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Autoškola PANTER
Ako na rýchlosř?
„Spôsob jazdy nieje o tom,
aby som bol všade
prvý a najrýchleší...
Spôsob jazdy je o plynulosti.
Nech sa pohybujem na ceste I. triedy,
po miestnej komunikácii,
rýchlostnej ceste alebo đialnici .
Vždy vás niekto Āaká doma! “

Titulná strana:

» „Naši čertíci“
Foto: archív obce

Autoškola PANTER Golianova 83 Nitra - ÿermáł ʊ Infolinka: 0905 554 888

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

dostáva sa vám do rúk prvé tohtoročné číslo vašich obecných novín. Po
zimných a fašiangových radovánkach
nastáva obdobie pôstu a prípravy na
Veľkú noc.
V tomto čísle prinášame informácie
o akciách, ktoré sa udiali...jasličková
pobožnosť, uvítanie najmenších občanov do života,
obecná zabíjačka, fašiangové popoludnie, športovci sa
pochvália svojimi úspechmi atď.
Komisia pre mládež, kultúru a šport pre vás pripravuje zasa čajové popoludnia, divadelníci premiéry,
stolní tenisti turnaj ... nechajte sa pozvať.
Prajeme vám príjemné čítanie.
Iveta Ballayová ,
šéfredaktorka

CABAJ - ČÁPOR

Pozvánky

časopis obyvateľov obce Cabaj - Čápor

Jazdíme Bezpečne!

Jazdíme Bezpečne!
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Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B a B96

Vážení spoluobčania,

Obecné noviny

Pavol DegloviĀ
majiteĺ
a inštruktor AŠ PANTER

Prihlás sa a vyhraj
jazdu na jednom
z najrýchlejších áut na svete!
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» Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor pozýva na stolnotenisový turnaj, ktorý sa bude konať dňa 10. 3. 2018 od
11,00 hod. v Kultúrnom dome Čápor. Viac informácií sa
dozviete na web stránke obce a plagátoch.
» AKZ v spolupráci s Komisiou pre mládež, kultúru a
šport Vás pozýva na Čaj o piatej dňa 15. apríla 2018 o
17,00 hod. v Kultúrnom dome Čápor. Do tanca hrá hudobná skupina TEMPO BAND.
»
Miestna
organizácia
Slovenského
červeného kríža v Cabaji-Čápore. Vás pozýva na MOBILNÝ ODBER KRVI, ktorý sa opäť uskutoční
v priestoroch Obecného úradu v Cabaji-Čápore.
Odber bude dňa 15. marca 2018 od 8:00 hod.
Spevokol Nádej

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania.
Verím, že cez Vianoce
a voľné dni, s nimi spojené, ste si doprali trochu
oddychu a po príjemnom
„leňošení“ ste všetci do
roku 2018 vstúpili tou
správnou nohou a dnes ste
už opäť v kolotoči pracovných, rodinných a iných
bežných, každodenných
povinností.
Ďakujem Vám za slová uznania, ktorých
sa mi dostalo od mnohých z Vás, s ktorými
som mal tú česť stretnúť sa na kultúrnych
podujatiach, na konci minulého, ale i začiatku tohto roka, pretože mi dodávajú silu riešiť
každodenné problémy.
Rovnako som vďačný aj za Vaše pripomienky, názory, námety, podnety ale aj vecnú
kritiku, ktoré ma v mojej práci posúvajú dopredu a rozširujú moje poznanie problémov,
ktoré Vás trápia.
Verím, že tak ako v minulých rokoch, si
opäť nájdeme cestu k sebe, aby bolo možné
riešiť obecné problémy k vzájomnej spokojnosti.
Chcem len pripomenúť, že stále sa môžete
na mňa, ale aj pracovníkov obecného úradu
obrátiť prostredníctvom obecnej webovej
stránky, kde existujú kontakty ako „horúca
linka“ či „spýtajte sa starostu“. Na rovnaký
účel slúži aj schránka pri vchode na obecný
úrad. Som presvedčený, že na Vaše otázky,
dostanete rýchle a objektívne odpovede.
Upozorňujem všetkých občanov, ktorí
nemajú možnosť pripojenia sa na verejnú kanalizačnú sieť, najmä občanov z našich osád,

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

na možnosť vývozu splaškových vôd zo žúmp
a septikov. Podľa platného VZN Obce Cabaj
- Čápor č. 2/2012 o určení množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie
a stanovení výšky stočného, je táto služba
bezplatná. Obec Vám bude účtovať len „stočné“ (poplatok za čistenie odpadových vôd) v
sume 0,732 €/m3.
Vzhľadom na viaceré Vaše požiadavky
a potreby, zmeniť začlenenie a funkčnosť
využitia niektorých pozemkov, obec koncom
minulého roka objednala spracovanie „Zmien
a doplnkov k Územnému plánu obce Cabaj
– Čápor“. Tieto požiadavky sú v súčasnosti
zapracovávané do územného plánu, tak aby
boli skĺbené Vaše osobné požiadavky s názorom odborníka. K takto spracovanému dokumentu sa najskôr vyjadria poslanci obecného
zastupiteľstva a potom bude tento návrh zverejnený, aby sa k nemu mohli vyjadriť všetci,
nielen dotknutí, občania. Ak sú ešte medzi
Vami takí, ktorí majú záujem zmeniť charakter svojich pozemkov, je potrebné, aby ste o
tieto zmeny požiadali čím skôr, nakoľko ďalšie
úpravy územného plánu obce nebudú robené
skôr ako o štyri roky.
Na konci minulého roka sa obcou šírila
informácia o zrušení prípadne presťahovaní
pobočky Slovenskej pošty u nás v obci. Žiaľ
bola to jedna z tých pravdivých „zvestí“, ktoré
sa na konci roka obcou šírili, no dnes to už našťastie, nie je pravda. Pošta nateraz zostáva v
pôvodných priestoroch.
Na záver ešte jedna informácia v najbližších dňoch Vám budú doručené rozhodnutia
o vyrubení daní a poplatkov. Bližšie informácie sú uvedené ďalej v tomto čísle obecných
novín.
S úctou Jozef Ligač
starosta obce

Niečo o daniach a poplatkoch
Vážení občania, nakoľko sa blíži čas platenia daní z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad, dovoľujem si Vám pripomenúť, že po doručení rozhodnutí o vyrubení daní a poplatkov si tieto treba pozorne skontrolovať a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí sa môžete voči
rozhodnutiu do 30 dní odvolať.
Platby v hotovosti je možné uhrádzať v novovybudovanom klientskom centre na prízemí
budovy obecného úradu.
V prípade, ak sa rozhodnete uhrádzať platby cez internet banking, uvádzajte prosím kvôli
správnemu spárovaniu platby vždy aj variabilný symbol, ktorý je na príslušnom rozhodnutí.
Ing. Marta Dolníková, ekonomický referát OcÚ
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Detský spevácky zbor
Slnkom odetí

(kontaktujte sa s vedúcim spevokolu Jankom
Pastorom). Tešíme sa na vás.
-H.P.-

Možno ste postrehli, že mládežnícky spevácky zbor Slnkom odetí sprevádza spevom
omše len sporadicky a pýtate sa prečo? Jedným z dôvodov je fakt, že mnohí zakladajúci
členovia sa stali manželmi, následne rodičmi
a ich prvoradou úlohou je teda starať sa o
rodinu a deti. Ale roky idú, nepostoja. Deti
dorástli do veku, keď sú schopné, vedia a chcú
spievať piesne na božiu česť a chválu. Vykročili v maminých, či otcových šľapajách, a ocitli
sa na prvom stretnutí 8. mája 2017.
Impulz k tomuto stretnutiu dali Zuzka
Rondová a manželia Pastoroví, ktorí po vzájomnom rozhovore prišli s nápadom pozvať
deti predškolského a mladšieho školského
veku na nácvik náboženských piesní. Pridali
sa k nim i ostatné deti. Postupne sa týždeň
za týždňom stretávali, modlili a usilovne
cvičili, až prišla jedna augustová nedeľa, kedy
prvýkrát spolu spievali na svätej omši v Čáporskom kostole. Prekvapenie farníkov bolo
veľké, ale radosť detí bola podstatne väčšia.
Zapáčilo sa im to, vystupovali i počas Gospelfestu a ich úsilie vyvrcholilo v Jasličkovej
pobožnosti (účinkujúce deti sú najmä z toho
zboru).
Je potešujúce, že sa plamienok lásky k
spevu rozhorel aj v tých najmenších. Aby nezhasol, je tu výzva pre nás ostatných – skúsme
prikladať polienka, aby horel a zosilnel. Hoci
aj tým, že privedieme naše deti do tohto
spoločenstva, ktoré má nácviky v stredu alebo piatok v Cabajskom kostole o 18,00 hod.

Jasličková pobožnosť

Jasličková pobožnosť sa konala na sviatok
Narodenia Pána v Cabajskom kostole a veru
nelenilo sa mnohým, a prišli podporiť mladých nadšencov, ktorí adventný čas venovali
príprave pobožnosti. Pred očami divákov sa
odohrával výjav putovania Márie a Jozefa
do Betlehema, kde sa im v biednej maštali
narodil Mesiáš – Ježiš, náš Vykupiteľ. Príbeh
rozprával otec (Ivan Ronda) svojim deťom
(Hanka Lieskovská, Terezka Pastorová, Katka
Rondová, Majka Pastorová, Ela Nemčeková).
Hovoril o zjavení anjelov (Veronika a Laurika
Kasalová, Kristínka a Nikolka Tamaškovičové), Márii (Veronika Pavlíková), Anne a Alžbete (Veronika Kasalová), Jozefovi (Samko
Varga) a pastierom (Paťko Kvasňovský, Dominik Tirol, Janko Pastor), o zjavení sa hviezdy
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a návšteve troch mudrcov z východu (Peťko
a Marek Dolníkoví), Jakubko Varga), aby sa
poklonili Dieťaťu - Kráľovi sveta. Všetci svoje
úlohy hrali s potešením a presvedčivo. Rozprávanie bolo popretkávané piesňami zboru
Slnkom odetí (pod vedením p. Lýdie Vargovej
a gitaristu p. Jána Pastora, spolu so spevákmi
Ivonou Kováčovou, Katarínou Kováčovou,
Teréziou Ligačovou, Gabrielou Pajerovou, Petrou Paluškovou, Zuzanou Rondovou a Jurajom
Vontorčíkom) s úvodným koledovaním.
V závere sa poklonili Dieťaťu tri mladé
flautistky: Ivka Melová, Adelka Rieglová, Anka
Valéria Ostertágová, gitaristi: Lucka Ciprianová, Šimon Lieskovský a na akordeóne doprevádzala spev všetkých prítomných v kostole Miška Floreková, ktorá svojou bezprostrednosťou
toto predstavenie taktiež veľmi obohatila.
Veľkú radosť ukázali aj malí speváci z detského speváckeho zboru pod vedením manželov
Pastorových. Do krásnych kostýmov obliekla
účinkujúcich p. Zuzana Rondová, ktoré aj ona
sama vyrobila, za čo jej patrí srdečná vďaka.
Veľkou pomocou pri celom nácviku a finálnej
organizácii predstavenia je Radka Rondová.
Celé podujatie sa nesie v benefičnom
duchu. Výťažok (270,- eur) z jasličkovej pobožnosti sa rozhodli organizátori venovať
13-ročnému telesne a mentálne postihnutému
Viktorkovi Šubovi z Nitry, spolužiakovi jednej
z malých speváčiek (Elky Nemčekovej), ktorému v októbri 2017, žiaľ, lekári diagnostikovali
akútnu leukémiu.
Slávnosť je ukončená spoločnou modlitbou za Viktorka. Vikiho maminka (ktorá sa
stará o Viktorka a jeho staršieho brata, ktorý
je tiež s telesným postihnutím, sama) vám vyslovuje úprimné Pánboh zaplať za vaše dary a
modlitby.
Srdečné Pánboh zaplať patrí tiež všetkým
vystupujúcim, ich rodičom, ktorí pravidelne
na nácviky chodili a poctivo sa ich celých zúčastnili a tiež všetkým vám, ktorí ste si našli
čas v toto vianočné popoludnie a prišli ste ich
svojou prítomnosťou a modlitbou podporiť.
Najväčšia vďaka však patrí všemohúcemu
Bohu, ktorý nás touto vianočnou slávnosťou
prostredníctvom Ducha svätého zjednotil.

S.N. a H.P.

Naši najmenší
Naši najmenší občania, vítame Vás do
života, toho rodinného, ale aj občianskeho.
Ste očakávaním a naplnením túžob pre svoje
6

najbližšie okolie, ale aj nevyhnutným predpokladom pre rozvoj obce, založením novej
generácie. Dvakrát do roka ste sledovaným
prirodzeným prírastkom a v náručí svojich
rodičov počúvate slová o svojej dôležitosti, ste
budúcnosťou ...

My sme prirodzene zvedaví, preto sme
Vás naši milí, narodení od mája do novembra
2017, pozvali dňa 7. decembra 2017, aby ste sa
prvýkrát predstavili a ukázali svoje „ja“ na
pôde obce, ktorá je Vašim trvalým pobytom.
Vítali sme, gratulovali, kolísali a fotografovali 9 chlapcov a 8 dievčat, sedemnásť detí z
dvadsiatich dvoch narodených.

Oficiálne predstavenie máte za sebou
a pred sebou cestu životom, ktorá je bojom
dobra a zla, nie len v rozprávkach, ale aj v
reálnom svete. Teraz ste však tým rozprávkovým pokladom, ktorý treba chrániť.
-ak
7
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
V súťaži o najlepšiu fánku:
Helenka Polakovičová
Marika Backárová
Kvetka Holomúcka

Čertovsky
dobré
fašiangy...

v ktorých sa striedali súbory, predznamenávali dobrú zábavu. Ako prvý sa predstavil spevokol Nádej so scénkou ,,Čaro z rodnej zeme“.
Potom sa hodnotili šišky a fánky. Porota,
ktorej predsedal Emilko Koppan ochutnávala,
hodnotila, a rozhodla takto:

Ako
najlepšiu
fašiangovú dobrotu
porota vyhodnotila
fánky od Kvetky Holomúckej.
Srdečne
blahoželáme všetkým
gazdinkám.
Medzitým
sme
tancovali, predstavil sa spevokol Úsmev so
scénkou ,,Čerti v pekle“. Vylosovaním tomboly sa zábava ešte nekončila, ale stupňovala sa.
Po tombole sa už chystalo ,,pochovanie basy“,
ktorú 40 dní neuvidíme ani nezačujeme, pretože nasleduje pôst a po ňom Veľká noc.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa
akoukoľvek pomocou podieľali na prípravách
a priebehu celej akcie..ďalej sa chcem poďakovať všetkým sponzorom...Ing. Jozef Ligač,

Ing. Marek Illéš, Ing. Martin Menky, Pavel
Bosák, Klaudia Bosáková, Ing. Pavol Lehoťák,
Ing. Adriana Oravcová, Beáta Kĺbiková, Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor, spevokol Úsmev
a Nádej, Mgr. Božena Kurucová, Divadelný
súbor Família, Monika Tasáryová, Danka
Schneiderová, súkromný darca, Stavebná fi rma-klampiarstvo Kováč-Lušňák, za hodnotné
ceny aj v mene výhercov, ktorí sa potešili.

Fašiangy sa skončili, basa je pochovaná
stretneme sa o rok priatelia.
-IB-

Obecná zabíjačka
Už po druhýkrát sme mali možnosť
zúčastniť sa Obecnej zabíjačky. Tak ako
minulé roky jej organizátorom bol starosta
obce a poslanci Obecného zastupiteľstva.

Vôňa šišiek a fánok, zabíjačky, veselá zábava to je znakom fašiangov. Tento rok sme
oslávili fašiangy 10. februára. Už od 15,00 hod.
prinášali gazdinky svoje napečené dobroty
a odovzdávali ich Veronike, členke kultúrnej
komisie, aby ich zapísala.., ľudia sa schádzali v
očakávaní dobrej fašiangovej zábavy.
O tú sa nám
postarali spevokoly
obce Nádej a Úsmev
ale aj DJ Roman Hulan. Moderátorkou
celého
popoludnia
bola Katka Bielická.
O občerstvenie
za barovým pultom
sa postarali Andrej Bučko s Petrom Habom.
Kvetinky zas o prísun pitného režimu hostí a
všetko klapalo ako hodinky. Úsmevné scénky,
8

V súťaži o najlepšiu šišku:
Alenka Kováčová
Kvetka Holomúcka
Gabika Lieskovská

Príjemné, aj keď nie celkom zimné počasie,
dotváralo atmosféru tohto podujatia. Každý
kto sa v sobotu 3. februára 2018 unúval prísť
na nádvorie obecného úradu iste neoľutoval.
Tlačenka, jaternice, klobásky, slanina, oškvarky a kapustnica, to sú zabíjačkové špeciality,
ktoré mohol každý ochutnať, ale aj nakúpiť.
Varené vínko, stretnutia so starými priateľmi
a dobrá nálada boli bonusmi tohto dňa.
V kultúrnom programe sa predstavili
miestne spevácke skupiny Nádej a Úsmev.
Hosťom programu boli Podzoborskí heligón-

kári, ktorí zabávali prítomných až do neskorých večerných hodín.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
prípravách a realizácii tohto podujatia, ale
aj všetkým tým, ktorí sa podujatia zúčastnili.
Verím, že dobré „chýry“ prilákajú o rok aj tých,
ktorí tento rok nestihli alebo nemohli prísť.
-IB-

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:

Jasmína Holecová

Jakub Tatár
Karin Adamusová
Matej Koprda
Ján Jozef Lipták
Lea Krjaková
Jonáš Demeter

Opustili nás:
Stanislav Slíž
vo veku 70 rokov
Filoména Paulíková
vo veku 88 rokov

Dezider Holec
vo veku 93 rokov
Eduard Kováč
vo veku 72 rokov
Oto Habdák
vo veku 61 rokov
Jolana Hrnková
vo veku 86 rokov
9
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Zo života ZO ZZP

Fašiangy
Po Troch kráľoch prišlo obdobie zábavy,
plesov, radosti a karnevalov. Jedným slovom:
fašiangy. Je to obdobie od Troch kráľov po
Popolcovú stredu, ktorá sa ľudovo nazýva aj
škaredá. Konajú sa zabíjačky, jarmoky, pečú
sa šišky, fánky a iné dobroty. Aj my v klube ZO
ZZP sme si usporiadali fašiangové posedenie
plné dobrej nálady, piesní, vtipov a nechýbala
ani scénka z jarmoku.
Členovia si priniesli batôžky plné dobrôt.
Podávala sa káva, čaj a Irenka Kubáňová, Lydka Zaťková a Ľudka Cintulová napiekli šišky
a fánky. K občerstveniu sponzorsky prispel
starosta obce Ing. Jozef Ligač a k výzdobe
miestnosti Ing. Adriana Oravcová s manželom. Ďakujeme.

určených pre dospelých a premietali sa v areáli Kaštieľa v Cabaji. Pre deti boli pripravené
dva fi lmy a k nim aj športové popoludnie, kvôli
skoršiemu premietaniu sa však museli konať v
KD Čápor. Tento rok máme za sebou tiež jedno
dospelácke zimné premietanie v KD Čápor.
V roku 2018 plánujeme samozrejme pokračovať. Vybavenie už máme, potrebujeme
už len fi lmuchtivých divákov :)

Výbor ZO ZZP

Rok v znamení
úspešných projektov
OO - OO Cabaj-Čápor
Rok 2017 bol pre občianske združenie veľmi úspešný, začalo sa to nenápadnou výzvou
na zamestnanecký grant vo VÚB banke.

Vyskúšame, uvidíme. Od začiatku realizácie nápadu Letného kina sme mali problém s
technickým (projektor, reproduktory, mixážny pult) a materiálnym (pivné sety na sedenie)
zabezpečením. Tak sme si povedali, že skúsime požiadať práve na to, 1470€. A? Skúsili
sme. A? Podarilo sa ☺ Tak sa začal kolotoč s
nakupovaním všetkého potrebného. S vyberaním fi lmov a dátumov premietania. Počas leta
sa premietalo celkovo 7-krát. Päť fi lmov bolo
10

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE

V apríli sme vyhlásili druhý ročník súťaže
o najkrajšiu záhradku. Tento rok bol v počte
prihlásených súťažiacich úspešnejší. Vyhodnotenie sa konalo na Štrúdľa cupe prostredníctvom hlasovania návštevníkov. Výhercovia
si odniesli motivačné ceny. Preto dúfame, že
tento rok sa vás prihlási omnoho viac. Veľmi
nás potešia aj fotografie úžitkových záhrad,
prípadne záhrad pred a po úprave.

Avšak ešte skôr ako sa Letné kino vôbec
začalo, prišli ďalšie dobré správy v podobe
dvoch úspešných projektov z NSK. Projekt Deti
v pohybe, v ktorom sme dostali 1300€ a použili
sme ich na fi nancovanie účinkujúcich na osláv
Medzinárodného dňa detí. Na skákacie hrady,
ozvučenie a tanečný program Miroslava „Bruise“ Žilku z Old school brothers.

Ďalších 800€, ktoré nám boli pridelené na
projekt Tvorivé dielne sme použili na materiál, z ktorého deti počas celého roka vytvárali
malé umelecké dielka na akciách jarné, letné,
jesenné, a zimné tvorivé dielne. K tomu sme
si vždy prizvali nejaké to divadlo. Divadielko
Svetielko a Divadlo Jaja, ktoré robili deťom
výbornú zábavu.

V predvianočnom období sme sa rozhodli
potešiť aj dospelých, teda vlastné dospelé obyvateľky. Pripravili sme workshop Maľovanie
na hodváb. Zúčastnilo sa ho 15 šikovných
žienok, ktoré počas zimného popoludnia vytvorili nádherné originálne farebné šatky. V
podobných kreatívnych aktivitách pre dospelých plánujeme pokračovať aj v tomto roku.
Rok 2018 sa
nám už však pekne
rozbehol a my tiež.
Na konte máme už
4 podané projekty,
ktoré budú, dúfam,
rovnako úspešné
ako tie minuloročné. A to rok ešte
neskončil :)

Popritom sme mali prsty aj vo vysádzaní
gaštanov a osádzaní lavičiek pred bytovkou v
Čápore. Rozšírili sme tak zelenú zónu medzi
22 bytovým domom a areálom Základnej
školy Jána Domastu v časti Čápor. Tu nás zase
podporil Nitriansky samosprávny kraj sumou
2009€.
S prichádzajúcou jeseňou sme vám ponúkli cvičenie jogy. Cvičí sa každý utorok o 17:30
hod. v Kultúrnom dome Čápor. Kto má záujem o cvičenie môže sa k nám pripojiť.

Dúfame,
že
ste aspoň niečo z
týchto našich snáh
o lepšiu obec zaevidovali. A ak by ste mali záujem byť nápomocný aj vy, prípadne mali ďalšie
zaujímavé nápady, určite nás oslovte.
Nájdete nás na FB:
OO-OO Cabaj-Čápor, Leté kino Cabaj-Čápor,
Detský kútik Žabky alebo Joga Cabaj-Čápor.
Tešíme sa na spoluprácu!

Mgr. Valéria Kompasová
Predseda OZ OO-OO
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ČO NOVÉHO v ZŠ CABAJ a MŠ CABAJ?

ČO NOVÉHO v ZŠ CABAJ a MŠ CABAJ?
od talianskeho autora Carla Collodiho nás
previedli herci v sále Domu Matice slovenskej.
Deti spolu s Pinocchiom prežívali veselé aj
smutné situácie, ktoré musel prekonať, aby sa
stal človekom. Ako to už v rozprávkach býva,
aj v tejto sa všetko dobre skončilo. Pinocchiovi
sa nakoniec podarilo stať človekom a mohol
sa vrátiť k svojmu ockovi Geppetovi, ktorý ho
zostrojil.

Zo života
ZŠ Cabaj
Po vianočných prázdninách sme sa oddýchnutí a plní elánu vrátili do školských
lavíc. Vedeli sme, že bude treba zamakať
na výsledných známkach na polročných
výpisoch. Toto obdobie sme však úspešne
zvládli.
Mesiac január nás potešil aj výsledkami
vedomostnej súťaže Všetkovedko, do ktorej
sa zapojilo vyše dvadsaťtisíc detí z celého
Slovenska. Medzi 30% najbystrejších sa prebojovali aj naši žiaci. Z najlepšieho umiestnenia
sa tešil Adamko Šíp zo 4. B triedy, ktorý sa
umiestnil na krásnom 20. mieste a získal titul Všetkovedko a Všetkovedko školy. Titulu
Všetkovedko sa teší aj Sabínka Štanková zo 4.
B triedy, ktorá sa takisto zaradila medzi 30%
najúspešnejších riešiteľov. Titul Všetkovedkov
učeň potešil ostatných súťažiacich, ktorými
boli Andrejko Baranski, Dávidko Hurťák,
Lucka Katrenčíková, Branko Matys, Majka
Mráziková, Leonitka Pristachová z 2. ročníka, Viktória Vivien Ivanovičová, Tamarka Savičová, Janko Blaškovič z 3. ročníka, Nikolka
Hanzelová zo 4.A a Saška Majerská, Nicolasko
Moravčík, Paulínka Vnuková zo 4. B triedy.
Čerstvo napadaný prvý, a aj posledný,
januárový sneh žiaci v školskom klube hneď
využili na súťaž v stavaní čo najkrajších snehuliakov. Vyhrali všetci, veď radosť zo stavania snehuliakov a radosť zo snehu učarovala
všetkým.
Tretí januárový týždeň sa niesol v znamení zdravého životného štýlu. Na hodinách pr12

vouky a prírodovedy si žiaci spolu s pani učiteľkami porozprávali o tom, čo im dopomôže
k pevnému zdraviu, k starostlivosti o ich telo
aj ducha a ku správnemu a aktívnemu využitiu voľného času. Hodiny telesnej výchovy
obohatili o zaujímavé športové súťaže a hry,
ktoré môžu využiť aj pri hrách s kamarátmi
na čerstvom vzduchu. K zdravému životnému
štýlu patrí aj zdravá strava, ovocie a zelenina,
na tej si žiaci pochutnali na triednických hodinách.

masiek a odovzdanie krásnych cien. No aby
nebol nikto smutný, sladkou čokoládkou
boli odmenené všetky masky. Karneval sme
ukončili tak ako sa patrí - veselou diskotékou.
Vyskákali a vytancovali sme sa do sýtosti a
takto dobre naladení sme si užili aj polročné
prázdniny.
Nastal čas upustiť od zábavy a znovu sa
ponoriť do víru všedných povinností. Deviatakov v najbližších dňoch čaká Testovanie 9, na
ktoré sa svedomito pripravujú. V apríli sa tešíme na budúcich malých prváčikov, ktorých
radi privítame na zápise. Nielen o ňom, ale aj
o ostatných aktivitách školy budeme verejnosť
informovať prostredníctvom našej web stránky https://zscabaj.edupage.org/?.

Kolektív ZŠ Cabaj

Tak, ako sme veselo ukončili prvý polrok,
tak veselo sme vykročili aj do prvého dňa
druhého polroka februárový deň zaplnili
chodby našej školy prekrásne karnevalové
masky. Stretli sme tu čarodejníkov, princezničky, rôzne kvietky, dokonca aj v črepníkoch, indiánov, zvieratká, včielky, šmolkov,
kovbojov, motýle, farmárov, bojovníkov, lego
panáčikov, netradičné škatuľové masky; na
druhom stupni ste mohli stretnúť červené
krvinky, hranolčeky od Mc Donald´s, bábiku
na kľúčik či muffin. Po úvodnej promenáde a
spoločných tancoch tried sa masky zabávali
pri plnení rôznych športových disciplín, ktoré
pre nich pripravili panie učiteľky. Po splnení
všetkých aktivít nasledovalo vyhodnotenie

Vianočné
potešenie

Síce nie na Vianoce, ale predsa sme sa aj
my v MŠ Cabaj dočkali velikánskej darčekovej
nádielky. Stavebnice, bábiky, kočíky, puzzle,
knižky... tešiť sa z nich budeme dlhé mesiace.

Karne
evalová
paráda
Veľa zábavy, smiechu, tanca, dobre jedlo
a pitie, všade balóniky, ozdobné reťaze. Zrazu

Dňa 26. januára sa na pôde Matice slovenskej konalo okresné kolo súťaže v prednese
slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Našu
školu reprezentovala v II. kategórii Tamarka
Benčíková zo 4. A triedy a v III. kategórii Alexandra Hollá zo 7. triedy. Recitátorky súťažili
v silnej konkurencii a nás veľmi potešilo, že
Tamarka získala pre našu školu vo svojej kategórii krásne 2. miesto.
Prvý polrok sme ukončili návštevou Nového divadla v Nitre. Rozprávkou Pinocchio
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ČO NOVÉHO v ZŠ ČÁPOR?

by asi s chuťou súťažili doteraz? .
Bližšie informácie o dianí na škole nájdete
na našej webovej stránke www.zscapor.sk
sme sa premenili na princezné, kovbojov, čertov, motýlikov, akčných hrdinov a všakovaké
iné rozprávkové bytosti od výmyslu sveta.
Takto to u nás vyzeralo 7. februára. Oslávili

sme čas fašiangov, tak ako sa patrí: radosťou
a hojnosťou.

Jana Francová

ČO NOVÉHO v ZŠ ČÁPOR?

Fašiangy v ZŠ
Jána Domastu
Cabaj-Čápor
Prvý februárový deň sa v našej škole
niesol v znamení hudby, smiechu a šťastných detských tvárí. Konal sa totiž karneval, na ktorý sa všetci žiaci veľmi tešili, a
ktorý si do sýtosti užili.
Starší žiaci sa určite nenahnevajú, keď
skonštatujeme, že na karneval sa najviac tešili naši najmenší - prváčikovia. Bol to predsa
ich prvý karneval v škole, a preto sa naň aj
patrične pripravili. Avšak nielen prváci, ale aj
ostatní žiaci si doma naozaj zodpovedne vyrobili karnevalové masky, ktorými bezpochyby
zaujali svojich spolužiakov a pani učiteľky.
Po 2. vyučovacej hodine bola budova školy
plná tých najrôznejších postáv a postavičiek,
no a veru, spoznať identitu niektorých z nich
nebolo vôbec jednoduché!
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Po tom, čo nás organizátori karnevalu naši deviataci, privítali a popriali nám dobrú
zábavu nasledovala promenáda. Predstavili
sa nám masky z každej triedy a my sme
pomaličky zisťovali, ktorý žiak sa skrýva pod
ktorou maskou. Deti (u menších i mamičky a
oteckovia) boli aj tento rok veľmi kreatívni. Na
maškarnom plese sa stretli viaceré princezné,
ktoré si svojou krásou navzájom konkurovali.
Nechýbali ani bosorky, čarodejnice či čertice.
Chlapci sa s radosťou prezliekli za futbalistov,
hokejistov a iných športovcov. Na promenáde
sa objavil aj Superman so Spidermanom,
najnovší model telefónu Iphone, či viacerí
YouTuberi a Influenceri, ktorí sú momentálne
veľmi in.
Každý, kto prišiel na karneval v maske
bol odmenený sladkou dobrotou a najlepšia
maska z každej triedy dostala špeciálnu odmenu. Po vyhodnotení nasledovala diskotéka,
kde sa všetci z chuti zabavili a zatancovali si.
O príjemnú karnevalovú atmosféru sa postarala výborná hudba a najmä super program.
Najväčší úspech mali bezpochyby súťaže,
ktoré žiakov vtiahli do všakovakých hier. No a
nebyť blížiacich sa polročných prázdnin, žiaci

Mgr. Andrea Ivančíková

Poukážte 2% z Vašich
daní za rok 2017 opäť
na dobrú vec!
Opäť je tu obdobie daňových priznaní.
Obraciam sa na Vás s prosbou o podporu
našej školy. Máte jedinečnú možnosť pomôcť
týmito prostriedkami adresne Vašim deťom.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste
inak odviedli anonymne štátu. Vaše 2% pre
nás znamenajú prejavenie dôvery, dávajú nám
možnosť rozvíjať rôzne aktivity pre žiakov a

zlepšovať podmienky v škole. Iba vďaka Vám,
za peniaze ktoré sme takto získali v minulom
roku sme fi nancovali cestovné náklady na
exkurzie a postupové súťaže žiakov, zveľadili
interiér a exteriér školy. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% v prospech detí.
Tlačivo dostanete po Vašich deťoch, môžete si ho vyzdvihnúť i v škole, kde ho následne aj
odovzdáte.
Naše údaje:
Združenie rodičov pri ZŠ Jána Domastu
Čápor, Cabaj – Čápor 1085,
951 17 Cabaj – Čápor
IČO: 42212022
č.účtu: SK 38 7500 0000 0040 1882 3919
ĎAKUJEME.

Mgr. Martina Pápayová
predseda OZ rodičov pri
ZŠ Jána Domastu Čápor
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Novoročný
futbalový turnaj
ZŠ Jána Domastu
Cabaj-Čápor
Občianske združenie rodičov pri ZŠ
Jána Domastu v Čápore zorganizovalo dňa
6. 1. 2018 už 3. ročník novoročného futbalového turnaja ZŠ Jána Domastu Cabaj- Čápor, ktorý sa odohrával na multifunkčnom
ihrisku pri ZŠ v Čápore.
Záujem o turnaj bol veľmi veľký, dokonca
sme nemohli z organizačných a kapacitných
dôvodov prijať všetky družstvá, ktoré sa
prihlásili. Napokon si svoje sily na umelom
trávniku zmeralo 14 mužstiev: Mladé pušky,
Chatári, Heavn pub, Inter team, Bytovkári, Palovčík team, Pod lipami, Legendy, Self made,
A-Mužstvo, Desky, Arsenal, FC Kalvária, STK.
Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín tak,
aby si zahral každý s každým. Nedali sa zahanbiť ani nováčikovia FC Kalvária, ktorí sa
predviedli ako rovnocenný súper. Jednotlivé
tímy sa pred turnajom poctivo pripravovali
a pravidelne trénovali, aby na turnaji podali
čo najlepšie výkony. Bolo veľkým zážitkom
sledovať ich húževnatosť, zanietenie a zápal
pre hru.

Prvenstvo si vybojovalo družstvo Chatári,
hneď za nimi sa na druhom mieste umiestnili
Mladé pušky a tretie miesto získali Legendy.
Trofej najlepšieho hráča získala Rebeka Holá.
Najsympatickejším tímom sa stalo družstvo
FC Kalvária.
Zápasy so sebou priniesli výbornú atmosféru, tak na strane jednotlivých hráčov, ako
aj ich fanúšikov a všetkých návštevníkov. Z
16

V modrých dresoch: G. Korgo, G. Nemček, M. Valovič, J. Polakovič, V. Bašťovanský, R. Bajan,
M. Pútnik, Š. Ondrisek, V. Pokorný, M. Chňapek, P. Švelan, P. Ligač, Š. Bíro, D. Ondrisek, O.
Páleník, R. Danko, M. Kováč.

Stolnotenisový klub

Cabaj-Čápor

pohľadu organizátora musím uznať, že tretí
ročník tohto futbalového turnaja sa nadmieru
vydaril. Je vidieť, že každým ročníkom turnaj
naberá na svojej kvalite, čo nás nesmierne teší.
Poslední hostia odchádzali o 21.30 hod. a tešili sa už na budúci ročník.
Touto cestou chcem úprimne poďakovať
všetkým rodičom a pomocníkom, ktorí sa
podieľali na technickej i organizačnej príprave realizácii turnaja, ako aj sponzorom, ktorí
venovali hodnotné a pekné ceny.
Tešíme sa na ďalší ročník a dúfame, že
účasť družstiev, divákov a návštevníkov, bude
aspoň taká veľká ako bola v tomto ročníku.

Ing. Pavol Lehoťák

Vážení športoví priaznivci stolného tenisu, chceli by sme sa vám pripomenúť v novom
roku 2018. Skôr ako začneme informáciou o
novej sezóne zhodnotíme predošlú sezónu.
Ako nováčik A. mužstvo hralo 6. ligu.
Sezóna bola veľmi ťažká, ale chalani bojovali
srdcom každý zápas. Niektoré zápasy dopadli
veľmi tesne, rozhodla skúsenosť našich súperov a niekedy chýbalo aj športové šťastie.
V poslednom kole sa rozhodlo o zostupujúcom, a to vyšlo práve na nás. Boli sme sklamaní, ale aj poučení. Získali sme veľa skúseností,
ktoré zúročíme v budúcich ročníkoch. Naše B.
mužstvo v 7. lige ako nováčik obsadilo pekné
5. miesto. V mužstve boli postupne začlenená
naša talentovaná mládež plus hráči, ktorí dostávali menej príležitostí v A. mužstve. A čo sa
udialo a udeje v novej sezóne 2018? Reorganizáciou súťaže v stolnom tenise v Nitrianskom
kraji sme boli zaradení do 8. ligy. V tejto lige
hrajú obe naše mužstvá A. aj B. Áčko si počína
veľmi dobre, momentálne sú na postupujúcom 1. mieste, béčko bojuje o druhé miesto.
Informácia pre vás: z našej ligy postupujú dve
mužstvá. Sme radi, že stolný tenis v našej obci
len napreduje. Pre veľký záujem vedenie klubu
zvažuje prihlásiť do nového súťažného ročníka aj C. mužstvo.

V našom stolnotenisovom klube sa uskutočnil 3. ročník turnaja registrovaných hráčov
Cabaja-Čápora. Zúčastnilo sa ho 7 hráčov.
Kvalita a hodnotenie turnaja boli väčšie ako
naše očakávania.
1. miesto Michal Pútnik
2. miesto Štefan Ondrisek
3. miesto Pavol Švelan.
Víťazom štvorhry:
Michal Pútnik a Martin Bašťovanský
Vedenie klubu ďakuje sponzorom:
Energonet Nitra, s.r.o. v zastúpení J. Korgo,
Divadelný súbor Família v zastúpení I. Ballayovej, Felbermayr pobočka Bratislava v zastúpeni G. Korgo, Formedia Nitra v zastúpení G.
Korgo, Š. Polakovičovej. Nesmieme zabudnúť
na podpredsedu klubu P. Švelana, ktorí navaril výbornú kapustnicu a veľká vďaka patrí aj
G.Korgovi, V. Pokornému, P. Ligačovej.
Chceme Vás pozvať 10. 3. 2018 na stolnotenisový turnaj pre deti a dospelých, ktorí sa
uskutoční v našej obci. Viac info na plagátoch.
Všetci ste srdečne vítaní.
Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor želá
všetko dobré do nového roku 2018.
S pozdravom predseda klubu

Štefan Ondrisek.
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Mladí
Cabajsko-Čáporskí
zápasníci opäť na
žinenkách
Po krátkej zimnej prestávke sa opäť
rozbehli aj súťaže zápasníckeho súťažného
kalendára v roku 2018. Jedným z prvých
podujatí v zápasení voľným štýlom v tomto roku bolo 1. kolo „Krajskej žiackej ligy
– západ“, ktoré sa uskutočnilo 3. 2. 2018 v
Trenčíne.

Mladí zápasníci z Cabaja-Čápora
na 1. kole „Krajskej žiackej ligy - západ“
(zľava Andrej Domasta, Andrej Mikuš,
Marián Olšák).
Na turnaji sa predstavilo celkovo 151
mladých zápasníkov z 12 oddielov. Vo farbách
Zápasníckeho oddielu TJ AC Nitra sa na tomto
podujatí zúčastnili aj traja malí zápasníci zo
Školského športového strediska pri ZŠ v Cabaji. Všetci traja súťažili v kategórii Prípravka
A (ročníky 2009, 2010, 2011). Najviac sa už
tradične darilo Andrejovi Domastovi (2009),
ktorý v hmot. kategórii do 33 kg získal veľmi
pekné druhé miesto. Pódiové umiestnenie
pridal aj Marián Olšák (2009), keď sa v hmotnostnej kat. do 30 kg umiestnil na 3. mieste.
Najmladší z nich, Andrej Mikuš (2011), sa tentoraz umiestnil mimo bodovaných priečok na
8. mieste. Je potešiteľné, že aj mladí zápasníci
z našej obce prispeli k získaniu piateho miesta
v súťaži družstiev po 1. kole „Krajskej žiackej
ligy – západ“ pre ZO TJ AC Nitra.
Veríme, že v nasledujúcich kolách sa
predstavia aj ďalší nádejní zápasníci z Cabaja-Čápora a prispejú k dosiahnutiu ešte lepších
výsledkov.
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Prídi medzi nás a posilni telo i ducha!
Tréningy sú dvakrát do týždňa v telocvični
ZŠ Cabaj - v utorok o 16.00 hod. a v piatok o
15.00 hod. Kontakt na trénera Michala Nováka
– 0918 224 810.

Zimná príprava
v znamení skvelých
výsledkov
Naši mladí futbalisti nezaháľali ani
počas zimnej prípravy, ktorá začala už v
decembri sústredením žiakov a dorastu
v Radave (o sústredení ste si mohli prečítať
v predchádzajúcom čísle Obecných novín). Zúčastnili sa na viacerých halových
turnajoch, na ktorých dosiahli vynikajúce
výsledky.
Ešte v decembri 23. 12. 2017, sa v Mestskej
športovej hale v Nitre uskutočnil turnaj troch
vekových kategórií – U9 (mladšia prípravka),
U11 (staršia prípravka) a U19 (dorast), ktorý
usporiadal FK Janíkovce pod názvom FK Janíkovce CUP. Futbalový klub FC Cabaj-Čápor
nominoval mužstvá do všetkých troch kategórií. Spomedzi troch zúčastnených mužstiev sa
najviac darilo mužstvu U11. Chlapci v zostave
- Jakub Kompas, Šimon Polakovič, Peter Kováč, Dominik Vilhem, Samuel Pápay, Martin
Ďurica, Adam Benčík, Lukáš Cintula a Marek
Kubáň – si poradilo so všetkými súpermi (FK
Janíkovce, FK Výčapy Opatovce, FK Veľký
Cetín a FK Kolíňany) a bez straty bodu s prehľadom na turnaji zvíťazilo. Ďalším dvom Cabajsko-Čáporským mužstvám nevyšiel turnaj
podľa ich predstáv a po viacerých prehrách
nezískali pódiové umiestnenia.
Po novom roku 14. 1. 2018 sa opäť v Nitrianskej mestskej športovej hale uskutočnila
kvalifi kácia na turnaj PP Invest Cup v kategórii U19, ktorý je najväčším halovým dorasteneckým turnajom na Slovensku. V kvalifi kačnej skupine si naši dorastenci postupne poradili s T. Mlyňanmi, D. Krškanmi, Tekovskými
Nemcami a Machulincami. Bez straty bodu
(so skóre 15:3) ovládli kvalifi káciu a postúpili
do hlavného turnaja PP Invest Cup.
V hlavnom turnaji PP Invest Cup, ktorý
sa uskutočnil 21. 1. 2018, sa chlapci stretli s
mužstvami Ivanky pri Nitre, Nových Sadov
a Janíkoviec, pričom po dvoch remízach
a jednej výhre sa im po prvýkrát v histórii

turnaja podarilo postúpiť do štvrťfi nále. Vo
štvrťfinále sa stretli so štvrtoligovými Nevidzanmi, s ktorými utrpeli vôbec prvú prehru
v turnaji. Táto prehra však chlapcov mrzieť
nemusí, pretože mužstvo Nevidzian sa stalo
celkovým víťazom turnaja. Navyše brankár
nášho mužstva, Marek Holec, bol vyhlásený sa
najlepšieho brankára All Stars tímu turnaja.
O tento vynikajúci výsledok Cabajsko-Čáporského dorastenenckého futbalu sa zaslúžili hráči – Marek Holec, Marek Holý, Kristián
Šima, Adam Lauko, Jakub Žember, Tadeáš
Vontorčík, Ľuboš Blaškovič, Martin Demeš,
Marek Oravec, Aleš Čanaky, Daniel Mikuš,
Matej Kováč, Tomáš Cintula, Lukáš Arpáš a
Samuel Kolečáni.

Azda najväčším úspechom Cabajsko-Čáporského mládežníckeho futbalu v tomto
prípravnom období bolo víťazstvo mužstva
mladšej prípravky U8 (ročník 2010 a mladší) na turnaji, ktorý sa uskutočnil 4. 2. 2018
v Leviciach. Na turnaji sa zúčastnili, okrem
nášho mužstva, aj prvoligové a druholigové
mužstvá FK Slovan Levice, MFK Zvolen, FK

Pohronie Žiar nad Hronom, FC Slovan Galanta, FC DAC Dunajská Streda a FC VION Zlaté
Moravce. Chlapci prešli turnajom bez straty
bodu, pričom zvíťazili v skupine nad FC VION
Zlaté Moravce 7:2 a nad FK Slovan Levice 5:3,
v semifinále nad FC DAC Dunajská Streda 5:2
a vo fi nále nad FC Slovan Galanta 5:2. Navyše,
Lukáš Cintula bol s trinástimi gólmi, najlepším strelcom turnaja. Mužstvo nastúpilo v
zostave: Dávid Lauko, Branko Matys, Dávid
Hurťák, Samuel Datja, Kevin Pavlík, Tadeáš
Šveda, Lukáš Cintula, Matej Hurťák, Tomáš
Orlíček.
Za všetky uvedené úspechy je potrebné
poďakovať predovšetkým našim futbalovým
nádejam vo všetkých vekových kategóriách,
ktorých záujem o futbal je zárukou jeho
ďalšieho rozvoja v našej obci. Dosiahnuté
výsledky tešia o to viac, že takmer všetci
mladí futbalisti pochádzajú z našej obce. To
je zároveň aj našou najväčšou nádejou do
budúcnosti. Vďaka však patrí aj realizačnému
tímu, bez podpory ktorého by tieto úspechy
nebolo možné dosiahnuť. Tu má najväčšiu
zásluhu tréner mládeže Roman Hromádka,
po vedením ktorého nastal nebývalý rozkvet
mládežníckeho futbalu v našej obci a Petr
Bosák, prezident FC, ktorý počas uplynulého
roka venoval mnoho úsilia pre vytvorenie čo
najlepších podmienok pre činnosť futbalového klubu. Poďakovať je tiež potrebné rodičom,
ktorí venovali svoj čas a finančné prostriedky
na podporu svojich detí a futbalového klubu.
Veríme, že dosiahnuté výsledky sú pre nich
radosťou a potešením. V neposlednom rade
ďakujeme za podporu aj predstaviteľom našej
obce a veríme, že ich o zmysluplnosti podpory futbalu v našej obci budeme môcť presvedčiť ešte mnohými podobnými úspechmi.
-RM19

Športová dráha
s oddychovou zónou
Združenie rodičov ZŠ Cabaj-Čápor, časť
Cabaj sa v tomto školskom roku rozhodlo realizovať projekt športovej dráhy s hravými a
edukatívnymi prvkami pre malých aj veľkých
žiakov. Súčasťou ihriska budú aj športové prvky - bradlá, hrazda a crossfit rebriny.

Celkový vzhľad a atmosféru oddychovej
zóny doplnia lavičky, kde sa združenie uchádza o finančnú podporu Grantového programu Miestnej akčnej skupiny Cedron –Nitrava
a ktoré si následne plánujeme realizovať
svojpomocne.

Chcete sa stať súčasťou úspešného
projektu? Pridajte sa k nám..
Aj v roku 2018 máte možnosť rozhodnúť,
ako naložiť s oprávnením poukázať 2 % dane.
V príslušnom tlačive daňového priznania,
v časti poukázanie 2 % dane vypíšete všetky
potrebné údaje a vyčíslite sumu poukázanej
dane:
Obchodné meno (názov):
Združenie rodičov pri Základnej škole
Cabaj-Čápor, časť Cabaj
Právna forma:
Občianske združenie
IČO: 37960636
Sídlo:
Cabaj 197, 95117 Cabaj-Čápor
Ak si neviete poradiť s „toľkými“ tlačivami, stačí ak prinesiete potvrdenie od zamestnávateľa do riaditeľne ZŠ Cabaj a my všetko
vyplníme za Vás.
Pomôcť môžete aj materiálom na výrobu
lavičiek, či už drevom, nátermi alebo pri ich
výrobe a inštalácii.
Všetkým, ktorí sa rozhodnú prispieť, vopred veľmi pekne ďakujeme.

