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dovoľte mi, aby som vás pozvala k
čítaniu našich, a dúfam, že aj vašich,
obecných novín. Leto skončilo, aj všetky
radovánky s ním. Začala škola a jesenné
práce v záhradkách a na poliach.
Chceme vám ponúknuť prehľad o tom,
čo všetko sa udialo počas prázdnin od
posledného vydania časopisu.
Aspoň v skratke o čom si prečítate: začiatkom prázdnin sme s detičkami maľovali na chodník, prinášame
aj foto. Počas leta sme sa mohli zúčastniť letného kina
a v auguste sme si zaspievali na Gospel Feste a samozrejme aj na tradičnej akcii poriadanej už po pätnásty
krát „Spievaj, že si spievaj“. Vo fotogalérii prinášame aj
fotografie. V auguste sme si pripomenuli našich padlých
rodákov položením venca pri miestnom pamätníku. Ženičky zo ZO ZZP pripravili už teraz v septembri výstavku
pod názvom „Dary zeme a žatva“, aj o tom sa dočítate
na stránkach časopisu. V septembri vás pozývame na
Cedronský beh a v októbri na Grand Prix. O pripravovaných akciách vás budeme informovať na webovej stránke
obce a prostredníctvom plagátov.
Za redakciu prajem pohodové čítanie a krásnu pestrofarebnú jeseň.

Iveta Ballayová ,
šéfredaktorka

Hurá do školy
Voda sa nám ochladila, bazén nás už nebaví,
radšej pôjdem s kamarátmi od pondelka do školy.
Už sme zasa o rok starší, vravia že i múdrejší
a múdrejšiemu zdá sa i svet pestrejší.
Zamýšľam sa nad slovinou, každým rokom ide to,
nažaľovať sám na seba, čo som robil cez leto.
Nemôžem tam písať pravdu, neboli sme pri mori,
to, že som bol u babičky, kohože to ohúri.
Pomáhal som deduškovi spratať z poľa úrodu,
králikom a húskam bielym každé ráno dať vodu.
Po obede v lese zbierať huby aj maliny na medzi,
cestou domou zahádzať si ploskáčikmi na hrádzi.
Babka nemá počítač, nikde žiadna wifina,
nebudem ja pravdu písať, že sme taká rodina.
Tajomstvo, čo s dedkom máme, zverím iba Monike,
učí ma on nové piesne, na starej harmonike.

-emo-
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Vážení spoluobčania.
Téma môjho dnešného
príspevku mala byť pôvodne iná. „Rozruch“, ktorý v
obci vyvolali posledné dva
vývozy komunálneho odpadu po tom, čo sme zrealizovali to, čo sme dlho predtým
avizovali (po 1. auguste sme
vyviezli len označené smetné
nádoby...) zmenil som moje plány a tak nadviažem na jeden z mojich posledných príhovorov
a bude sa opäť venovať komunálnym odpadom, alebo ak chcete smetiam.
Každoročne začiatkom decembra Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné
nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v
ktorom sú okrem výšky poplatku schválené
aj ďalšie podmienky likvidácie a nakladania
s odpadmi v obci. Nebolo tomu inak ani v minulom roku. Pre rok 2017 okrem iného sme sa,
farebné visačky rozhodli nahradiť nálepkou,
ktorá poskytuje viacej informácií obsluhe
smetiarskych áut a ako obec aj „smetiari“
majú možnosť kontrolovať za akú nádobu bol
zaplatený poplatok, ako aj frekvenciu vývozov
(toto má zmysel hlavne pri právnických osobách
a fyzických osobách - podnikateľoch, pre ktorých bol zavedený množstevný systém vývozu
odpadov), ale predovšetkým tak ako visačka v
minulých rokoch je aj nálepka pre posádku, na
prvý pohľad, dôkazom, že za tú-ktorú označenú nádobu je zaplatený poplatok.
Počet vydaných nálepiek, je pre obec počet
nádob v obci, z ktorých sú počas roka vyvážané odpady. Poznať tento počet je potrebné z
toho dôvodu, že obec platí zberovej spoločnosti aj za manipuláciu s nádobou pri jej vysýpaní, preto má zmysel nechať vysýpať vždy, len
plnú nádobu (pokiaľ je to možné).
Spomínané VZN, tak ako každé iné je
„zákonom“ na území obce a každý občan, by
sa mal s jeho obsahom oboznámiť, lebo stále
platí, že neznalosť zákona neospravedlňuje.
Keď po posledných dvoch vývozoch odpadov drnčali na obci telefóny, vyhovárali sa
dotknutí občania, práve na to, že „...oni o tom
nevedeli“. Mrzí ma, že sme mnohým z Vás
spôsobili problémy, ale najmä to že, v podstate
všetci, ktorí mne, alebo na úrad telefonovali,
obviňovali z nevyvezených odpadov „celý
svet“ no nepripúšťali si vlastnú „chybu“.
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Na zmeny sme upozornili minimálne
dvakrát v obecných novinách, celý júl v miestnom rozhlase bol vysielaný aj oznam, že od
1. augusta 2017 sa budú vyvážať len obcou
označené nádoby. Aj tak pri posledných vývozoch bolo neoznačených a tým pádom aj
nevyvezených 41 nádob v časti Čápor (vrátane
osád), z toho 10 do dnešného dňa nebolo ani
nezaplatených a v časti Cabaj 66 nádob, z
toho 9 nezaplatených.
Označenie nádob ako „dôkaz“ úhrady
poplatku je v obci zavedené už niekoľko rokov
takže, každý mohol rátať s tým, že to nebude
inak ani v tomto roku. Z viacerých dôvodov
sme v tomto roku naplnili všetky legislatívne
podmienky pri stanovení a vyrubení poplatku pre domácnosti. Všetci ste mali možnosť
počas prvých 30 dní nového roku nahlásiť na
obecnom úrade zmeny, požiadať o zníženie,
či odpustenie poplatku. Všetky nahlásené
zmeny aj žiadosti sme spracovali a každej
domácnosti sme vystavili rozhodnutie o
vyrubení poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Tieto rozhodnutia
ste do domácností dostali v apríli. Do 15 dní
po ich prevzatí ste sa mohli voči rozhodnutiu
odvolať, alebo poplatok uhradiť. Každý kto vykonal úhradu v pokladni obecného úradu, dostal nálepky, podľa toho, koľko nádob priznal.
Tí, čo úhradu urobili prostredníctvom účtu, si
mohli a mali vyzdvihnúť nálepku v pokladni
obecného úradu.
V budúcoročných rozhodnutiach zvážime zaradiť, (aj keď nad rámec zákonného
poučenia), upozornenie na povinné označenie smetnej nádoby na zmesový komunálny
odpad aktuálne platnou nálepkou. Hoci,
úprimne povedané, myslím si, že väčšina
z nás, si v rozhodnutí o vyrubení poplatku
nájde iba sumu na úhradu, možno sa nad ňou
zamyslí, poplatok zaplatí a ďalšie informácie v
rozhodnutí zostanú jednoducho bez povšimnutia. Dúfajme, že o rok sa obdobná situácia
už nezopakuje.
Verím, že väčšina z Vás mi dá za pravdu,
že nemôžeme do každej domácnosti poslať
doporučený list a upozorniť na zmeny, alebo
prípadne na to, že v niektorom čísle obecných
novín je informácia, ktorú si treba prečítať.
Všetkým tým, čo sa po vyvezení odpadových
nádob ozvali a mali poplatok zaplatený, sme
odpad zlikvidovali prostredníctvom zberného
dvora. Mali sme tak (nechtiac) možnosť vidieť
ako triedia resp. skôr netriedia odpad niektoré domácnosti. Prosím, presvedčte sa sami:
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kladov vynaložených na likvidáciu a nakladanie s odpadmi v tomto roku.
(poplatok = náklady: počet obyvateľov)
Náklady úplne zbytočne zvyšuje:
- nevytriedený odpad (papier, sklo a plasty),
ktorý končí v komunálnom odpade,
- bioodpad, ktorý nie je kompostovaný a končí v hnedých nádobách, na bioskládke, alebo v
komunálnom odpade,
- čierne skládky, odpad umiestnený inde ako
na miestach nato určených, pretože vývoz
rovnakého množstva odpadu niekde z chotára nás stojí niekoľkokrát viac ako vývoz toho
istého množstva zo zberného dvora.

Obec za likvidáciu 1 t komunálneho odpadu zaplatí 67,41 €, z toho 25,90 € za uloženie na skládku, 35,53 € za manipuláciu a 5,98
€ zákonný poplatok obci na území, ktorej sa
nachádza skládka a to aj za každú tonu odpadu, ktorý mohol byť vytriedený, a likvidovaný
za úplne iných fi nančných podmienok, lebo
možnosti v obci nato sú, len ich dostatočne
nevyužívame.
Nedisciplinovanosť pri triedení odpadov,
čierne skládky aj nevhodné nakladanie s bio
odpadom nás raz dobehne a zaplatíme za to
všetci spolu.
Poplatok za likvidáciu odpadov (smetné)
sa na budúci rok totiž počíta z celkových ná-

A preto, ak pre budúci rok bude potrebné
zvýšiť výšku poplatku, budeme si za to môcť
samy.

Ing. Jozef Ligač
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Informácie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Cabaj - Čápor Obecné
zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) rokovalo
26. júna 2017 v riadnom termíne.
Z obsahu prijatých uznesení:

Zasadnutie OZ 26. júna 2017
OZ vzalo na vedomie Informáciu hlavnej
kontrolórky obce o kontrole uznesení a plnení
úloh, a Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol,
OZ vzalo na vedomie žiadosť vlastníkov pozemkov p. Rudolfa Brunaia, Ing. Antona Brunaia, Ing. Anny Brunaiovej, a p. Evy Kĺbikovej,
o začlenenie parcely registra „C“ č. 1118/2 a
1118/8 v kat. území Čápor do Územného plánu obce Cabaj – Čápor; OZ odporučilo zaradiť
parcelu č. 1118/2 a 1118/8 k. ú. Čápor do aktualizácie Územného plánu obce Cabaj – Čápor
v roku 2017,
OZ vzalo na vedomie žiadosť p. Márie Rumanovskej o výmenu nájomného bytu,
OZ neschválilo žiadosť p. Hany Záhradníkovej o odkúpenie obecného pozemku č. 634/2
k. ú. Cabaj,
OZ schválilo zámer na prevod majetku obce
- nehnuteľnosti v kat. území Cabaj, parcela
registra „C“ č. 666/78 - zastavaná plocha a
nádvoria o výmere 34 m2 pre Ing. Lukáša Jozefiaka, v celosti, v zmysle §9a ods. 8 písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ za cenu 2,32 €/m2; dôvodom
hodným osobitného zreteľa je, že pozemok
žiadateľ užíva a tvorí súčasť areálu rodinného
domu s dvorom a záhradou.,
OZ vzalo na vedomie žiadosť p. Kataríny Čaládyovej o ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa
1. novembra 2016; OZ nesúhlasilo so skrátením výpovednej doby na ukončenie nájmu
bytu v nájomnom bytovom dome 1498,
OZ schválilo spôsob prevodu majetku obce nehnuteľnosti v kat. území Čápor a to diel č. 3
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, v celosti, v zmysle § 9a
ods.8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov „z dôvodu
hodného osobitného zreteľa“ za cenu 2,32
6

€/m2; dôvodom hodným osobitného zreteľa
je, že pozemok priamo susedí s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľov, dlhodobo ho užívajú,
je súvisle ohradený zo všetkých strán a tvorí
súčasť rodinného domu s dvorom a záhradou;
OZ schválilo Kúpnu zmluvu č. KZ 2/2017 na
prevod nehnuteľnosti v kat. území Čápor a
to diel č. 3 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, v celosti,
v prospech p. Jozefa Rusňáka a manž. Evy
Rusňákovej,
OZ schválilo spôsob prevodu 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, v celosti, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov „z dôvodu hodného osobitného zreteľa“, za cenu 2,32 €/m2; dôvodom
hodným osobitného zreteľa je, že pozemok
žiadateľ dlhodobo užíva, je súčasťou predzáhradky rodinného domu č. 641 a sú cezeň
vedené inžinierske siete k rodinnému domu;
OZ schválilo Kúpnu zmluvu č. KZ 3/2017 na
prevod nehnuteľnosti v kat. území Cabaj, parcela registra „C“ č. 666/21 – zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 36 m2, v celosti, v prospech Mgr. Júliusa Tassariho,
OZ schválilo zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce p. Rastislavovi Zaťkovi,
na dobu 5 rokov odo dňa podpísania nájomnej
zmluvy - pozemku parcela registra „C“ č. 458/
7 vedeného ako záhrada o výmere 550 m2, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
§9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
za cenu 0,04 €/m2/rok. Dôvodnom hodným
osobitného zreteľa je verejnoprospešný účel
využitia prenajatej nehnuteľnosti – pre neziskový výcvik psov,
OZ schválilo pridelenie nájomného bytu č. 3
v nájomnom bytovom dome č. 776 p. Gabriele
Halajovej; OZ schválilo Zmluvu o nájme bytu
v bytovom dome č. 776; OZ poverilo starostu
obce podpísaním Zmluvy o nájme bytu v bytovom dome č. 776,
OZ schválilo pridelenie nájomného bytu č. 1 v
nájomnom bytovom dome č. 777 p. Lucii Kollárovej; OZ schválilo Zmluvu o nájme bytu v
bytovom dome č. 777; OZ poverilo starostu
obce podpísaním Zmluvy o nájme bytu v by-
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tovom dome č. 777,
OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Cabaj - Čápor na II. polrok
2017,
OZ vzalo na vedomie informáciu poslanca
OZ p. Petra Brunaia o vzdaní sa členstva v politickej strane NOVA a prehlásenie, že sa tým
stáva nezávislým poslancom OZ; OZ odvolalo
poslanca OZ p. Petra Brunaia z funkcie predseda Komisie na ochranu verejného záujmu
dňom 26. 6. 2017 - na žiadosť menovaného;
OZ menovalo dňom 27. 6. 2017 poslanca OZ p.
Martina Ďuriša do funkcie predseda Komisie
na ochranu verejného záujmu,
OZ schválilo Úpravu rozpočtu obce Cabaj
– Čápor na rok 2017; OZ vzalo na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave
rozpočtu obce Cabaj – Čápor na rok 2017,

OZ vzalo na vedomie Zásady vybavovania
sťažností v obci Cabaj - Čápor z 30. mája 2017,
OZ vzalo na vedomie Organizačný poriadok
Obecného úradu v Cabaji – Čápore,
OZ menovalo komisiu k vyhodnoteniu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných
prác pre stavbu „Rekonštrukcia a zateplenie
MŠ Cabaj – Čápor, časť Cabaj 560“ v zložení: predseda komisie Ing. Stanislav Karas;
členovia komisie: zástupca starostu obce p.
Miroslav Jaška; poslanec OZ p. Ľudovít Holec;
poslankyňa OZ Ing. Adriana Oravcová;. zapisovateľka komisie – zamestnankyňa OcÚ p.
Alena Sedláková,
OZ vzalo na vedomie informácie starostu
obce.

Ján Slíž
prednosta OcÚ

Kladenie vencov
pri pamätníku
Tento rok si pripomíname už 73. výročie
Slovenského národného povstania. Pri tejto
príležitosti sa zišla skupina ľudí z našej obce,
aby spolu so starostom obce Ing. Jozefom
Ligačom položili veniec na pamiatku a česť
padlým.
Po krátkom príhovore starostu sa poklonili spolu s prednostom obecného úradu
Ing. Jánom Slížom pri pamätníku a položili
veniec. Potom sa pokračovalo aj ku kultúrnemu domu k pamätnej tabuli a tam sme si

tiež uctili pamiatku padlých zavesením venca.
Česť ich pamiatke.

I.B.
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„17/7/17“

Divadelný súbor
Família informuje
Začiatkom prázdnin 16. júla 2017 uviedol
divadelný súbor Família premiéru komédie,
ktorú napísal Ľuboš Benčík pod názvom ,,Ja ťa
predsa ľúbim drahý“. Už názov predznamenal,
že celá hra sa bude točiť okolo lásky a nevery.
Divákov sa zišlo veľa, a aj ocenili hercov búrlivým potleskom.

Šťastné sedmičky nás v júli priviedli za
posledným 95-ročným jubilantom tohto roka,
do domácnosti manželov Michala a Rozálie
Károliovcov.

Títo rodení Cabajčania tvoria v dobrom
aj v zlom nerozlučný pár už viac ako 68 rokov.
Oslávenec Michal Karoli je štvrtým najstarším občanom a zároveň druhým najstarším
mužom obce so zmyslom pre spravodlivosť,
s duchom vojaka, ktorý bojoval nielen v 2.
svetovej vojne, ale aj v živote. Ako pamätník
týchto krutých udalostí je pozorovateľom aj
dnešnej drsnej súčasnosti, ktorú považuje za
predzvesť ďalšej vojny.
Prajeme mu veľa zdravia a spokojnosti
v jeho rodinnom kruhu a viac optimizmu a
viery v nás …

ninovú sobotu a to maľovanie na chodník
spojené s tvorivými dielničkami.

ak

Maľo
ovanie
na chodník

Po prázdninách pokračujeme v nacvičovaní ďalších hier a plánujeme vystúpiť aj s
reprízami. Budeme vás informovať plagátmi
na výveskách alebo na fb.
Divadelná jeseň sa môže začať. Tešíme sa
na vás milí divadelní fanúšikovia, že nás aj naďalej budete povzbudzovať vašim potleskom.

I.B.
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Občianske združenie Občania obci – obec
občanom spolu s kultúrnou komisiou pri OZ
pripravili sobotné popoludnie na prvú prázd-

Deti si tu mohli vyskúšať svoje schopnosti,
či už namaľovať na chodník svoje predstavy o
prázdninách, alebo v tvorivých dielničkách,
kde im Valika Kompasová ukázala ako sa
dajú vytvoriť slnečnice a vlčie maky z kávy
a sézamu. Katka Orlíčková predviedla deťom
servítkovú techniku a pomocou nej si potom
deti samé oblepili kamienky a urobili svoje
obrázky. Jeden taký obrázok som dostala od
detí aj ja. Ďakujem. Tvorivé dielne boli financované z NSK.
Deťom sme ponúkli aj malé občerstvenie v
podobe citrónového nápoja, malej sladkosti a
samozrejme diplom za účasť. Na záver sme sa
ešte pofotili a popriali si krásne prázdniny.

I.B.
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2. ročník Gospel Fest
AME

Počas kázne sa účastníkom festivalu peknou a povzbudivou kázňou prihovoril vdp.
Stanislav Šípoš. Po sv. omši už návštevníkov
festivalu pri kultúrnom dome privítal krátkym slovom moderátor Marek Koleno,
ktorého môžete poznať z RTVS z relácie Zem spieva, či z hudobnej formácie S Hudbou Vesmírnou. Svojimi
moderátorskými vstupmi nás úspešne
sprevádzal počas celého festivalu. Po
jeho úvodnom slove sa návštevníkom
krátko prihovoril predseda kultúrnej
komisie Ján Pastor, p. starosta Ing.
Jozef Ligač a evanjelický farár zo Svätoplukova. Po privítaní v programe
pokračoval piesňami chválový tím
Called by name z NItry, ktorý pôsobí
pri Reholi piaristov. Tím neskôr vy10

striedala kapela Ame
z Paty. Hudobnú
zložku doplnila verím že pre všetkých
nás hlbokým a silným
svedectvom
o nadprirodzenom
uzdravení z rakoviny,
neplodnosti a ďalších prejavoch Božej
moci v jej živote pani
Marek Koleno
Renáta Ocílková. Jej
prítomnosť bola o to
cennejšia, že prišla na festival svedčiť napriek
tomu, že pôvodne mala v pláne v tom čase
oddychovať so svojimi blízkymi na dovolenke. Svedectvami o živote s Bohom a jeho
moci boli popretkávané aj vystúpenia kapiel
Timothy, ktorú hlavne mladí môžu poznať
aj vďaka Campfestu, a rómsko – slovenskej
kapely F6. Kapela F6 je špecifická svojim po-

Autoškola PANTER
Otvárame
septembrový kurz

Harmonizovaný kód 96

pre skupinu B
osobný automobil
INFOLINKA: 0905 554 888

Skvelé pre
podnikanie i záľubu !

Bez testových
skúšok

Facebook

Dňa 26.8. 2017 sa v našej obci konal 2.
ročník Gospel Festu. Festival sa začal sv.
omšou v kostole sv. Michala Čápore, ktorú
spevom doprevádzal spevokol Slnkom odetí
aj so svojimi najmenšími členmi.

Autoškola PANTER

F6

solstvom a svedectvom o možnosti zmierenia
a spolužitia medzi Slovákmi a Rómami. Toto
posolstvo sa snažia šíriť spolu s kapelou LCH
Live aj prostredníctvom turné Zmierenie tour.
Popri hudobnom programe mali svoj program
aj deti. Postarali sa oň dobrovoľníci z obce ale
aj vzácni hostia z Daddy´s café z Prievidze
zaujímavou scénkou. Okrem programu pre
deti mladí z Daddy´s café (Otcova kaviareň)
v ich stánku predávali občerstvenie – chutné
koláče, občerstvujúce nápoje. O posilnenie
tela a občerstvenie tela sa postaral výborným
jedlom aj Andrej Bučko a Peter Habo. Niečo na
pamiatku si návštevníci mohli kúpiť v stánku s ručnými výrobkami, ktorých kúpou ste
mohli podporiť asýrskych kresťanov.

Verím, že nielen pre mňa ale pre všetkých
to bol deň plný príjemných stretnutí, rozhovorov, ale aj Božej prítomnosti počas modlitieb
chvál či povzbudzujúcich svedectiev. Nezostáva iné ako sa poďakovať sponzorom, ktorými
boli: obec Cabaj - Čápor, DOT- RENT autoservis, požičovňa, papiernictvo KSM, Kaviareň
na Fraštackej, zmrzlina u Lenčéša, reštaurácia Natália, Ján Blaškovič, Peter Vereš a fi rma
Demeter – plastové, hliníkové okná a dvere.
Taktiež veľká vďaka hlavnému organizátorovi
Jánovi Pastorovi a všetkým, čo sa akokoľvek
podieľali na organizácii Gospel Festu. No a samozrejme najväčšia vďaka patrí Bohu za tento
nádherný čas v Jeho prítomnosti a už teraz sa
tešíme na jeho ďalší ročník.
G.P.

iba jazda

Autoškola PANTER
ʋ Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʋ

a môžete řahař
jazdnú súpravu do
4250 kg

Calledby name
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pocit, že môžeme pomôcť chorým, rodičom,
priateľom a deťom...“

Stretávka po
päťdesiatich rokoch
Áno, je to tak. Jedenásť šarmantných dám
a jedenásť rozvážnych pánov. Úsmevy na perách, v očku utajená slza dojatia, úplný chrup
a pár vrások, čo daroval nám majster čas.
Zvítali sme sa pred našou školou. Pusám,
objatiam, kriku-šmarcu bolo, ako keď sme sa
lúčili v deviatej triede.
Spolu s pani riaditeľkou Máriou Hrušovskou sme si poprezerali triedy, a vtedy to
začalo: ,,Tu som sedela ja, tu ja, tu si mi zlomil
ceruzku, tu ja, ja tu...“ a spomienkam nebolo
konca-kraja. Veľmi sme sa tešili aká zmenená, pekná, čistá je tá naša škola. Na každom
kroku je vidieť dobrú spoluprácu vedenia
školy a rodičov. Vďaka všetkým, čo pomohli
a pomáhajú.
Plní spomienok a dojatia sme sa presunuli
do kaviarne na Fraštackej. V slovách privítania sme si zaspomínali na zašlé časy minulé a
krásne bezstarostné detstvo plné šibalstiev.
Potom na čas, keď sme vyleteli z rodného
hniezda, ako sme zvládali školy a založili si
rodiny. Aj našich zosnulých rodičov sme spomenuli. Nezabudli sme ani na spolužiakov,
ktorým zdravotný stav nedovolil prísť. Pri plápolajúcom plameni sviečky sme si spomenuli
aj na našich zosnulých spolužiakov - veru, už
12

deviatich. Po krátkej modlitbe sme im venovali tichú spomienku.
Pri predstavovaní, kde a s kým žijem, akú
mám rodinku, kde som sa vyučil, vyštudoval,
pracoval, až srdce od radosti poskočí.., dobre
sa to počúvalo. Áno svedomití a pracovití ľudia z nás vyrástli. Veľká vďaka vám rodičia a
naši dobrí učitelia.
Po dobrom jedle v príjemnej atmosfére
nastala zábava s tancom a spevom. Krásnym
spomienkam, veselým historkám, ale aj smutným príbehom, čo uštedril nám život nebolo
konca. Veru bolo o čom hovoriť a čas sa neúprosne krátil.
A keď už unavená luna chcela ísť spať a
ešte čakala na nežný bozk od slnečného lúča,
my sme sa lúčili tiež. Nejedna ťažká slza rozbrázdila líce, tuhé objatia, sľub, že sa zídeme
znova. O dva roky... Tešíme sa zas!

vykonávaného mobilnou jednotkou Národnej
transfúznej služby z Nitry. Mobilný odber sa
uskutočnil dňa 7. septembra 2017 v našej obci
v priestoroch obecného úradu.
Dobrovoľného odberu krvi sa zúčastnilo
28 darcov, z toho 4 prvodarcovia, ktorí sú
členmi Stolnotenisového klubu v Cabaji-Čápore. Po odbere povedali: ,,ak sa bude dať, budeme v tom pokračovať! Máme z toho dobrý

Bol to deň, kedy sa stretli občania našej
obce, ktorí opakovane, ticho a bez ovácii odovzdali kus seba s jedinou pohnútkou - pomôcť
trpiacim. Ochotne vystreli svoje ruky, aby z
nich vytiekla červená životodarná tekutina
pre záchranu iného človeka, ktorá nemá dosť
síl, aby sa mohol vrátiť z hranice, na ktorej zaniká to najcennejšie pre človeka – jeho život.
Milé darkyne a vážení darcovia, dovoľte
mi, aby som Vám menom organizátora tohto
podujatia, ktorým bol MS SČK Cabaj úprimne
poďakovala za najvyšší akt ľudskosti, za prejav
ľudskej spolupatričnosti. Prajem vám pevné
zdravie, rodinnú spokojnosť a pracovnú pohodu. Vďaka a úcta všetkým vám dobrovoľným darcom krvi.

Za MS SČK – E. Katrenčíková

Organizačný výbor

Ľuďom pomôžu
len ľudia...
„Myslím si, že pomáhať ľuďom je dôležité, keďže
sami sa nazývame ľuďmi. Je to skutočne dobrá
cesta, ako ukázať ľudskú stránku nás samých a
dokázať, že sme schopní si navzájom pomôcť.“
Toto vyslovil jeden z
dobrovoľných
darcov krvi, ktorý sa zúčastnil odberu krvi
13
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Dary zeme a žatva

Spievaj,
že si spievaj...
Aj tento rok sa v našej obci uskutočnilo
v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym
krajom, obecným úradom a krajským osvetovým strediskom tradičné podujatie pod
názvom Spievaj, že si spievaj.

Pozvali sme si súbory z mikroregiónu
Cedroň a tento rok aj z mikroregiónu Nitrava.
Tradičnými účinkujúcimi boli spevokoly Prameň z Poľného Kesova a Jatovčanka z Jatova.
Okrem nich tu vystupovali aj naše spevokoly
Úsmev a Nádej. Vrštek z Hostia a Tamburáši
zo Šurian boli tie súbory, ktoré obohatili náš
program z mikroregiónu Nitrava.

ľudové pesničky. Oceňovanie účinkujúcich
tiež prebehlo v sále, veselá vrava a nálada
prevládala nad tou zlou. Nikomu sa nechcelo
z podujatia odísť.
Účinkujúci boli občerstvení výborným
gulášom, ktorý navarili páni Andrej Bučko a
Peter Habo.
Technické zabezpečenie celej akcie prebiehalo pod vedením fi rmy MAX OF SOUND.
V mene kultúrnej komisie sa chcem veľmi
pekne poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek
formou prispeli k úspešnému priebehu a trvaniu celého podujatia. Či už to boli ženičky
zo spevokolov Nádej a Úsmev, ktoré napiekli
koláče a pagáče na celé podujatie alebo ženičky, čo priniesli materiál na skrášlenie pódia.
Ďakujem dievčatám ,,kvetinkám“ za pomoc
pri občerstvení. Ďakujem zdravotnej hliadke, ktorá pomáhala obidva dni. Vymenovať
všetkých by bolo na celú stranu, tak všetkým
naozaj veľké ĎAKUJEM.
Zároveň ďakujem všetkým dobrovoľníkom, pracovníkom obecného úradu, členom
kultúrnej komisie, mužom a ženám z VPP,
ktorí pomáhali stavať pódium a následne po
akcii aj upratali. ĎAKUJEM.

Leto končí a príroda sa oblieka do pestrofarebných šiat, čo je neklamným dôkazom, že
prichádza ďalšie ročné obdobie – jeseň. A v jeseni sa koná zber úrody z polí a záhrad. Úroda
je výsledkom a ocenením celoročnej práce poľnohospodárov a záhradkárov. Z plodov sme
pripravili výstavku a poďakovali sa za úrodu.
Veľká pozornosť sa upriamila na postavičky
nevesty a ženícha roľníkov, ktoré zhotovila p.
Lydka Zaťková.

Potom sme sa vrátili do minulosti a spomenuli na žatvu a dožinky ako to bolo kedysi.
Pokosili sme grófovo pole, priniesli sme mu
dožinkový veniec, ktorý pripravila Mariška
Cintulová s nevestou Evkou, za ktorý nám dal
gróf oldomáš.
Oldomáš sme podávali aj účastníkom, ktorým klobása a slaninka veľmi chutila. Podávali
sa i koláče, ktoré boli typické pre dožinky.
Pripravila ich Jolka Brunaiová, Libuška Kolenčíková a Terka Karvaiová. Hostia zo Zariadenia pre seniorov Monika nám priniesli chutné
pagáče. Všetkým ďakujeme za občerstvenie, p.
Jankovi Blaškovičovi za sponzorovanie podujatia a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k usporiadaniu výstavky ako i účinkujúcim za kultúrny program.

Návšteva Zariadenia
pre seniorov MONIKA
Zariadenie pre seniorov na Pereši usporiadalo ,,Deň otvorených dverí“, na ktorý boli pozvané členky výboru pani riaditeľkou Šuvadovou. Pozvanie sme prijali a dobre sme urobili.
Stretli sme sa s príjemným personálom, ktorý
nás previedol priestormi zariadenia. Prostredie je bezbariérové a veľmi útulné. Miestnosti
sú vyzdobené prácami klientov. S klientami
sme strávili príjemné popoludnie, ku ktorému
sme prispeli piesňami a veselými scénkami.
Veselú náladu robila mužská spevácka skupina
z Močenku so svojimi harmonikármi a harmonikár z Cabaja-Čápora Miško Kuna.
Pre všetkých bolo pripravené bohaté občerstvenie. Naša členka výboru Evka Ligačová
sponzorovala podujatie chutnými doboškami,
ktorými všetkých potešila.
Pri rozlúčke sme boli obdarované upomienkovými darčekmi, ktoré vyrobili klienti
zariadenia.

Výlet
Dňa 7. júna naša organizácia zorganizovala
pre svojich členov výlet. Navštívili sme Baziliku
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a Lednice, kde sme si pozreli zámok a okolie.
Počasie sa nám vydarilo, nálada účastníkov bola veselá. Spievalo sa celou cestou, a tak
nám cesta domov rýchlo ubiehala. Domov sme
sa vracali spokojní a plní zážitkov.

Výbor ZO ZZP

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:

Počasie nám sľubovali pekné, ale zišlo z
toho a začali sa sťahovať mraky, tak účinkujúci ubrali na svojom programe a zaspievali
menej zo svojho repertoáru, až nakoniec nás
dážď presunul do sály kultúrneho domu. Tu
zahrali a zaspievali Tamburáši, rozprúdili
veselú náladu aj napriek upršanému počasiu.
K dobrej nálade aj keď bez ozvučenia prispel
aj Sebi Band, kde nám malý bubeník (6-ročný)
zahral a zaspieval so svojim otcom pekné
14

Aj napriek zlému počasiu si myslím, že
táto veľká akcia sa u nás už ustálila, veď čísla
hovoria za všetko. Bol to už 15. ročník. Dúfam,
že o rok sa zídeme znova, a to čo sme tento
rok nevyspievali - dospievame. Budem sa tešiť
spolu s vami, milí čitatelia, na ten ročník šestnásty. Dovidenia o rok.

I.B.

Martina Gálová
Jakub Domaracký
Martin Infner
Lucia Vybíralová
Adrian Rajnič
Ondrej Slíž
Timotej Ligač
Marianela Ďurišová

Opustili nás:
Dušan Bosák
vo veku 67 rokov

Miloš Halmeš
vo veku 56 rokov
Dušan Majtán
vo veku 48 rokov
Mária Burianová
vo veku 71 rokov
Drahomíra Frantová
vo veku 73 rokov
Milan Moravčík
vo veku 72 rokov
Daniel Kováč
vo veku 85 rokov
Ingeborg Gulášová
vo veku 43 rokov

Povedali si áno:
júl 2017
Juraj Behúl
a Sandra Dukayová
august 2017
Matúš Slažanský
a Dominika Nagyová
september 2017
Dušan Bôtek
a Elena Slížová
Marián Lehoťák
a Michaela Čanakyová
15
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Tábor Dúbravica 2017

Letné kino
v našej obci
Počas letných mesiacov sa v našej obci premietalo niekoľko fi lmov pre deti a dospelých.
Všetko to má na svedomí občianske združenie
Občania obci - obec občanom Cabaj-Čápor,
ktorému sa podarilo získať zamestnanecký
grant z Nadácie VÚB. Z tohto grantu sa nám
podarilo zakúpiť kompletné technické vybavenie na premietanie, ale aj pivné sety na sedenie
počas premietania a zapožičanie fi lmov.

Po príchode na táborisko sme si zložili
našu ťažkú batožinu a začali sme pomaly
stavať naše príbytky.

Programový tím nám prezradil, čo nás
bude celé dva týždne čakať. Pripravili nám celotáborovú hru na tému Mexiko. Najskôr
prišiel mexický bankár a rozdelil nás do
malých tímov: Pedros Papaya, Amigos,
El Tacos. Naše tímy plnili rôzne úlohy a
súťaže, za ktoré dostávali mexické peniaze Pesos. Nikdy sme sa nenudili, lebo
sme stále mali nejaký zábavný program.
Kuchyňu sme si tiež veľmi pochvaľovali. Páčila sa nám aj celodenná túra do
okolia, ktorú sme si užili. Cez víkend
bol návštevný deň a vtedy prišli rodičia
a príbuzní, ktorí boli zvedaví ako sa
16

máme a priniesli aj rôzne dobrôtky. Poprechádzali sa aj cez naše táborisko. Niektorým
sa tak zapáčilo, že zostali aj na noc. Koncom
prvého týždňa sa zapálila veľká vatra a všetci
sme pri nej spievali rôzne pesničky. Na druhý
týždeň prišli aj vĺčatá (mladší skauti), ktoré
sa pripojili k celotáborovej hre. Mali trochu
iný program ako my skauti. Tiež mali rôzne
súťažné úlohy, ale po ich splnení, získali malé
budovy mexického mesta. Takto postupne
budovali mexické veľkomesto. Veľmi sa nám
páčilo, že sme mali veľa spoločných aktivít.
Pripravili sme divadelné predstavenie, zasúťažili si v mexickej formule 1, či hru ,,Menil
dedko menil v dedine“.
Koncom tábora bol aj druhý, rozlúčkový
táborák. Všetci sme si znova zaspievali, ale
teraz nám boli udelené aj Topteny. Sú to špeciálne táborové ceny. Niektoré deti sa aj nechali
pokrstiť skautským menom, ktoré dostali pri
nejakej príležitosti. A to tak, že ho hodili napísané na polienku do táborového ohňa. Ráno
sme si zbalili svoje ťažké batožiny a príbytky
a chystali sme sa domov. A teraz len dúfam,
že sa budeme môcť na budúci rok všetci znova
stretnúť.

Liliana Slanináková

Pre dospelých bolo pripravených 5 fi lmov.
Snažili sme sa, aby bol výber pestrý a prišli si
na svoje všetky vekové kategórie. Počas celého
leta ste si mohli pozrieť tieto fi lmy: Vojnoví psi,
Bezva ženská na krku, Denník rušňovodiča,
Čo sme komu urobili? a zavŕšili sme to najnovšou slovenskou romantickou komédiou,
ktorá mala aj najväčší úspech Všetko alebo
nič. Väčšinu premietaní sprevádzalo krásne
letné teplé počasie a hviezdnatá obloha, až pri
poslednom sa ukázalo, že leto sa už pomaly
končí a na rad prišli aj deky a teplé mikiny.
Filmy pre dospelých si spolu v areály Kaštieľa
Cabaj pozrelo viac ako 200 divákov a dúfam,
že ani jeden z nich neľutoval, pretože vždy na
nich vládla príjemná atmosféra, ktorú vám
klasické kino nedá, ale hviezdnatá obloha
áno.

Premietať sa začalo už v 24. júna a posledný fi lm mohli vidieť dospelí diváci 28.
augusta.

Tento rok bolo novinkou aj premietanie
pre deti, ktoré si tak mohli pozrieť dva animované fi lmy: Bociany a Tajný život maznáčikov. Pred každým fi lmom bolo pripravené
športové popoludnie, kde deti mohli súťažiť a
získať hodnotné ceny a sladké odmeny. Všetko
sa to odohrávalo pred a v KD Čápor. Športové
aktivity spolu so mnou pripravil a realizoval
Marek Krajčo s manželkou Zuzkou a synom
Lukáškom a podpredseda OO - OO Cabaj-Čápor, Evka Danková. Takéto aktivity sa deťom
veľmi páčili, vybili si energiu a potom si sústredene užívali pozeranie fi lmu. Obe detské
akcie si užilo spolu viac ako 50 detí.

Z pohľadu organizátora a realizátora projektu môžem len skonštatovať, že to bolo veľmi vydarené leto, technické problémy sa nám
vyhýbali a pozitívne ohlasy pribúdali.
Chcela by som preto poďakovať všetkým,
ktorý pomáhali pri celom tomto projekte či už
neustálym vynášaním stolov a stoličiek alebo
výberom fi lmov, rozkladaním a skladaním
techniky a to platí aj pre divákov, ktorí nám
pri odchode pomáhali. Ďakujeme.
Do budúcnosti by sme chceli túto príjemnú letnú tradíciu zachovať, prípadne rozšíriť
o premietanie počas zimných mesiacov, ale to
už samozrejme nie pod holým nebom :)
Celý projekt letné kino sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB.

Mgr. Valéria Kompasová
(predseda Občania obci
- obec občanom Cabaj-Čápor)
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ČO NOVÉHO v ZŠ CABAJ a ZŠ ČÁPOR?

Prváci zo ZŠ Cabaj
Školský rok 2017/2018 je dôležitým najmä
pre 26 prváčikov, ktorí nastúpili do našej
školy. Nesmelými krokmi vstúpili po prvýkrát
do triedy a zasadli do školských lavíc. Malí
školáci plní očakávania a napätia z nového,
pomaly skúmajú čo ich v škole čaká. Zošity
už zapĺňajú prvými čiarami a kresbami, zo
šlabikára sa učia prvé riekanky a deň si spríjemňujú aj piesňami a hrou.

REKLAMA

I.A: Dávid Babka, Patrik Baranski, Šimon
Demeter, David Fazekaš, Mário Hlinka, Lukáš
Hubálek, Jakub Kováčik, Oliver Krajčovič,
Kristína Leskovská, Hana Lieskovská, Emília
Macháliková, Andrej Mikuš, Kristína Mráziková (tr. uč. Mgr. B. Kurucová)

My sme smelí prváci,
múdre hlávky máme,
s písmenkami, číslicami
do boja sa dáme.
Dovoľte nám v tejto chvíli,
aby sme sa predstavili:
I.B: Tomáš Orlíček, Dorota Páleníková, Adam
Pastor, Ján Pastor, Nina Prešinská, Michaela
Rojčíková, Lukáš Slíž, Paulína Šípová, Filip
Švelan, Kristína Tamaškovičová, Laura Tirolová, Linda Tirolová, Oliver Záhradník (tr. uč.
Mgr. A. Arpášová)
Všetkým prvákom prajeme, aby do školy
chodili s úsmevom na tvári, a aby napätie z
prvých dní vystriedala radosť zo spoznávania
nového.

Kolektív učiteľov ZŠ Cabaj

Škola volá
A je to tu! Po horúcich letných dňoch
prišiel september a s ním povinný nástup
do školy.
Niektorí s radosťou, iní so zvedavosťou
a podaktorí váhavo prekročili brány školy.
Odstavili bicykel pod novým prístreškom. A,
hups, do školy! Veď tu nájdu nových, či starých
dobrých kamarátov. Cez prázdniny bolo fajn,
no prázdninové priateľstvá i lásky sú už za
nami a my sa musíme rozbehnúť v ústrety
novým vedomostiam a povinnostiam. Čakajú
nás všetkých nielen povinnosti a učenie, ale aj
osvedčené i nové školské akcie ako sú škola v
prírode, karneval, tvorivé dielne, výlety, exkurzie, súťaže... Naďalej budeme zveľaďovať
školský areál a plniť stanovené ciele v rámci
projektu Zelená škola. Tak si vyhrňme rukávy
a pustime sa s elánom do nového školského
roka 2017/2018. Podajme pomocnú ruku na18

šim prváčikom, ktorí dychtivo sledujú každé
slovo pani učiteľky a plnia aj jej nevyslovené
priania s vervou a svedomitosťou len im
vlastnou. Držíme im palce, aby sa im v našej
škole páčilo a radosť z toho, že sú jej súčasťou, ich nikdy neopustila. Ostatným prajeme
úspešné vykročenie do nového ročníka, veľa
úspechov pri spoznávaní nového a utvrdzovaní už známeho.
Bližšie informácie o dianí na škole nájdete na našej webovej stránke www.zscapor.sk

Veľa šťastia všetkým v novom školskom roku
praje vedenie školy!

NON-STOP služba

0905 948 812, 037/6503628

Pohrebná služba REQUIEM,
Špitálska 5, Nitra (pri starom vchode do nemocnice)
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

• Hlavná základňa preteku - Kaštieľ Mojmírovce
• Hlavný závod má dĺžku trate 7km a 15km, ktoré povedú aj ďalšími obcami:
Veľká Dolina, Poľný Kesov, Štefanovičová
• Uskutočnenie detských behov na kratšie vzdialenosti (400m,800m,1200m)
v areáli parku pri kaštieli
• Časový priebeh preteku od 8:30 do 15:00.
• Špecifické detaily sú spresnené v propozíciách Cedronského behu,
ktoré sú zverejnené na webe behu www.cedronskybeh.sk

