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Slovo starostky obce
Vážení občania,
Blíži sa koniec môjho prvého volebného obdobia vo funkcii starostky obce Čab a dovoľte mi využiť možnosť v skratke zhodnotiť
posledné štyri roky.
Na začiatku volebného obdobia sme spolu s niektorími poslancami mali záujem o kúpu rodinného domu od rodiny Peťkovskej.
Vzhľadom na strategickú polohu v strede obce som považovala
za vhodné tento dom odkúpiť pre obec a zriadiť v ňom po jeho
prestavbe denný stacionár pre našich seniorov, v ktorom mohol
mať zriadenú ambulanciu aj obvodný lekár. V tom čase boli vypísané operačné programy, cez ktoré bolo možné čerpať finančné
prostriedky z EÚ. Podmienkou bolo vlastníctvo budovy, ktorá
by sa dala zrekonštruovať pre tento projekt. Musím však skonštatovať, nakoniec miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že nepodporí
kúpu tejto nehnuteľnosti.
Taktiež na začiatku volebného obdobia som začala s vybavovaním finančných prostriedkov na kanalizáciu. Bohužiaľ som zistila, že podklady z verejného obstarávania z r. 2000 boli už nerelevantné a z tohto dôvodu nebolo možné zabezpečiť financie na
dokončenie tejto stavby z enviromentálneho fondu. Momentálne
pracujem na zosúladení projektu a administratívnych podmienok, aby stavba mohla byť dokončená.
Keďže obec Čab patrí medzi menšie obce, je pre nás samofinancovanie všetkých aktivít finančne nezvládnuteľné. Preto sme sa
zapojili projektmi do operačných programov ministerstva pôdohospodárstva. Oba projekty prešli, boli podané na hodnotenie
Poľnohospodárskou platobnou agentúrou. Avšak v tej dobe pani
ministerka zmenila základné podmienky žiadosti o nenávratný
finančný príspevok a dva projekty nám boli vrátené.
Následne po vyhlásení novej výzvy sme sa zapojili iba s jedným
projektom a to „Zateplenie materskej školy“. V tomto období sme
v materskej škole zaznamenali enormný záujem o umiestnenie
detí do Materskej školy. Počet detí v materskej škole sa vyšplhal
na 37, čo je tesne na hranici podmienok, ktoré dáva Regionálny
úrad verejného zdravotníctva pre kvalitné fungovanie obdobných zariadení. Keď vyšla výzva na prístavbu materskej školy z
dôvodu zvýšenia jej kapacity, bolo pre mňa samozrejmé, že sme
sa o ňu uchádzali a teraz už môžem skonštatovať, že sme boli
úspešní a začiatkom roka 2019 začneme s realizáciou. V súčasnom období prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, čo je posledné administratívne konanie pred jej realizáciou.
Projekt „Zateplenie materskej školy“ je momentálne na posúdení
Poľnohospodárskou platobnou agentúrou a každým dňom čakáme na jeho vyhodnotenie.
V Materskej škole bolo nutné vyriešiť aj dodávku stravy, keďže
predchádzajúci dodávateľ nemal kapacity na dodržanie harmonogramu rozvozu. To malo zlý vplyv na deti, keďže sa často stávalo, že hladné a unavené po dopoludňajších činnostiach čakali na
dovoz obeda. Chceli sme zabezpečiť vlastný dovoz stravy. Žiadali
sme preto viaceré inštitúcie o poskytnutie motorového vozidla.
Bolo nám vyhovené a v roku 2016 Krajská prokuratúra v Bratislave nám poskytla motorové vozidlo a dovoz stravy od šk.roku
2016/2017 uskutočňujeme vlastným motorovým vozidlom.
Po rozbehnutí programového obdobia sme sa následne zapojili i do iných výziev a získali sme financie z Programu obnovy

dediny a realizujeme úpravu sochy Panny Márie a jej okolia pri
železničnej stanici. Dostali sme finančné prostriedky na auto, s
ktorým pracovníčka obce zabezpečí predpis liekov pre našich seniorov a následne sa ráta i s dopravou seniorov k obvodnému lekárovi. Taktiež je podaný projekt Zberový dvor, ktorý je v štádiu
hodnotenia Ministerstvom životného prostredia.
Z vlastných prostriedkov bola opravená cesta pri 8 bytovke a
takisto bola opravená časť detského ihriska, kde pribudli nové
preliezky. V tomto roku sa ešte plánuje dokončenie výmeny
hojdačiek, pribudne i lanová pyramída. Ako dopadová plocha
budú navozené okrúhle kamienky.
V súčasnej dobe pracujem aj na výmene verejného osvetlenia.
Svietidlá sú vo veľmi zlom stave a niekde, kde boli nefunkčné
sme vzhľadom k bezpečnosti v obci pristúpili k výmene. Nové
svietidlá sú umiestnené na križovatke s hlavnou cestou, ako sa
vchádza do obce, tiež oproti vchodu do obecného úradu, pred
zvoničkou, pri 12 bytovke, na križovatke pri železnici a na ulici
popri železnici smerom na Lahne. Pôvodné svietidlá už boli nefunkčné, ich oprava by bola zbytočne predražená a mohlo by v
krátkom čase prísť k opätovnej poruche. Na výmenu som zvolila
ekonomicky výhodné, s dobrou svietivosťou, kvalitné a úsporné
LED osvetlenie. V týchto dňoch zadávam vypracovanie projektu
svetelnej štúdie pre našu obec, na základe ktorej bude vykonaná
výmena všetkých svietidiel.
Vzhľadom na nízky počet stavebných pozemkov v obci a stálemu záujmu o tento druh pozemkov je v rámci územného plánu
možné skúpenie a preparcelovanie pozemkov za p. Marečkovou
smerom k časti Lahne. Preto je možné, že majitelia pôdy v tejto
časti obce budú oslovení ponukou k prípadnému predaju. Vybudovanie cesty a tým aj novej ulice „Za kaplnkou“ je stále v
riešení. Obecné zastupiteľstvo zatiaľ nerozhodlo o ďalšom postupe.
Plánov je veľa, len nie vždy sa nájdu finančné prostriedky na
ich uskutočnenie. Preto sa snažíme vyberať projekty vždy efektívne. Viem, že mnohí z Vás by uvítali vybudovanie chodníkov
popri hlavnej ceste. V tomto roku som požiadala o jeden grant
na vybudovanie časti chodníkov. Keď nám budú finančné prostriedky odsúhlasené, obecné zastupiteľstvo rozhodne, v ktorej
časti obce sa začnú budovať chodníky.
Na budúci rok som rezervovala pobyt v Turčianskych Tepliciach pre našich seniorov v penzióne Milka. Pobyt je 5 dňový s
plnou penziou a poplatok je 115,- eur za jedného. Výbor jednoty
dôchodcov v Čabe Vám poskytne bližšie informácie a taktiež zapisuje záujemcov o tento pobyt.
Prajem Vám, aby ste si užili čaro jesene, v ktorej nás čaká veľa
aktivít. Obecný úrad pre Vás na 14. Októbra naplánoval posedenie pre dôchodcov a 20. Októbra sa uskutoční krojovaná zábava.
A keďže sa 10. Novembra uskutočnia voľby do samospráv obcí,
rada by som Vám všetkým poďakovala za prejavenú pomoc a
dôveru v prvom volebnom období. Dúfam, že som naplnila
Vaše očakávania ako starostka. Pri projektoch, ktoré som vyberala a kde sme sa uchádzali a uchádzame o finančné prostriedky
ako aj pri všetkých svojich pracovných aktivitách vždy beriem
ohľad na blaho obce.
S pozdravom starostka obce
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ČABE
30. ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA –
18. 6. 2018
Berie na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení schválených na 29. zasadnutí OZ
• informácie o príprave a zabezpečení hodových osláv
• Správu hlavného kontrolóra obce Čab z kontroly včasnosti
úhrad nájomného za obecné byty v Čabe a stav nedoplatkov
k 31.12.2017, aktuálny poradovník, uspokojenie žiadateľov o
byty v r. 2017, stav nedoplatkov za miestne dane k 31.12.2017
• Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2018
• plný t.j. 100% úväzok starostu na budúce volebné obdobie
2018 – 2022
• informácie o ponukách na rekonštrukciu verejného osvetlenie
• informáciu o stave a príprave projektu „Zberový dvor v obci Čab“
• informácie starostky o aktivitách od posledného obecného zastupiteľstva

pre Zdravotné stredisko Nové Sady
• overovateľov zápisnice Radoslava Šmitalu a Ing. Dalibora Greguša
• predaj obecného pozemku p.č 199/1 o výmere pozemku 43m2
víťazovi verejnej obchodnej súťaže p. Jarmila Lazíkovej za cenu
70,09 €
• poskytnutie príspevku na spolufinancovanie ambulancie všeobecného lekára v ZS v Nových Sadoch vo výške 2000 €
• plán zasadnutí OZ na 30. 8. 2018 a 22. 10. 2018
• maximálnu cenu 15 000 € na kúpu auta pre sociálne účely
• kúpu 2ks plastových okien podľa cenovej ponuky firmy Lutiva
Určuje:
• 1 volebný obvod a počet poslancov 7 pre volebné obdobie 2018
- 2022

Schvaľuje:
• predložený program 30. zasadania OZ s týmito zmenami: doplnenie programu o nový bod č. 13 - Odsúhlasenie príspevku

Odporúča:
• starostke vzhľadom na nedodržanie zmluvy na asfaltovanie cesty
žiadať od firmy predĺženie záruky

31. ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA –
30. 8. 2018
Berie na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení z 30. zasadnutia OZ
• Správu hlavného kontrolóra obce Čab z kontroly plnenia ukladacích uznesení a kontroly nakladania s obecným majetkom obce
Čab
• informácie o aktivitách od posledného obecného zastupiteľstva
• zmeny v cenníku služieb v obci Čab
Schvaľuje:
• predložený program 31. zasadania OZ podľa pozvánky
• overovateľov zápisnice Jarmilu Lazíková a Petra Vranku
• predaj obecného pozemku p.č 199/11 o výmere pozemku 408m2

víťazovi verejnej obchodnej súťaže Ing. Gregušovi R., Mgr. Gregušovej A. a MUDr. Gajdošovej L.
• výmenu verejného osvetlenie v obci Čab
• VZN 1/2018 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na školách
• úpravu rozpočtu – I. rozpočtové opatrenie
• pôžičku pre OZ Čabanka v sume 1550€
• dotácie pre rímskokatolícku cirkev na celkovú obnovu kaplnky
vo výške 10 000 €
• dotáciu pre TJ Nové Sady vo výške 2500 €
Odporúča:
• starostke obce podať reklamáciu na dopadovú plochu firme, ktorá dielo zrealizovala

32. MIMORIADNE ZASADANIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA – 6. 9. 2018
Schvaľuje:
• predložený program 32. zasadania OZ podľa pozvánky
• overovateľov zápisnice Jarmilu Lazíková a Petra Vranku
• vypracovanie svetelnej štúdie ako podklad pre verejné obstarávanie pre rekonštrukciu verejného osvetlenia.
• a) predloženie žiadosti o NFP na RO pre OP KŽP v rámci výzvy
s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33 za účelom realizácie projektu s názvom: „Zberný dvor v obci Čab“
b) maximálnu výšku spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j.
vo výške 17424,36 eur.
Ruší:
• uznesenie č. 381/2018 v znení: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
predloženie žiadosti o NFP na RO pre OP KŽP v rámci výzvy s

kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33 za účelom realizácie projektu s názvom „Zberný dvor v obci Čab“
• uznesenie č. 382/2018 v znení: „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
maximálnu výšku spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. vo
výške 14 424,36 eur.“
Doporučuje:
• starostke obce do podmienok pre verejné obstarávanie pre rekonštrukciu verejného osvetlenia zapracovať podmienku refundácie finančných prostriedkov za svetelnú štúdiu verejného
osvetlenia v obci Čab.
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Bez odpadu

Za posledných pár rokov sme si zvykli na separovanie odpadu,
pozorne sledujeme, keby budú odvážať bio, kedy papier či plasty. V
mnohých domácnostiach si ľudia vytvorili separované odpadkové
koše a poctivo triedia. A vďaka tomu si môžeme všimnúť, koľko
akého odpadu produkujeme, čo vyhadzujeme najviac. U nás doma
ma zarazilo množstvo plastov, ktoré vyhadzujeme.
A keď som si to spojila s tým, ako dlho sa plasty rozkladajú, keď
som videla plávajúce ostrovy plastových odpadov v oceánoch,
keď som videla, ako dopadnú zvieratá, ktorá sa zapletú (doslova)
s plastmi alebo ich zjedia, povedala som si dosť. Premýšľala som,
hľadala som a našla som, ako plasty obmedziť.
Obmedziť odpady, najmä tie plastové, nemusí byť také náročné,
ako by sa na prvé počutie zdalo. Väčšinou ide iba o zmenu návykov, ktoré máme a istú dávku plánovania. A niekedy postačí vrátiť
sa k niektorým zvykom spred pár desiatok rokov.
Najjednoduchšia cesta, ktorou môže každý z nás začať, je prestať používať igelitky, jednorazové plastové tašky. Tým, že boli dlhé
roky zadarmo, stali sa nedeliteľnou súčasťou našich domácností.
Našťastie, už zadarmo nie sú. Takže si stačí zadovážiť nákupné
tašky, ktoré budete mať vždy v kabelke alebo v aute, takže ich využijete aj pri neplánovanom nákupe. Mnohé predajne ponúkajú
plátenné tašky, alebo skladateľné tašky, ktoré naozaj zaberú minimum miesta napríklad v kabelke. Na internete nájdete aj mnoho
návodov, ako si zo starého trička vyrobiť nákupnú tašku, či sieťku.
Apropo, sieťky. Niektorí si ich určite pamätáte, iní ich máte možno aj doma, a tí mladší ich mali možnosť vidieť aspoň v starých
filmoch. Sú veľmi spratné a vhodné najmä na ovocie a zeleninu,
keďže unesú veľkú váhu a prispôsobia sa nákupu. Pri vyraďovaní
igelitiek z nášho života je ale veľmi dôležité plánovanie – keď si
plánujem nákup, viem, že mám vziať aj tašku. Ak totiž idem do
obchodu neplánovane, je prirodzené kúpiť si igelitku, inak by som
si nemala ako nákup odniesť. Takže plánujme kedy a čo kúpime a
zvyknime si povedať v obchode: „Tašku si neprosím.“
Plastové tašky či sáčky sa často používajú na zbalenie jedla do
školy či do práce. Tu si tiež vieme pomôcť – môžeme si jedlo zbaliť
do rôznych dózičiek, obedárov, ešusov, ktorých je v každej domácnosti plno. Možností je veľa, navyše jedlo sa nám v taške nepoškodí, ani nevyleje. Rovnako je to aj s vodou. Ak sa chceme vyhnúť

množstvu jednorazových plastových fliaš, môžeme si nosiť vodu z
domu vo vlastnej fľaši.
Veľkým problémom sú aj plastové slamky a miešatká do nápojov,
ktoré nie je možné kvôli ich malej veľkosti recyklovať (rovnako sú
na tom aj plastové taniere a príbory). Viaceré reštaurácie a bary
postupne prechádzajú na nerezové či bambusové slamky, alebo sa
aspoň snažia zredukovať množstvo slamiek (nedávajú ich do nápojov, keď to nie je nevyhnutné). Veď si priznajme: slamka je skôr
doplnok, nie nevyhnutnosť. A ak sa bez slamiek neviete zaobísť,
alebo si neviete predstaviť piť mojito bez slamky, môžete si kúpiť
nerezové, sklenené či bambusové slamky, ktoré možno opakovane
používať.
Toto je minimum, čo by sme si pri troche snahy mohli časom
osvojiť všetci. Ak ste sa dopracovali až sem, a tieto tipy vás nadchli,
alebo ich už realizujte, nedajte sa odradiť. Mám ešte pár typov pre
vyššiu úroveň redukcie plastov. Tá si síce vyžaduje viac plánovania nákupov, no z dlhodobého hľadiska prináša so sebou úsporu a
zdravie (naše vlastné aj nášho prostredia).
Zistila som a vyskúšala aj vyradenie plastových fliaš a nádob v
kúpeľni. Sprchové gély možno nahradiť tuhými mydlami – v súčasnosti je na výber mnoho krásnych, voňavých, výživných mydiel,
ktoré plne nahradia sprchové gély, a sú zväčša balené v papieri.
Rovnako možno nahradiť aj šampón na vlasy takzvaným šampúchom – tuhým šampónom, ktorý vyzerá ako obyčajné mydlo.
Takýto šampón krásne pení, krásne vonia, pekne vlasy umyje a je
s prídavkom kondicionéru, takže už nepotrebuje nič. Ďalšia vec
z oblasti osobnej hygieny sú vatové tampóny na odličovanie. Tu
si šikovnejšie osôbky môžu vlastné tampóniky vyrobiť, či už ušiť
(napríklad aj zo starých bavlnených plienok) alebo uháčkovať.
Najväčšou výhodou je, že tieto tampóniky možno prať v práčke.
Pokračovať môžeme aj pri upratovaní a praní. Čistiace prostriedky, gély na pranie, aviváže ale i sprchové gély a šampóny (pre tých,
ktorí nechcú či nemôžu používať tuhé mydlá) je možné kupovať
aj bez fliaš. Ide o čapovanú drogériu, ktorú možno zohnať už aj v
Nitre (jedna predajňa je napríklad na tržnici). Do fliaš z čistiacich
prostriedkov vám načapujú čo len chcete – výber je široký, porovnateľný s tým, ktorý ponúkajú drogérie či supermarkety. A navyše
neplatíme za obaly.
Rovnako si v Nitre môžeme dať načapovať aj potraviny – cestoviny, strukoviny, orechy, oleje a iné dobroty, ktoré si môžete odniesť v
dózach, pohároch, či vrecúškach. Tieto potraviny sú zväčša lokálne, domáce, takže by nám mohli aj viac chutiť  Pri potravinách
vieme s plastami vybabrať aj tak, že si pečivo dáme do plátenného
vrecka, nekúpime ovocie a zeleninu, ktoré sú balené (nie je zriedkavosťou vidieť napríklad uhorky každú zabalenú vo fólii alebo
jabĺčka na plastovej tácke a obalené fóliou), ale si vyberáme voľné
ovocie a zeleninu (a dáme si ho do sieťky), obmedzíme potraviny,
ktoré majú viacvrstvové plastové balenia... A kto má dobrodružnú
povahu, môže si skúsiť dať nakrájať salámu, šunku či syr rovno do
svojej nádobky 
Možností, ako produkovať menej plastového odpadu je dosť, naozaj ide len o malú zmenu vo zvykoch. Na druhej strane, zo svojej
skúsenosti viem, že zmena nie je ľahká. A preto ma napriek všetkej
mojej snahe môžete občas uvidieť s igelitkou (lebo si zabudnem
svoju nákupnú tašku doma), a občas deťom kúpim džús v plastovej fľaši (lebo zabudne vziať vodu z domu), a občas nestihnem
odmietnuť slamku, no môžem povedať, že za približne pol roka
sme u nás doma nevyhodili (lebo sme nevyprodukovali) odhadom
jeden plný žltý kontajner plastového odpadu. Nie je to veľa, ale je
to viac ako nič. Najlepšie je začať. Postupne. Ale hlavne začať.
Eva Ballová Mikušková
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Poďakovanie
KEĎ SA PREJAVÍ SILA ĽUDSKOSTI...
Sila ľudskosti má nesmiernu hĺbku a moc, nekonečné paralely a mnohoraké podoby. Keď sa rovesníci zo Základnej školy v Nových Sadoch v pondelok 17. septembra 2018 krátko po
skončení vyučovania prekárali na zastávke školského autobusu
pri obecnom úrade, zlovestne sa k nim zakrádalo vtedy ešte nejasné a neurčité varovanie. Vdychovali dúšky dymu a zvedavo
sa rozhliadali. Hlasné výkriky pána Ladislava i ocina škôlkarky
Eriky, pukot rozhárajúcej sa škridly na streche obecného úradu
bol tým spontánnym impulzom, ktorý ich vyhnal hore schodmi až do podkrovia. Tam 35 drobných neviniatok v priestore
dočasne premiestnenej materskej školy pokojne odfukovalo vo
svojich postieľkach. Naši žiaci Marek Blaho, Matúš Valo, An-

drej Ondrášek, Ľudovít Hudec, Igor Ivan, Gabika Haverová,
Terezka Danišová a Erika Čápeková ani na okamih nezaváhali.
Duchaprítomne pomohli pani Eve zavolať na linku 150 a spolu s pani učiteľkami Martinkou, Ivankou, dospelými, či to boli
zamestnanci obecného úradu, učitelia zo školy Mgr. Marek Peňaško, Mgr. Mário Ručkay, Mgr. Stanislav Ešše, rodičia a príbuzní, náhodní okoloidúci, hasiči, policajti a záchranári, vytvorili horiacemu netvorovi hrádzu zo svojej odvahy, obetavosti.
Rozospaté detičky boli v bezpečí skôr, než prehorené trámy
popadali do rozostlaných postieľok.
ĎAKUJEME

Čaká nás veľa spoločných
objavov a zážitkov

Dni odpočinku sa rýchlo minuli a opäť sa otvorili brány škôl, aby
privítali oddýchnutých pedagógov, kuchárov, školníkov a upratovačky. Škôlka privítala aj všetky deti. Spolu ich v septembri nastúpilo 35, z toho 21 včielok – starších detí a 14 mravčekov – menších
detí.
Aj keď niektoré „nové“ deti mali v očiach obavy, u väčšiny z nich
sa obavy rýchlo rozplynuli.
Na deti čakali v triede mravčekov Klaudia a Petra, v triede Včielok Janka a Monika. Teta Martuška, sa stará o čistotu a Zuzka o
prázdne brušká hladošov.
Aj v tomto školskom roku čaká na deti mnoho zážitkov v podobe

divadiel, koncertov, výletov a samozrejme aktivít v materskej škole. Budeme pokračovať aj vo výuke angličtiny v oboch triedach.
Novinkou je plavecký kurz pre staršie deti, ktorý absolvujeme v
októbri pod vedením plaveckých inštruktorov v plavárni Topoľčany.
Aj oslava mesiaca úcty k starším bude iná ako zvyčajne. Deti privítajú svojich starých rodičov na športovom dni v materskej školy,
kde spolu strávia popoludnie plné pohybu a spoločných zážitkov.
Veríme, že slzičky všetkým deťom rýchlo uschnú a budú sa všetci
do materskej školy tešiť a stane sa neodmysliteľnou súčasťou každého pracovného dňa.
Učiteľky MŠ
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Čab očami Ignáca Muócika
(Časť 3 – katastrofy a nešťastia)
Informácie o histórii našej obce môžeme okrem iného čerpať z Kroniky obce, ktorú v r. 1930 začal písať vtedajší správca
školy Ignác Muócik. Keďže nešlo o rodáka z Čabu, na mnohé udalosti sa pozeral objektívne a nezaujato. V tomto čísle sme
z kroniky vybrali informácie o katastrofách a nešťastiach, ktoré postrehli našu obec.
Požiare
Pamätného dňa 13. júla 1895 za silného vetra vypukol požiar
v našej dedinke a napadol slamou pokryté chudobné domky.
Zhubná sila požiaru bola strašná. Zhorely skoro všetky domy
(asi 40 čísel) a len štyri domy ostaly (3 na dolnom konci pri
potoku a 1 na hornom konci). Po požiary ľudia si pokrývali
domky zväčša šindlom, škridlou a plechom. R. 1897 zhoreli asi
4 pajty.
Dňa 28. júla 1935 v 22 ½ h vznikol veľký požiar u starostu
obce Jána Zelenaya. Zhorely 2 veľké kobyliny nevymláteného
zbožia a 2 stohy sena, z ktorých jeden patril Jozefovi Krčmárovi. Škoda bola veľká (asi 50.000 Kč). Pri požiari pracoval náš
hasičský zbor, DHS z Ašakerte a zo Sily tiež so striekačkami.
Požiar sa podarilo zdolať a jeho ďalšie šírenie zastaviť. Veď všade v súsedstve bolo ešte plno nevymláteného obilia, ktoré malo
slúžiť za živnosť našich spoluobčanov a nie dostať sa do pažeráka dravého živlu. Ukázalo sa až teraz, že aký význam má náš
D. H. S., ktorý práve minulý mesiac po dlhšej prestávke začal
pracovať.
1936 - Toho roku sme mali dva požiare. Prvý bol po polnoci
16. júna a zhorely 2 stodoly a 2 stohy slamy (Repka a Ďurková
na „Párovciach“) Ďalší požiar bol 1. aug. u Viliama Minarčínyho a zhorela jedna stodola.
1937 - V posledných rokoch sa nejak šíria požiare v našej
obci a nevieme či ich pripisovať neopatrnosti, alebo podpalačstvu. Dňa 14. júna zhoreli ďalšie dve slamou pokryté pajty
neďaleko školy (Tomáš Šmitala a Agneša Šmitalová – Kopec).
Keď 1. aug. ľudia išli odpol. do kostola, práve vtedy bol založený požiar na streche pajty Jána Krčmára. Členovia hasičského
sboru mali práve schôdzku a požiar v zárodku uhasili.
1940 - V čas ráno o 3.45 h bol upovedomený tunajší DHS, že
v neďalekej Lahni horí. Behom ½ hodiny bol na mieste požiaru
s novým motor. agregátom. Zhorela jedna maštaľ.
1942 - Dňa 8. júna o 23.30 h vypukol požiar u Víta Vranku.
Zhorela stodola a sečkovica. Škoda asi Ks 2.000. Pri hasení vzal
účasť len tunajší DHS.
Dobrovoľný hasičský zbor
Dňa 29. júna 1935 bol zorganizovaný Dobrov. hasičský sbor
tunajšej obci, ktorý iste prispeje k zmenšeniu počtu požiarov,
ktoré sa v našej obci dosť rozširujú.
1940 - Hasičský deň. Členovia DHS už min. roku chceli usporiadať „Hasičský deň“ na ktorom by obecenstvo bolo malo príležitosť videť novú motorovú striekačku a jej výkon. Plán sa
nemohol uskutočniť, lebo viacerí členovia boli povolaní na voj.
cvičenie. V tomto roku sa započalo so cvičbami k uskutočneniu
verejného vystúpenia. Jeden občan však svojim nemiestnym
vystúpením znemožnil ďalšie cvičby a znemožnil verejné vystúpenie. Ozvena tejto udalosti bola uverejnená v časopise „Na
pomoc“, roč. II., č. 5 – 7. Je nepochopiteľné, že niektorí občania
ešte ani dnes nevedia, že členovia DHS z lásky ku svojim bližným dobrovoľne a bezplatne venujú svoj voľný čas ku cvičbám,
ničia svoj vlastný oblek – obuv a včas nebezpečenstva chránia
majetok jednotlivcov, tedy i majetok obecný a celoštátny.

1941 - Konečne sa uskutočnila dávna túžba členov dobrov.
hasičského zboru a dňa 22. júna 1941 zadržaný bol v našej obci
„Hasičský deň“. Členovia DHS sa už predtým usilovne pripravovali. Miesto za has. skladom bolo očistené a čiastka urovnaná
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a zeleňou ozdobená. Slávnosť bola popoludní. Dostanovili sa
členovia DHS zo Sily a z Ašakerte. V zastúpení Okr. has. jednoty bol tu nám. veliteľ Bíro. Po patričnom hlásení a zaspievaní hymny prehovoril veliteľ a obv. dozorca Ignác Muócik,
vl. komisár obce Jozef Krčmár a prednesené boly básne. Ďalší
program bol: cvičenie s hadicami, skupinky žiakov, suché strojenie agregálu, ukážka hasenia požiarov. Po programe bol nástup všetkých hasičov a prejav, ktorý povedal nám. Okr. veliteľ
Bíro. Ochráncovia naších majetkov predviedli vzorné cvičenia
a svojou disciplínou dokázali, že vedia plniť rozkazy nadriadených a i v budúcnosti chcú slúžiť „Bohu na slávu, bližnému na
pomoc“. Žiaci s nacvičenými skupinkami spestrili program,
začo sa im dostalo od obecenstva veľkého potlesku. Tanečná
zábava už bola slabo navštívená, lebo popol. bolo doručených
viac zvolávacích lístkov na vojenské cvičenie. Okrem toho bolo
nariadené od dnešného večera trvalé zatemnenie a služba SPO.
1942 - Na základe nariadenia Min. vnútra i v našej obci bola
požiarna služba. Pož. inšp. Bol menovaný riad. školy, ktorý vo
svojej prednáške dňa 29.júna poučil občanov o význame tejto
služby. Služba sa konala od 4. júla v obci a na poliach (2-2 členovia) a konali ju 18-60 roč. mužskí. Dňa 8. aug. služba zanikla. Povinnú prehliadku hasičského skladu previedol 8. júla žup.
vel. has. Fr. Mojto ml. a ž. has. doz. Sýkora.
Iné
Skaza vinohradov
V briežku až po šuranský chotár boly kedysi vinohrady a podnes sa tak tá čiastka volá. Boli pekné, ale asi v r. 1906 – 8 úplne
zničené. Ľudia ich preto vyklčovali a zorali na role.
Búrky, lejaky, víchrice
1940 - V tomto roku bola i žatva neskoršie. Dňa 8. júla večer
bola veľká búrka a padal ľadovec vo veľkosti orechov. Narobil
pomerne dosť škody. Konečne 13. júla sa započala žatva a pre
zlé počasie trvala do konca mesiaca. Dňa 26. júla bol silný leják
s vetrom, ktorý namočil kríže, poválal kukuricu a ešte miestami
nezožaté obilie.
1941 - Dňa 15. júla v noci o ½2 h bol silný leják, doprevádzaný hrmením a stálym, súvislým blýskaním. Takýto špatný čas a
divné prírodné úkazy sú nepamätné.
1942 - Večer medzi 20-22 h dňa 10. júna bol strašný víchor s
búrkou, ktorý narobil moc škody, lebo dolámal miestami stromy, poškodil strechy, budovy. Ďalšia silná búrka bola aj 11. júna
medzi 20-23 h. ... V mes. sept. ešte trvá suchota a horúčosti. Nepršalo od mlatby, až konečne málo padalo 9. okt. Nemožno orať
a siať pre suchotu. Dňa 17. okt. sa zadáždilo a možno dokončiť
jes. Hosp. Práce. Jeseň bola pomerne veľmi pekná, ale suchá.

V dňoch 7. – 9. a 12., 13. júla 1943 bol silný dážď, voda zaliala
lúky a poválalo obilie. Žatva sa započala až dňa 15. júla.
Hlad
1941 - Ukázal sa nedostatok múky v našej obci a preto 5. júla
1941 hľadá 4 člená komisia zvyšnú múku v niektorých domoch.
Takto zaobstaraná múka bola odpredaná rodinám, ktoré už nemaly múky. ... Od 1. sept. 1941 vstupuje v platnosť ne celom
území Slovenska nový spôsob distribúcie chleba a múky na odberné legitimácie. Dľa toho dostávajú: veľmi ťažko pracujúci 10
kg múky (3 kg na varenie a 7 kg na chlieb), ťažko pracujúci 8 kg
(3+5) a ostatné osoby 7 kg múky (250+450) mesačne.
1943 - Niektoré potravné články nemožno dostať voľne kúpiť a preto sa rozmohlo čierne obchodovanie. I do našej malej
dedinky dochádza denne vše i 10-20 ľudí hlavne za múkou a
zrnom. Prichádzajú skoro z celého Slovenska. Cena je začiatkom roka nasledovná: 1q kukurice Ks 600, máka krupičková 1
kg Ks 18, chlebová Ks 15, jačmeň 1 q Ks 500, pšenica Ks 650,
masť za 1 kg Ks 100-150, maslo 60 Ks, slanina 80 Ks, živá váha
ošípaných Ks 30-40.
Krádeže
Dňa 6. jan. 1940 medzi ½ 11 – 11 h( cez sv. omšu) vlúpali sa
do mlyna Lampertovej, alebo správnejšie do jej bytu a odcudzili zväčša peniaze. Páchatelia (tunajší) boli čoskoro chytení
a zatvorení.
1942 - Neznámi páchatelia vnikli dňa 8. mája cez okno do býv.
bytu Ringwaldovej a pokradli bielizeň a šatstvo. Predaj židovských hnuteľností bol prevedený dňa 6. októbra na ver. dražbe.
Nabudúce vám prinesieme pohľad na svetovú vojnu očami
Ignáca Muócika.
Eva Ballová Mikušková

Rozprávkové čítanie
v Obecnej knižnici v Čabe
Milé deti, rodičia a starí rodičia,
už dlhší čas som rozmýšľala nad tým, ako si spríjemniť a obohatiť návštevu detí a mladších žiakov v našej obecnej knižnici.
Rada by som s pomocou babičiek, starých mám alebo aj rodičov rozbehla akciu s názvom „Prečítajme si spolu rozprávku“.
Rozprávky by sa čítavali v knižnici každý utorok od 16.00 do
16.30 hod. Začali by sme v mesiaci november 2018. Rozprávku by čítal zakaždým nejaký dospelý v knižnici. Deti, ktoré

prídu do knižnice spolu s rodičmi môžu počúvať rozprávky a
rodičia si zatiaľ môžu prečítať nejakú dobrú knihu či časopis
alebo odbehnúť na nákup.
Dúfam, že sa z tejto milej akcie stane tradícia aspoň počas
chladných jesenných a zimných mesiacov.
Teším sa na Vás.

M. Bálešová, knihovníčka
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Aktivity našich dôchodcov
Pohyb lieči
V dňoch od 8. 3. 2018 do 15. 6. 2018 sa stretávali naši dôchodcovia v kultúrnom dome v Čabe v malej sále za účelom cvičenia
pod názvom „Pohyb lieči“. Boli to cvičenia zväčša v sede a dychové
cvičenia. Také, ktoré naši dôchodci v pohode zvládnu. Cviky nám
predvádzala naša pokladníčka pani Danka Vaxmanská z tabletu.
Tieto cviky boli odporúčané lekárom pre našu vekovú kategóriu.

Ďakujem členkám za účasť a príjemnú atmosféru, ktorú rozdávali. Tešíme sa na Vás dňa 17. 10. 2018 o 14.00 hodine, kde budú
predvedené nové ukážky ručných prác.
Srdečne pozývame medzi nás aj mladú generáciu
Gabriela Hajduchová
Predsedníčka ZO JDS v Čabe

V. ročník turnaja seniorov v petangu
Dňa 22. 8. 2018 sa konal v Lužiankach V. ročník seniorov v petangu. Tento turnaj sa konal pod záštitou starostu obce Lužianky.
Riaditeľkou turnaja bola: Mgr. Anna Oťapková.
Tajomník turnaja: Renáta Supuková.
Hlavný rozhodca: Jozef Zlatohlávek.
Stretli sa tu seniori z celého okresu základných organizácií. Počasie nám prialo. Účasť bola veľmi dobrá. Bol to krásny zážitok pre

všetkých zúčastnených. Nechýbala dobrá nálada a hudba. Súťažilo
sa s chuťou. Samozrejme bolo aj výborné občerstvenie pre všetkých.
Ďakujem pani Anne Oťapkovej, hlavnej organizátorke.
Gabriela Hajduchová
Predsedníčka ZO JDS v Čabe

Čabský
spravodajca

9

Letná grilovačka
V sobotu, dňa 11.8.2018 sa v športovom areály uskutočnila
letná grilovačka pre dôchodcov. Do tanca hrala hudobná skupina DIOS z Lužianok. Len avizované vystúpenie Čabanky
chýbalo. Ženy si chceli zaspievať s Čabankou a harmonikou a
nekonalo sa. Dúfajme, že na budúci rok sa dočkáme.
Jedla a pitia bolo pre každého, koľko každý len vládal. Ba poniektorí si ešte aj zatancovali. Vládla dobrá nálada. Debaty ne-

mali konca. Ľudia sa cítili dobre, plní dobrej nálady a spevu.
Ďakujem OU a starostke pani Evke Andackej, že myslí aj na nás
dôchodcov. Tiež patrí poďakovanie celej kultúrnej komisii a pani
poslankyniam, že celú akciu úspešne pripravili.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Gabriela Hajduchová
Predsedníčka ZO JDS v Čabe
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Deň folklóru vo Vrábloch
Dňa 25. augusta 2018 sa konal II. Ročník tohto folklórneho
festivalu. Hlavnou usporiadateľkou bola predsedníčka ZO JDS
vo Vrábloch pani Katarína Klasová. Samozrejme so spoluprácou mesta Vráble a Krajským osvetovým strediskom v Nitre.
Účelom tohto podujatia je zachovať tradície našich predkov.
Na tomto krásnom podujatí sa zúčastnil aj náš spevácky súbor
Čabanka. Predniesli krásne pásmo hovoreného slova a piesní.

Touto cesto sa chcem poďakovať vedúcej súboru pani Evke
Mikuškovej za krásne pripravený program. Srdečne ďakujeme,
že aj takouto cestou sa môže naša obec Čab zviditeľniť.
Zúčastnilo sa tam 25 súborov Nitrianskeho kraja. Bolo nádherné pozerať na tie prekrásne kroje. Tento program môžete vidieť aj na TV CENTRAL alebo aj na facebooku – dôchodcičab,
kde sú k nahliadnutiu aj videá. V neskorších hodinách zavítal
aj člen Okresnej Rady pán Mgr. Ervín Weiss, PhD. a predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja pán doc. Ing. Milan Belica,
PhD. V jeho príhovore spomenul, koľko prispievajú obciam a
súborom na ich činnosť. Program uvádzali Jožko a Ivetka z
Tatranskej Lomnice. Veľmi príjemní mladí folkloristi.
Bol to program na celý deň. Samozrejme večer sa niesol v duchu ďalších hudobníkov z Novej Dubnice. Nechýbalo občerstvenie, guláš a napečené dobroty. Každý si prišiel na svoje.
Touto cestou ďakujeme usporiadateľke pani Kataríne Klasovej
za skvele pripravenú akciu.
Tešíme sa na III. Ročník tohto festivalu.
Gabriela Hajduchová
Predsedníčka ZO JDS v Čabe

Leto turistov
krásnych výhľadov aj osvieženie a únik pred častokrát neznesiteľnými horúčavami. Nech už bolo akokoľvek aj v tomto roku sa nám
podarilo uskutočniť mnoho krásnych túr v našich, ale aj v iných
horách. Podnikali sme túry po kopcoch a hrebeňoch Malej a Veľkej Fatry, Vysokých a Nízkych Tatier, Slovenského raja, Súľovských
a Strážovských vrchov, Považského Inovca a Tríbečských vrchov.....
Niekoľkí sa vybrali aj do Álp pokoriť ten najvyšší vrchol, čo sa
im však nepodarilo pre nepriaznivé počasie. Na budúci rok máme
naplánovanú spoločnú akciu v Nízkych Tatrách a znovu v Malej
Fatre, ktorá nám učarovala neopakovateľnou krásou a množstvom
zaujímavých turistických chodníkov.
Toto všetko by sme nedokázali bez pomoci našich prispievateľov,
z ktorých medzi najväčších patrí aj Nitriansky samosprávny kraj.
My sa mu za to odmeňujeme propagáciou jeho historických a súčasných zaujímavostí, ktoré sa tu nachádzajú.
A čo nám prinesie ďalšie ročné obdobie? Jeseň je krásna svojou farebnosťou. Dúfajme, že nás poteší pekným počasím, ktoré
je potrebné pre nerušený pohyb v prírode. Prajeme Vám, aby ste
na tohtoročnú jeseň mali milí priatelia prírody, iba tie najkrajšie
spomienky.
Ing. L.Mellen
Predseda KST Radošinka
L. Mellen, predseda KSTR

Tohtoročné leto nás asi všetkých poriadne poohrievalo aj napriek tomu, či sme trávili voľné chvíle pri vode, alebo na horách.
Môžu to potvrdiť aj turisti z klubu RADOŠINKA, ktorí sa väčšinou pohybujú vo vysokohorskom prostredí, kde hľadajú okrem
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Poďakovanie za úrodu
Dnes chcel by som Ti dať, to čo v srdci mám, dávam na oltár k
Tvojim nohám kráľov Kráľ.
Dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv, už nechcem
pyšný stáť, chcem nový život mať.
A dávam všetko to, čo mám,Tebe Kráľ...
V nedeľu, 23. septembra, touto piesňou naši mladí hudobníci a speváci uviedli slávnostnú svätú omšu, ktorou sme ďakovali
Bohu za dary zeme a otvorili sme si svoje srdce pre Neho, ale aj
pre našich blízkych.
Pán farár ďakoval za Božie požehnanie, prácu ľudských rúk a
za dary polí, sadov a záhrad. Pripomenul, že máme aj prosiť ako

nás naučil Ježiš v modlitbe: Otče náš... Po sv. omši sa mohli prítomní v priestoroch kostola potešiť pohľadom na naaranžované
dekorácie z darov zeme. Z rôzneho ovocia, zeleniny a ďalších
plodín vytvorila skupina farníkov viaceré sypané obrazy, ktorými vyjadrili tajomstvá našej viery. Patrí im za to naše poďakovanie a tiež aj našim gazdinkám za malé agapé.
V našej farnosti je pekný zvyk v tomto začínajúcom jesennom
období takýmto spôsobom poďakovať nášmu Nebeskému Otcovi za všetky dobrodenia a bohatú úrodu.
Mgr. Z. Brezniaková
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Oslavy obce už po trinásty raz
V horúcu júlovú sobotu s pekným dátumom 7. 7. 2018 sme už
po trinásty raz v našej obci oslavovali. Tradícia, ktorá sa každoročne spája s hodmi súvisiacimi so zasvätením kaplnky slovanským vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi.
Oslavy obce sa konali na ihrisku a tradične bol pripravený
bohatý kultúrny program vo folklórnom duchu. Účinkovali Terchovská muzika z Preselian, folklórna skupina Praslica
z Kozároviec, spevokol Žibrica z Mecheníc, folklórny súboru
RIPÍN z Veľkých Ripnian a samozrejme spevácka skupina Čabanka. Ako už každoročne nápaditý program predviedli deti
z materskej školy. A keďže nielen kultúrou je človek živí, treba
aj žalúdok zasýtiť, nadšenci už od rána varili tradičný čabský

guláš. Počasie prialo a v popoludňajších hodinách sa na ihrisku
stretli malí aj veľkí, domáci aj ich hostia. Úsmevy a spokojnosť
účastníkov svedčali o tom, že námaha ktorú organizátori do akcie vložili sa vyplatila.
Chcela by som sa preto všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri príprave a organizácii osláv, veľmi pekne poďakovať za ich ochotu, čas a prácu. Tiež by som sa chcela poďakovať
všetkým, ktorí podporili akciu finančne a to najmä Nitrianskemu samosprávnemu kraju.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
poslankyňa obecného zastupiteľstva
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Športový deň
Aj tento rok obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou
usporiadal športový deň. Už šieste pokračovanie tohto podujatia sa konalo v sobotu 25. 8. 2018. Krátko po šestnástej hodine sme sa všetci stretli v našom športovom areáli. Malí, veľkí,
muži, ženy, mladí ale aj tí skôr narodení mali na výber množstvo aktivít, pri ktorých sa mohli realizovať.
Na jednotlivých stanovištiach si mohol každý vyskúšať rôzne
aktivity, na kurte sa hral tenis, na asfaltovom ihrisku zas hokejbal, v prístrešku boli k dispozícii stoly na stolný tenis, futbal taktiež nemohol chýbať. Ten, kto mal chuť precvičiť si svoje
mozgové závity si mohol zahrať šach s obrovskými figúrkami,
ktoré pribudli na ihrisko tento rok. Pre tých, ktorí sa na šach
necítili, bolo k dispozícii taktiež veľké „Človeče, nehnevaj sa“.
Vyskúšať ste si mohli aj ruské kolky. Svoju presnú mušku si mohol každý otestovať pri šípkach, ale aj pri streľbe zo vzduchovky. Pod veľkým prístreškom boli k dispozícii trampolíny, ale aj
kolobežky.
O kúsok ďalej sa konala Súťaž o najväčšiu mydlovú bublinu.
Niektoré z bublín boli fakt obrovské. Víťazstvo v tejto súťaži
obhájil Dušanko Kolesár, ktorý aj tento rok dokázal vytvoriť
tú najväčšiu. Druhú najväčšiu bublinu vytvorila Tatianka Halamčáková, tretie miesto obsadil Lukáško Vanko. V konečnom
dôsledku boli víťazmi všetci, odmenou im bola sladká medaila
z čokolády.
Na športovom dni našli svoje miesto aj atletické disciplíny.
„Hod váľkom“ je špeciálna disciplína, ktorá je veľmi podobná
hodu oštepom, lenže športovým náčiním nie je oštep ale kuchynský válček na cesto. Cieľom je hodiť válčekom čo najďalej.
Ak by bol „Hod váľkom“ zaradený medzi olympijské disciplíny,
mohla by naša obec poskytnúť zopár reprezentantov, pretože

niektorým šla táto disciplína výborne. Najväčšej obľube sa tešil
vodný futbal. Ani chladnejšie počasie neodradilo deti od toho,
aby sa vybláznili vo vode. Ďalšou zaujímavou atrakciu bola nafukovacia lezecká veža. Ten, kto nabral odvahu, mohol si preveriť, ako je na tom so svojimi lezeckými vlastnosťami.
Po dni plného športu a zábavy bolo na čase doplniť energiu,
ktorú sme počas dňa spotrebovali. Pre všetkých zúčastnených
bola pripravená spoločná opekačka. Na záver ďakujeme všetkým zúčastneným, že s nami prežili deň plný zábavy a športu.
Veríme, že sa pri tomto peknom podujatí stretneme spolu znova o rok.
Peter Vranka
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OZNAMY, UPOZORNENIA, PONUKY...
Uzávierka obecných novín

nie, ktoré ste doteraz používali nie je funkčné.

Uzávierka letného čísla obecných novín bude 10. decembra
2018 Svoje príspevky môžete nosiť na obecný úrad a to buď
písané rukou, CD, USB kľúči alebo ich môžete zaslať na emailovú adresu: info@obeccab.sk, balesova@obeccab.sk

• Pošta Nové Sady
Prevádzka pošty poskytuje svoje služby v Lužiankach v
čase:
Pondelok
8.00 – 15.00
Utorok
8.00 – 15.00
Streda
8.00 – 17.00
Štvrtok
8.00 – 15.00
Piatok
8.00 – 15.00
Od 12.00 do 12.30 je obedná prestávka. Občanom z Nových
Sadov sú služby poskytované pri samostatnom okienku. Od
októbra budú poštové služby poskytované v kaštieli na prízemí. O presnom termíne spustenia poštových služieb Vás
budeme informovať. Doručovanie bežných zásielok zostalo
v obci bez zmeny.

Venčenie psov na verejných
priestranstvách a ich voľný pohyb po obci
Zakazuje sa venčenie psov na verejných priestranstvách, ktoré kosením upravujú zamestnanci obce. Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že je treba ich uzatvárať. Mnohé psy sa
túlajú cez deň a v noci po obci, čím znepríjemňujú a ohrozujú
život občanov obce a hlavne malých detí. Za neuposlúchnutie výzvy obecný úrad voči majiteľom psov bude postupovať v
zmysle platného zákona. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Oznam Zubnej ambulancie
v Nových Sadoch
Zubná ambulancia v Nových Sadoch oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu požiaru na budove obecného úradu
bude činnosť zubnej ambulancie pozastavená až do zrekonštruovania budovy. Bližšie informácie vám budú poskytnuté
na tel. čísle 037 7894254.

Informácie o fungovaní
prevádzok v Nových Sadoch
•

Obecný úrad Nové Sady

Služby Obecného úradu Nové Sady Vám budú k dispozícii
v štandardných úradných hodinách v kaštieli na prvom poschodí:
Pondelok
8.00 – 17.00
Utorok
nestránkový deň
Streda
8.00 – 15.30
Štvrtok
8.00 – 15.30
Piatok
8.00 – 12.00
• Lekáreň Nové Sady
Služby lekárne budú poskytované v kaštieli na prízemí v
čase:
Pondelok
8.00 – 14.00
Utorok
8.00 – 17.00
Streda
8.00 – 14.00
Štvrtok
8.00 – 17.00
Piatok
8.00 – 14.00
V dôsledku hasenia požiaru boli niektoré recepty dodané do
lekárne v tlačenej forme znehodnotené. Preto, ak ste mali recepty už odovzdané v lekárni, odporúčame Vám osobne kontaktovať lekáreň v prevádzkových hodinách. Telefonické spoje-

Cintorínsky odpad
Upozorňujeme občanov na porušovanie zásad dobrého spolunažívania tým, že vyhadzujú cintorínsky odpad za plot cintorína. Tento odpad tam nepatrí. Je potrebné ho vhodiť do
kontajnerov umiestnených pri vchode na cintorín. Ďalej žiadame všetkých nájomcov hrobových miest, aby si pozbierali a
vyčistili okolie hrobov svoji zosnulých od popadaných svietnikov, kvetov, skla a kahancov. Pretože pri kosení trávy okolo hrobov môže prísť k úrazu pracovníkov obecného úradu,
ktorí tu kosia alebo k poškodeniu kosačiek, príp. svietnikov a
umelých kvetov a vencov.

Čistenie priekop a čistenie ciest
Upozorňujeme občanov na udržiavanie priekop pred rodinnými domami z dôvodu možnosti výskytu prívalových dažďov. Ďalej žiadame občanov, aby si očistili cesty pred svojimi
domami a záhradami od nánosov blata a nečistoty z traktorov
po ich práci v záhradách a na poliach.

Neštátna ambulancia pre dospelých
v Nové Sady, MUDr. Božena Uherová
lekár: MUDr. Božena Uherová
sestričky: Eva Švecová (Nitra), Miroslava Pargáčová
(Nové Sady)
Ordinačné hodiny v Zdravotnom stredisku Nové Sady
utorok
od 13.30 do 15.30 hod.
štvrtok
od 13.30 do 15.30 hod.
telefónne číslo ambulancia Nové Sady: 0940 366 805
mail lekár: doctor.4u@centrum.sk
Odbery v ambulancii Nové Sady len po dohode so
sestričkou.

Čabský
spravodajca
Možnosť objednania dlhodobo užívaných liekov
telefonicky príp. mailom.
Počas celého týždňa môžu pacienti využiť aj ambulanciu
MUDr. Uherovej v Nitre na Štúrovej ulici č. 38.
Ordinačné hodiny v ambulancii v Nitre:
pondelok
07:00 - 14:00
utorok
07:00 - 12:30
streda
08:00 - 11:00 13:00 - 17:00
štvrtok
07:00 - 12.30
piatok
07:00 - 13:00
telefónne číslo ambulancia Nitra: 037 / 652 52 86,
0910 326 075
mail sestra: doctor4u.amb@gmail.com
Odbery v ambulancii v Nitre: denne od 7.00 do 10.30 hod
streda od 8.00 do 10.30 hod

Neštátna ambulancia pre dospelých
v Lužiankach, MUDr. Eva Grafenau
lekár: MUDr. Eva Grafenau
sestra: Iveta Štefániková
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Ordinačné hodiny v ambulancii v Lužiankach:
pondelok
08:00 - 12:30
utorok
08:00 - 12:30
streda
07:00 – 12.30 (ZS Šurianky)
štvrtok
08:00 - 12.30
piatok
08:00 - 12:30
telefónne číslo ambulancia Lužianky: 037 / 7410437
telefónne číslo ambulancia Šurianky: 0904 168099

Neštátna ambulancia pre dospelých
Zbehy, MUDr. Karin Kirinovičová
lekár: MUDr. Karin Kirinovičová
sestra: Mariana Ivanová
Ordinačné hodiny v ambulancii v Zbehoch:
pondelok
07:30 - 13:30
utorok
07:30 - 13:30 (ZS Čakajovce)
streda
07:30 - 13:30
štvrtok
07:30 - 13:30
piatok
07:30 - 13:30
telefónne číslo ambulancia Zbehy: 0902 285250
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Na prahu novej sezóny
Písal sa rok 2001 a do okresnej stolnotenisovej súťaže boli prvý
krát prihlásené aj čabské mužstvá. Konkrétne v 2.triede majstrovstiev okresu Nitra štartovali SK TJ Čab „A“ a SK TJ Čab „B“.
Historicky prvé súťažné zápasy čabských družstiev sa odohrali
28. septembra 2001. Hráči SK TJ Čab „A“ v prvom zápase nestačili na TJ Čeľadice a podľahli im 4:14, v rovnaký deň sa hráči SK
TJ Čab „B“ predstavili na pôde 1.ZŠ Vráble, no taktiež na svojho
súpera nestačili a podľahli mu 8:10. Od tohto momentu ubehlo
už 17 rokov, desiatky našich hráčov počas týchto rokov odohrali
tisícky zápasov, mnoho krát sme pocítili trpkosť prehry, ale takisto sme veľa krát ochutnali sladkú chuť víťazstva. Počas tohto
obdobia sa odviedol obrovský kus práce, bez ktorej by tu dnes
náš klub nebol.
Dnes stojíme na prahu novej sezóny, ktorá bude pre náš klub už
osemnástou. Všetky súťaže sa rozbehnú v posledný septembrový

víkend. Našu obec bude opäť reprezentovať niekoľko mužstiev. V
3.lige štartuje Čab „A“ , zástupcom vo 4.lige je Čab „B“. V okresných súťažiach nás reprezentuje Čab „C“ v 6.lige a v 8.lige sú to
Čab „D“ a Čab „E“. Nováčikom medzi štartujúcimi mužstvami
je Čab „E“. Jedná sa o našich mladých hráčov, ktorí už tretí rok
trénujú pod dohľadom pána trénera Ing. Róberta Lenárta. Títo
žiaci budú súťažiť aj v 1. lige starších žiakov.
Na záver by som rád pozval všetkých priaznivcov športu, ktorý
počas dlhých zimných (aj jesenných) večerov nevedia obsedieť
doma, aby prišli do kultúrneho domu povzbudiť našich športovcov. Hracie dni sú piatky (od 18:00) a soboty (od 17:00). Športu
zdar! ;)
Peter Vranka
Predseda TJ Čab

TVORÍME NA JESEŇ
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Je aj predzvesťou zimy, ktorá prináša do
našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Zároveň je časom, kedy postupne viac času strávime vo vnútri. Preto je tu príležitosť
vyplniť tento čas zmysluplne a zabaviť sa pri tvorbe s deťmi. Zároveň si skrášlime naše príbytky príjemnými farbami jesene.

Vesele postavičky z roliek toaletného papiera

Potrebujeme:
Rolku z toaletného papiera
Farebný papier, alebo vzorový baliaci papier, farebné papierové
košíčky
Lepidlo
Očká na ozdobenie, koráliky
Veľa, veľa fantázie
Postup:
Rolky z toaletného papiera sú nielen lacné, zadarmo, ale nám aj
ušetria kus práce a teda ľahučko to zvládnu aj malé deti. Rolku
si zafarbíme, alebo obtočíme farebným, prípadne baliacim papierom. Takto pripravenú rolku ohneme, kraje stočíme dovnútra aj
spodnú časť. Podľa druhu zvieratka dolepíme očka, dotvoríme,
dozdobíme a veselé zvieratká sú hotové.
Autor: PaedDr. Eva Nováková
Zdroj: pinterest
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ČAROVANIE S VAREŠKOU

Hokkaido polievka

Potrebujeme:
1 stredne veľká tekvica Hokkaido, 1 cibuľa, 1 veľký zemiak, 70 g
masla, 250 ml smotany na šľahanie, soľ, mleté čierne korenie, lúpané tekvicové semiačka
Postup:
Tekvicu prekrojíme, zbavíme jadierok a nakrájame dužinu na
menšie kúsky. Ak máme domácu tekvicu, nemusíme ju šúpať,
šupka je jedlá a navyše obsahuje mnoho telu prospešných látok,
ktoré pomáhajú znižovať cholesterol, odvodňovať a tiež upraviť
zvýšený tlak. Cibuľu nakrájame najemno. V hrnci rozpustíme
maslo a orestujeme na ňom cibuľu. Keď je cibuľa do zlata opečená, pridáme tekvicu, posolíme, okoreníme čiernym mletým
korením a necháme chvíľu opekať na masle. Potom zalejeme
vývarom. Ak nemáme vývar (zeleninový alebo kurací) môžeme

použiť vodu. Pridáme nakrájaný ošúpaný zemiak. Varíme do
zmäknutia tekvice a zemiaku. Následne všetko v hrnci rozmixujeme tyčovým mixérom. Pridáme smotanu na šľahanie a necháme prevrieť. Ak chceme ľahšie stráviteľnú alternatívu, môžeme
použiť kokosovú smotanu alebo kokosové mlieko, ktoré dodajú
polievke zaujímavú chuť. Môžeme pridať štipku muškátového
orieška. Servírujeme posypané nasucho opraženými lúpanými
tekvicovými semiačkami.
Dominika Bálešová

Gaštanove brownie

Potrebujeme:
250 g masla, 250 g sladeného gaštanového pyré, 4 vajcia, 150 g horkej čokolády, 80 g kryštálového cukru, 70 ml smotany na šľahanie,
250 g mascarpone, 100 g hustej kyslej smotany, 50g práškového
cukru
Postup:
Maslo spolu s čokoládou rozpustíme vo vodnom kúpeli. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh. Aby lepšie držal, môžeme pridať štipku soli. Soľ takisto zvýrazní chute ostatných ingrediencií. Žĺtky
vyšľaháme s cukrom do peny. Gaštanové pyré premiešame so
smotanou na šľahanie a pridáme do žĺtkovej peny. Následne
tam pridáme rozpustenú čokoládovú zmes, ktorá musí byť vychladnutá, aby sa žĺtky nezrazili. Dôkladne všetko spolu premiešame varechou (už nešľaháme). Na záver ešte pridáme sneh
z bielkov a veľmi opatrne zamiešame, aby sa celá zmes prepojila. Pečieme v kruhovej tortovej forme s priemerom 26 cm, v
predhriatej rúre na 170 stupňoch asi 40 minút. Koláč má byť po
upečení po okrajoch pevný a v strede ešte jemne trasľavý. Vtedy
je upečený správne. Po vychladnutí ho potrieme krémom, ktorý si pripravíme tak, že vymiešame mascarpone s kyslou smotanou a dochutíme práškovým cukrom.

Ak na koláčik použijeme namiesto klasického bieleho cukru
cukor trstinový, bude z neho zdravý dezert, ktorý si môžeme
bez výčitiek dopriať kedykoľvek počas dňa. Okrem toho, gaštany priaznivo pôsobia na krvný obeh, obsahujú mnoho antioxidantov a minerálnych látok a tiež podporujú trávenie a funkciu
pečene.
Dominika Bálešová
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Torta roka 2018
Dňa 17. augusta som sa zúčastnila súťaže Torta roka 2018, ktorá
sa konala na Výstavisku Agrokomplex Nitra. Súťaž bola pod záštitou Spolku cukrárov Slovenska a Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 5 súťažiacich
z rôznych kútov Slovenska. Pre súťažiacich bolo pripravených
veľa hodnotných cien. Témou súťaže bol Slovenský FOLKLÓR A
TRADÍCIE, aj napriek veľkým teplotám sa podarilo počas 4 hodín zhotoviť torty na danú tému. Počas priebehu súťaže na nás dozerala odborná kontrola a to Mieczysław Chojnowský z Poľska
- cukrársky majster sveta , Ing. Zlatica Kramárová – šéfredaktorka
časopisu Hotelier a autorka kuchárskych a cukrárskych kníh, Eliška Dernerová - predseda predstavenstva AKC ČR pobočky Brno.
Po skončení 4 hodinového časového limitu porota hodnotila výzor a chuť torty a nakoniec udelila tieto výherné miesta
1. miesto - Dominika Kohutová
2. miesto - Kristína Krišková
3. miesto – Mária Púchovská
4. miesto - Marta Valentovičová
5. miesto - Simona Soláriková
Mária Púchovská

