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Editorial

Jar
Prichádza jedno z najkrajších ročných období jar. Každá jedna rastlinka, každý jeden tvor víta toto
obdobie po svojom. Rastlinky sa zabaľujú do najpestrejších farieb, koruny stromov obsýpajú kvety, vtáčiky
trilkujú a štebotajú svoje piesne.
Avšak ani my ľudia nezaostávame za vítaním jari.
Veľkonočné sviatky odštartovali jarné upratovanie,
nielen navonok v príbytkoch, ale i v srdciach.
Žijeme na dedine zväčša v rodinných domoch,
preto je pre väčšina ľudí samozrejmé, že s príchodom
jari súvisí i upratovanie okolo domov. Začíname
upratovať to, čo pani Zima schovávala pod snehovou
perinou. Ostrihať stromy, kríky, odstrániť nánosy z
predzáhradok, prvé kosenie trávy máme už za sebou.
Človek je tvor závistlivý, ak má sused, chcem aj ja;
čo som horší ako on? Takto uvažujeme o nákupe nových predmetov do domovov, na záhrady.
Buďme trochu ľudskejší, pomôžme si navzájom.
Nie preto, aby sme to mohli dať na sociálnu sieť –
„Aha, čo som urobil/a, obdivujte ma“, ale preto, že sme
ľudia a pomáhať je predsa ľudské. Susedka je staršia
pani, spýtam sa, či nepotrebuje priniesť niečo z lekárne, vedľa býva mladá mamička, ktorá by určite občas
potrebovala postrážiť ratolesť, aby mohla vybehnúť ku
kaderníčke. Tá susedka, či sused mi to vráti inak a ak
nie on: „Daruj a trikrát sa Ti vráti.“
Prichádza Deň Zeme, čas kedy sa organizujú rôzne upratovania v prírode, okolí obce, prípadne i priamo v obci, likvidovanie nelegálnych skládok. Každý
hundre, kto to tu len mohol dať. Niekedy i vieme, ale
tvárime sa, že sme nikoho nevideli, nič sme nepočuli.
Ako sa dotyční nezbedníci naučia, čo je správne? Musíme im to niekedy vykričať priamo do tváre: „Áno, Ty
si to bol.“ Bojíme sa reakcie nespratníkov, čo mi urobí,
ako sa zachová. Budeme sa báť niečo povedať pri
neprávosti? Dokedy... A necháme si skákať po hlave?
Rozhodne nie... Neprávosti a zlo sa začína vtedy, keď
sú slušní ľudia ticho.
Skúsme byť k sebe milší. Nie preto, že prichádza
jar, ale preto, že sme ľudia. Nebuďme ľahostajní k neprávosti, nespravodlivosti, povýšenectvu. Urobme
našu obec krajšou a lepšou.
-mg-

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania.

na rok 2018 zverejníme najneskôr do 30. apríla
2018, aby ste sa k nemu mohli vyjadriť aj Vy
občania.
Tak, ako po iné roky aj tento rok sme spolu
s poľovnými združeniami „Bagár“ a „Cedroň“
zorganizovali brigádu na likvidáciu čiernych
skládok v chotári obce. K brigádnikom sa
pridali miestne školy, ktorých žiaci vyzbierali
odpadky v širokom okolí našich škôl. Členovia
Jednoty dôchodcov Slovenska a Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých, brigádovali
tak, ako obvykle na miestnych cintorínoch a
členovia Futbalového zväzu FC Cabaj - Čápor
zrealizovali prípravné práce pre obnovu a zateplenie fasády budovy klubovne.

Jar nás určite všetkých
prekvapila svojím skorým
príchodom, ale aj nadpriemerne pekným a teplým
počasím, ktoré nám umožnilo vykonať jarné upratovanie, zahájiť záhradkárske práce, ale aj nás
prinútilo k tomu, aby sme
sa zamysleli nad tohtoročnými plánmi, rozvrhli si
sily, financie a aj čas, na ich realizáciu.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 26. marca 2018 schválilo záverečný účet
obce za rok 2017 a tak vyhodnotilo hospodárenie obce v minulom roku. Do príjmovej časti tohtoročného rozpočtu pribudlo 299 000
€, voľné finančné prostriedky, ktoré môžeme
v tomto roku použiť na realizáciu ďalších
projektov „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“.
Na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva chceme predložiť poslancom na
schválenie viac ako 20 zámerov. O tom, ktoré
a v akom poradí, sa budú realizovať môžu
poslanci OZ rozhodnúť už 14. mája 2018. K
zámerom, ktoré boli fi nančne zabezpečené
už pri schválení tohtoročného rozpočtu (v
decembri 2017) tak môžu pribudnúť ďalšie
projekty:
» 2. etapa „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Cabaj – Čápor“ pri, ktorej bude
na novo osvetlených viac ako 75% miestnych
komunikácií v centrálnej časti obce,
» rekonštrukcia a zateplenie fasády klubovne FC Cabaj - Čápor, na ktorú obec získala
fi nančné prostriedky (15 000,00 €) od Slovenského futbalového zväzu,
» rekonštrukcia elektrickej prípojky zariadenia školského stravovania pri ZŠ Cabaj,
ktorej realizácia umožní ukončiť obnovu
technologického vybavenia školskej kuchyne
začatú v minulom roku,
» úprava nádvoria Základnej školy Jána Domastu v Čápore,
» oplotenie areálu Základnej školy Jána Domastu v Čápore,
» oplotenie areálu Základnej školy časť Cabaj,
» 2. etapa rekonštrukcie miestneho rozhlasu
v časti Cabaj,
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INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Informácie zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce
Cabaj - Čápor
Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) rokovalo v období január až apríl 2018 - 2 krát;
12. februára a 26. marca; v riadnom termíne
podľa schváleného harmonogramu.

» stavebné práce na obnove priestorov registratúrneho strediska (archívu) Obecného
úradu,
» príprava projektových dokumentácií na
projekty, ktorých realizácia bude vyžadovať
stavebné povolenie (chodník Klzová – Domovina, sociálneho zariadenia na cintorínoch,
rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu
a snáď aj ďalšej obecnej bytovky).
Verím, že k týmto zámerom pribudnú
ďalšie, návrhy poslancov obecného zastupiteľstva. Upresnený zoznam projektov PHSR

Zasadnutie OZ 12. februára 2018:
OZ vzalo na vedomie žiadosť p. Zbyněka
Hrádela o schválenie zámeny pozemkov v kat.
území Cabaj; OZ poverilo starostu obce zabezpečením odstránenia chodníka z pozemkov p. Hrádela do 31. marca 2018; a zistením,
či na dotknutých pozemkoch p. Hrádela nie sú
uložené inžinierske siete,
OZ vzalo na vedomie žiadosť Monika o. z.
Družstevná 1518, 951 31 Močenok o dofi nancovanie Zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou pobytu,
OZ vzalo na vedomie žiadosť p. Ivana Zaujeca a manž. Adriany o odkúpenie obecného
pozemku; OZ poverilo starostu obce prípravou zámeru na odpredaj nehnuteľnosti
- pozemok parcela registra „C“ č. 157/4 o
výmere 108 m2, vedenej ako zastavaná plocha
a nádvorie, v kat. území Čápor 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,
OZ vzalo na vedomie žiadosť p. Jozefa Rusňáka o odkúpenie obecného pozemku; OZ
poverilo starostu obce prípravou zámeru na

Aj touto cestou, chcem všetkým zúčastneným úprimne a srdečne poďakovať. Spoločne
sme urobili kus dobre vykonanej práce. Určite
poteší konštatovanie, že odpadu na čiernych
skládkach je z roka na rok menej (aj keď sa
nám podarilo naplniť dva 35 kubíkové kontajneri). Tento dobrý pocit, však pokazí spoznanie, čo všetko sa v našom naozaj peknom
chotári (napriek všetkým opatreniam v oblasti
nakladania s odpadmi) nájde. Prosím, zvážte
sami...
S úctou Jozef Ligač
starosta obce
odpredaj nehnuteľnosti - pozemok parcela
registra „C“ č. 756/3 o výmere 16 m2 vedenej
ako zastavaná plocha a nádvorie, v kat. území Čápor 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,
OZ nevyhovelo žiadosti p. Romana Balážiho
o zaradenie parciel registra „E“ č. 1114 v kat.
území Čápor do Zmien a doplnkov Územného
plánu obce Cabaj - Čápor,
OZ vyhovelo žiadosti mesta Nitra o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa, navštevujúce záujmové vzdelávanie v centrách
voľného času, ktorých zriaďovateľom je mesto
Nitra; OZ poverilo starostu obce podpísaním
Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
z rozpočtu obce Cabaj-Čápor na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území
obce v centrách voľného času, ktorých zriaďovateľom je mesto Nitra, a to na I. polrok 2018,
v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie obce
Cabaj - Čápor číslo 6/2017 a podanej žiadosti
podľa písm. a) tohto uznesenia,
OZ vyhovelo žiadosti Združenia rodičov pri
ZŠ Cabaj - Čápor, časť Cabaj 197; OZ súhlasilo
so zámerom na výstavby ihriska a prvkov
drobnej architektúry v areáli Základnej školy
Cabaj - Čápor, časť Cabaj 197,
OZ vyhovelo žiadosti OZ Občania obci – obec
občanom o užívanie verejného priestranstva
za účelom výstavby detského ihriska – parcela č. 112/1 k .ú. Čápor,
OZ vzalo na vedomie žiadosť OZ Občania
obci – obec občanom o užívanie verejného
priestranstva za účelom umiestnenia betlehema a organizovania detských kultúrnych
vystúpení s vianočnou tematikou na námestí
Cabaj – parcela č. 666/41 k. ú. Cabaj,
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
OZ schválilo Zmluvu o dielo č. 1/2018 – rekonštrukcia priestorov sociálnych zariadení v
kultúrnom dome; OZ poverilo starostu obce
podpísaním Zmluvy o dielo č. 1/2018 – rekonštrukcia priestorov sociálnych zariadení v
kultúrnom dome,
OZ schválilo Zmluvu č. 2/2018 o výkone
autorského dozoru na stavbe Rekonštrukcia
verejného osvetlenia – 1. etapa; OZ poverilo
starostu obce podpísaním Zmluvy č. 2/2018 o
výkone autorského dozoru na stavbe Rekonštrukcia verejného osvetlenia – 1. etapa
OZ schválilo Zmluvu č. 3/2018 o výkone
stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia
verejného osvetlenia – 1. etapa; OZ poverilo
starostu obce podpísaním Zmluvy č. 3/2018 o
výkone stavebného dozoru na stavbe Rekonštrukcia verejného osvetlenia – 1. etapa,
OZ vyhlásilo ako zriaďovateľ Základnej školy
Cabaj – Čápor, časť Cabaj 197, výberové konanie na funkciu riaditeľa tejto základnej školy,
OZ schválilo uhrádzanie nákladov za energie
(plyn, elektrina) pri prevádzkovaní budovy
obce v správe Futbalového klubu FC Cabaj
– Čápor a budovy obce v správe Kolkárskeho
klubu Cabaj – Čápor, a to do konca roka 2018 s
účinnosťou od prijatia uznesenia,
OZ nevzalo na vedomie návrh poslanca OZ k
zmene Všeobecne záväzného nariadenia obce
Cabaj – Čápor č. 1/2017 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce,
OZ vzalo na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k úprave rozpočtu obce Cabaj
– Čápor na rok 2018; OZ schválilo Úpravu rozpočtu obce Cabaj – Čápor na rok 2018,
OZ vzalo na vedomie informácie starostu
obce; OZ poverilo starostu obce rokovaním
s Advokátskou kanceláriou AKMK, s. r. o. vo
veci zadania vypracovania právneho názoru
k možnostiam oddlženia obce v súvislosti s
finančnou korekciou k poskytnutej dotácii na
realizáciou projektu „Výstavba verejnej kanalizácie a ČOV Cabaj – Čápor“.
Zasadnutie OZ 26. marca 2018:
OZ vzalo na vedomie späť vzatie žiadateľom
Žiadosti Monika o. z. Družstevná 1518, 951 31
Močenok o dofi nancovanie Zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou pobytu zo dňa
18. 12. 2017, číslo spisu: 2017/01062, dňom 14.
marca 2018,
OZ vzalo na vedomie žiadosť p. Pavla Vykrenta o doplnenie verejného osvetlenia
– svetelných bodov na spoločnej uličke parc.
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č. 667 k. ú. Cabaj, zo dňa 16. februára 2018, zaevidovanú pod číslom spisu: OU-S2018/00320;
OZ poverilo starostu obce zapracovaním
osvetlenia na spoločnej uličke v kat. území
Cabaj, parc. č. 667 do projektu rekonštrukcie
verejného osvetlenia,
OZ vyhovelo žiadosti p. Márie Konečnej
o zabezpečenie sociálnej služby, zo dňa 7.
februára 2018, zaevidovanej pod číslom spisu:
OU-S2018/00286; OZ poverilo starostu obce
ďalším konaním vo veci žiadosti p. Márie Konečnej o zabezpečenie sociálnej služby; pričom schválenie s tým súvisiacej výšky finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi
sociálnych služieb si OZ vyhradilo,
OZ vyhovelo žiadosti p. Heleny Molnárovej,
o zabezpečenie sociálnej služby, zo dňa 7.
februára 2018, zaevidovanej pod číslom spisu:
OU-S2018/00287; OZ poverilo starostu obce
ďalším konaním vo veci žiadosti p. Heleny
Molnárovej o zabezpečenie sociálnej služby;
pričom schválenie s tým súvisiacej výšky
fi nančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb si OZ vyhradilo,
OZ vzalo na vedomie žiadosť Sociálneho centra sv. Jozefa, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka o
zahrnutie do Komunitného plánovania sociálnych služieb, zo dňa 13. februára 2018, zaevidovanú pod číslom spisu: OU-S2018/00304;
OZ poverilo starostu obce ďalším prípadným
konaním vo veci žiadosti Sociálneho centra
sv. Jozefa, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka o
zahrnutie do Komunitného plánovania sociálnych služieb; pričom prípadné schválenie
s tým súvisiacej výšky finančného príspevku
neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb si OZ vyhradilo,
OZ vzalo na vedomie žiadosť Občanov obecnej časti Nový Cabaj v zastúpení Ing. Milošom
Kováčom o výstavbu miestnej komunikácie
– prístupového chodníka, zo dňa 21. februára 2018, zaevidovanú pod číslom spisu:
OU-S2018/00341; OZ poverilo starostu obce
ďalším konaním vo veci žiadosti Občanov
obecnej časti Nový Cabaj v zastúpení Ing.
Milošom Kováčom o výstavbu miestnej komunikácie – prístupového chodníka,
OZ vyhovelo žiadosti p. Emila Žoldoša
o spevnenie povrchu prístupovej cesty k
rodinným domov za ZŠ Cabaj, zo dňa 26.
februára 2018, zaevidovanej pod číslom spisu:
OU-S2018/00347; OZ poverilo starostu obce
zabezpečením realizácie spevnenia povrchu
prístupovej cesty k rodinným domom za ZŠ
Cabaj v čo najkratšom čase,

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI
OZ vyhovelo žiadosti p. Gizely Pákozdyovej
o zabezpečenie sociálnej služby, zo dňa 2.
marca 2018, zaevidovanej pod číslom spisu:
OU-S2018/00372; OZ poverilo starostu obce
ďalším konaním vo veci žiadosti p. Gizely
Pákozdyovej o zabezpečenie sociálnej služby; pričom schválenie s tým súvisiacej výšky
finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb si OZ vyhradilo,
OZ vyhovelo žiadosti p. Ruženy Hudecovej
o zabezpečenie sociálnej služby, zo dňa 2.
marca 2018, zaevidovanej pod číslom spisu:
OU-S2018/00373; OZ poverilo starostu obce
ďalším konaním vo veci žiadosti p. Ruženy
Hudecovej o zabezpečenie sociálnej služby;
pričom schválenie s tým súvisiacej výšky
finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb si OZ vyhradilo,
OZ vyhovelo žiadosti p. Paulíny Čičovej o
zabezpečenie opatrovateľskej služby, zo dňa
9. marca 2018, zaevidovanej pod číslom spisu:
OU-S2018/00399; OZ poverilo starostu obce
ďalším konaním vo veci žiadosti p. Paulíny
Čičovej o zabezpečenie opatrovateľskej služby; pričom schválenie s tým súvisiacej výšky
finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb si OZ vyhradilo,
OZ vyhovelo žiadosti Monika o. z., Družstevná 1518, 951 31 Močenok, o poskytnutie
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby zo dňa 14. 3. 2018,
č. spisu: OÚ-S2018/00415, vo výške 8 230,00
€/rok 2018; OZ poverilo starostu obce ďalším
konaním vo veci žiadosti Monika o. z., Družstevná 1518, 951 31 Močenok, o poskytnutie
finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, zo dňa 14. 3. 2018, č.
spisu: OÚ-S2018/00415, vrátane uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby;
OZ vyhovelo žiadosti Monika o. z., Družstevná 1518, 951 31 Močenok, o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie opatrovateľskej služby od 1. 5. 2018 zo dňa 14. 3. 2018,
č. spisu: OÚ-S2018/00417, vo výške 1077,88 €/4
mesiace/ rok 2018; OZ poverilo starostu obce
ďalším konaním vo veci žiadosti Monika o. z.,
Družstevná 1518, 951 31 Močenok, o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie
opatrovateľskej služby od 1. 5. 2018, zo dňa
14. 3. 2018, č. spisu: OÚ-S2018/00417, vrátane
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku na zabezpečenie opatrovateľskej
služby,
OZ odložilo Zmluvu č.: O 2/2018 o zabezpe-

čení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri
ochrane osobných údajov,
OZ schválilo Zmluvu č. O 3/2018 o poskytovaní audítorských služieb uzavretú podľa §
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov,
OZ schválilo Zámer na prevod majetku obce
- nehnuteľnosti v kat. území Čápor, parcela
registra „C“ číslo 157/4 zastavaná plocha o
výmere 108 m2, pre Ivana Zaujeca a manž. Adrianu, 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,
OZ schválilo Zámer na prevod majetku obce
- nehnuteľnosti v kat. území Čápor, parcela
registra „C“ č. 756/3 o výmere 16 m2 vedenej
ako zastavaná plocha a nádvorie, pre Jozefa
Rusňáka 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,
OZ schválilo Zámer kultúrnych podujatí v
obci na rok 2018,
OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie
obce Cabaj – Čápor č. 1/2018 - Prevádzkový
poriadok pohrebiska obce Cabaj – Čápor,
časť Cabaj a pohrebiska Cabaj – Čápor, časť
Čápor,
OZ schválilo Zapojenie sa obce Cabaj – Čápor
do výzvy Ministerstva vnútra SR číslo I. PPZ
2018; OZ schválilo spolufinancovanie projektu „Osvetlenie priechodov pre chodcov v obci
Cabaj - Čápor“ vo výške 5% z celkových predpokladaných výdavkov na projekt v hodnote:
9 736,32 € s DPH, pričom spolufinancovanie
obce Cabaj - Čápor z vlastných zdrojov vo výške 5 % predstavuje 486,82 € s DPH a poskytnutá dotácia bude 9 249,50 €,
OZ schválilo celoročné hospodárenie obce
za rok 2017 bez výhrad; OZ vzalo na vedomie
Hodnotiacu správu za rok 2017; OZ vzalo na
vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok
2017,
OZ schválilo Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k úprave rozpočtu obce Cabaj – Čápor na
rok 2018; OZ schválilo Úpravu rozpočtu obce
Cabaj – Čápor na rok 2018,
OZ vzalo na vedomie informácie starostu
obce.

Ján Slíž
prednosta OcÚ
7

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Zo života ZO ZZP

Jarné zvyky
Začalo sa nové ročné obdobie - jar. Na
jar sa príroda oblieka do neopakovateľného
pôvabu.
Sú to obľúbené dni, ktoré majú medzi ľuďmi dlhú tradíciu. Jar bola symbolom počiatku
nového života, ale aj počiatku hospodárskeho roka. Príchod jari symbolizovala zeleň,
ktorú ľudia prinášali do svojich príbytkov.
Zabudnime na chvíľu na čas. Poskladajme
si obraz voľakedajšieho života ako mozaiku
zo spomienok staršej generácie. Každé ročné
obdobie má svoje čaro, krásne zvyky a tradície. Môžeme ich prirovnať k hlbokej studnici,
z ktorej môžeme nabrať vždy v pravý čas a vo
vhodnej chvíli. Vítanie jari pred Veľkou nocou
možno rozdeliť do troch nedieľ. Prvá sa nazývala smrtná. Išlo o rozlúčku so zimou. Symbolom tejto nedele bola Morena. Znázorňovala
starú babu, ktorú dievky nosili po dedine.
Druhá nedeľa sa volala kvetná. Jej symbolom
boli bahniatka a rozvetvená haluz s vajíčkami a pestrými stužkami. S takýmto ,,letom“
deti chodili po dedine, za koledovanie dostali
vajíčko, alebo peniaze. Tretia nedeľa, to už
boli vlastne sviatky jari - Veľká noc. Maľovali
sa vajíčka, na stôl sa robila výzdoba. Chlapci
plietli korbáče na polievačku a šibačku. Tieto
zvyky sme si pripomenuli i v našom klube.
Všetci sme si zaspomínali na zvyky keď sme
boli mladí a veselí sa bavili.
Zároveň ďakujeme Ing. Jozefovi Ligačovi
- starostovi obce za sponzorovanie podujatia
a rodine Zaťkovej za výrobu rekvizít.

MDŽ
Korunou tvorstva je človek!
No najdrahším drahokamom v nej je žena!
A tak sme si tento ,,drahokam“ uctili 8.
marca v kaštieli Cabaj na spoločenskom posedení. I keď sa v dnešných časoch MDŽ s takou
pompou ako kedysi neslávi, želáme všetkým
ženám všetko najlepšie, lebo si zaslúžia úctu
za výchovu v rodine, podieľaní sa na rozvoji
spoločnosti, za lásku a obetavosť. Dnes sa viac
pozornosti venuje sviatku ,,Dňa matiek“, ale
nie každej žene bolo dopriate byť matkou a
MDŽ vzdáva úctu všetkým ženám.
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Pre naše členky sme pripravili básne o
žene a súťaž ,,Moja mama varí rýchlejšie ako
tvoja“. Víťazky jednotlivých kôl boli odmenené cenami: plné vrece zemiakov, záchrana
kuchárky, pomocnica v kuchyni, romantická
večera pre dvoch, multifunkčný pomocník.
Po programe a súťažiach nasledovalo občerstvenie na ktorom sa sponzorsky podieľali
Ing. J. Ligač - starosta obce a Ing. A. Oravcová
– poslankyňa obce. Ďakujeme.

Hodnotili sme
Hoci práce v záhradkách volajú, nám to
nedalo a po roku sme sa opäť stretli, aby sme
zhodnotili činnosť našej organizácie. Zišlo
sa nás veľa až - 81 osôb. Zavítali medzi nás aj
hostia. Za KS ZZP Nitra: Ing. Ľ. Štefanková, D.
Bačinská, z obecného úradu pán starosta Ing.
J. Ligač, Ing. J. Slíž, Ing. A. Oravcová, zo zariadenia pre seniorov Cabaj-Pereš Bc. P. Šuvada,
p. Lenčéšová a zo ZO ZZP Veľká Dolina p. J.
Tóthová a I. Andrisová.
Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny
program a občerstvenie, na ktorom sa sponzorsky podieľali: Ing. J. Ligač – starosta obce,
Ing. A. Oravcová – podnikateľka a poslankyňa
OcÚ a manželia Anton a Libuša Kolenčíkoví,
za čo im srdečne ďakujeme.

Výbor ZO ZZP

Dobrovoľné
darcovstvo krvi
Slovenský Červený kríž sa radí medzi národné spoločnosti, ktoré si zodpovedne plnia
povinnosti, vyplývajúce z medzinárodného
humanitárneho práva chrániaceho život a
ľudskosť. Svoju činnosť riadi a rozvíja na základe siedmych Základných princípov Hnutia
Červeného kríža a Červeného polmesiaca,
ktorými sú:

Humanita
Nestrannosť
Neutralita
Nezávislosť
Dobrovoľnosť
Jednota
Svetovosť

Náš Miestny spolok Slovenského Červeného kríža okrem iných činností má vo svojom
pláne práce zakotvené organizovanie spoločných dobrovoľných odberov krvi, získavanie
prvodarcov a dobrovoľných bezpríspevkových
darcov krvi. Tejto aktivite venujeme mimoriadne veľkú pozornosť. Dvakrát do roka naši
dobrovoľní darcovia nastavujú svoje žily, aby
z nich vytiekla vzácna, červená, životodarná,
zatiaľ ničím nenahraditeľná tekutina, najcennejší dar - dar krvi, ktorý putuje do tiel
iných ľudí - chorých ľudí, ktorým svojou krvou
pomáhajú prinavrátiť zdravie a mnohokrát
zachrániť život.
V marci 2017 sme prvýkrát usporiadali
mobilný bezpríspevkový odber krvi. Prihlásilo
sa nám 24 darcov, z toho 4 prvodarcovia. Vyradení boli traja darcovia, z toho jeden prvodarca. V septembri 2017 sme opäť usporiadali
mobilný odber krvi. Prihlásených bolo 28 darcov, z toho traja prvodarcovia. Vyradených
bolo 6 darcov, z toho jeden prvodarca.
Z našej obce v roku 2017 plaketami prof.
MUDr. Janského bolo ocenených 18 dobrovoľných darcov krvi. Zlatou plaketou prof. MUDr.

Janského 7 darcov. Striebornou plaketou prof.
MUDr. Janského 6 darcov. Bronzovou plaketou prof. MUDr. Janského 5 darcov.
V našom spolku máme 204 darcov s oceneniami. Medailu MUDr. Kňazovického získali 2 darcovia. Diamatovú plaketu prof. MUDr.
Janského získalo 6 darcov. Zlatú plaketu prof.
MUDr. Janského má 47 darcov. Striebornú plaketu prof. MUDr .Janského získalo 50 darcov.
Bronzovú plaketu prof. MUDr. Janského až 99
darcov.
Neocenených aktívnych darcov, ktorí
ešte ocenenie nemajú sa pohybuje okolo 115
darcov. To znamená, že každým rokom nám
pribúdajú noví darcovia, za čo ich veľmi chválime a ďakujeme im. Sú to mladí ľudia, ktorí
vedia čo je najvzácnejší dar, vedia, že je to dar
ľudskej krvi, ktorá bude prúdiť v žilách tým
ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú.
Organizátori dobrovoľných odberov sa
tešia z dosiahnutých úspechov v dobrovoľnom
darcovstve krvi a pevne veria, že aj v budúcnosti budeme hovoriť a písať o našich uvedomelých, dobrovoľných darcoch krvi.
Prišiel deň 15.marec 2018 a našich dobrovoľných darcov krvi môžeme chváliť a ďakovať
im za ich činy, za ktorými nehľadajú slávu ani
prospech, ale konajú tak, lebo im to káže cit,
svedomie a vedomie. Bol to deň mobilného
odberu krvi, ktorý bol usporiadaný Miestnym
spolkom SČK Cabaj v Cabaji-Čápore. Prihlásených bolo 19 darcov, z toho štyria prvodarcovia. Vyradení boli štyria darcovia, z toho jeden
prvodarca.
V tento deň bolo prijatých starostom obce
Ing. Jozefom Ligačom sedem držiteľov zlatej
plakety prof. MUDr. Janského za účelom vyjadrenia vďaky od predstaviteľov obce.
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Boli to títo dobrovoľní darcovia:
Dušan Bôtek
Ján Mičúch
Stanislav Demeter
Darina Bednáriková
Slávka Čurgaliová
Ing. Katarína Hurťáková
Miroslav Tóth

Vážení darcovia, patrí Vám úprimné poďakovanie za Vaše rozhodnutie zúčastniť sa dobrovoľného mobilného odberu krvi v našej obci.
Právom Vám patrí prívlastok „vzácni ľudia“.
Ešte raz úprimná veľká vďaka za najvyšší akt
ľudskosti, za prejav spolupatričnosti.

Tajná dohoda
s dobrým úmyslom

nenápadnú ženu, ktorá s odhodlaním prešla
dobrým aj zlým. Jej zasnený výraz a úsmev v
tvári je výzvou pre ďalšie pokolenie ísť stále
ďalej a neľakať sa nástrah života.

-ak-

Sobotná návšteva

Výbor MS SČK

Do pozornosti dobrovoľným darcom krvi!
Najbližší dobrovoľný mobilný odber krvi je plánovaný na
13. septembra 2018 v priestoroch obecného úradu. Ďakujeme.

Stavali sme máje...
S príchodom májových dní sa u nás v obci
obnovila tradícia ,,stavania májov“.
Aj tento rok sme sa zišli na nádvorí obecného úradu, kde dievčatá a chlapci vyzdobili
pripravené máje, a v sprievode sme sa odobrali pri pekáreň. Za spevu májových pesničiek, o
ktoré sa postarali obidva naše súbory Úsmev
a Nádej, ...chlapci futbalisti, členovia Rebels
klubu, pinpongisti postavili „prvý“ z dvojice
májjov.
Potom sme sa v sprievode pobrali pri
kultúrny dom v Čápore a tam sme postavili
„druhý“ krásny máj.
Po namáhavej ťažkej práci si každý zaslúžil občerstvenie, o ktoré sa postaral Andrej
Bučko a nasledovala zábava. O tú sa postarala Maťa Live a DJ Gabriel.
Ľudová veselica pokračovala do neskorých
nočných hodín.
Oplatí sa prísť na kultúrne akcie, kde sa
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zachovávajú tradície, ale aj sa zídeme s našimi
priateľmi, zatancujeme si a zabavíme sa.

Musíme sa priznať, že sme sa ako zástupcovia obce spojili s rodinou jubilantky pani
Cecílie Švelanovej a pripravili malú konšpiráciu. Táto tajná dohoda, však mala dobrý
úmysel, tak dôležitý pre naplnenie zážitku
jej samej a celej rozvetvenej rodiny, ktorá
sa stretla 25. februára a oslávila okrúhle 90.
narodeniny občianky obce s miestom narodenia Čápor a rokom narodenia 1928. Oficiálna
slávnosť sa stala veľkým poďakovaním pre

Na ohlásenej návšteve sme v sobotu 10.
marca boli všetci v gala. 90-ročná jubilantka
pani Katarína Žemberová, ktorá je z Brezna,
z Cabaja aj z Čápora, nás pozvala do svojej
malej domácnosti, ktorá dýchala atmosférou
predchádzajúcich gratulantov. Boli sme v ten
deň ďalší v poradí a za nami boli ďalší v očakávaní. Cítili sme ako v malej chalúpke, kde
vládne príjemné ľudské teplo a kde sa vždy
radi vrátime.
-ak-

POZVÁNKY AKZ

Všetkým, ktorí sa zúčastnili ďakujem za
dobrú náladu ....zídeme sa zase o rok priatelia.

-I.B.-

* AKZ v spolupráci s kultúrnou komisiou
pozývajú všetky mamičky, babičky a tetušky
na slávnostnú besiedku DEŇ MATIEK, do
Kultúrneho domu Čápor dňa 13. mája 2018
o 16,00 hod. V programe sa predstavia detičky MŠ Cabaj a MŠ Čápor, ZUŠ Mojmírovce
– Katka Bielická a hosť programu: Podzoborskí heligonkári.
* Opäť po roku sa u nás predstaví Divadlo na
Podvalku s divadelnou hrou: S BROKOVNICOU NA MANŽELA. Divadelné predstavenie
sa uskutoční v kultúrnom dome Čápor dňa
20. mája 2018 o 17,00 hod. Vstupné je dobrovoľné.
* Divadlo FAMÍLIA Vás pozýva na komédiu:
TETA A 5 STATOČNÝCH, ktorá sa bude konať v KD Čápor dňa 10. júna 2018 o 17,00 hod.
Vstupné je dobrovoľné.
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ČO NOVÉHO v ZŠ CABAJ ?

RODÁCI

Rozlúčka
s rodákom
Prom. ped.

Gabrielom Žoldošom ,
stredoškolským profesorom
Pred niekoľkými dňami sme sa rozlúčili
s vynikajúcim človekom – rodákom z našej
obce Cabaj – Čápor Gabrielom Žoldošom.
Pedagogická obec si ho pamätá ako vynikajúceho profesora matematiky. Prežil však
plnohodnotný život.

šiel na vtedajšie Gudernovo gymnázium na
Piaristickej ulici. Keď sa v roku 1965 z neho
odčlenilo nové gymnázium, ktoré dnes nesie
názov Párovské, prestúpil naň a tam pôsobil
až do svojho odchodu do dôchodku v roku
1995. Za polstoročie svojho pôsobenia ako
stredoškolského profesora zanechal hlbokú
stopu vo výučbe jednej z najťažších disciplín,
ktorá robí odjakživa ťažkosti všetkým stredoškolákom a to z jednoduchého dôvodu: pri
osvojovaní si základov vyššej matematiky,
presahujúcich bežné počty z našej každodennej praxe, hlavný dôraz sa kladie nie na pamäťovú stránku nášho mozgu, ale na rozvíjanie
samostatného myslenia a jeho sústavného
prehlbovania pri riešení zložitejších a zložitejších príkladov. Vždy si bol vedomý toho, že
aj keď študent sa nemieni venovať štúdiu technických a matematických disciplín, osvojenie
si základov matematiky je preň nutnosťou pre
rozvoj tvorivého myslenia v každej náročnej
intelektuálnej oblasti. Prof. G. Žoldoš bol si
toho dobre vedomý počas svojho pôsobenia
v pedagogickom procese a v tomto zmysle
pracoval v príprave stredoškolskej mládeže na
vysoké školy.

V noci z 3. na 4. mája 1950 ho ako novica
Spoločnosti Božieho Slova v Misijnom dome
v Nitre zastihla Akcia Kláštory 2. V tú noc
bol vyvezený do preškoľovacieho kláštora v
Kostolnej a napokon na nútené práce na stavbu Priehrady mládeže. Po prázdninách bol
síce prepustený domov, ale už 29. septembra
1950 musel do 48 hodín narukovať do PTP na
Moravu. Po absolvovaní 14 dňového výcviku
Nesmieme opomenúť ani to, že Gabriel
bol zaradený na práce na stavbách, kde robil Žoldoš učil aj na Základnej škole v Cabaji v
napríklad výkopy. Po smrti Stalina bol 31. ok- školskom roku 1956/1957 matematiku a fytóbra 1953 prepustený z PTP a pomáhal otcovi ziku.
pri poľnohospodárskych prácach. Aj v nasledujúcom období bol poznačený svojou minu- Pane, daj mu večnú rehabilitáciu - NEBO!!!
losťou. Chcel študovať medicínu, ale nebolo
mu to umožnené. Tiež mu nebolo umožnené
Spracovala
ísť pracovať do výpočtového strediska. Nestal
Juliana Brezinská
sa kňazom a misionárom, ale stal sa
učiteľom.
Osemročnú
ľudovú školu vychodil v Cabaji,
gymnázium v Nitre
na Párovskej ulici.
Odbor matematiku
vyštudoval na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave.
V školskom roku
1957/58 začal vyučovať matematiku
na Jedenásťročnej
strednej škole na
ul. Fraňa Mojtu.
V roku 1960 preGabriel Žoldoš v dolnom rade prvý zprava.
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Zo života

ZŠ Cabaj
Druhý polrok školského roka je už v plnom
prúde. Všetci sa snažia o čo najlepšie výsledky
nielen v škole, ale aj mimo nej.
Vo februári sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Najlepší recitátori z jednotlivých tried si zmerali svoje sily v školskom kole a tí najlepší postúpili do obvodného kola. Tam nás úspešne
reprezentovali žiačky Tamarka Benčíková zo
4.triedy, Veronika Pavlíková z 5. triedy, Saška
Hollá a Zuzka Blaškovičová zo 7. triedy. Saška
i Tamarka si vo svojich kategóriách vybojovali
pekné tretie miesto a Veronika úspešne zdolala silnú konkurenciu recitátorov, získala 1.
miesto a tým aj postup do okresného kola.
Marec sa už tradične niesol v duchu mesiaca knihy. Starší čítajú mladším - tak bola
nazvaná jedna zo zaujímavých aktivít. Starší
žiaci čítali mladším rozprávky o zvieratkách.
Pekné ilustrácie z čítania zdobili chodbu našej
školy počas celého mesiaca.
Čitateľská anketa O naj knihu v školskom
čitateľskom kútiku bola ďalšia pútavá akcia ,
do ktorej sa mohli zapojiť mladší žiaci. Mali
možnosť vybrať si z viac ako 200 knižných titulov. Najobľúbenejšou sa stala séria kníh Jeffa
Kinneya Denník odvážneho bojka.
Marec sa niesol aj v znamení Čitateľskej konferencie, kde záujemcovia o tento
druh zábavy a poučenia diskutovali a tvorili,
vymieňali si navzájom názory na prečítané
knihy. Veríme, že uvedené aktivity prispeli

k rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov a k
rozvoju pozitívneho vzťahu k literatúre.
Zábavné žonglérske vystúpenie KNICK
KNACK bolo spestrením popoludňajších
aktivít v rámci školského klubu detí. Toto
interaktívne pohybovo-rekreačné podujatie
prispelo k rozvoju telesnej i duševnej kondície
detí. Žiaci si na vlastnom tele mohli vyskúšať správnu techniku rôznych pohybov, čím
vznikla nejedna komická situácia.
Milovníci matematiky mali možnosť zapojiť sa do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN. Svoje sily si v konkurencii 67 tisíc
žiakov zmeralo 36 žiakov našej školy.
Dejepisná olympiáda je určená pre žiakov, ktorí majú záujem o históriu. 10. ročníka
obvodného kola tejto súťaže sa zúčastnili i
naši žiaci. Úspešnými riešiteľmi tejto náročnej
súťaže boli: Adam Ďurica a Michaela Ďuricová zo 7. triedy, Timotej Demeter z 9. triedy.
V mesiaci apríl sa dvere našej školy otvorili pre budúcich prváčikov. Milý úsmev na
tvári a iskričky v očiach boli dôkazom, že sa
na tento deň veľmi tešili. Deti ukázali, čo všetko sa už v škôlke naučili, a odmenou im bolo
malé sladké prekvapenie a pamätný list pre
budúceho prváka.
V uplynulom období sme zažili veľa pekných a podnetných podujatí a aktivít. Pred
nami je ešte niekoľko pracovných týždňov,
ktoré chceme prežiť v podobnom tvorivom
duchu. Deviatakov čakajú prijímacie skúšky
na stredné školy, žiakov z prvého stupňa škola
v prírode, všetkých nás ešte čakajú rôzne akcie, a tak si zaželajme veľa síl na ich úspešné
zvládnutie.

Kolektív ZŠ Cabaj
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ČO NOVÉHO v ZŠ ČÁPOR?

ČO NOVÉHO v ZŠ ČÁPOR?
spojený s Jarnými tvorivými dielňami, kde si
návštevníci vyrábali zaujímavé predmety. Ako
Zelená škola sme sa snažili využiť odpadové
materiály. A tak si mohli vyrobiť pokladničku
z PET fl iaš, svietnik zo starých pohárov, či
ozdobu do kvetináča zo slamky na pitie a zo
starých látok. Asi najväčší záujem bol o dielňu, kde si mohli ušiť vlastnú tašku, či vrecko
na prezuvky.
V ten istý deň nás navštívili vzácni hostia
z Materskej školy Čápor. Na chodbách školy
sme stretali zvedavé očká, ktoré chceli zistiť,
či im starší kamaráti neklamali a či je v škole
naozaj tak super, ako im to opisovali. Budúci
školáci zvedavo prechádzali budovou a nadšene sledovali triedy.

V apríli stihli druhostupniari navštíviť
najmodernejšie infocentrum o energii, v
Energolande Mochovce. Veľké očakávania
boli naplnené. Vyskúšali si ako ťažko sa vyrába energia, zahrali si rôzne energohry. V 3D
kine prežili všetky udalosti od Veľkého tresku
až po budúcnosť. Mohli si zmerať svoju uhlíkovú stopu, objaviť žiarenie v hmlovej komore
a mnohé iné. Šiestakov a siedmakov čaká plavecký výcvik, na ktorý sa veľmi tešia. Hodiny
telesnej výchovy budú opäť zaujímavejšie a
pestrejšie.

Zo života
Jána Domastu
Cabaj-Čápor
Naposledy, keď sme sa Vám prihovárali na
stránkach Obecných novín, vonku ešte kraľovala pani Zima a my sme si užívali veselý čas
fašiangov. Ako týždne plynuli, tak žezlo kraľovania postupne prebrala pani Jar, čomu sa
určite všetky nesmierne tešíme. Počas týchto
týždňoch sa toho dosť udialo nielen v prírode,
ale aj v Základnej škole Jána Domastu Cabaj-Čápor, a preto by sme Vás rady informovali o
tých najzaujímavejších udalostiach zo života
našej školy.
Tesne pred polročnými prázdninami prebehlo na našej škole školské kolo recitačnej
súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na obvodovom
kole v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
nás reprezentovali žiaci: Tereza Brunaiová
z 3. A triedy, Peter Polakovič z 3. A triedy a
Vanesa Polakovičová z 8. A triedy. Peter Polakovič a Vanesa Polakovičová boli odmenení
čestným uznaním od odbornej poroty. Na hodinách dejepisu sa zodpovedne pripravovali
na 10. ročník dejepisnej olympiády. Do obvodového kola postúpili žiaci ôsmeho ročníka:
Marek Krkošek a Viktória Molnárová. Marek
Krkošek bol úspešným riešiteľom.
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V súvislosti s marcom - mesiacom kníh
v našej škole prebehala veľmi milá literárna
súťaž s názvom Knižní detektívi. Víťazom
a najlepším knižným detektívom za rok 2018
sa stal Peter Polakovič z 3. A triedy, ktorý odovzdal dotazník knižného detektíva ako prvý a
na všetky otázky odpovedal bez jedinej chybičky ☺. Žiaci počas celého mesiaca marec aktívne pracovali s knihami. Počas hodín čítania
mali možnosť oboznámiť spolužiakov so svojou najobľúbenejšou knihou. Starší žiaci zase
mali za úlohu vytvoriť zaujímavý a pútavý plagát o knihe, ktorú naposledy prečítali. Piataci
zavítali do Starého divadla Karola Spišáka v
Nitre, kde si pozreli bábkové predstavenie Môj
malý princ. Následne navštívili Ponitrianske
múzeum v Nitre, pozreli si viaceré expozície
napr. Nitriansko v zrkadle dejín, Život v lesných a vodných biotopoch.
Dňa 5. 4.2018 sa v poobedných hodinách
na našej škole konal Deň otvorených dverí

Všetkým žiakom želáme ešte veľa energie
a chuti do učenia, aby zvládli azda najťažšie
mesiace v školskom roku, ktorými sú máj a
jún.
Viac informácií o živote na našej škole
nájdete na www.zscapor.sk.

Kolektív pedagógov
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:
Jakub Koleda
Lara Jócsiková
Vanessa Trebichalská
Kristína Hukelová
Matyáš Ondrek
Vanesa Miháliková

Opustili nás:
Jozef Mikuš
Michal Studený

Renata Košičiarová
Miroslav Skovaj
Jozef Kotlár
Bernardína Palková
Daniela Holevová
Pavla Kudryová

Povedali si áno:
február 2018
Jozef Kóňa
a Daniela Mesárošová
Juraj Ternény a Jana Juricová

marec 2018
Pavel Bosák a Alena Rábiková
Marián Machariaš
a Vanda Civáňová
apríl 2018
Richard Bórik
a Veronika Práznovská
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Riaditeľstvo Materskej školy
Cabaj oznamuje,že

od 09.05.2018
do 10.05.2018
sa uskutoční zápis
do Materskej školy Cabaj

a to od 8.00 hod
– do 16.00 hod
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť
kartičku poistenca dieťaťa.
Škôlka pri zápise uprednostní:
- Deti, ktoré dovŕšili piaty a šiesty rok.
- Deti, ktorým bol odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky.
- Deti, ktoré k 31.08. 2018 dovŕšili tri roky!
Nakoľko sa zápis uskutočňuje počas plnej
prevádzky, prosíme Vás, aby ste na zápis nechodili
pred 08.00 hodinou!
16
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ZAZNAMENALI SME

Výprava na rozhľadňu bola prvá jarná
výprava do prírody po dlhej zime. Rozhľadňu
nad Mechenicami skauti ľahko zdolali. To
ale nebolo všetko. Mali pripravené ešte hry s
mapou, pozorovaním a nakoniec fi nále v klubovni. Súťaž Moja družina varí lepšie skončila
tesným víťazstvom družiny Blchojašterice.
Skauti sa zapájajú aj do akcií pre verejnosť.
Preto ste nás mohli vidieť na akcii Deň hvezdární v Nitre, kde sme mali na starosti tvorivé dielne a s deťmi sme vyrábali z PET fl iaš
rakety, ktoré aj naozaj lietali. Naposledy sme
sa zapojili do zbierky na Deň Narcisov, ktorú
organizovala Liga proti rakovine.
Družina roka je celoslovenská súťaž do
ktorej sa zapojilo cez 50 družín. Prvýkrát sa
zapojila aj naša skautská družina Jašteričky. V
online kolách nás preverili šifry, tímové úlohy,
zaujímavosti zo sveta fi lmu i skautské úlohy.
Do finále sa nám síce nepodarilo prebojovať,
ale aj tak je to cenná skúsenosť a budúci rok
nám to určite pôjde lepšie.
Skauting ponúka pre svojich členov rôzne vzdelávacie kurzy. V tomto čase sa koná
oblastný radcovský kurz Sírius v Bošanoch,
ktorý je pre radcov družín, na ktorom získajú
nové skúsenosti a vedomosti, aby vedeli pri-

Niečo zo
skautského
života
Od začiatku roka 2018 sa toho udialo veľmi veľa, ale poďme pekne od začiatku. Ešte v
januári sme mali slávnostné otvorenie našej
vytúženej klubovne v kaštieli. Nechýbalo občerstvenie, hry a dokonca prišli na návštevu
aj skauti z nášho zboru z Nitry. Odvtedy tu
máme pravidelné družinové schôdzky (družinovky), kde sa deti niečo zaujímavé naučia, ale
aj zahrajú rôzne hry. Za to, že máme klubovňu
patrí veľká vďaka pánovi starostovi a poslancom, ktorí ju schválili. Družinovky sú dobré, ale ešte
lepšie sú skautské akcie.
Zimobranie bola víkendová
akcia v Banskej Štiavnici pre malých aj veľkých skautov. Pripravené boli rôzne zimné aktivity vo
vnútri skautského domu, na jeho
dvore, ale aj v meste. Najviac sa
aj tak asi všetkým páčila čajovňa
Klopačka.
Vzkriesenie Olympie bola
akcia pre menších skautov u nás
ich voláme vĺčatá a včielky. Takáto akcia sa konala už tretí rok
18

ZAZNAMENALI SME
praviť pre deti pestrý a zaujímavý program.
Z nášho oddielu tam je Liliana Slanináková
a Viktória Molnárová, ktoré spoločne pripravujú program pre menších v družine Jednorožce.

Viac info z našej činnosti nájdete na:
fb 1.Skautský oddiel Alfy a Omegy, web: wwwalfyaomegy.sk
S pozdravom vodca oddielu

Roman Molnár

a je veľmi obľúbená. Cieľom celoslovenského
stretnutia bolo získať skautskú odborku
Olympionik. Hravou a zábavnou formou sa
naučiť niečo o histórii Olympijských hier a
vyskúšať si olympijské a iné športy na skautský spôsob.
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ŠPORT

ŠPORT
Muži:
1. Ivan Hlbočan (OŠK Lehota)
2. Dušan Bosák (Poľný Kesov)
3. Domino Nitra
Štvorhra muži:
1. Slávik Miloslav, Ištokovič Simon
2. Krajčo Marek, Ištokovič Miroslav st.
3. Hbočan Ivan, Bosák Dušan
4. Kĺbik Anton, Kĺbik Adam

Tretí ročník
stolnotenisového
turnaja
Cabaj - Čápor
Dňa 10. 3. 2018 v sobotu stolnotenisový
klub Cabaj-Čápor v spolupráci s kultúrnou
komisiou organizoval stolnotenisový turnaj
o putovný pohár starostu obce. Turnaja sa
zúčastnilo 60 detí a súťažiacich, ktorí prišli aj
zo Svätoplukova, Rastislavíc, Poľného Kesova
a z Nitry.
Súťažilo sa v kategóriách:
Mladší žiaci:
1. Milan Miškovič
2. Sebastián Škandík
3. Lukáš Ištokovič
Mladšie žiačky:
1. Miriam Jančová
2. Olívia Šantavá
3. Dominika Chňapeková
Starší žiaci:
1. Simon Ištokovič
2. Dávid Ondrisek
3. Ondrej Páleník
4. Šimon Bíro

Staršie žiačky:
1. Vanesa Polakovičová
2. Zuzana Kĺbiková
3. Lenka Danková
Ženy:
1. Magdaléna Kĺbíková
2. Zuzana Teľúchová
3. Eva Dobiáš
V hlavnej kategórii muži, v ktorej boli hráči 6,7,8 ligy plus neregistrovaní sa zúčastnilo
32 hráčov. V 16 člennom vyraďovacom pavúku
mal domáci klub 6 hráčov. Bohužiaľ sa nepodarilo dostať na stupne víťazov ani jednému
domácemu hráčovi.

Spestrením turnaja bolo občerstvenie.
Podával sa chutný guláš, ktorý navaril Andrej
a Peťo. Taktiež ďakujeme sponzorom pánovi
starostovi Ing. J. Ligačovi, Jankovi Pastorovi,
Kaviareň na Fraštackej Martinovi Ďurišovi
a jeho manželke Janke.
Nesmieme zabudnúť na zapisovateľov:
Valika Kompasová, Veronika Kováčová, Peťa
Ligačová, Gabriel Korgo, Vlasto Pokorný,
chalani zo stolnotenisového klubu Cabaj-Čápor. Všetkým veľká vďaka aj tým všetkým,
ktorí neboli menovaní a pričinili sa, že tento 3.
ročník turnaja mal výbornú športovú úroveň.

Tešíme sa na vás v budúcom ročníku.
Radostná správa pre fanúšikov stolného
tenisu. Naši hráči stolného tenisu Cabaj - Čápora A obsadili v 8 lige prvé miesto. Postúpili
do 7 ligy. Cabaj-Čápor B obsadilo krásne 3.
miesto. Všetci sa z tohto úspechu tešíme. Príďte nás povzbudiť v novej sezóne 2018/2019.
S pozdravom
predseda – Štefan Ondrisek
podpredseda- Pavol Švelan

ŠPORT

ŠPORT

Kolkársky klub
Cabaj-Čápor
2. liga západ:
Tento ročník naše mužstvo odohralo
2.ligu skupinu „A“ v novom formáte, kedy
bola 2. liga rozdelená na 2 skupiny „A“ a „B“.
Základnú skupinu „A“ naše mužstvo vyhralo
a vybojovalo si tak postup do nadstavbovej
časti. Túto 10 člennú skupinu vytvorilo 5 najlepších mužstiev z oboch základných skupín.
Nadstavba sa hrala systémom každý s každým, ale výsledky zo základnej skupiny iba
proti postupujúcim mužstvám sa zarátavali
do konečnej tabuľky.
Žiaľ v nadstavbovej skupine sa nám už tak
nedarilo, pretože väčšinu zápasov sme pre
pracovné povinnosti hráčov nemohli odohrať
v najsilnejšom zložení. Napokon z toho je iba
celkové 4. miesto, keď na postupovú 2. priečku
sme stratili iba 2 body a boj o bronz sme pri
rovnosti bodov prehrali iba o skóre.

TuranCup 2017
Zúčastnili sme sa aj na medzinárodnom
turnaji v Starej Turej, ktorý trval vyše 2 týždne
a kde štartovalo spolu až 205 hráčov. Z našich
sa najvyššie umiestnil na 47. pozícii Dušan
Pastor výkonom 554 kolov.

GA 24-hodinovka
a vianočný turnaj v Šali
Zúčastnili sme sa aj na tradičnej Galantskej 24-hodinovke, kde sme štartovali 15.12.
neskoro večer. V kategórii jednotlivcov sa v
medzinárodnej konkurencii 140 hráčov najlepšie umiestnil na 7.priečke Marcel Pastor výkonom 555 kolov. Na tomto turnaji absolvovali
svoj prvý oficiálny štart obaja naši noví hráči
Marek Brunai a Zdenko Hubálek.
Na druhý deň hralo naše ďalšie 4-členné
mužstvo (D. Pastor, P. Molnár, J. Nemček, M.
Nemček) na tradičnom vianočnom turnaji
v Šali, tiež zo zahraničnou účasťou. Nášmu
družstvu sa podarilo vybojovať 3. miesto. A
náš P. Molnár sa stal najlepším hráčom turnaja s výkonom 576 kolov.

Železiarne
Podbrezová Cup
2017
V auguste niekoľko dní pred
začiatkom jesennej časti ligy
sme sa zúčastnili aj na 11.ročníku medzinárodného turnaja
v Podbrezovej, ktorý je zaradený
do najvyššej svetovej kategórie,
kde štartujú pozvané najlepšie
svetové mužstvá a
najlepší
svetoví hráči. Zostatok kolkárskej verejnosti štartuje najprv v
Zľava: S. Cintula, Z. Hubálen, M. Brunai, M. Pastor
kvalifi kácii, kde iba 6 najlepších
hráčov vytvorí jedno dodatočné
súťažné mužstvo do hlavnej časti turnaja.
Z nášho mužstva najlepší výsledok v konkurencii 165 hráčov dosiahol Stanislav Cintula
Dňa 30.12.2016 iba týždeň pred krajskými
výkonom 585 kolov, čo stačilo na priebežné
37.miesto. Na postup do hlavnej súťaže bolo majstrovstvami sa konali aj naše oddielové
nutné prekonať 617 kolov. Postupujúci hráči majstrovstvá na našej kolkárni v Cabaji.
mali v hlavnej súťaži jedinečnú príležitosť Majstrovstvá oddielu sa už tradične hrali v
zmerať si sily hneď s niekoľkými majstrami „kráľovskej“ disciplíne na 200 hodov združených a bola to zároveň kvalifi kácia na
sveta v kolkoch.
Majstrovstvá NR kraja. Titul majstra oddielu

Majstrovstvá oddielu

obhájil minuloročný víťaz
Pavol Molnár výkonom 888
kolov, vicemajstrom so stratou jediného kola sa stal opäť
Juraj Nemček výkonom 887
kolov a bronzovú medailu
získal Peter Kollár výkonom
837 kolov. Už od roku 2001 je
tradíciou, že víťaz získava aj
putovný pohár starostu obce
Cabaj-Čápor, na ktorého podstavec sa zapíše meno víťaza
a jeho výkon v danom roku.
Pre Palina je to už celkovo 4.
zápis na podstavec.

Majstrovstvá oddielu - medailisti so starostom obce
Zľava: P. Kollár, P. Molnár, J. Ligač, J. Nemček

Majstrovstvá NR
kraja jednotlivcov
KK Preseľany boli pre tento rok usporiadateľom Majstrovstiev NR kraja jednotlivcov,.
Všetky kategórie štartovali v sobotu 7.1.2017.
V najsilnejšie obsadenej kategórii mužov
neobhájil titul majster kraja Marcel Pastor,
tentoraz jeho výkon 560 kolov stačil iba na 4.
miesto. Medailové umiestnenie neobhájil ani
strieborný z min. roka Peter Kollár, kde jeho

výkon 552 kolov stačil na 5.miesto.
V kategórii seniorov nad 50r. získal Juraj
Nemček výkonom 550 kolov bronzovú medailu a bude nás reprezentovať na M-SR vo
Fiľakove 5.5.2018.
V novo vytvorenej kategórii nad 60r. skončil Dušan Pastor na 5.mieste.
Všetky aktuálne výsledky si naši priaznivci nájdu na oficiálnej stránke SKoZ www.kolky.sk

REKLAMA

Foto: Dominika KlaĀanová

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! “

Výcvik žiadateĺov o vodiĀské oprávnenie sk. B a B96
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

Jazdíme Bezpečne!

Prihlás sa a vyhraj
jazdu na jednom
z najrýchlejších áut na svete!
Foto: www.enjoyzazitky.sk

Jazdíme Bezpečne!

Pavol DegloviĀ
majiteĺ
a inštruktor AŠ PANTER

