomie vyhodnotenie obchodno-verejnej súťaže na predkladanie návrhov
k uzavretiu zmluvy o nájme pozemkov v obci
Cabaj – Čápor, katastrálne územie Cabaj
- parcela registra E-KN č. 1692/110 o výmere
6052 m2; OZ schválilo na základe vyhodnotenia obchodno-verejnej súťaže „Zmluvu o
nájme obecného pozemku č. NZ 8/2017“ - parcela registra E-KN č. 1692/110 - orná pôda o
výmere 6052 m2 v k. ú. Cabaj na dobu 5 rokov
od podpísania zmluvy v prospech p. Romana
Arpáša,
OZ schválilo Zámer realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v roku
2017 (ďalej len „Zámer PHSR“); OZ odporučilo
starostovi obce vytvoriť organizačné, technické a materiálne predpoklady pre splnenie Zámeru PHSR; OZ uložilo zástupcovi starostu
obce koordinovať súčinnosť medzi obecným
zastupiteľstvom a obecným úradom pri plnení
Zámeru PHSR; OZ uložilo Komisii finančnej,
správy majetku a verejného obstarávania
podieľať sa v spolupráci so starostom obce,
poverenými zamestnancami obecného úradu
a ďalšími poverenými osobami, na príprave
verejných obstarávaní pri napĺňaní Zámeru
PHSR; OZ uložilo Komisii stavebnej, bytovej a
životného prostredia podieľať sa v spolupráci
so starostom obce a poverenými zamestnancami obecného úradu na monitorovaní
a vyhodnocovaní vykonávacej časti Zámeru
PHSR; OZ odporučilo starostovi obce priebežne, na každom zasadnutí OZ informovať
poslancov OZ o plnení Zámeru PHSR,
OZ vzalo na vedomie menovanie zástupcu
starostu obce p. Miroslava Jašku do funkcie
predseda evakuačnej komisie a vedúci evakuačného strediska obce; OZ vzalo na vedomie
menovanie poslanca OZ p. Emila Koppana,
poslanca OZ p. Dušana Pastora, poslanca OZ
p. Ľudovíta Holeca, p. Anny Andrašíkovej, Ing.
Jána Slíža a p. Miroslava Snováka do funkcie
člen evakuačnej komisie a člen evakuačného
strediska obce,
OZ schválilo Zmluvu o nájme konzol stĺpov
obecného rozhlasu; OZ poverilo starostu obce
podpísaním Zmluvy o nájme konzol stĺpov
obecného rozhlasu,

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU
OZ schválilo Zmluvu o dielo - servis bezpečnostného kamerového systému; OZ poverilo
starostu obce podpísaním Zmluvy o dielo –
servis bezpečnostného kamerového systému,
OZ schválilo návrh Zmluvy o dielo „Rekonštrukcia a zateplenie MŠ Cabaj – Čápor, časť
Cabaj 560“,
OZ schválilo Mandátnu zmluvu - na vykonanie verejného obstarávania na dodávateľa
stavebných prác pre stavbu „Rekonštrukcia
a zateplenie MŠ Cabaj – Čápor, časť Cabaj
560“; OZ poverilo starostu obce podpísaním
Mandátnej zmluvy - na vykonanie verejného
obstarávania na dodávateľa stavebných prác
pre stavbu „Rekonštrukcia a zateplenie MŠ
Cabaj – Čápor, časť Cabaj 560“,
OZ menovalo p. Evu Katrenčíkovú za člena
Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti,
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 Obecnom zastupiteľstve,
OZ vzalo na vedomie informácie starostu
obce.

Divadelný
súbor Família
Od minulého roka u nás opäť funguje divadelný súbor Família. Nadviazal na tradíciu
spred 18-tich rokov a zahájil úspešnú sezónu.
Tento rok sme odohrali dve premiéry a dve
reprízy. Dokonca sme hosťovali aj vo Veľkých
Lovciach v obci, ktorá u nás hráva už šesť
rokov a v Ivánke pri Nitre s hrou ,,Čo nového
Čabíkovci“.

Zasadnutie OZ 5. júna 2017
OZ zrušilo platnosť uznesenia OZ č. 14/2017
zo dňa 13. februára 2017, uznesenia OZ č. 37/
2017 zo dňa 27. marca 2017 a uznesenia OZ č.
60/2017 zo dňa 15. mája 2017; OZ súhlasilo so
zriadením materskej školy a výdajne školskej
jedálne na území obce a vyhovelo 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
a výdajnej školskej jedálne na území obce zo
dňa 26. 5. 2017; (poznámka: jedná sa o zriadenie súkromnej materskej školy v novej časti
obce Nový Cabaj s kapacitou pre 40 detí; zriaďovateľom tejto materskej školy nie je obec),
OZ súhlasilo s realizáciou projektu „Výsadba
zelene a sadové úpravy – 22 bytovka Čápor“,
Občianskym združením Obec občanom
– občania obci Cabaj – Čápor, na parcele obce
Cabaj – Čápor č. 1137/38, k. ú. Čápor,
OZ vzalo na vedomie informácie starostu
obce.

Ján Slíž
prednosta OcÚ

Odohrali sme ,,Láska je láska“ – pokračovanie Čabíkovcov, v júni ,,Jánošík vstávaj už je
čas“ a na júl chystáme ďalšie predstavenie ,,Ja
ťa predsa ľúbim, drahý“.
Návštevnosť našich predstavení svedčí
o tom, že sme sa stali populárni a mnohí sa
pýtate, kedy bude ďalšie predstavenie? Nebojte sa, nesklameme vás a režisér a scenárista
Ľubko Benčík chystá už ďalšie a ďalšie hry.
Vydržte, dočkáte sa. Ďakujeme vám za vašu
priazeň a vašu návštevnosť.

–IB-
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Stavanie
májov
v Cabaji
-Čápore

Slávnostná besiedka ku Dňu matiek
Mama, Ty si anjel,
ktorý žije na zemi.
Mama, Ty si krásna dáma,
vďaka ktorej srdce bije mi.
Ďakujem Ti za úsmev,
ktorý mi denne dávaš.
Ďakujem Ti, že si pri mne,
a ľúbiť ma neprestávaš...

Stalo sa už tradíciou v našej obci, že na
konci apríla staviame máje. Ani tento rok
to nebolo inak. Zišli sme sa pred obecným
úradom, kde dievčatá vyzdobili obidva máje
a potom sme sa presunuli v sprievode pred
pekáreň. Tam sa ujali svojej práce chlapci a
postavili máj v Cabaji za doprovodu harmoniky a spevov spevokolu Úsmev.

Keď bol máj postavený išli sme pre druhý
a v sprievode sa pokračovalo až ku kultúrnemu domu v Čápore. Aj tu sa podaril máj
postaviť, a potom už nasledovala májová veselica až do neskorých večerných hodín. Prinášame pár fotografi í. Touto peknou akciou
sa pokúšame nezabudnúť na ľudové tradície,
a tak ich zachovať aj pre budúce generácie.

-IB6

Kultúrny program odštartovala MŠ Cabaj
kytičkou uvitou z básní, piesní a tančeka,
potom ich vystriedali detičky z MŠ Čápor. Príjemnú atmosféru v sále dotvárali muzikanti z
Veselej muziky.

V znamení takýchto a iných básni sa niesla nedeľná besiedka dňa 21. 5. 2017 venovaná
Dňu matiek. Viete koľko podôb má to krásne
slovo mama? Mama, mamka, mamička, mamulienka...a ešte omnoho viac. Je to najkrajší
titul, aký môže žena dostať.
V úvode slávnosti sa predstavila Veselá
muzika z Nových Zámkov, potom krátkym
príhovorom sa mamám prihovoril zástupca
starostu obce p. Miroslav Jaška.

Keď hovoríme o matkách, musíme hovoriť
i o deťoch a otcoch. Všetci spolu tvoria rodinu a práve táto nedeľa patrila oslave rodiny.
Tak sme všetci spoločne oslávili sviatky dva.
Z podujatia sme odchádzali s dobrým pocitom i s vedomím, že byť dobrou mamou nás
nenaučia v škole. Na to netreba veľké knihy,
stačí ak budeme mať veľké srdce.
Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku
a obetavosť, aby boli vždy naplnené dobrom,
radosťou, nádejou, a aby vždy prinášali život,
život fyzický aj duchovný.

IB
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ZO ZZP - Deň matiek
Dňa 18. mája 2017 sme sa stretli v KD, aby
sme vzdali hold matkám za lásku a starostlivosť. Po príhovore starostu obce Ing. Jozefa Ligača sme ich pozdravili piesňami a scénkami.
Pripravili sme pre nich občerstvenie a Irenka
Kubáňová pridala aj zákusok.
Ďakujeme pánovi Jánovi Blaškovičovi,
pani Viere Korgovej a pani Anne Turbekovej
za sponzorské dary.
Výbor ZO ZZP

Z noviniek OO-OO
Cabaj - Čápor
alebo
robíme to aj pre vás...
Najskôr Vás chceme informovať, že sme prvýkrát
použili detské ihrisko na
oficiálnu akciu pre deti,
ktorá sa konala na Deň
matiek 14.5.2017. Deti
mohli v toto krásne slnečné, nedeľné popoludnie
vytvoriť pre svoje mamičky darček, len tak sa
zahrať na ihrisku, pomaľovať kriedou chodník
alebo si vyskúšať svoje športové zručnosti.
Fotky si môžete pozrieť na fb: Detský kútik
„ŽABKY“ člen Občianskeho združenia Občania
obci - obec občanom/fotky/albumy/Deň matiek
14.5.2017
Ďalej Vám chceme dať na známosť, že sa
nám podarilo dostať dotáciu z NSK na tvorivé
dielne, a preto pre Vás do konca roka pripravujeme jednu v každom ročnom období. Prvá,
letná sa bude konať už v prvý prázdninový
deň, 1.7.2017. A do konca roka Vás budeme čakať na jesennej a aj na zimnej tvorivej dielni.
Detičky, pripravte si šikovné ručičky ☺
Pre ostatných občanov obce pripravujeme
od júna do augusta Letné kino, ktoré sa uskutoční vďaka podpore Nadácie VÚB. Štyri premietania pre „dospelých“ pod holým nebom
spojené s príjemným grilovaním. A tentokrát,
dúfam potešíme aj deti, pretože aj im (a nielen
im) budú venované dve premietania spojené
so športovými aktivitami. Viac informácií už
čoskoro na fb: Letné kino Cabaj-Čápor
8

O všetkých akciách plánovaných občianskym združením Občania obci - obec
občanom Cabaj-Čápor sa Vás budeme snažiť
informovať nielen fb, ale aj obecným rozhlasom a plagátmi na vývesných tabuliach, na
verejne dostupných miestach. Preto dúfame,
že sa vždy stretneme v hojnom počte.

Mgr. Valéria Kompasová ,
predseda OO-OO C-Č

„Na motýlich krídlach“

nie ich vzájomného puta. K láske vo všetkých
jej podobách patrí bozk, milenecký i ten priateľský, manželský, rodičovský. Ten posledný
vytvorí to najdrahšie životné puto...

p. Mária Čankyová

-ak-

„90, 95, 90“
Rad čísel ako na hojdačke, od marca do
júna, Pereš, Cabaj, Čápor. Každá jubilantka
iná, so zaujímavou cestou života, s peknými aj
s tými horšími spomienkami, s osudom, ktorý
rozhodol, že sú medzi nami a svojimi blízkymi
vo veku, ktorí my rýchlo žijúci obdivujeme.

Prvé uvítanie našich najmladších občanov, ktorí sa narodili nielen v tomto roku do
apríla 2017, ale aj tých, ktorí boli zavŕšením
toho predchádzajúceho roka 2016, sme naplánovali v mesiaci máj.
Poetický mesiac lásky, keď je už teplučko, všetko kvitne, vonia a motýle sa ľahučko
vznášajú. Tie naše na pozvánkach pre 22 detí,

Márii Čankyovej a do Štepníc k pani Margite
Lehoťákovej. Oslávenkyniam a ich rodinám
ďakujeme za vrelé privítanie a strávenie príjemných chvíľ v ich blízkosti.

p. Mária Konečná
Nežijú však v minulosti a len spomienkami, ale aj problémami, ktorých riešenie ich
úprimne trápi, napr. separovanie odpadu, občianske spolunažívanie majority a minority,
vybavenosť obce a jej ďalší rozvoj. Postupne
sme s gratuláciou zavítali na Pereš, k pani
Márii Konečnej, na Kostolnú ulicu k pani

p. Margita Lehoťáková
Prajeme im zostať aktívnymi pozorovateľkami života okolo seba, pevné zdravie, vrúcnosť rodiny, zázemie priateľov a známych,
všetkých tých, ktorí pre nich tvoria život v
bezpečí a spokojnosti.
-ak-

NON-STOP služba

0905 948 812, 037/6503628

Pohrebná služba REQUIEM,
Špitálska 5, Nitra (pri starom vchode do nemocnice)
12 chlapcov a 10 dievčat. Poetiku pestrofarebných motýlich krídiel vystriedala vážnosť
slov starostu obce Ing. Jozefa Ligača, ktorými
ich uviedol do občianskeho života ako členov
novej generácie. Prisľúbil im funkčné materské a základné školy, pretože výchova a vzdelávanie zo strany rodičov, školy aj spoločnosti
ako celku je zodpovedná úloha, s ktorou dieťa
a jeho rodičia zápasia od prvého dňa vytvore-

Ponúka kompletné pohrebné služby s úctou a na vysokej úrovni
s profesionálnym prístupom a dlhoročnými skúsenosťami.
Ponúkame prevozy zosnulých z celého Slovenska a zahraničia, z nemocníc, z domu,
z domovov sociálnych služieb, ústavov, hospicov a ostatných sociálnych zariadení.
Kompletné vybavenie dokumentácie, kremácie, výkopy hrobov, exhumácie, obliekanie
a úprava zosnulých, zabezpečenie živej hudby k pohrebom.
Viazanie vencov a kytíc zo živých a umelých kvetov, výzdoba hrobov.
www.requiem-nitra.sk
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NIČ SA TU
NEDEJE?!
Tak toto čítam na stránkach Facebooku a počúvam v uliciach našej obce často.
A predsa sa niečo pekné udialo. Dňa 10. 6.
2017 sme sa na ihrisku FC Cabaj-Čápor stretli, aby sme oslávili Medzinárodný deň detí.

Organizátori, zamestnanci obecného úradu ako aj športové kluby a skautský oddiel sa
už od skorého rána zišli na ihrisku, aby pripravili všetko potrebné na oslavu MDD.
Počas príprav sme stále sledovali oblohu a
modlili sa nech nezačne pršať. Tak ako minulý
rok aj tento raz niekto držal nad nami ochrannú ruku a počasie sa umúdrilo. Od 15.30 hod.
sa deti mohli začať registrovať do súťažných
disciplín. Podmienkou zaradenia detí do žrebovania o hodnotné ceny (bicykle, kolobežky,
korčule, lopty, ruksaky a pod.) bolo zdolanie
10 stanovíšť s rôznymi úlohami, pri ktorých si
mohli zašportovať.
Po ukončení súťaže prišiel na rad sprievodný program, v ktorom sa predstavili Víly z tanečnej skupiny Impressa dance group, zavítal
medzi nás aj kúzelník Peter s čarovnými balónovými zvieratkami. Svoje tanečné vystúpenie
predviedol Miroslav „Bruise“ Žilka člen skupiny Old School Brothers s juniorskými majstrami sveta Samuelom a Adriánom, a na záver
vystúpila tanečná skupina Street dance group.
Počas celého popoludnia sa deti bavili na troch
skákacích hradoch, kto chcel, dal si namaľovať
tvár. Občianske združenie OO-OO C-Č „Žabky“
Katka Orlíčková a Valika Kompasová si pripravili pre deti tvorivé dielne. Z vytvorených prác
bude pripravená výstavka pri príležitosti akcie
„Maľovanie na asfalt“, ktorá sa bude konať 1.7.
2017 pred kultúrnym domom.
10

Ale späť k spomínanému MDD. Na štadióne sa predstavil aj Slovenský červený kríž s
ukážkami poskytovania prvej pomoci. Mohli
sme tu nájsť aj stánok Všeobecnej zdravotnej
poisťovne. Tu si deti nacvičovali správne čistenie zúbkov. Poľovnícke združenie Cedroň Marián Kováč a Tomáš Lušňák, deti, ale aj dospelých naučili čo-to o prírode a poukazovali
deťom obrázky zvierat. Poľovníci nám navarili
vynikajúci guláš, z ktorého nezostalo ani jedno sústo, taký bol dobrý. Ďakujeme Milanovi
Kováčovi ml., Máriovi Ťapákovi a Tomášovi
Lušňákovi. Medzi stánkami sme mohli nájsť
potápačov z klubu FUN-DIVE. Tu im Peťko
Vereš obliekol potápačský odev, z čoho mali
deti veľkú radosť.
No a v neposlednom rade sa nám predstavili vojaci Ozbrojených síl SR, ktorí nám ukázali ľahkú techniku, rádiostanice a predstavili
svoju prácu. Záver celej akcie mali v rukách
hasiči a ich zázračná pena, ktorá aj v tomto
roku zožala veľký úspech.
Spestrením dňa bola veľká radosť z našich
futbalistov, ktorým starosta obce mohol odovzdať pohár víťazov spolu s trénerom Romanom Hromádkom a členmi klubu FC Cabaj-Čápor. Chlapci ešte raz gratulujeme.
Týmto by som sa chcela poďakovať našim
sponzorom, bez ktorých by sme túto krásnu
akciu nemohli zorganizovať. Ďakujeme: Nitriansky samosprávny kraj, Obec Cabaj-Čápor,

PZ Cedroň, Ing. Viliam Kompas, Ing. Adriana
Oravcová, Kaviareň na Fraštackej, KSM papiernictvo Ľ. Ligač, Kolkársky klub C-Č, Bistro
Štadión Mária Goldová, HELPLUX s.r.o., MAX
FRANK SLOVAKIA s.r.o, občerstvenie Pipi
gril.

Veľké ĎAKUJEM patrí aj mládeži, ktorá
pomáhala na stanovištiach, Kristínke Koppanovej za pomoc pri registrácii, Lydke Vargovej
za maľovanie na tvár a samozrejme celej Kultúrnej komisii: predsedovi Jankovi Pastorovi,
Ivetke Ballayovej, Emilkovi Koppanovi, Veronike Kováčovej, Števkovi Ondriskovi, Rasťovi
Mikušovi, Romanovi Molnárovi, Martinovi
Ďurišovi, zvukárovi Adamkovi a moderátorke
Katke.
Veľmi ma poteší, ak sa stretneme o rok, 9.
6. 2018 pri ďalšej oslave MDD.
Za kultúrnu komisiu a OZ OO-OO C-Č

Evka Danková
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Keď je škôlka plná zážitkov
Zdravé oči už v škôlke s
podporou spoločnosti
BILLA Slovensko
Dňa 26. 4. 2017 do našej materskej školy zavítala Mgr. Petra Ajdariová z Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, aby bezplatne preventívne zmerala zrak našim deťom priamo v
škôlke. Skríningové meranie zrakových parametrov binokulárnym autorefraktometrom.
Tento prístroj svojimi zvukovými a svetelnými efektami priláka pozornosť dieťaťa a za
niekoľko sekúnd zo vzdialenosti jedného metra zistí zrakové parametre oboch očí súčasne.
Vďaka týmto meraniam sa darí včas podchytiť
prípadnú zrakovú chybu či poruchu, čo uľahčuje ďalšiu liečbu pod dohľadom detského
oftalmológa. Odmenou za statočnosť bol pre
každého škôlkára plyšový „Loptoš“.

ujímavých vecí zo života včely medonosnej.
O včielkach im prišiel porozprávať včelár z
našej obce pán Ing. Pavol Lehoťák s manželkou Saškou a synom Damiánkom, ktorý je
zároveň aj najmladším včelárikom v rodine.
Deti mali možnosť vidieť úľ, v ktorom včely
žijú a dozvedeli sa tiež aký veľký význam majú
včielky v prírode. Samozrejme najzaujímavejší
pre deti bol presklený kufrík, v ktorom mali
možnosť pozorovať živé včielky pri práci. Pozorovali stavbu tela, videli aj včeliu kráľovnú
a dokonca mohli pozorovať aj liahnutie mladých včielok. Teta Saška deti oboznámila čo
všetko patrí medzi včelie produkty, a každý
mal možnosť ochutnať slnečnicový a čokoládový med. Damiánko požičal deťom aj svoj
ochranný klobúk, ktorý nosí, keď ide s tatinom
ku včielkam.

Sférické kino

relaxovať a zabudnúť na všedné starosti, je to
aj o poznávaní iných svetov - svetov plných
farieb a podvodnej krásy...

V rámci plnenia
Školského
vzdelávacieho programu „Malý
Zvedavček“, v ktorom
máme týždennú tému:
Moria a oceány, nám o
tomto tajomnom svete
prišiel porozprávať p.
Peter Vereš. Deti mali
možnosť vyskúšať si neoprénový oblek, dýchanie z kyslíkovej fľaše ale aj inú výstroj potrebnú pre potápačov. Rozprávanie bolo pútavé a
deti mali veľa otázok. Na záver ujo Peťo otvoril
truhlicu, v ktorej bol ukrytý sladučký poklad.

Medzinárodný deň detí

Na záver dostal každý včelársku omaľovánku. Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať sympatickej rodinke za poučné rozprávanie, ktoré veľmi zaujalo aj pani učiteľky.

Deň matiek
Začiatkom mája sa naša škôlka premenila
na niečo nezvyčajné....na sférické kino... Sférický projekčný systém vo vnútri pojazdnej
kupoly poskytol deťom neuveriteľný pohľad.
360° výhľad ich preniesol pod morskú hladinu,
kde spolu s morskými živočíchmi prežívali ich
príbeh „Začarovaný koralový útes“. Unikátne
obrazy, neobyčajné pocity, ojedinelý zážitok...

Včelár a včielky
Včela medonosná je dokonalý hmyz, ktorému máme byť za čo vďační…
Dňa 11. mája 2017 naši predškoláci prežili
príjemný deň a zároveň sa dozvedeli veľa za12

... je jeden z tých dní, kedy máme možnosť
povedať našim mamám ako ich máme radi, čo
pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!
Najväčšiu radosť každej mamičke urobí
práve darček od jej dieťatka. Milá kresba,
kostrbaté srdiečko, drobnosť, ktorú dieťa
vytvorilo v škôlke. Okrem takýchto darčekov
sme naše mamičky potešili aj vystúpením v
Kultúrnom dome v Čápore, kde sa deti predviedli pásmom básní, piesní a tančekov.

Potápač
Potápanie je nádherné, vzrušujúce, čarovné... Umožňuje sa vznášať v stave beztiaže,

... je sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti a
patrí všetkým bez rozdielu.
Deti z našej škôlky svoj veľký sviatok oslávili so ŽABINKOU. Spoločnými silami sme ju
pričarovali na náš dvor a diskotéka sa mohla
začať. Po tanečnej zábave sa začalo súťažiť.
Bola pripravená prekážková dráha, na žinenke
sme ,,váľali sudy“, chodili po lane ako akrobati, hádzali loptami, triafali šišky, ... nechýbalo
ani občerstvenie - koláčiky a malinovka. Na
záver boli odmenení všetci športoví oslávenci.
Každý dostal medailu, diplom a balíčky so
sladkým a tvorivým prekvapením.
Tento deň bol krásny, plný prekvapenia,
radosti, nadšenia, smiechu, súťaženia a dobrej
nálady.

Policajný psovod
Pes, najlepší priateľ človeka. Táto veta
v sebe ukrýva veľkú a hlbokú pravdu. Stačí
jeden pohľad, jedno pohladenie a pes v nás
prebudí radosť.
V rámci minimálneho preventívneho
programu a zážitkového učenia sa deti zozná-

mili s prácou policajného psovoda. Je to policajt, ktorý je špeciálne určený a vycvičený na
vedenie služobného policajného psa. Policajný
psovod pomocou povelov prikazuje policajnému psovi vykonávať rôzne úkony, aké si vyžaduje policajný zásah. Najčastejšie je to napr.
vyhľadávanie výbušnín, drog, omamných
látok, ukrytých osôb, pátranie po unikajúcich
podozrivých alebo zranených osobách, príp.
eliminovanie podozrivej osoby. Psovod a jeho
pes tvoria profesionálny tím. Deti sa dozvedeli
veľa nových a zaujímavých informácií, prezreli si auto, v ktorom sa psíky prevážajú, vyskúšali si megafón a policajné sirény. Tiež si mohli
psíka pohladiť. Prostredníctvom fotografi í
môžete vidieť, že sme prežili zaujímavý deň.
Príslušníkom PZ patrí veľká vďaka.

... Už len pár dní ...
Do konca školského roka zostáva už len
pár dní a nás čaká ešte zopár zaujímavých
akcií, ktoré deti určite potešia. Ako prvé si
začnú predškoláci baliť kufre, pretože 12.
júna odchádzajú do školy v prírode na Starú
Myjavu. Dúfame, že nám vyjde počasie a domov si prinesieme kopec nezabudnuteľných
zážitkov. Hneď ako sa vrátime, tak sa vyberú
na malú exkurziu do prvého ročníka. Potom
nám prídu o svojej náročnej a zodpovednej
práci porozprávať príslušníci Hasičského a
záchranného zboru v Nitre ako aj príslušníci
Dopravnej polície. Hlavným cieľom je pútavou a hravou formou upriamiť pozornosť na
vlastnú bezpečnosť detí hlavne počas blížiacich sa letných prázdnin. Posledný týždeň
máme naplánované malé osvieženie v miestnej zmrzlinárni, akciu s rodičmi - opekačku,
na ktorej si pomaškrtíme aj na veľkej sladkej
torte a nakoniec príde slávnostná rozlúčka s
predškolákmi.

Milí rodičia ,
opäť sa symbolicky zatvárajú brány končiaceho školského roka 2016/2017 a prichádza
obdobie letných prázdnin. Dovoľte mi preto, v
mene celého kolektívu MŠ CABAJ úprimne vám
všetkým poďakovať za spoluprácu pri rôznych
aktivitách pre naše – vaše deti. Prajeme vám
krásne leto, príjemne strávené dni, nových kamarátov a veľa úsmevných zážitkov. Nech je
toto obdobie pre každého z vás obdobím oddychu, načerpania síl a novej energie.
Za MŠ Cabaj
učiteľka Ingrid Mokrášová
13
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Opäť nastal čas symbolického zatvárania
brány našej materskej školy. A prichádza čas
letných prázdnin, zaslúženého odpočinku a
regenerácie síl. Mnohým sa to možno nezdá,
ale pobyt dieťaťa v materskej škole nie je len o
hrách. Aj naši najmenší majú svoje povinnosti,
reálne ciele všetkého, čo si majú vzhľadom na
svoj vek osvojiť a naučiť sa. Popri každodenných edukačných aktivitách sme v druhom
polroku ponúkli deťom i akcie nad rámec
vzdelávania v ich pútavejšej forme.

Deti sa vyšantili na karnevale a hudobnom
vystúpení „Prišla jar“. Skúsenosti nabrali pri
príprave na Veľkú noc, kedy sa spolu s ujom
Jánom Garaiom učili pliesť korbáče, nezabudnuteľný zážitok mali z „ Dňa mlieka“, kedy sme
názornou formou sledovali cestu mliečneho
výrobku od podojenia kozy až po fi nálny výrobok.
14

Pripomenuli sme si aj význam ochrany
prírody aktivitami zameranými na environmentálnu výchovu pri príležitosti „Dňa
Zeme“. Do sveta kníh a príbehov sme sa ponorili pri návšteve knižnice. Opäť sme sa tešili i
na ukážku hasičskej techniky. Deti mali možnosť vyskúšať si „hasenie ozajstnou hadicou“ a
preskúmali interiér záchranného vozidla.
Krátkym vystúpením sme tiež s radosťou
uvítali i nových občanov našej obce pri uvítacej slávnosti na OcÚ.
Svedomite sa deti pripravovali i na oslavu
„Dňa matiek“. Svojim vystúpením ukázali, že
sú šikovní, pohybovo a rytmicky zdatní, za čo
si vyslúžili standing ovation. Tu sa nám potvrdilo, že usilovná, systematická a pútavá forma
práce pedagóga prináša vo fi nále nezabudnuteľný zážitok nie len pre divákov, ale v konečnom dôsledku i pre nás učiteľky. Právom boli
na svoje deti pyšní nielen rodičia , ale i my.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa
aktívnou formou zapájali do pestrého života
našej materskej školy, nielen rodičom detí ale
aj ochotným sponzorom a verným priateľom.

Ďakujeme p. Jánovi Garaiovi, ktorý sa
trpezlivo venoval deťom pri výrobe korbáčov,
p. Ing. Mariánovi Mečárovi z Agro Tami za
zabezpečenie sponzorských mliečnych výrobkov pre deti, p. Bc. Jaroslavovi Švedovi za

sprostredkovanie hasičskej ukážky.
Prajeme vám príjemne prežité leto a tešíme sa na vás opäť v novom školskom roku.
Dovidenia v septembri!

Kolektív MŠ Čápor

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:

Natália Bistová
Mathias Arpáš
Lilien Talla
Lukáš Szolga

Opustili nás:
Terézia Tirolová
Vladimíra Smatanová

Anton Paľo
vo veku 78 rokov

Ing. Július Kuna
vo veku 85 rokov

Povedali si áno:
máj 2017
Peter Kovár
a Dagmar Hritzová

RIADKOVÁ INZERCIA

Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky. Robíme rozvoz po celom Slovensku,
viac na www.123nakup.eu, alebo na telefónnom čísle: 0907 181 800.
15
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na ktorej ich sprevádzal kŕdeľ čajok. Na pešej
zóne si nakúpili suveníry, oblátky a spokojní
sa vrátili do Cabaja.

16

Známe kúpeľné mesto Piešťany sa stalo
cieľom exkurzie pre piatakov a šiestakov.
Okrem Balneologického múzea, kde si prezreli
archeologickú i kúpeľnú časť, sa presunuli k
Váhu a nastúpili na vyhliadkovú plavbu loďou,

Medzinárodný deň detí sme oslávili hneď
na niekoľko spôsobov. Vo štvrtok nás potešil Pohodový občasník a Mixáčik sladkými
muffinmi. V ŠKD nám pani vychovávateľky
pripravili zaujímavé popoludnie plné súťaží
a super jedla. Deti dostali milú pozornosť od
pána Viliama Kompasa. Nezabudli na nás ani
rodičia, vďaka ktorým mohli naši žiaci stráviť
celé piatkové predpoludnie na Ranči Nové sedlo. Tam mali možnosť povoziť sa na koníkoch

Kolektív ZŠ Cabaj

Autoškola PANTER
Prázdninové kurzy
Autoškola PANTER

Kittsee, ktoré je vyhľadávané najmä kvôli
sladkej pochúťke – v čokoládovni Hauswirth.
V máji absolvovali siedmaci intenzívny
plavecký kurz pod vedením odbornej inštruktorky. Zvládli základné plavecké štýly,
rozvíjali svoju telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť, teoreticky i prakticky si precvičili základy prvej pomoci topiacemu sa. Kurz zvládli
ukážkovo a podporili svoj záujem o plávanie
z hľadiska zdravého životného štýlu.
Päť krásnych májových dní strávili žiaci
prvého stupňa v škole v prírode na Duchonke.
Program tvorený animátormi bol veľmi bohatý. Niesol sa v duchu športových disciplín,
olympiády, stopovačky lesíkom a plnením
rôznych vedomostných úloh. Spestrením dní
bola aj hra farieb, jazda na koni a nočná hra.
Voľné chvíle si žiaci vypĺňali vyhrievaním sa
na slniečku, futbalom, skákaním na trampolíne, hojdačkami, skákacím hradom a rôznymi
hrami na ihrisku. Vrátili sa plní zážitkov a
nadšenia z prežitého týždňa.

V rámci dopravnej výchovy k nám začiatkom júna zavítalo prenosné dopravné ihrisko.
Našimi tátošmi sa nachvíľu stali štvorkolky,
kolobežky i bicykle a my sme sa v simulovaných dopravných situáciách zdokonalili v pravidlách, ktoré by mal mať v malíčku každý
účastník cestnej premávky.
Veríme, že si posledné dni v školských laviciach užijeme a dotiahneme školský rok do
úspešného konca.

Harmonizovaný kód 96

pre skupinu B osobný automobil
vyuĀovanie dopoludnia i popoludní
doprava z obce ZADARMO (min . 3 žiadatelia)
INFOLINKA: 0905 554 888

Skvelé pre
podnikanie i záľubu !

Bez testových
skúšok

Facebook

Vo vzduchu už cítiť závan prázdninových
dní, avšak v našej škole to ešte stále žije rušným školským životom.
Andrejko Páleník v rámci súťaže organizovanej CVČ Domino v Nitre vytvoril zaujímavý
obraz o Planéte X, kde sa žije pod vodou vo farebnom svete. Svojou predstavivosťou zaujal
aj porotcov a v kategórii žiakov získal krásne
ocenenie.
V obvodnom kole súťaže Slávik Slovenska
reprezentovali našu školu Laura Ligačová a
Alexandra Lelovská. Konkurencia bola veľmi
veľká, ale i napriek tomu sa Saške podarilo
vybojovať krásne 3. miesto.
Žiaci 3. a 4. ročníka navštívili v apríli
Banské múzeum v prírode v Banskej Štiavnici.
Prehliadka podzemnej expozície bola pre deti
jedinečným zážitkom. Absolvovali ju vystrojení prilbou, plášťom a lampou. Videli priestory
bane a dozvedeli sa, ako baníci v minulosti
ťažili striebornú rudu.
V rámci týždňa prevencie negatívnych
spoločenských javov sa u nás v spolupráci
s Krajským osvetovým strediskom v Nitre
uskutočnilo podujatie Životné scenáre, cieľom ktorého bola sociálna prevencia pod
vedením skúsených sociálnych pracovníkov
a psychológov z CPPPaP v Nitre, UK Bratislava, ÚPSVaR Nitra. Žiaci mali možnosť viesť
debatu o prejavoch i prevencii závislosti na
vzťahoch a o násilí – o prejavoch i formách
pomoci a prevencie.
Koniec apríla bol zaujímavým pre piatakov a šiestakov, ktorí navštívili archeologický
park z čias starovekého Ríma - Carnuntum
v Rakúsku. Ide o opevnený zimný tábor, jednu
z najvýznamnejších metropolí Rímskeho impéria. Cestou naspäť sa zastavili v mestečku

a ich brušká sa potešili chutným hotdogom a
nanukom. Všetkým, ktorí nám takto spríjemnili náš deň, patrí naše ĎAKUJEME.

iba jazda
Autoškola PANTER
ʋ Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʋ

a môžete řahař
jazdnú súpravu do
4250 kg
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Základná škola Jána
Domastu Cabaj-Čápor

Rok v znamení
projektov

Po viacerých rokoch, kedy sme vypracovávali projekty a neboli sme úspešní vo výberových konaniach, sa tento školský rok na nás konečne usmialo šťastie. Vo všetkých projektoch,
ktoré sme vypracovali, sme boli úspešní.
V projekte Na bicykli do školy sme od Nitrianskej komunitnej nadácie – Reydel pre
Nitru získali grant 2500,- Eur. V rámci neho
práve budujeme prístrešok so stojanmi na
bicykle a bicyklovania chtiví žiaci absolvovali
počas osláv MDD cyklistickú súťaž Bezpečne
do cieľa. Súťažiaci okrem svojich cyklistických schopností museli preukázať vedomosti
z dopravnej, zdravotnej a environmentálnej
výchovy. Ďalším úspechom bolo pre nás získanie fi nančnej podpory od Nadácie ZSE na
projekt Zelenina nerastie v supermarkete.
Získali sme fi nančný príspevok 580,- Eur na
vybudovanie vyvýšených záhonov pre pestovanie byliniek a zeleniny. Projekt je tiež v štádiu
realizácie. Rovnako tak Nadácia ZSE nám pre
Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu Čápor
poskytla fi nančný príspevok 570,- Eur na projekt Príroda v škole - škola v prírode. Tento
projekt je už zrealizovaný. Vďaka nemu sme
vytvorili oddychovú zónu s posedením v tieni
stromov pre žiakov, ktorá im slúži počas vyučovania i popoludní počas aktivít ŠKD.
Neostalo bez povšimnutia ani naše úsilie
a spolupráca s rodičmi a ostatnými občanmi
obce v rámci programu na podporu rozvoja
environemntálnej výchovy a výchovy k trvalo
udržateľnému rozvoju - Zelená škola. Počas
Dní Zelených škôl, do ktorých sa zapojilo 68
škôl z celého Slovenska sme vybudovali tri
trvalkové záhony so skalkami, kompostovisko, vyrovnali terén za špeciálnymi triedami,
vysiali trávnik, upratali a upravili celý areál
školy. Žiaci sa dozvedeli, čo je to fairtrade
obchod, jeden deň počas týždňa si pripravili
desiatu podľa jeho pravidiel. Pani upratovačky
používali pri upratovaní ekologické čistiace
prostriedky (ocot). Za našu nemalú námahu
sme získali medzi zúčastnenými základnými
a strednými školami v rámci Slovenska prvé
miesto a zároveň nám ako odmena bol odpus18
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tený registračný poplatok pre budúci školský
rok.
Úspech nás neminul ani vo vedomostných
a postupových súťažiach. Dávid Ondrisek z IX.
A získal 2. miesto v okresnom kole Dejepisnej
olympiády a reprezentoval nás na krajskom
kole v Leviciach, Kristína Cintulová a Nikoleta
Kochanová z VIII. A a Kamila Vágaiová zo VI.
A pre nás vybojovali 2. miesto v dekanátnom
(obvodovom) kole Biblickej olympiády, Peter
Kováč z III. A priniesol diplom za 3. miesto
v okresnom kole technických zručností Technické minimum, v celoslovenskej matematickej súťaži KLOKAN boli úspešnými riešiteľmi
Peter Polakovič z II. A, Samuel Pápay zo IV. A,
Marek Krkošek zo VII. A, Kristína Cintulová
z VIII. A. Už tradične sme sa zapojili aj do
mnohých športových súťaží. Po tretí krát sme
sa zúčastnili Majstrovstiev okresu v atletike a
vôbec sme sa nemuseli hanbiť za dosiahnuté
výsledky.
Tento rok sme navštívili školu v prírode Tramptária Krahule. Žiaci mali bohatý
program, putovali rozprávkovým lesom, zdolali cestu priamo do stredu Európy, navštívili
kostol sv. Jána Krstiteľa, vystúpili na Krahulskú
rozhľadňu a pokochali sa pohľadom na Kremnické vrchy a mesto Kremnicu. Ukázali svoju
zdatnosť a šikovnosť v kráľovských remeslách,
a to v šperkárstve, maľovaní, športe, lukostreľbe, jazde na koníkoch, jazde na autíčkach
Plasma Car, tanci, divadle, na chodúľoch či pri
zdolávaní opičej dráhy. Zúčastnili sa veľkolepej
korunovácie kráľa a kráľovnej, kráľovského
bálu, Talentmánie a zábavného programu Tipovačka. V júni nás ešte čaká Bubnová show,
na ktorú sa všetci veľmi tešíme.
Novinkou, veľmi úspešnou, pre nás bola
spolupráca s rodičmi pri organizovaní prvého
ročníka Majálesu v priestoroch školy. Táto akcia hoci bola našou prvotinou po mnohých rokoch rodičovských zábav v priestoroch školy,
mala veľký úspech.
Je radosť odchádzať na prázdniny, vidieť
po sebe pozitívnu zmenu školského areálu v
tak krátkom čase. Všetkým žiakom, rodičom
a občanom obce, ktorí nám pomohli úspešne
zvládnuť tento školský rok úprimne ďakujeme
a prajeme príjemné prežitie nastávajúceho
leta.
Bližšie informácie o dianí na škole nájdete
na našej webovej stránke www.zscapor.sk

Vedenie školy
ZŠ Jána Domastu Cabaj-Čápor
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Koniec
skautského
roka
Tak ako koncom júna
končí školský rok, rovnako končí aj ten náš
skautský rok. Cez prázdniny sa ešte uvidíme
všetci na letnom tábore
a potom sa naše cesty
rozutekajú
rôznymi
smermi. Niektorí pôjdu s rodičmi na dovolenku, starým rodičom alebo budú iba doma
robiť čo ich baví. Ak sa ale obzrieme len o pár
mesiacov späť zažili sme toho naozaj dosť.
Návšteva hvezdárne v Nitre bola úžasným
zážitkom pre malých aj veľkých skautských
návštevníkov. Pán astronóm nám ukázal
kupolu s ďalekohľadom a tiež nám povedal a
premietol zaujímavé veci o hviezdach.
Vesmírne dobrodružstvo bola veľká akcia,
kvôli ktorej k nám prišli do kultúrneho domu
malí skauti z celého Slovenska.

Pripravili pre sme víkend plný vesmírnych
dobrodružstiev. Digitálne planetárium z Tekovskej hvezdárne a prednášky astronómov
z Nitry nás vtiahli do hlbín vesmíru. Vyrábali
sme rakety, ktoré lietali vysoko nad strechu
kultúrneho domu.
Na tvorivých dielňach
si deti vyrobili futuristické odevy, ktoré by
iste obdivovali aj vychytení módni návrhári.
Akčná etapová hra, maškrty vo Vesmírnej
chrumkárni, divadielka a vesmírny fi lm vyplnili víkend, ktorý ubehol príliš rýchlo. Asi 150
účastníkov prežilo vesmírne dobrodružstvá a
20
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tak sú teraz hrdými majiteľmi odborky Kozmonaut.

vyliezli unavení a oblepení blatom. Alebo na
ťažšiu trasu, odkiaľ všetci vyliezli veľmi unavení a veľmi oblepení blatom. Cesta jaskyňou
v čiernej tme len za svetla čelovky, preliezanie
balvanov, úzkych puklín a ponad priepasti, jazierko a cez plazivky, občas po zadku po blate
– to sa bežne nezažije.

Jaskyniar a Speleológ sú skautské odborky
- odbornosti v ktorých sa chcú zlepšiť.

Pripravili sme pre deti rôzne aktivity a výpravy, aby ich to čo najviac bavilo. Keď prišla
jar vybrali sme sa na celodennú výpravu do
Svoradovej jaskyne ktorú sme s čelovkami
preskúmali a našli malého spiaceho netopiera. Potom sme sa vybrali k Drážovskému kostolíku. Na konci apríla boli deti na víkendovej
akcii Speleochata.

zaviedla do vnútorných priestorov. Hra o citróny bola mestská hra ktorá bola pripravená
kvôli akcii Noc múzeí a galérií. Najskôr sme sa
historicky ošatili, spoznali urodzených pánov
na obrazoch, naučili sa dôstojne vystupovať a
tiež sme v štôlni hľadali nápisy na stene. Všetky úlohy sme ale šťastne zvládli a tak nás privítala samotná kráľovná Mária Terézia, ktorá
nás vymenovala za svojich komorníkov. Na
druhý deň sme sa rozlúčili s Banskou Štiavnicou a cestovali domov.

Deň detí sa dá spraviť na mnoho spôsobov a
každý z tých spôsobov má za následok jedno.
Úsmev na tvári.
Dňa 10.6. sa na nás neusmievalo len slnko, ale
aj detské očká. Desiatka skautov zo zboru pri-

Veľká jaskyniarska výprava bol adrenalín.
Tak možno jedným slovom opísať dnešnú výpravu do jaskýň Borinského krasu.

Noc múzeí a galérií je podujatie, kedy v jediný
deň v roku sú múzeá a galérie otvorené až do
večerných hodín. Našu Nitru už dobre poznáme, tak sme sa rozhodli vycestovať aj do iného
pekného mesta a to do Banskej Štiavnice.

Tam na nás už čakala skautka ktorá nás
sprevádzala až do skautskej klubovne svojho
oddielu. Na klubovni mohli naše skautky oči
nechať. Majú ju krásne vymaľovanú a zariadenú. Kto vie možno raz, podobnú aj my budeme
mať. Starý zámok sme sa vybrali pozrieť hneď,
lebo sme boli už dávno zvedaví ako vyzerá.
Najskôr sme preskúmali nádvorie, hradnú
vežu so zvonom, ale aj tak najzaujímavejšia
bola mučiareň. Neskôr nás sprievodkyňa

Najprv sme vypustili paru pri starých osvedčených hrách na lúke. A potom to začalo.
Lanová dráha medzi stromami, kde sme mali
okrem lozenia aj identifi kovať uzly. Potom
presun k jaskyni Sedmička. Nelka Filipčíková zo SPELEO Bratislava nás po skupinách
vzala do jaskyne na ľahšiu trasu, odkiaľ všetci

pravila spolu tri stanovištia detskej hry, ktorá
tvorila len malú časť programu. Na svoje si
prišli nielen skauti, ale hlavne deti ktorým sa
úlohy na stanovištiach veľmi páčili. Dospelých
tiež zaujala okrem stanov aj naša nástenka,
kde videli na fotkách skautský život. Kto vie
možno po letných prázdninách v septembri
tu bude skautov viac. Privítame všetkých od 6
do 99 rokov. Áno aj z vás starších budú mladí
ľudia po tom, čo budú na skautskej akcii. Aj
keď len duchom.☺

Roman Molnár
vodca skautského oddielu
Alfy a Omegy Cabaj-Čápor
Viac informácií a fotiek z našej činnosti
nájdete na: www.alfyaomegy.sk a fb:1.Skautský oddiel Alfy a Omegy
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ŠPORT

Starší žiaci
FC Cabaj-Čápor
víťazmi
IV. ligy skupiny
A ObFZ Nitra
Keď pred dvomi rokmi preberal tréner
Roman Hromádka mužstvo starších žiakov,
nikomu sa ani len nesnívalo, kam sa toto
mužstvo dostane. Po stabilizácii hráčskej
základne a tréningového procesu sa sen stal
skutočnosťou. Všetci hráči pristupovali k
tréningom zodpovedne, pričom účasť na tréningoch neklesla za celú sezónu pod 94 %. To
sa prejavilo na vynikajúcich výsledkoch,
keď v dvadsiatich
odohratých ligových
zápasoch dosiahli
skóre 115:12 a prehrali iba dva zápasy.
Na poslednom
ligovom zápase v
domácom prostredí prišlo podporiť
chlapcov viac než
220 fanúšikov, ktorí
vytvorili vynikajúcu
atmosféru.
Hoci
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chlapci, po bojovnom výkone, uhrali so súperom z Nededu iba remízu, tento výsledok
stačil na zisk majstrovského titulu. Chlapci si
na záver zápasu zaslúžili veľký potlesk. O zisk
majstrovského titulu sa zaslúžili hráči: Marek
Holec, Štefan Chlebec, Samuel Kolečáni, Peter
Kuna, Ľuboš Blaškovič, Viliam Páleník, Tomáš
Pavlík, Ondrej Páleník, Martin Demeš, Lukáš
Arpáš, Marko Lukačovič, Sebastián Horváth,
Patrik Lauko, Aleš Horváth, Timotej Demeter,
Jakub Kompas, Dominik Holý, Mário Lehoťák,
Michal Vágai, Samuel Datja.
Ďakujeme všetkým, ktorí podporili futbal
v Cabaji-Čápore počas uplynulej sezóny a veríme, že takéto vynikajúce výkony prilákajú
k futbalu v našej obci čoraz viac priaznivcov
všetkých vekových kategórií.

RM
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