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Editorial
Vážení občania ,
začalo sa leto, žiaci pomaly finišujú
a opravujú známky, všetci sa rozpŕchneme po dovolenkách. Dovoľte, aby sme
sa vám pripomenuli v našich a vašich
obecných novinách.
Dočítate sa v nich ešte o stavaní
májov, o školskej akadémii Základnej
školy Cabaj, o významných životných
jubileách, ale aj o divadelných predstaveniach, ktoré
sa uskutočnili v kultúrnom dome.
Prežili sme krásny detský športový deň, ktorý nám
počasie síce skomplikovalo, ale my sme sa nenechali
uniesť zlým počasím a predsa sme ho pripravili. Síce
nie v takom veľkom štýle ako minulý rok, ale počasiu
sa nedá rozkázať, a tak sme sa stretli a „vyšantili“
v priestoroch kultúrneho domu. Deti a samozrejme
aj my, ktorí sme ho pripravovali už od minulého roka
sme si povedali ,,zvládli sme to“.
Zápasníci a futbalisti sa pochvália svojimi výbornými výsledkami, ku ktorým im samozrejme ešte
raz blahoželáme a prajeme veľa takých výsledkov aj
v budúcnosti.
Pripravujeme pre vás DNI OBCE, ktoré sa uskutočnia v augustových dňoch, a OO-OO pre vás pripravuje
opäť LETNÉ KINO.
Nechajte sa pozvať a určite sa príďte pozrieť, čo
nového sme pre vás pripravili.., tešíme sa na vás.
Iveta Ballayová ,
šéfredaktorka

Pozvánky
» Obec Cabaj-Čápor v spolupráci s Kultúrnou komisiou
Vás pozývajú na DNI OBCE, ktoré sa uskutočnia v dňoch
25. 8. -26. 8. 2018.
Sobota 25. 8. 2018 - ,,Spievaj, že si spievaj“
Nedeľa 26. 8. 2018 - GOSPEL FEST
Bližšie informácie budú zverejnené na plagátoch a na
web stránke obce.

Letné kino
» Občianske združenie Občania obce - obec občanom pre
vás pripravuje aj toto leto v areáli kaštieľa ,,PREMIETANIE POD HOLÝM NEBOM“.
Termíny premietania budú upravované podľa počasia
a budú zverejnené na FB stránke Letné kino, na web stránke
obce, na plagátoch a v miestnom rozhlase.

SLOVO STAROSTU

Vážení spoluobčania.
6. júna 2018 sme sa opäť
raz presvedčili, akí sme,
stále aj v 21. storočí, bezmocní a slabí, keď sa nám
zoči voči postaví príroda.
Prehánky na začiatku júna
dopriali našim poliam a záhradám očakávanú a veľmi
potrebnú vlahu. Všetci sme
boli príjemnými letnými dažďami nadšení. Až
do stredy 6. júna, kedy neobyčajne silný prívalový dážď, sprevádzaný na viacerých miestach
krupobitím, za necelú hodinu zaplavil obec a
na mnohých miestach zničil našim poľnohospodárom tohtoročnú úrodu.
Od 5. júna do 8. júna 2018, spadlo na území
našej obce v úhrne 106 mm zrážok, z toho až
67 mm v stredu 6. júna. Pre zaujímavosť uvádzam konštatovanie z Analýzy preventívnej
ochrany vôd na území katastra obce Cabaj
- Čápor, vypracovanej firmou Hydroland s.
r. o. Košice v roku 2017: „Vychádzajúc z mapy
zrážok, spracovaných SHMÚ sme pre výpočet
objemu povodňového odtoku z ročného maxima
jednodňových úhrnov zrážok s pravdepodobnosťou opakovane raz za 100 rokov určili pre
oblasť Nitry, prívalovú zrážku 50 mm“.
Citovanú analýzu sme nechali spracovať
v roku 2017, aby sme vedeli koľko dažďových
vôd spadne na územie katastra obce Cabaj a
Čápor a aby sme vedeli s akým množstvom
povrchových vôd sa musíme vysporiadať, ak
chceme zabrániť opakovaným škodám na
majetku obce, ale aj na majetku Vás občanov.
Nadväzujúc na túto analýzu, bol spracovaný
„Návrh riešení prevencie pred lokálnymi
záplavami v katastri obce Cabaj – Čápor“,
v ktorej sú rozpracované konkrétne riešenia,
ktoré boli verejne prezentované na stretnutí
občanov 26. októbra 2017. Realizácia takýchto
opatrení však naráža na dva základné problémy: prvým sú finančné prostriedky a druhým,
oveľa závažnejším a hlavne s ohľadom na administratívne vybavovanie, časovo náročnejším a zdĺhavým, sú majetkovoprávne vzťahy.
Obidva spomenuté „dokumenty“ sú základným predpodkladom preto, aby sme
mohli úspešne riešiť fi nančné prostriedky. O
to sa v súčasnosti už snažíme, kedy za pomoci
prizvaných odborníkov pripravujeme žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na vodozádržné opatrenia v intraviláne obce. Čo sa extravilánu týka, musíme sa najskôr vysporiadať
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s majetkovoprávnymi vzťahmi, nakoľko obec
nemôže investovať do projektov realizovaných na pozemkoch, ku ktorým nemá právny
(aspoň zmluvný) vzťah. Ak dôjde k dohode s
majiteľmi a užívateľmi dotknutých pozemkov,
je možné žiadať o financovanie realizácie
protipovodňových a vodozádržných opatrení
aj v extraviláne obce. Tu treba povedať, že jednania, ktoré doteraz s užívateľmi pozemkov
prebehli, vytvárajú priestor na pokračovanie
v príprave komplexnej ochrany obce pred záplavami a povodňami.
Zároveň sa obraciam na Vás so žiadosťou o poskytnutie existujúcich fotografi í,
prípadne videozáznamov zo 6. júna 2018,
zachytávajúcich priebeh a následky búrky.
Tieto materiály budú použité pri spracovávaní
ďalšej potrebnej dokumentácie k žiadostiam o
fi nančné prostriedky. Prinieť ich môžete
osobne na sekretariát obecného úradu, a
to na akomkoľvek nosiči alebo ich môžete
poslať na emaily:
obec@cabajcapor.sk,
starosta@cabajcapor.sk

Na záver je potrebné povedať, že existujúci
stav je následkom mnohých a nie práve najšťastnejších rozhodnutí, že neexistujú rýchle
a ani lacné riešenia, lebo všetky opatrenia, ak
majú byť účinné, musia byť premyslené a systémové a hlavne, vzhľadom na rozlohu našich
katastrov, rozsiahle.

Vážení spoluobčania ,
máme pred sebou leto a dovolenkové obdobie.
Viem, že v lete je toho treba veľa porobiť aj
postíhať, najmä tie práce a povinnosti, ktoré
sme z rôznych dôvodov museli odložiť. Nezabudnite si nájsť čas i priestor aj na oddych a
načerpanie nových síl.
S úctou Jozef Ligač
starosta obce

INFORMÁCIE OBECNÉHO ÚRADU

Informácie zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce
Cabaj - Čápor
Obecné zastupiteľstvo (ďalej len „OZ“) rokovalo
dňa 14. mája 2018 v riadnom termíne podľa
schváleného harmonogramu.

Z prijatých uznesení:
OZ vzalo na vedomie informáciu starostu
obce o konaní obci vo veci žiadosti občanov
obecnej časti Nový Cabaj v zast. Ing. Milošom
Kováčom o výstavbu miestnej komunikácie
– prístupového chodníka, zo dňa 21. februára
2018; OZ odporučilo starostovi obce naďalej
konať vo veci v súlade s prijatým uznesením
OZ č. 33/2018, písm. b) zo dňa 26. marca 2018;
pričom podanie nevybavovať ako petíciu,
OZ nevyhovelo Občianskeho združenia
INTERNACIONÁLI FC Cabaj – Čápor o poskytnutie finančného príspevku (dotácie; );
OZ odporučilo starostovi obce rokovať vo
veci poskytnutia materiálneho zabezpečenia
Občianskemu združeniu INTERNACIONÁLI
FC Cabaj – Čápor so zástupcom tohto občianskeho združenia,
OZ vzalo na vedomie žiadosť Ing. Karola Lehoťáka, Cabaj – Čápor, o vyplatenie pozemku,
ktorý bol použitý na prístupovú cestu (Vaššova ulica),
OZ vyhovelo žiadosti OZ Občania obci
– obec občanom Cabaj – Čápor o rozšírenie
bezplatného prenájmu malej sály Kultúrneho
domu za účelom cvičenia jogy, zaevidovanej
pod číslom spisu: OU-S2018/00477 a to na každý štvrtok (ak je tento deň dňom pracovným),
v čase od 16:30 do 18:00 hod.; o prípadnom
dočasnom pozastavení prenájmu zo závažných dôvodov rozhodne starosta obce,
OZ vzalo na vedomie žiadosť Materskej
školy Cabaj – Čápor, časť Cabaj č. 560 a Rady
školy pri MŠ Cabaj – Čápor, časť Cabaj č. 560
o vybudovanie pieskoviska v areáli Materskej
školy Cabaj; OZ súhlasilo s vybudovaním pieskoviska v areáli Materskej školy Cabaj – Čápor, časť Cabaj č. 560; OZ poverilo starostu
obce zapracovaním vybudovania pieskoviska
v areáli Materskej školy Cabaj – Čápor, časť
Cabaj č. 560 do Zámeru Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na rok 2018,
OZ nevyhovelo žiadosti p. Zuzany Beňákovej,
Cabaj – Čápor, o prenájom pozemku v kat.
území Čápor, parc. č. 752/19,
OZ nevyhovelo žiadosti p. Boženy K., Cabaj

– Čápor, o preplatenie palivového dreva vo
výške 225,00 €,
OZ schválilo Rokovací poriadok Obecného
zastupiteľstva obce Cabaj – Čápor,
OZ schválilo Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva a členov komisií
Obecného zastupiteľstva v obci Cabaj – Čápor; OZ zrušilo platnosť uznesenia Obecného
zastupiteľstva č. 8/2017, v časti pod písm. c),
zo dňa 13. februára 2017, týkajúceho sa odmeny zástupcu starostu obce; OZ schválilo
mesačnú odmenu zástupcovi starostu obce
na kalendárny rok 2018 vo výška 196 €, a to
počínajúc dňom schválenia tohto uznesenia,
OZ schválilo Zámer Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v roku 2018,
OZ schválilo Zmluvu o spolupráci v rámci
Národného projektu „Terénna a sociálna
práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“,
OZ schválilo Zmluvu o spolupráci a fi nancovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Cabaj – Čápor,
OZ odložilo prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Zmluvu KZ č. 1/2018
o prevode majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
OZ odložilo prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Zmluva KZ č. 2/2018
o prevode majetku obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
OZ schválilo Zmluvu o dielo č. 3/2018 na
zhotovenie diela „Prípojka nízkeho napätia
400V – Cabaj 197“; OZ poverilo starostu obce
podpísaním Zmluvy o dielo č. 3/2018 na zhotovenie diela „Prípojka nízkeho napätia 400V
– Cabaj 197“,
OZ zvolilo p. Ing. Viktora Baraníka, Cabaj
– Čápor, v súlade s § 140 ods. 1 zákona č. 385/
2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do funkcie prísediaceho
Okresného súdu Nitra, na funkčné obdobie
štyroch rokov: 2018 – 2022,
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.

Ján Slíž
prednosta OcÚ
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Divadelný súbor
FAMÍLIA
Divadelníci spolu s režisérom Ľubkom
Benčíkom si našli miesto v našich srdciach a
na javisku v kultúrnom dome sú ako doma.
Vždy pred premiérou alebo reprízou sa ozýva
v obecnom rozhlase.., ako divadelný súbor pozýva na divadelné podujatie. Ľudia dychtivo
očakávajú, kedy sa zasa niečo nové objaví na
plagátoch po dedine.

Tento rok divadelníci odohrali od januára
už tri predstavenia.., z toho dve reprízy: „My
sme tu doma a Veľký prepad za malé drobné“.
V apríli sa predstavili voľným pokračovaním o rodine Čabíkovej, komédiou ,,Zabijeme
ZUZU“. Ľudia sa zabávali a divadelníkov odmenili dlhotrvajúcim potleskom.
Do ďalších úspešných rokov prajem
divadelníkom veľa zdravia, aby sa mohli
prevteľovať do mnohých nových rolí a režisé6

UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

rovi Ľubkovi Benčíkovi želám veľa tvorivých
myšlienok. Všetkým nám divákom zasa želám
veľa perfektných zážitkov z ,,nášho“ a „vášho“
divadla...

-IB-

S brokovnicou
na manžela

Výborne sme sa bavili a hoci sa v závere na
pódiu strieľalo, nik nebol zranený a napokon
sa všetko skončilo dobre.

V nedeľu 20. mája sme privítali v KD Čápor
Divadlo Na Podvalku z Veľkých Loviec. Pripravili si divadelné predstavenie hry Štefana
Kršáka „S brokovnicou na manžela...“

Záverečný potlesk bol veľký a už teraz sa
tešíme na budúci rok, keď k nám Divadlo Na
Podvalku zavíta znovu.

-DK-

REKLAMA

Zo života ZO ZZP

Deň matiek
Máj lásky čas. Toto vyjadrenie nájdeme v
nejednej v básni či piesni. Avšak druhá májová
nedeľa je deň, kedy treba ďakovať za lásku najčistejšiu, najvernejšiu a najkrajšiu. Je to láska
matky, bytosti najbližšej, najdrahšej a najvzácnejšej. Mama je vždy naporúdzi, nikdy nesklame, vždy má pre nás čas. Nikde nenájdeme
taký pokoj a istotu ako v jej náručí. Utekáme
k nej pochváliť sa s úspechom i požalovať sa s
ťažkosťami. Mama vie vždy poradiť. A nikto
nevie tak pofúkať bolesť a utrieť slzu ako ona.
Jej láska je nezištná. Všetko odpustí. Všetci ju
potrebujeme bez ohľadu na vek. Asi nie je náhoda, že deň matiek sa slávi v máji. I príroda
akoby chcela dať úctu a vďaku mamám. Hýri
pestrofarebnými kvetmi, ktorými ich môžeme
obdarovať. A keď už nič iné, aspoň ich objať a
povedať ,,ĎAKUJEM“.
ZO ZZP tak urobila v kultúrnom dome
pekným kultúrnym programom a občerstvením. Najstaršie členky organizácie sme
potešili malým darčekom. Sponzorsky sa na
podujatí podieľal Ing. J. Ligač - starosta obce
a pán J. Blaškovič - člen zastupiteľstva OcÚ.
ĎAKUJEME.

Výbor ZO ZZP
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Čo je to
za rámus?
To je milí moji, keď sa zídu organizátori,
aby pre deti pripravili deň plný smiechu a
radosti. Tento rok sa v našej obci oslavoval
deň detí 9. júna.
Tak ako po iné roky, aj tento rok sa k nám
(kultúrnej komisii) pripojil skautský oddiel,
ktorý si pre deti pripravil zaujímavé disciplíny. Pomôcť prišli aj žiaci z našej obce. Kvôli
nepriazni počasia sme museli akciu presunúť
do KD Čápor a jeho okolia. Ani to nám však
náladu nepokazilo a mohli sme sa tešiť hojnej
účasti. Deň oficiálne odštartoval o 15:30 hodine registráciou detí na rôzne disciplíny. Po
ukončení disciplín pokračoval program vystúpením detského folklórneho súboru Cedronček, kúzelníka Ivana, interaktívneho divadla
Jaja, Street Dance Group a talenty našej obce
zo ZUŠ-ky sa predstavili tancom a spevom. Na
záver programu sa losovala bohatá tombola,
na ktorú sa už všetci tešili. Programom nás
sprevádzala skvelá moderátorka z rádia One
- Annamária Závodníková.
Celé podujatie organizačne zabezpečovali
v červených tričkách KUKO členovia (kultúrnej komisie), Ivet, Emil, Evka, Štefan, Veronika
a Janko.
Leteckí modelári si v sále pripravili výstavu svojich lietadiel a na druhej strane vojaci
Ozbrojených síl SR predviedli svoju techniku.
Vonku už všetkých čakal Jozef Lušňák z Poľovníckeho združenia CEDROŇ, ktorý mal tiež
pripravenú zábavnú aktivitu, a v neposlednom
rade hasičský zbor z Poľného Kesova.
Počas celého dňa si deti mohli dať maľovať
na tvár, vyskákať sa na troch nafukovacích
hradoch alebo si pochutnať guláši, ľadovej drti
a cukrovej vate. Kto sa nebál, mohol si zajazdiť
na poníkoch z Ranču Nové sedlo. O občerstvenie sa postaral vo svojom stánku Andrej Bučko
s Petrom Habom a Pipi Gril Štefan Orlíček.
Týmto by sme sa chceli poďakovať našim
sponzorom, ku ktorým patrí Nitriansky samosprávny kraj, starosta obce Ing. Jozef Ligač,
Obecný úrad Cabaj-Čápor, OZ Občania obci –
obec občanom, PZ CEDROŇ Čápor, Ing. Viliam
Kompas, Kaviareň na Fraštackej, Max Frank
Slovakia s.r.o., Divadelný súbor Família, Bistro
Štadión – Mária Goldová, A+M obchodík, Ján
8

Blaškovič, Stolnotenisový klub Cabaj-Čápor,
Salaš H+L Lušňák.
Slovo ďakujem patrí tiež mládeži, ktorá
nám prišla pomôcť s disciplínami pre deti,
Kristínke a Lucke, dievčatám z divadelného
krúžku, členom stolnotenisového klubu,
futbalistom za pomoc počas príprav, ale aj v
priebehu celého dňa. Poďakovanie patrí aj Lydke Vargovej za maľovanie na tvár, Červenému
krížu, zvukárovi Adamovi, skautskému oddielu, našej skvelej moderátorke, všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na perfektnom priebehu celého dňa a samozrejme Vám,
naši návštevníci, ktorí ste sa zúčastnili. Počasie nás síce všetkých potrápilo, ale nakoniec
nám nad hlavami predsa len zasvietilo slnko
ako predzvesť krásneho dňa. Tak dúfam, že sa
znova uvidíme aj počas celého roka na pripravovaných akciách. Všetci ste srdečne vítaní.
Za Komisiu pre mládež, kultúru a šport

Veronika Kováčová
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UDIALO SA V NAŠEJ OBCI

Som nový
človiečik,
novonarodený občan našej obce, jeden
z dvadsiatich štyroch detí, ktoré prišli najprv
ako avízo do evidencie obyvateľstva od novembra minulého roka do polovice mája tohto
roka „a to nie je koniec“.

prvé oficiálne predstavenie. Vítal ma starosta obce Ing. Jozef Ligač a blahoželal mojim
najbližším. Sledoval som vystúpenie detí MŠ
Cabaj a nechal som sa dokonca nimi aj kolísať. Uvidím aké budú moje fotografie od pani
Domanovej...

-ak-

Vaše osobné
údaje sú
neuveriteľné...
Toto konštatovanie sa týka dátumu
narodenia 1928 pre ďalšie dve jubilantky v tomto roku, pani Etely Skovajovej z
Cabaja a Márie Kompasovej z Čápora.
Delí ich aprílový a júnový dátum,
ale spája 90 rokov prežitého života,
ktoré boli naplnené nielen prácou, ale
aj láskou a rodinou. Tie deti, vnuci

Je jedno či som chlapec Jakub, Tomáš,
Daniel, Ján Jozef, Jonáš, Matej, Matyáš, Lukáš,
Peter alebo dievča Ema, Jasmína, Karin, Kristína, Lara, Lea, Lenka, Lívia, Margaréta, Thea,
Vanesa. Je jedno, či som z Cabaja, Čápora,
Nového Cabaja, Pereša, Rieglera, Hrušťova
alebo Fízeša. Som tu ako plnoprávny občan,
pripravený vykročiť do života obce, hoci som
ešte len v perinke alebo v detskej autosedačke,
či kočiariku. Potom, keď sa ukotvím v rodine a
obci vykročím sebavedome do väčšieho sveta.
Ale na začiatku svojej cesty som bol pozvaný na Uvítanie do života, a to 14.06.2018
na pôdu Obecného úradu Cabaj-Čápor, moje

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitajte na svete:

a pravnuci sú ich pokračovaním a my obec Cabaj-Čápor sa k nim radi pripájame, keď blahoželáme
s kyticou kvetov a želáme
zdravie s prísľubom, že
ďalšie okrúhle výročie je
na dosah.

-ak10

Thea Floreková
Daniel Gurbicz
Margaréta Bôteková
Ema Núdzna
Lukáš Kóňa
Lívia Bányiová
Jakub Bašťovanský
Lenka Orlíčková
Kristián Bórik
Natália Kozárová
Samuel Cigáň
Nina Vasilková

Natália Černá
Ondrej Kováč

Opustili nás:
Miroslav Holec
Milan Gold
Mária Jartová
Valeria Kováčová
Edita Brunaiová
Mária Garayová

Povedali si áno:

máj 2018
Jaroslav Slíž a Mariana
Kompasová
Radúz Székely
a Jana Kompasová
jún 2018
Andrej Olšák
a Lucia Šimková
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ČO NOVÉHO v MŠ CABAJ?
V MŠ Cabaj sme zažili mesiace plné
zábavy, prekvapení a dozvedeli sme sa veľa
nových informácii.

Meranie zraku
Ako každý rok, tak aj dnes do našej materskej školy zavítala Mgr. Petra Ajdariová z Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, aby
bezplatne preventívne zmerala zrak našim deťom priamo v škôlke skríningovým meraním
binokulárnym autorefraktometrom. Tento
prístroj svojimi zvukovými a svetelnými efektami priláka pozornosť dieťaťa a za niekoľko
sekúnd zo vzdialenosti jedného metra zistí
zrakové parametre oboch očí súčasne. Vďaka
týmto meraniam sa darí včas podchytiť prípadnú zrakovú chybu či poruchu.

Deň matiek

aj čarovný zrod motýľa. Kŕmili ich čerstvým
nektárom z kvetov a spoločne sme ich vypustili na slobodu, aby náš svet urobili zas o
kúsok krajším.

ČO NOVÉHO v MŠ CABAJ?
RÓBA“! Mrs. Bublle pre nás vyčaril bubliny
malé aj veľké, priesvitné aj dymové, bubliny
v páse, bubliny na hlave.., boli u nás proste
všade a my sme z nich mali obrovskú radosť!

Prišlo priamo k nám! Dozvedeli sme sa
o namáhavej práci včiel, vyrobili sme si vlastné sviečky z včelieho vosku a vyskúšali chutný
medík od uja včelára. V škôlke to rozvoniavalo
medíkom a bzzzzzučalo včelami. Ďakujeme
manželom Lehoťákovým a ich malému pomocníkovi Damiánkovi za zaujímavú a poučnú prednášku a za možnosť vyskúšať si na
vlastné ruky čosi nezvyčajné.

Brušná tanečnica
Odkiaľ prišla?
Z ďalekého orientu? Ale kdeže! O
krásne vystúpenie
sa postarala tanečnica z orientálnej
skupiny
AMIES
z Nitry. A my sme
si mohli spolu
s ňou zatancovať!

Výskumníci
Pod vedením Ing. Janky Gočárovej sme
sa zahrali na malých výskumníkov. Pátrali
sme akou chemickou reakciou vybuchuje
sopka a vytvárali sme tzv. magické oko.
Skúmali sme kvapaliny a porovnávali
ich hustotu. Presvedčili sme sa, že aj veda
môže byť naozaj zábavná.

Privítanie
života

Divadielko

Bolo nám cťou uvítať do života na Obecnom úrade Cabaj – Čápor novonarodené detičky. Pripravili sme si pre ne a ich blízkych
básničky a peknú pesničku.

Nechali sme sa opantať vôňou čokolády a preniesť do čarovného a zábavného
čoko - príbehu: „O chlapcovi, ktorý hľadal
Mamičkám k ich sviatku deti vlastnoručne vyrobili krásny darček. Vypestovali sme pre nich „zdravie od semiačka“,
vyzdobili kvetináče a dotvorili ozdoby.
Spolu s pani učiteľkami sme pripravili
program plný spevu, tanca i básní. Vychutnať ste si ho mohli na oslavách Dňa
matiek v Kultúrnom dome Cabaj – Čápor.
Veríme, milé mamičky, že tieto dary z čistej a úprimnej lásky vašich detí, pohladili
vaše srdce a vyčarili úsmev na tvári.

Deň detí sme potom zavŕšili najlepšou
detskou pochúťkou: zmrzlinou.

Včelie kráľovstvo
Škola v prírode FANTÁZIA

Prostredníctvom sférického kina, ktoré
sme opäť v našej škôlke privítali, sme sa
takmer dotkli hviezd. Len tak sme si ľahli a
pred nami sa otvorila obloha. Dozvedeli sme
sa veľa nových informácií o planétach našej
slnečnej sústavy, vydali sa na dobrodružnú
cestu vesmírom a podnikli záchrannú misiu.

vôňu čokolády“. Celý jeho príbeh sa ukryl do
jednej veľkej krabice. Najskôr z nej vyliezol
vesmír a postupne všetci hrdinovia príbehu. Bol to teda poriadny blázninec v podaní
naozaj zábavného herca Maťa Daniša a jeho
originálnych bábok. Za divadielko ešte raz,
aj touto cestou, ďakujeme pani Tomovej a
nášmu Filipkovi, ktorí nám v súťaži vyhrali
predstavenie pre celú škôlku.

Motýlia záhrada

Bublinové MDD a maškrta:

Krásne leto, plné radosti a spokojných
úsmevov na tvári praje

Záhady vesmíru

Vychovali sme si vlastné motýle. A to doslova od húsenice! Sledovali sme ich kuklenie
12

Viete čo je dnes v móde? Neviete? My to
vieme! Na deň detí, nová móda: „BUBLINOVÁ

Pred letnými prázdninami nás ešte
čaká cesta do Fantázie?. V tejto škole
v prírode, tak isto ako aj minulý rok, určite zažijeme veľa nových a nezvyčajných
dobrodružstiev.
Ďakujeme rodičom aj starým rodičom
za spoluprácu a sponzorské dary.

kolektív MŠ CABAJ
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ČO NOVÉHO v ZŠ CABAJ ?

ČO NOVÉHO v ZŠ CABAJ ?

Školská akadémia

K

prvotným pilierom ľudskej vzdelanosti patrí základné školstvo.
História budovy našej školy - Základnej školy Cabaj-Čápor, časť Cabaj - sa
začala písať v máji roku 1958 a odvtedy otvára
svoju náruč mnohým z nás - učiteľom, žiakom, rodičom...
Jej pevné múry sa stali ochrannými
krídlami niekoľkých generácií. Pri príležitosti
okrúhleho výročia otvorenia budovy školy sa
dňa 18. mája 2018 konala slávnostná Školská
akadémia. Pozvanie prijali viacerí bývalí učitelia – Terézia Merheimová, Mária Palatická,
Eva Jančová, Helena Zedníková, Mgr. Blažena
Valková, Mgr. Eva Čanakyová, PaedDr. Pavol
Zentko, Mgr. Zuzana Bencová, Mgr. Mária
Prokopová, Mgr. Marta Guttmannová a Mgr.
Ervín Čanaky. Bohatý kultúrny program bol
prehliadkou šikovnosti našich žiakov, ich kreativity a talentu.

Kolektív ZŠ Cabaj
14
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ČO NOVÉHO v ZŠ ČÁPOR?

Záver školského
roka v ZŠ
Jána Domastu
Cabaj-Čápor

ZAZNAMENALI SME

zapojená do celoslovenskému programu Zelená škola. Tento rok sa uskutočnili Dni zelených
škôl v týždni 23.- 27. apríla 2018. Počas tohto
týždňa sme absolvovali veľa zaujímavých aktivít. Prialo nám pekné počasie, ktoré navodilo
pozitívnu pracovnú atmosféru. Do aktivít sa

Ani sme sa nenazdali a prihovárame sa
Vám poslednýkrát v tomto školskom roku,
ktorý ubehol ako voda.

Mesiace apríl a máj boli bohaté najmä na
predmetové exkurzie, ktorých sa naši žiaci
zúčastnili. Deviataci absolvovali prehliadku
Vojenského cintorína v Mlynárciach a návštevu Múzea holokaustu. Spolu so žiakmi 8. A
triedy sa zúčastnili aj výstavy Mladý tvorca
v Nitre, kde svoju činnosť prezentovali rôzne
stredné školy. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa zúčastnili exkurzie v Misijnom múzeu
na Kalvárii a v Krajskej knižnici Karola Kmeťka
v Nitre. Piataci navštívili Botanickú záhradu
a Vivárium pri SPU v Nitre, kde mohli vidieť
rôzne rastliny, ktoré u nás bežne nerastú.
Počas školy v prírode žiaci prežili nezabudnuteľný týždeň plný zážitkov a zábavy. Svoju
kreativitu predviedli žiaci 1. stupňa na súťaži
Technické minimum. Ich úlohou bolo vyrobiť
z odpadových materiálov nejakú užitočnú vec.
Posledné mesiace žila naša škola športom.
V apríli sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka
zúčastnili plaveckého výcviku v kaštieli
Mojmírovce, kde sa spriatelili s jedným
z hlavných živlov - s vodou. Dievčatá z 2.
stupňa nás reprezentovali na Majstrovstvách okresu vo vybíjanej žiačok ZŠ, spolu s chlapcami vyskúšali svoje šťastie
na súťaži 7 kľúčov od pokladu a Hliadke
mladých záchranárov.
Ako sme už spomínali v predošlých
číslach Obecných novín, naša škola je
16

zapojili zamestnanci školy, žiaci i rodičia. Pomohli nám pri šití látkových tašiek, poskytli
sadenice byliniek, vyrobili korpusy hotelov
pre hmyz, darovali pletivo na ich realizáciu a
vyplnenie drobným prírodným materiálom,
darovali zbytkové látky a nite... Veľká vďaka
patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na realizácií týchto aktivít!
V máji sa konal Výchovný koncert - Svet
peňazí.. Žiaci si obohatili svoje vedomosti z
oblasti fi nančnej gramotnosti. Dôležité informácie zo sveta peňazí boli popretkávané
nielen modernými piesňami, ale aj príbehmi
a súťažami.
Prvý júnový deň bol tradične plný smiechu, zábavy, radosti a súťaží. Počasie nám
prialo a my sme sa snažili pre všetkých žiakov
našej školy pripraviť veľmi obľúbený Olympijský deň, ktorý si všetci do sýtosti užili. Čaká
nás ešte výlet do Sv. Antona na Detské dni sv.
Huberta, ktorého sa zúčastnia všetci žiaci.
Všetkým žiakom želáme veselé, slnečné
a zaujímavé prázdniny, veľa zábavy, aby sa
vrátili do školy oddýchnutí a plní chuti do
učenia.
Aj Vám, milí čitatelia, želáme krásne leto,
prežite počas neho veľa nádherných chvíľ spolu so svojimi blízkymi a priateľmi!

Mgr. Andrea Ivančíková

Jarné
skautské
aktivity
Keď prišla jar tak sme sa potešili že môžeme byť viac vonku lebo je dlhšie svetlo a bude
teplejšie. Nie je teplejšie, je úplne horúco. To je
počasie ako stvorené na rôzne skautské a verejné akcie. A nebolo ich vôbec málo.
Zúčastnili sme sa akcie Deň Zeme, ktorú organizovala naša obec. Tiež sme chceli
pomôcť pri upratovaní okolia od odpadkov.
Stále krútime hlavou, čo všetko dokážu ľudia
vyhodiť.
Skautské dni v Nitrianskej Blatnici sa konali už 27 krát. Viac než 150 skautov z Nitrianskej oblasti a okolia tam súťažilo v pripravenej
hre pri rotunde sv. Juraja. Obec Nitrianska
Blatnica sme veľmi nepoznali a tak nám ju
organizátor akcie priblížil poznávacou hrou
Zvedavka obecná.
NIMEH - je Nitrianska mestská hra. Nie ale
obyčajná ale napínavá nočná hra ktorá nám
priblížila históriu skautingu a Slovenska v
období 2.sv vojny.
Výprava na pyramídu bola ďalšou časťou
veľkej hry Knihovníci. Po dlhšom čase sa ukázal pán Jatson. Nechýbalo zbieranie liečivých
byliniek a varenie čaju z nich a opekanie pri
ohníku. Nakoniec nás prišiel pozrieť pán zo
stráže prírody, ktorý nám povedal zaujímavosti o prírode a ako sa tam majú ľudia správať.
Na akcii Deň rodiny sme mali svoje stanovište vo veľkej rodinnej hre v parku na Sihoti.
Prijali sme pozvanie od skautov z Topoľčianok a zúčastnili sme sa oblastnej skautskej
akcie Športové dni. Súťažili sme v rôznych
disciplínach: volejbale, futbale, petangu, skoku do diaľky, štafetovom behu či krokete. Boli
sme veľmi úspešní a z akcie si každý priniesol
peknú cenu.
Tiež sme sa zúčastnili MDD v našej obci, na
ktorom sme mali na našom stanovišti pripravené pre deti zaujímavé úlohy. Streľba z luku,
lezenie po sieti a chodenie po slackline sa páčilo nielen deťom, ale aj rodičom.
Čo budeme robiť v budúcnosti neprezradím, ale určite to bude niečo veľmi zábavné
alebo dobrodružné.
S pozdravom vodca oddielu

Roman Molnár
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Jarné úspechy
zápasníkov
Jarná časť zápasníckeho súťažného
kalendára bola doslova nabitá majstrovskými a ligovými podujatiami vo všetkých
vekových kategóriach. Do bojov zasiahli aj
viacerí športovci pochádzajúci z CabajaČápora.

Majstrovstvá Slovenskej republiky kadetov
v zápasení voľným štýlom, na ktorých sa
úspešne prezentovali dvaja cabajsko-čáporskí
zápasníci v drese TJ AC Nitra. Obaja získali
pódiové umiestnenia. Lukáš Arpáš vybojoval v hmotnostnej kategórii do 45 kg druhé
miesto a stal sa vicemajstrom SR (obr. 2) a
Šimon Arpáš získal v hmotnostnej kategórii
do 110 kg bronzovú priečku (obr. 3).

ŠPORT
ligy – západ“ v zápasení voľným štýlom,
ktorá je určená pre najmladších zápasníkov
(mladších než 15 rokov). V konkurencii 177
zápasníkov zo 14 oddielov sa vo farbách Zápasníckeho oddielu TJ AC Nitra sa na tomto
podujatí zúčastnili aj traja malí zápasníci z
Cabaja-Čápora. Najviac sa darilo Mariánovi
Olšákovi (2009) (obr. 4), ktorý v hmotnostnej
kategórii do 33 kg získal veľmi pekné druhé
miesto.

Majstrovstvá SR
Zápasníci – juniori (narodení v rokoch
1998 – 2001) začali svoju tohtoročnú sezónu
Majstrovstvami Slovenskej republiky v zápasení grécko-rímskym štýlom, ktoré sa uskutočnili v dňoch 9. – 10. 2. 2018 v Šamoríne.
Do bojov o majstrovský titul zasiahli aj dvaja
zápasníci z Cabaja-Čápora v drese TJ AC Nitra. Spomedzi nitrianskych zápasníkov sa najviac darilo Samuelovi Mikušovi (obr. 1), ktorý
v hmotnostnej kategórii do 77 kg vybojoval
striebornú priečku a stal sa vicemajstrom
SR. Na peknom štvrtom mieste sa umiestnil
Šimon Arpáš v hmotnostnej kategórii do 97
kg, ktorý je vekom kadet.

Svoju kvalitu potvrdil Šimon Arpáš o
týždeň neskôr, 16. 2. 2018, keď sa v Chotíne na
Majstrovstvách Slovenskej republiky kadetov
(narodených v rokoch 2001 – 2003) v zápasení
gréckorímskym štýlom umiestnil v hmotnostnej kategórii do 100 kg na druhom mieste a
tiež sa stal vicemajstrom SR.
Marec sa niesol v znamení majstrovstiev
SR kadetov a juniorov vo voľnom štýle. Najprv sa v Dunajskej Strede (3. 3. 2018) konali
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môžu zúčastniť pretekári narodení v rokoch
2000 – 2003. V drese TJ AC Nitra sa predstavili
Lukáš Arpáš a Šimon Arpáš a svojimi výkonmi prispeli k dosiahnutiu druhého miesta pre
TJ AC Nitra.
Jeden ligový turnaj absolvovali v jarnej
časti aj seniorskí zápasníci. V Košiciach sa
uskutočnilo (17. 2. 2018) prvé kolo najvyššej
súťaže SR družstiev v zápasení - „Slovenskej
ligy seniorov“. Do ligy sa prihlásilo päť oddielov – Dunajplavba Bratislava, ZK 1904 Košice,
Vihorlat Snina, Slávia Snina a TJ AC Nitra. Súťaží sa systémom družstva proti družstvu. Za
družstvo TJ AC Nitra zápasil Samuel Mikuš,
ktorý tiež svojimi výkonmi prispel k získaniu
priebežného tretieho miesta.

Medzinárodné turnaje
Pódiové umiestnenie tesne ušlo najmladšiemu zápasníkovi Andrejovi Mikušovi (2011)
(obr. 5), keď sa v hmotnostnej kategórii do 26
kg umiestnil na 4. mieste. Starší žiak Samuel
Gemmel (2004) sa umiestnil mimo bodovaných priečok na 8. mieste.

O týždeň neskôr (10. 3. 2018) pokračovala
zápasnícka sezóna Majstrovstvami Slovenskej
republiky juniorov v zápasení voľným štýlom,
ktoré sa uskutočnili v Snine. Spomedzi zápasníkov TJ AC Nitra sa najviac darilo Samuelovi
Mikušovi, ktorý získal v hmotnostnej kategórii do 74 kg tretie miesto.
Marcovú nádielku majstrovských zápolení zavŕšili Majstrovstvá SR v zápasení voľným
štýlom mladších žiakov (narodených v rokoch
2005 – 2007) v Bánovciach nad Bebravou, ktoré sa uskutočnili v dňoch 23. – 24. 3. 2018. Na
bodovanom štvrtom mieste sa v kategórii do
73 kg umiestnil Samuel Gemmel.

Ligové turnaje
Zápasnícka hala Dukly Trenčín hostila
dňa 28. 4. 2018 druhé kolo „Krajskej žiackej

V jarnej časti sa uskutočnili dve kolá „Slovenskej dorasteneckej ligy“ v zápasení voľným
štýlom v Košiciach (17. 3. 2018) a Šamoríne
(6. 5. 2018). Do ligy sa prihlásilo päť oddielov
– Dunajplavba Bratislava, ZK Dunajská Streda, ZK 1904 Košice, Lokomotíva Rimavská
Sobota a TJ AC Nitra. Na dorasteneckej lige sa

Samuel Gemmel sa zúčastnil na dvoch medzinárodných turnajoch mládeže v zápasení
voľným štýlom. V Dunajskej Strede sa dňa 26.
5. 2017 uskutočnil silne obsadený medzinárodný turnaj o Žitnoostrovský pohár. Celkovo
sa na turnaji predstavilo 111 zápasníkov z
18 oddielov zo Slovenska, Českej republiky,
Maďarska a Rakúska. Samuel Gemmel sa
medzi staršími žiakmi v hmotnostnej kategórii do 75 kg umiestnil na bodovanej piatej
priečke. Mestská športová hala v Bánovciach
nad Bebravou bola dňa 9. 6. 2018 dejiskom 3.
ročníka Medzinárodného turnaja mládeže v
zápasení voľným štýlom. V konkurencii 162
zápasníkov z 21 oddielov z Českej republiky,
Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovenska sa
darilo Samuelovi Gemmelovi, ktorý získal
v kategórii mladších žiakov do 73 kg veľmi
pekné prvé miesto.
Pri pohľade na úspechy, ktoré dosiahli
naši športovci v uplynulom období je škoda, že
zápasenie si v našej obci nenašlo väčšiu popularitu. Pritom zápasenie je šport, ktorý rozvíja
silu a obratnosť, upevňuje charakter a sebadisciplínu. Podmienky pre tréning začiatočníkov sú vytvorené priamo v obci prostredníctvom Školského športového strediska pri ZŠ v
Cabaji. Ostáva iba dúfať, že v jesennej časti sa
zapojí viac detí do zápasníckeho diania, aby v
nasledujúcich číslach Obecných novín mohol
byť prezentovaný väčší zoznam mien a úspechov športovcov-zápasníkov z našej obce.

-RMFoto: autor
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Družstvo dorastu U19 dosiahlo doteraz v
jarnej časti 3 víťazstvá, 3 remízy a 3 prehry,
čo mu vynieslo konečnú šiestu priečku. Vzhľadom na očakávaný odchod najstarších členov
tímu do družstva mužov, dostali počas zápasov príležitosť viacerí starší žiaci, ktorých výkony sú prísľubom do budúcej sezóny. Zostava
družstva U19 v jarnej časti bola: Marek Holec,
Kristián Šima, Tadeáš Vontorčík, Ľuboš Blaškovič, Martin Demeš, Marek Oravec, Aleš Čanaky, Daniel Mikuš, Matej Kováč, Tomáš Cintula, Lukáš Arpáš, Samuel Kolečáni, Timotej
Demeter, Jakub Žember, Mário Lehoťák.
Družstvo mužov pred finálovým zápasom Campri Cupu 2018 v Dolných Obdokovciach.

Skvelá
futbalová jar
Najväčšiu radosť fanúšikom cabajsko-čáporského futbalu počas jarnej časti urobilo
družstvo mužov pod vedením trénera Miroslava Svýbu. V jarnej časti VII. ligy ObFZ
Nitra prehralo iba dva zápasy, čo mu vynieslo
konečné tretie miesto v tabuľke, pričom za
druhým Svätoplukovom zaostalo iba o jeden
bod. Celková bilancia jarnej časti je 8 víťazstiev, 2 remízy a 2 prehry. Dosiahnuté úspechy
sú o to hodnotnejšie, že ich dosiahli výlučne
hráči pochádzajúci z našej obce a príležitosť
dostali viacerí mladí hráči, vekom ešte dorastenci. Zostavu družstva mužov v jarnej časti
ligy tvorili: Roman Hromádka, Marek Hollý,
Matej Kompas, Matúš Hala, Matej Snovák,

Peter Kaduch, Jozef Valovič, Pavol Laca, Peter
Snovák, Kristián Bosák, Tomáš Tkáčik, Ľuboš
Kováč, Adam Varga, Erik Hanuška, Marek
Ligač, Tomáš Húlan, Lukáš Húlan, Kristián
Šima.
V uplynulej sezóne sa družstvo mužov FC
Cabaj-Čápor zúčastnilo aj mimoligovej súťaže
o Pohár ObFZ Nitra – Campri Cup. V jarnej
časti odohralo tri zápasy, v ktorých postupne
zvíťazilo nad TJ Družstevník Svätoplukovo,
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble C a vo finále,
na neutrálnej pôde v Dolných Obdokovciach,
nad TJ Družstevník Machulince. Keďže počas
všetkých zápasov nenašlo ani jedného premožiteľa, zaslúžene získalo triumf, ktorý nemá v
histórii cabajsko-čáporského futbalu obdobu.
Mládežnícke družstvá pod vedením trénera Romana Hromádku dosiahli počas jarnej
časti štandardné výkony, ktoré zodpovedajú
aktuálnym pozíciám v strede tabuliek jednotlivých súťaží.

Podobné výkony, ako družstvo U19,
podávalo v jarnej časti futbalovej sezóny
aj družstvo starších žiakov U15. Vzhľadom
na to, že viacerí hráči základnej zostavy
dostávali pravidelne príležitosť v zápasoch družstva U 19, je dosiahnutá bilancia
zápasov - 4 výhry, 1 remíza a 5 prehier
viac, než povzbudivá. S aktuálnou šiestou
priečkou v ligovej tabuľke preto možno
vysloviť spokojnosť. Navyše s dodatkom,
že vo viacerých zápasoch dostali príležitosť mladší žiaci, na výkonoch ktorých
budú založené výkony v budúcej sezóne.

Zostavu družstva U15 tvorili: Ondrej Páleník,
Samuel Kolečáni, Timotej Demeter, Mário Lehoťák, Marek Hanuška, Matej Žember, Samuel
Vince, Patrik Lauko, Samuel Kvasňovský, Matej Rajčáni, Dominik Holý .
Naši najmladší futbalisti v kategórii U11
skončili vo svojej skupine na konečnom štvrtom mieste, avšak iba o skóre. V jarnej časti
pôsobili oveľa zohratejšie než počas jesene, čo
im umožnilo vyhrať 13 zápasov z 20. Vzhľadom na ich vekovú štruktúru je na mieste
trpezlivosť a ďalšia starostlivosť, pretože
sa v ich radoch črtajú viaceré talenty, ktoré
môžu posunúť cabajsko-čáporský futbal
ešte ďalej. Zostava družstva U11: Jakub
Kompas, Denis Budinský, Adam Benčík,
Martin Ďurica, Samuel Pápay, Mário
Doman, Dominik Vilhem, Peter Kováč,
Samuel Vágai, Šimon Polakovič, Martin
Podmanický.
Skutočným vyvrcholením jarnej
časti mládežníckej futbalovej sezóny
v našej obci bol záverečný turnaj Suzuki
ligy kategórie U9, ktorý sa uskutočnil 26.
5. 2018 na našom futbalovom štadióne.
Na turnaji sa zúčastnilo 16 družstiev
z Výčapov Opatoviec, Topoľčian, Nitry,
Chrenovej, Rumanovej, Janíkoviec,

Družstvo U15 s trénerom
Romanom Hromádkom.
Jelenca, Hornej Kráľovej, Mojmíroviec,
Veľkého Zálužia, Bábu, Čeladíc, Hájskeho, Kolíňan, Zbehov a Cabaja-Čápora.
Spolu top bolo viac než 200 hráčov, čím
sa tento turnaj zaradil medzi najväčšie
mládežnícke turnaje organizované na
Slovensku v roku 2018.
Naše nádeje nastúpili v zložení:
Dávid Lauko, Branko Matys, Lukáš
Cintula, Samuel Datja, Andrej Domasta,
Tadeáš Šveda, Tobias Kolenčík, Matúš
Bukšár, Kevin Pavlík, Dávid Hurťák,
Matej Hurťák, Tomáš Orlíček, Vladimír
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,,Predškoláci sa lúčia so škôlkou“

Holka, Martin Andraško.
Hlavný program, ktorým
boli futbalové zápasy jednotlivých
mužstiev,
bol
doplnený o rôzne športové
súťaže zručnosti. Pre víťazov
turnaja, ako aj pre víťazov
súťaží bolo prichystaných
množstvo medailí, pohárov a
vecných cien (obr. 9). Tak, ako
s uspokojením skonštatoval
hlavný organizátor turnaja,
bez ktorého by tento turnaj
Družstvo U9 na Suzuki lige v Cabaji - Čápore
na tak vysokej úrovni nebolo
po odovzdaní medailí
možné zorganizovať, Roman
Hromádka:
za neustálu snahu o vytvorenie čo najlepších
„Vyhrali všetci, ktorí sa na turnaji zúčastnili.“
podmienok pre rozvoj futbalu v Cabaji-ČápoZa všetky uvedené úspechy, ako aj za re. Potešujúci je stále väčší záujem rodičov o
pomoc pri organizovaní všetkých akcií – tur- športovanie detí, pričom do pomocných aktinajov, ligových zápasov, brigád v areáli fut- vít sa ich zapája čoraz viac. Odmenou sú im
balového štadióna – je potrebné poďakovať šťastné úsmevy na tvárach detí a zmysluplne
všetkým, ktorí boli ochotní venovať svoj voľný strávený voľný čas. Veríme, že počas nadcháčas, svoje finančné, či hmotné prostriedky v dzajúcich letných prázdnin si všetci na chvíľu
prospech vytvorenia podmienok pre športo- vydýchneme, načerpáme mnoho nových síl
vanie občanov našej obce. Veľká vďaka patrí do novej futbalovej sezóny spojenej s ďalšími
trénerovi mládeže Romanovi Hromádkovi a úspechmi cabajsko-čáporského futbalu. Športrénerovi mužov Miroslavovi Svýbovi, ako aj tu zdar a futbalu zvlášť!
celému realizačnému tímu FC Cabaj-Čápor
-RMpod vedením prezidenta klubu Petra Bosáka

Želáme vám
kamaráti
veľa sily,
aby sa vám
prvé čiarky
podarili.
A písmená,
aby boli
ako kvietky,
aby ste ich
rozpoznali
všetky, všetky.
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Autoškola PANTER
Ako na rýchlosř?

Autoškola
PANTER

„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

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

