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Slovo starostu obce
V úvode príhovoru sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí
mi vyjadrili podporu a dali svoj hlas v komunálnych voľbách
z presvedčenia, že sa skvalitní život v našej obci. Dôvera, ktorú
som od vás dostal je pre mňa veľkou výzvou a záväzkom. Je
to pre mňa pocta a zároveň cítim aj zodpovednosť. Spravovať
obec nie je ľahké a vyžaduje si to čas potrebný na zoznámenie
sa so zákonmi a problémami obce. Chcem vás preto požiadať
o trpezlivosť a ústretovosť.
Chcem byť dobrým starostom nie len pre tých, ktorí mi dali
hlas, ale aj pre tých, ktorí mi svoj hlas nedali alebo sa volieb
nezúčastnili. Budem rešpektovať názory, kritiku a podnety
všetkých občanov.
Ďakujem doterajšej starostke a obecnému zastupiteľstvu za
ich prácu v predchádzajúcom volebnom období. Prajem sebe
aj novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva zdravie,
pevné nervy a správne rozhodnutia.
Našej obci Čab želám problémov čo najmenej a občanom
spokojný život v nej. K funkcii starostu pristupujem s úctou a
rešpektom. Dobrý starosta je taký, ktorého občania rešpektujú. A spokojní občania sú vtedy, keď ich starosta rešpektuje a
načúva ich hlas.
Čo sa týka mojich predstáv a činnosti vo funkcii starostu,
ako som vo svojom predvolebnom pláne naznačil, chcem budovať obec, v ktorej sa dobre žije. Na začiatok by som poprosil
o lojalitu, pochopenie a čas na zorientovanie sa v novej funkcii
a oboznámenie sa s povinnosťami starostu. (Je toho viac než
dosť.) Chcem pokračovať a dokončiť už začaté projekty a samozrejme, čo najskôr začať projekty, ktoré som avizoval pred
voľbami. S radosťou a rešpektom privítam každú dobrú myšlienku a nápad vás spoluobčanov, ktorí ste ochotní pomôcť.
Dvere sú otvorené pre každého, kto mi chce alebo bude chcieť
niečo povedať.
A teraz na tú krajšiu a príjemnejšiu tému. Blíži sa koniec
roka, vianočné sviatky a to znamená pokoj a pohodu v kruhu
rodiny a blízkych. Chcem vám popriať krásne a požehnané
vianočné sviatky a do nového roku vykročiť tou správnou
nohou. Prajem všetkým hlavne pevné zdravie a nech sa vám
splní všetko, či si budete priať.
starosta obce
Vianoce spájajú rodinu a priateľov dokopy.
Pomáhajú nám to uctiť si lásku v našich životoch tak
často, ako je to len možné.
Nech pravý zmysel Vianoc naplní vaše srdcia a domov
mnohými požehnaniami.

Vďaka za finančnú a odbornú pomoc
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Čabe ďakuje všetkým
firmám a živnostníkom, ktorí počas roku 2018 poskytli finančnú,
odbornú alebo akúkoľvek pomoc obci.
Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa
pracovných a osobných úspechov v novom roku 2019.
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V ČABE
33. ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA –
19.9.2018
Schvaľuje:
• predložený program 33. zasadania OZ doplnený o bod č.5 Riešenie krízovej situácie v obci Nové Sady
• overovateľov zápisnice Šmitalu Radoslava a Mgr. Halvoníkovú
Danielu
• predaj obecného pozemku p.č 199/1 o výmere pozemku 43m²
víťazovi verejnej súťaže p. Jarmile Lazíkovej za cenu 70,09 € vedeného v priloženom geometrickom pláne ako parcela č. 199/9.
• predaj obecného pozemku par. č 199/10 o výmere pozemku
408m² víťazovi verejnej súťaže Ing. Gregušovi R., Mgr. Gregušovej A. a MUDr. Gregušovej L.
• príspevok vo výške 3500 eur pre riešenie krízovej situácie v obci
Nové Sady
Doporučuje:
• pôvodnú Kúpnu zmluvu s pani Lazikovou doplniť dodatkom
Ruší:
• Obecné zastupiteľstvo v Čabe podľa § 11 ods 4 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení schvaľuje predaj obecného pozemku p.č
199/1 o výmere pozemku 43m² víťazovi verejnej súťaže p. Jarmile Lazíkovej za cenu 70,09€
• Obecné zastupiteľstvo v Čabe podľa § 11 ods 4 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení schvaľuje predaj obecného pozemku par.
č 199/11 o výmere pozemku 408m² víťazovi verejnej súťaže Ing.
Gregušovi R., Mgr. Gregušovej A. a MUDr. Gregušovej L.

34. ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA –
26.10.2018
Berie na vedomie:
• kontrolu plnenia uznesení z 31. zasadnutia OZ
• kontrolu plnenia uznesení z 32. mimoriadneho zasadnutia OZ
• kontrolu plnenia uznesení z 33. mimoriadneho zasadnutia OZ
• Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 a
viacročnému návrhu rozpočtu na roky 2020-2021
• rozpočet obce Čab na roky 2020-2021
• Správu hlavného kontrolóra obce Čab z kontroly pokladne obecného úradu v Čabe za vybrané mesiace roku 2017 a 2018, mimoriadne odmeny v roku 2017 a 2018 a kontroly včasnosti vybavovania ohlásenia drobných stavieb
• informácie starostky obce o aktivitách od posledného zastupiteľstva
• sťažnosť od p. M. Melovičovej
Schvaľuje:
• predložený program 34. zasadania OZ doplnený o bod č.10
Prerokovanie rámcovej zmluvy na dodávku služieb zameraných
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na revízie, kontrolu a odborné prehliadky elektroinštalácie obecných budov
• overovateľov zápisnice Ing. Dalibora Greguša a Ing. Martina
Vranku
• rozpočet obce Čab na rok 2019
• plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
• nájomníka na dvojizbový nájomný byt v 12 b.j Petru Danáčovú
• nájomníka na jednoizbový nájomný byt v 12 b.j Hanu Klepancovú
• správu o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy
• výber zhotoviteľa formou verejného obstarávania na projekt re-
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konštrukcie verejného osvetlenie podľa auditu p. Šáteka
• príspevok vo výške 300€ na zakúpenie ceny do zlosovania vstupeniek na V. škôlkarsky ples
• poskytnutie dotácie z rozpočtu obce OZ Klubu slovenských turistov RADOŠINKA v sume 200€
• poskytnutie dotácie z rozpočtu obce OZ Združeniu rodičov a
priateľov školy pri MŠ v Čabe v sume 750€
• poskytnutie dotácie z rozpočtu obce OZ Čabanka v sume 1 500€
• poskytnutie dotácie z rozpočtu obce TJ Čab v sume 4 000€
• poskytnutie dotácie z rozpočtu obce TJ Nové Sady v sume 2 500€
• finančnú podporu z rozpočtu obce klubu Jednota dôchodcov

Advent a Vianočné zamyslenie
Advent graduje od 17. – 24. decembra. V týchto dňoch je príprava liturgickými textami upriamená k tajomstvu vtelenia narodenia Ježiša Krista. Ľudovo sa to pripomína pobožnosťou hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Preto Vám chceme pripomenúť,
aby sme celý advent mysleli na príchod toho, ktorý je najväčším
Darom od Nebeského Otca pre tento svet a to na Ježiša Krista.
Vianoce sú niekoľkodňovou narodeninovou oslavou. Dajme si
predsavzatie prežiť tieto Vianoce ako sviatky Božieho narodenia.
Štedrá večera, krásne rozprávky, blízka rodina a samozrejme
množstvo darčekov. Bez toho si už Vianoce ani nevieme predstaviť. V každom človeku by malo stále pretrvávať niečo z dieťaťa.
Schopnosť vidieť rozprávkovo krásne a predsa neskutočné tajomstvo Vianoc a prijať radostnú zvesť. Úprimnosť v hľadaní.
Je krásne a múdre život brať ako podujatie a má zmysel v Bohu

poňať život ako putovanie za Svetlom. Pán Ježiš prišiel na tento
svet. Zvestujeme Vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým
ľuďom.
Dnes sa Vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.
Vianočné posolstvo nás povzbudzuje, aby sme sa rozhodli milovať v pravom zmysle slova, začneme konať podľa toho a náš
život sa zmení.
Na Vianoce pokoj Vám, nech Vás zmení na svoj chrám.
Narodené Božie Dieťa, nech je s Vami milosť svätá.
Požehnanie Boží jas, v novom roku 2019 celý čas.
						
		
Gertrúda Fačkovcová

Čabský
spravodajca

4

Podhájska dni klobás
a tradičných špecialít
Podhájska – známe termálne kúpalisko. A práve tu sa dňa 5.-6.
októbra konali dni klobás a tradičných špecialít. Na tomto podujatí sme sa zúčastnili aj my. Krásne podujatie plné hudby a príjemných ľudí.
Súťažili sme vo výrobe klobás, no varil sa aj guláš, lekvár a kapustnica. Bola aj ochutnávka vín a aj domáci alkohol. Nechýbali
ani zabíjačkové špeciality ako sú tlačenky, jaternice, podbradok
a aj pekárenské výrobky ako sú: domáce koláče, štrúdle, šišky,
lokše, fánky, opekance, buchty a veru aj torty sa našli. Boli krásne
vyzdobené marcipánom viď obecná stránka.
My ako výrobcovia domácich klobás sme sa umiestnili na treťom mieste. Konkurencia bola veľká. Bolo tam ako vo včelom úli.
Hudba na javisku a aj okolo nás. Nechýbali ani Ander z Košíc,
Stano Vitáloš, Akcent Live, Kandráčovci, Kysucká vrchárska heligónka, Borovienka a ďalší. Každý chvíľku zabával, všetci dostali
príležitosť. Super zážitok, dobrý kolektív.

Navštívili nás aj priatelia z Čabu, Nových Sadov, Šurianok. Každý mal možnosť ochutnať z našich klobás. Ponúkali sme aj hrozno, jablká, jadierka a aj štrúdla s makom a jablkami sa našla.
Na toto krásne podujatie spomíname s radosťou. Možno budúci ročník nám prinesie aj prvé miesto.
Ďakujeme pani starostke Evke Andackej, že nám umožnila zúčastniť sa na tejto krásnej akcii.
A keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka, želám všetkým dôchodcom „Požehnané vianočné sviatky plné radosti a pokoja a
zároveň veľa zdravia, šťastia v Novom roku.
Milí moji členovia a aj nečlenovia dňa 17.2. 2019 Vás všetkých
srdečne pozývam na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v nedeľu o 14.00 hodine v KD Čab.
		
Gabriela Hajduchová
Predsedníčka ZOJDS Čab

Posedenie pre dôchodcov
O tom, že mesiac október je už roky známy úctou k našim starším asi písať nemusím. Október patrí medzi jesenné mesiace a
rovnako hovoríme aj o jesene života. A jeseň je známa dodievaním, zbieraním úrodu, prípravou na odpočinok, tak to platí aj o
živote. No rovnako ako aj jeseň môže byť krásna svojimi farbami
aj tento vek má svoje čaro ak ho strávime v kruhu rodiny a priateľov.
Jednou z takých príležitosti ku stráveniu krásnych minút v kruhu priateľov a spoluobčanov bolo aj posedenie pre dôchodcov v
nedeľu 14. 10. 2018 o 14:00 v KD v Čabe.

Krásny program si pripravili deti z materskej škôlky, hudobná
skupina Čakanka spríjemnili chvíle programom „Varenie lekváru.“ a skupina Jesienka z Novej Bane nielen pekné zaspievala, ale
aj pridala zaujímavý príbeh o spoznali sa zo skupinou Čabanka.
PaedDr. Eva Nováková
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Čo dobré sa u nás dialo...
Október sa v našej materskej školy niesol v duchu úcty k starším, akciou, na ktorej sa stretli starkí a vnúčikovia. S múdrosťou starších a energiou mladších sa prebojovali všetkými
stanovišťami. Pomáhal im zmysel pre humor a dobrá nálada.
Deti si na záver pomaškrtili na občerstvení, ktoré sami pripravili i na tom, ktoré pripravili šikovné mamičky a babičky.
Tretí októbrový týždeň sa niesol v športovom duchu. Počas
celého týždňa si naše včielky obliekali plavky a oboznamovali
sa s vodným prostredím. Neostáva nám iné, iba ich pochváliť
za odvahu, vytrvalosť a hlavne progres, ktorý dokázali za 5 dní
v bazéne urobiť. Všetky deti zvládli ponorenie sa pod vodu,
splývanie s pomôckou. Niektoré deti splývajú už aj bez pomôcky. Dovidenia v bazéne opäť o rok.
November začal „karnevalovou BUPI súťažou“, do ktorej sme
sa zapojili kvôli lákavým výhram pre deti. Rodičia boli ochotní a nápomocní, pripravili pre deti množstvo kostýmov, vďaka
čomu sa nám podarilo splniť všetky podmienky súťaže.
Ako každý rok, aj tento sme oslávili Deň materských škôl, veselými súťažami.
Halloweenska noc už u nás nie je ničím novým. Materská
škola sa opäť premenila na strašidelný hrad s jeho strašidelnými obyvateľmi. Hoci sa tento rok v „škôlke“ nespalo, atmosféra
bola skvelá a deti sa vyšantili do sýtosti. Mamičky sa opäť postarali o ich maškrtné jazýčky a pani učiteľky o halloweensku
zábavu.
Vianočná besiedka sa niesla v duchu folklóru. Deti sa snažili ako najviac mohli a boli naozaj úžasné. Rodičom pripravili

malý darček a občerstvenie v podobe medovníčkov.
Ďakujeme všetkým rodičom s podporovateľom našej materskej školy za pomoc počas celého roka 2018. Ďakujeme firme
BOURBON Automotive Plastics Nitra s.r.o.a BIA Plastic and
Plating Technology Slovakia, s.r.o. za finančnú ale aj materiálnu podporu. Veríme, že naši podporovatelia nám zachovajú
priazeň a naďalej nám budú pomáhať rozvíjať prostredie a výchovno-vzdelávací proces v Materskej škole Čab.
Deti sa už tešia na darčeky pod stromčekom a my dospelí na
pohodu v kruhu rodiny.
Prajeme všetkým Vám pokojné a požehnané Vianoce a všetko
dobré v Novom roku.
Kolektív MŠ
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Spevácka skupina Čabanka
úspešne reprezentuje našu obec
Keďže sa blíži koniec roku a hádam každý z nás niečo rekapituluje a nedá mi nezhodnotiť ako „pozorovateľovi“ prácu speváckej
skupiny Čabanka v roku 2018.
Rok 2018 bol pre spevácku skupinu veľmi plodným. Spolu sa
zúčastnili až na 24 vystúpeniach v našej obci, v blízkom i širokom okolí. Skvele reprezentovali nielen Obec Čab, ale i náš Mikroregión Radošinka. A to napríklad v obci Nové Sady, Malé Zálužie, Hruboňovo, Lukáčovce, Čakajovce, Podhorany či v mestách Nitra, Vráble, Nimnica a mnoho iných.
Nacvičili niekoľko nových programov, ktorými potešili oko
i ucho snáď každého diváka. Spevácka skupina Čabanka nás v
tomto roku reprezentovala s pásmami na Vítanie detí, na fašiangy ako i Pochovanie basy, Prenášanie duchien, Začepčenie nevesty, Varenie lekváru, pásma so žartovnými piesňami, country
piesne a vianočné pásmo Narodil sa Ježiško, privítajme ho!
Veľmi ma teší, že medzi stálych členov speváckej skupiny neraz
pribúdajú aj deti a mládež, ktorí sú ochotní s čímkoľvek vypomôcť v podobe zapojenia sa do nácvikov programov. Neváhajú
obliecť si ľudový kroj, naučiť sa piesne a tým si budovať lásku k
ľudovým tradíciám, ľudovému odevu a dedičstvu našich predkov.
Najväčšou reprezentáciou našej obce bolo ich účinkovanie v
kúpeľoch Nimnica v dňoch od 5.10. do 7.10.2018. Reprezentovali tu obec v slove i piesni. A hlavne predviedli v celej kráse naše
ľudové kroje. Ich program sa skladal z troch vstupoch a spolu trval takmer dve hodiny, ktoré dali naozaj riadne zabrať. Najprv to
bolo pásmo „Začepčenie nevesty“, potom „Prenášanie duchien“
a posledným pásmom boli country piesne. Mnohými členmi
pred začiatkom vystúpenia lomcovala tréma, ale už pri prvých
tónoch piesní opadla. Všetci si potom svoje vystúpenie naozaj
naplno užívali. Po vystúpení zožali veľký potlesk. Obecenstvo
tvorili ľudia z celého Slovenska, z blízka i z ďaleka, ktorí doteraz
ani nevedeli, že nejaká obec Čab na Slovensku existuje. Po vystúpení sa mnohí z divákov pýtali, kde získajú ďalšie informácie o
obci, o speváckej skupine, o krojoch, o zvykoch a mnoho iného.
A bol to veru príjemný pocit.
Ďalšou zaujímavou akciou bolo televízne natáčanie so štábom
televízie Nitrička v pondelok 13.11.2018 popoludní. Spevácka
skupina bola oslovená s požiadavkou zapojiť sa do natáčania relácie s názvom „Cestujeme za chuťami Nitrianskeho kraja“, ktorá sa vysiela na TV Nitrička a prispieť tak do zbierky receptov
Nitrianskeho kraja. Išlo o to navariť nejaké jedlo z našej obce a
niečo o ňom povedať. Tejto úlohy sa skvele zhostili gazdinky zo
speváckej skupiny p. Evka Mikušková a p. Dáška Fusková. Tie
navarili skvelú fazuľovú polievku s klobásou a zemiakové pampúchy. Potom na „koštovku“ uvareného obedu prišla takmer celá
spevácka skupina, ktorá ku príjemnej atmosfére prispela aj veselými piesňami. Túto reláciu vysiela TV Nitrička práve v týchto
dňoch, alebo si ju môžete pozrieť v archíve TV Nitrička.
Najnovším pripravovaným pásmom speváckej skupiny Čabanka je program k Vianociam s názvom Narodil sa Ježiško, privítajme ho, v ktorom účinkujú okrem členov speváckej skupiny aj
žiaci základnej školy. Sedemnásť žiakov a členovia speváckej skupiny poctivo nacvičovali vyše mesiaca piesne a program.
Ďakujem členom speváckej skupiny za ich trpezlivosť a dobré
rady deťom pri nácvikoch, pretože niekedy to tam vyzeralo ako
na „bojisku“. Utíšiť a zaujať toľko detí bolo naozaj niekedy dosť
náročné, ale výsledok stál za to. Ďakujem aj deťom za ich vôľu,

obetavosť pri nacvičovaní a ich snahu dať do vystúpenia naozaj
to najlepšie zo seba a urobiť tak na Vianoce radosť nielen rodičom, starým rodičom ale všetkých, ktorí toto predstavenie videli
alebo budú vidieť.
Spevácka skupina Čabanka získala v tomto roku aj finančné
prostriedky z projektu na podporu kultúry, ktorého poskytovateľom je Nitriansky samosprávny kraj. Ďalším úspešným podaným
projektom bol nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK na
podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení
a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER
v rámci Výzvy č. 1/NSK/2018 pre opatrenie 2 Podpora činnosti
združení a spolkov.
Do konca roku čaká spevácku skupinu Čabanka ešte niekoľko
vystúpení doma i v okolitých obciach.
Na záver sa chcem v mene svojom ako i v mene obecného úradu poďakovať všetkým členom speváckej skupiny Čabanka za ich
nesmiernu námahu, obetavosť a úžasnú reprezentáciu našej obce
doma i v širokom okolí. Ďalej patrí vďaka obecnému úradu za
finančnú pomoc a firmám ZOVOS EKO s.r.o. Čab, RETIC s.r.o.
Nové Sady a BOURBON AP Nitra za sponzorský príspevok na
dopravu súboru do kúpeľov Nimnica.
M. Bálešová
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Srdečný pozdrav z mesta Atyrau
všetkým čitateľom
Mesto Atyrau sa nachádza na hranici Európy a Ázie Západného
Kazachstanu, na brehu rieky Ural, ktorá sa vlieva do neďalekého
Kaspického mora. Toto mesto je neoficiálne nazývané “Hlavné
mesto ropy”, keďže je veľmi bohaté na ropu a taktiež zemný plyn.
Toto mesto má okolo 220 000 obyvateľov. Okrem domorodcov
tu žije veľa cudzincov, najmä z vyspelých krajín, ako USA, Taliansko, Británia, taktiež z Indie…, ktorí tu pracujú na ropných
miestach.
Od októbra tohoto roku pôsobím v tomto meste aj ja. Nie síce
na ropných miestach, ale som zodpovedná za Caritas celej atyrauskej diecézy, ktorej rozloha je okolo 735 000 km2. Práce je
veľmi veľa a je to pre mňa niečo nové. Momentálne pracujem
nad projektom “Pomoc rodičom detí so syndrómom Dawna.”
Takýto projekt funguje už tretí rok v Almate. Vidno veľmi dobré výsledky a keďže tu je problém s rehabilitáciou detí a vôbec
ľudí s ohraničenými možnosťami, rozhodli sme sa aj my podporiť tento projekt. Keďže ja len začínam v takejto sfére pracovať, nedokázala som si celkom predstaviť, kde a ako vôbec začať.
Mala som k dispozícii len jedno číslo na neznámu pani, ktorá
má malú dcéru so synrómom Dawna. Zavolala som jej… Bola
trochu prekvapená, keď som sa predstavila a objasnila jej, o čo
vlastne ide. Povedala mi, že tu v Kazachstane takéto deti a ani ich
rodičia nemajú žiadnu podporu a ani pochopenie. Nechápala,
prečo jej chce pomocť nejaká cudzinka. Rozprávali sme sa dlho a
dohodli sme sa na stretnutí. Táto pani (vola sa Nazerke) prišla aj
so svojou kamarátkou k nám do centra. Vyžalovali sa a objasnili
situáciu. Ja som im teda ponúkla pomoc cez náš projekt. Veľmi
sa potešili a boli vďačné. Koncom novembra sme organizovali
stretnutie s rodičmi takýchto detí, na ktoré bol pozvaný aj riaditeľ

Caritasa pre celý Kazachstan, o. Guido Trezzani. Rodičov prišlo
dvadsaťsedem – mamy aj otcovia, čo nás milo prekvapilo. Naše
stretnutie trvalo asi dve hodiny. O. Guido im trošku porozprával
o tom, ako pomôcť takýmto deťom. Na koniec decembra tohoto
roku máme naplánované stretnutie so špecialistom z Talianska
Liugi Sangalli, ktorý bol už niekoľkokrát pomôcť v Almate a teraz prvýkrát priletí k nám do Atyrau. On organizuje semináre a
školenia, a taktiež sa stretáva s deťmi so syndrómom Dawna a
ich rodičmi. Informácia sa šíri veľmi rýchlo a všetci by sa chceli
dostať k tomuto špecialistovi, keďže domáci lekári im nedokážu
pomôcť. Keď mi poslali zoznam detí, bola som v miernom šoku,
pretože sa ich nabralo viac ako šesťdesiat, nie len z Atyrau, no
tiež aj z iných miest.
Okrem práce v Caritas, keď mám čas, chodievam so sestrami z
rehole sv. Alžbety do chudobnejšej štvrte mesta pomáhať do rodín, ktoré žijú často pod úrovňou životného minima. Je niekedy
ťažké pozerať sa na ich situáciu.
Preto vás chcem požiadať aspoň o krátku modlitbu za túto misiu, za nás, ktorí sa tu snažíme niečo pekné a dobré urobiť, za
ľudí, ktorí potrebujú pomoc možno častokrát ani nie tú materiálnu, no skôr z tej ľudskej stránky, len sa proste usmiať, či povedať
im pekné slovo.
Sú tu Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Mnohí sú sami, no my
môžeme urobiť pre nich niečo pekné, možeme im darovať kúsok
srdca a nášho času, kúsok koláča a pekné slovo.
Želám vám všetkým z celeho srdca prežiť tieto vianočné sviatky
v radosti. Nech narodený Spasiteľ napĺňa vaše srdcia Svojím pokojom a láskou.
S pozdravom Krajčovičova Eva
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Krojovaná zábava
Krojovaná zábava sa teší v našej obci veľkej obľube. Tento rok
sa nás 21.10.2018 stretlo naozaj dosť. A môžem povedať, že v
tomto prípade platilo – čím viac ľudí, tým väčšia zábava.
Mnohí sa predviedli v krásnych krojoch, iní sa obliekli tematicky s ľudovými motívmi – všetci však boli originálni a krásni. Do
tanca hrala ľudová hudba Furmani. Hralo sa tradične na ľudovú
nôtu, a aj počas prestávok zaznievali ľudové piesne.
Tento rok sme sa mohli zúčastniť dokonca aj tomboly s hodnotnými cenami. Výťažok tomboly bude použitý na zabezpečenie krojov pre deti a mládež, ktorí vystupujú s Čabankou.
Tak ako aj minulý rok, aj teraz bola počas zábavy v malej sále
výstava krojov a krojových častí. Okrem krásne vypracovaných
kúskov sme si mohli pozrieť aj staré fotografie, na ktorých boli
obyvatelia z Čabu v pôvodných krojoch. Bolo zaujímavé hľadať
niekoho známeho, prípadne hľadať črty ľudí, ktorých poznáme,
v tvárach ich predkov...
Zábava to bola veľmi príjemná, zabavili sme sa, zatancovali si,
porozprávali sa. A už teraz sa tešíme na budúci rok 

Na záver sa chcem veľmi pekne poďakovať speváckej skupine
Čabanka, Obci Čab za organizáciu zábavy, za chutné pohostenie,
príjemnú hudbu a skvelý zážitok. Zároveň patrí vďaka aj všetkým
sponzorom Krojovanej zábavy ako občanom a firmám COOP
Jednota Nitra, PPC Čab, Novafenz Nové Sady, Aquamont–V. Báleš, LŠ Nitra, Orange Slovensko, Ministerstvu obrany SR, Bourbon AP Čab, BIA Plastics and Plating Slovakia Čab, LA-Oben
Zbehy, ZOVOS EKO Čab, papiernictvo KSM Nitra, Morning
Net Piešťany, Tardis Čokina Nitra, DAB Nitra, Chilli Slovakia
Manufaktúra Nesvady, kvetinárstvo Lenka Staňová, Trvalková
škôlka Victoria, SIKO Nitra, RETIC Nové Sady, LUTIVA Čab,
kvetinárstvo Oxalis – Katka Ábelová, p. J. Pavlovičová, p.Bilík
M.,p. Homza M., p. Pristaš J., p. Zetka A., p. Králik F., p.Pavlovičová R., p. Fusková D., p. Krčmáriková B., MS SČK v Čabe, ZO
JDS v Čabe, TJ Čab, Termálne kúpalisko Podhájska, Termálne
kúpalisko Patince, Thermalpark Nitrava Poľný Kesov, Ľudová
hudba Furmani, Castellum n.o.Nitra, Folk Shop. Ďakujeme!
Eva Ballová Mikušková
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Zhotovili sme adventné vence
V sobotu prvého decembra sme v našej obci strávili pekné popoludnie na akcii „Zhotovte si adventný veniec“. Členovia Kultúrnej komisie už od obeda pripravovali veľký adventný veniec,
ktorý už tradične zdobí obec ako aj ďalšiu predvianočnú výzdobu, varili chutný punč.
Pred 15. hodinou sa začala malá sála kultúrneho domu zapĺňať
veľkými i malými, ktorí si chceli vyskúšať svoje schopnosti pri
príprave rôznych sladkých aj nesladkých vecí, ktoré súvisia s Vianocami. Každý si mohol zhotoviť, pozrieť alebo aj kúpiť adventný
veniec. Na akcii sa tiež už tradične predstavili pani Katka Ábelová s adventnými vencami, vianočnými ikebanami, sviecami;
pán František Králik s pečením vianočných oblátok; pani Slávka Kotlárová a pani Daniela Vaxmanská s výrobou vianočných
ozdôb zo stúh; Mária Púchovská so zdobením medovníkov; pani

Katarína Stanková mydlovými kyticami, prírodnými glycerínovými mydlami. Deti sa sústredene a so záujmom im vlastným
realizovali na tvorivých dielňach, ktoré boli pre nich pripravené.
Tiež si vyskúšali zdobenie medovníkov, ktoré deň vopred napiekli naše šikovné dievčence, ktoré už nemusia chodiť ani do
školy ani do práce. Tento rok sa nás zišlo v malej sále kultúrneho
domu mimoriadne veľa. Dúfam že všetci boli spokojní a našli
čo hľadali. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii skutočne vydarenej akcie. Tiež Vám chcem v mene Kultúrnej komisie
ako aj v mene svojom zaželať pokojné a pohodové prežitie Vianoc a veľa zdravia a šťastia v novom roku 2019.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.

Čabský
spravodajca

10

Mikuláš nás neobišiel ani tento rok
Tak ako po minulé roky aj v tomto roku deti našej obce
navštívil opäť Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. V sobotu 8.
decembra sa pred kultúrnym domom schádzali malé i väčšie
deti spolu s rodičmi či starými rodičmi a netrpezlivo očakávali
jeho príchod. Niektorí s radosťou, iní s malými obavami, ale aj
tak mu chceli povedať básničku či zaspievať nejakú vianočnú
pieseň. Pri čakaní na príchod Mikuláša sa mohli všetci zohriať
teplým čajíkom alebo voňavým punčom. Mikuláš síce neprišiel
na saniach, ale pešo a vzal si na pomoc anjela a čerta, ktorí mu

niesli vrece sladkostí pre poslušné a aj tie menej poslušné deti.
Deti sa s radosťou rozbehli k Mikulášovi, aby mu povedali pripravenú básničku, pieseň alebo darovali namaľovaný obrázok.
Anjel ešte porozdával sladkosti aj tým menej odvážnym deťom.
Potom sa všetci spoločne odfotili pri rozsvietenom vianočnom
stromčeku. Mikuláš si pre deti na záver svojej návštevy pripravil aj jedno prekvapenie a tým bol krásny ohňostroj. Ďakujeme
Mikulášovi a jeho pomocníkom, že si aj tento rok našiel cestu k
dobrým deťom v Čabe.			
M. Bálešová

Blížia sa Vianoce ...
Neúprosne plynúci čas náš opäť posunul pred prah najkrajšieho obdobia roka. Vianoc. Pre každého známy pocit a predstava
krásnych chvíľ strávených v kruhu rodiny. Veď obklopení svojimi blízkymi či priateľmi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si
želáme všetci.
V nedeľu 9. decembra sa miešala v sále kultúrneho domu
vôňa vianočných koláčikov s vôňou punču, kapustnice a ihličia.
Sála bola slávnostne vyzdobená a pripomínala nám blížiace sa
Vianoce. Konalo sa tu vianočné posedenie nielen pre dôchodcov, ale pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa nachvíľu zastavili, stíšili a prišli si sem pozrieť pripravený kultúrny program,
ktorý sa niesol v duchu Vianoc. Najskôr patrilo javisko našim
najmenším vinšovníkom, deťom s materskej školy, ktoré si pre
všetkých pripravili vianočný program plný zvykov a obyčají od
Lucie do Vianoc. Po ich vystúpení sme spoločne zablahoželali
našim jubilantom roku 2018. Prajem im hlavne pevné zdravie,
šťastie, pohodu v rodine a radosť zo svojich detí a vnúčat. Po
blahoželaniach opäť javisko patrilo žiakom základnej školy a
speváckej skupine Čabanka, ktorý si pripravili pásmo s názvom
Narodil sa Ježiško, privítajme ho. A na záver programu sa sálou
rozozvučali krásne vianočné koledy speváckeho zboru Lipka z
Nitry.
Zo srdca sa chcem poďakovať za pomoc a prípravu tohto
podujatia kolegom z kultúrnej komisie Peťovi Vrankovi a Zuzane Kolesárovej ako i pomocníkom v kuchyni p. M.Mikuško-

vej, A.Marečkovej, G.Záhorskej, L.Šmitalovi, kuchárovi a jeho
pomocníkom bez ktorých by sa nepodarilo uvariť takú chutnú
vianočnú kapustnicu a všetkým, ktorí po celý rok pomáhali na
prípravách a priebehu všetkých kultúrnych akcií v našej obci a
tak priložili ruku k dielu, ktoré sa verím, že skoro vždy vydarilo.
ĎAKUJEM !
Želám Vám všetkým radostné a pokojné prežitie vianočných
sviatkov, želám Vám, aby sa splnili všetky vaše priania, a hlavne
Vám želám veľa zdravia a radosti zo svojich detí a vnúčat. Tým
najmenším želám, aby si pod vianočným stromčekom našli
vysnívaný darček, aby svojou radosťou a úsmevom obdarovali
svojich rodičov a starkých. Prajem Vám všetkým krásne a požehnané Vianoce.		
M.Bálešová
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OZNAMY, VÝZVY, UPOZORNENIA
Uzávierka obecných novín

Uzávierka jarného čísla obecných novín bude 10. marca
2019. 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

Používanie zábavnej pyrotechniky:

Oznamujeme občanom, že je prísne zakázané používať zábavnú pyrotechniku a rôzne druhy svetlíc a pirátov po celý
rok okrem 31. decembra /Silvester/.

Voľný pohyb psov po obci:

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 VZN č.4/2013 o niektorých
podmienkach držania psov na území Obce Čab. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Oznam o zmene v cestovnom poriadku prímestskej linky platný od 9.12.2018:

ARRIVA NITRA a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra oznamuje
cestujúcim prímestskej dopravy zmeny v na prímestských linkách od 9.12.2018 a to linka 403435 Nitra – Nové Sady – Radošina • spoj 7 s odchodom 14.45 h z AS Nitra posunutý na
nový odchod o 14.50 h

SMS hlásnik
Vážení občania, roku 2019 chce Obec Čab spustiť novú
službu informovania prostredníctvom SMS správ. Služba
SMS hlásnik je pre príjemcov správ bezplatná.
Prostredníctvom nej môžete bezplatne prijímať dôležité
oznamy obce. Je to jednoduchý a pohodlný spôsob rýchleho
informovania, ktorý formou krátkych textových správ (SMS)
zasiela informácie na vaše zaregistrované mobilné čísla.
Takýmto spôsobom sa snažíme poskytnúť informácie občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu v čase ich vysielania ako i priblížiť sa častiam obce, kde nie je nainštalovaný
miestny rozhlas.
Stačí ak sa pre odber SMS zaregistrujete a vyplniť súhlas so
spracovaním osobných údajov. Z odberu SMS je možné sa
kedykoľvek odhlásiť.
Registráciu môžete vykonať osobne na Obecnom úrade
v Čabe počas stránkových hodín alebo vyplnením registračného formuláru, ktorý je priložený v tomto Čabskom
spravodajcovi. Registračný formulár potom stačí vhodiť
do obecnej poštovej schránky pri vchode na obecný úrad.
Vyplnený registračný formulár môžete poslať aj elektronicky na balesova@obeccab.sk

Poďakovanie p. Amálii Gregušovej:

V mene speváckej skupiny Čabanka sa chcem poďakovať
pani Amálii Gregušovej, ktorá nezištne venovala speváckej
skupine Čabanka tri vlniaky ku krojom. Veľká vďaka!

Ordinačné hodiny v Detskom zdravotnom
stredisku počas vianočných sviatkov,

telefónne číslo 037/7793167
od 27.12. 2018 do 28. 12. 2018 sa ordinuje v DZS
nasledovne:
27.12.2018
7ºº - 9ºº Čakajovce
28.12.2018
7ºº - 9ºº Čakajovce

10ºº - 12ºº Výčapy - Opatovce
10ºº - 12ºº Výčapy - Opatovce

od 31.12. 2018 do 04.01.2019 sa ordinuje v DZS Čakajovce
nasledovne:
P:
10ºº - 12ºº
U:
10ºº - 12ºº
S:
10ºº - 12ºº
Š:
10ºº - 12ºº
P:
10ºº - 12ºº
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Zimná turistika
Priatelia turisti, tak ako po iné roky aj v tohtoročných zimných mesiacoch máme naplánované akcie, ktoré v tomto období možno nazvať pravidelnými, alebo povinnými.
20.decembra sa zúčastníme výstupu na Panskú Javorinu-predvianočné stretnutie turistov zo širokého okolia, ktoré organizuje klub turistov Žochár z Topoľčian. Potom 26. sa stretávame
pri našej rozhľadni /v prípade veľmi daždivého počasia tento
termín presúvame na 6.januára v budúcom roku/. Na Silvestra
sa tradične stretávame v pohoriach nášho okolia t.j. na Veľkom
Tríbči, Zobore, alebo na Marháte rozdelení do skupín podla záujmu jednotlivých členov.
Nový rok začíname pravidelne Valentínskym výstupom na
Zobor, ktorý končí výročnou členskou schôdzou a príjemným

posedením so spomienkami na minulú sezónu a plánmi na rok
2019.
Záujemcovia o turistiku sa môžu k nám pridať a zdieľať s nami
zážitky zo spoločných podujatí.
Na záver sa chcem v mene našej organizácie poďakovať všetkým tým, ktorí nás podporujú v tejto činnosti a prajem im a
Vám priatelia turistiky v novom roku 2019 veľa pevného zdravia, šťastia a pohybu v prírode.
Vianoce prežite v spokojnosti, radosti a hojnosti v kruhu svojich blízkych.
Predseda klubu slovenských turistov Ladislav Mellen
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VYROBME SI VLASTNORUČNÉ OZDOBY
Zvonček

Takýto pekný zvonček si môže vyrobiť z plastovej fľaše.
Potrebujeme
Nožnice, plastu fľašu, akrilovú farbu, striebrenku, vianočnú
guľu a dekorácie na dozdobenie.
Zoberieme si plastovú fľašu najideálnejšie bez zárezov, odstrihneme tvár zvonica a zafarbime. Môžeme použiť akrilové farby
alebo postriekať striebrenkou. Na kúsok nite, bavlny alebo nejakej priadze zavesíme vianočnú guľu a prevlečieme cez hrdlo
fľaše a priviazané. Na spodok zvončeka otočíme a prilepíme
vianočnú stužku a hrdlo fľaše ozdobíme.
A krásny zvonec je hotový.

Snehové vločky z vatových tyčiniek

Zoberieme si 6 kusov vatových tyčiniek a vytvoríme hviezdu,
medzi každú celú vatovú tyčinku vyložíme polovičnú a takto
pripravenú hviezdičky zlepíme lepidlom. Potom si poobstrihujeme konce z tyčiniek a prilepíme k okraju celej vatovej tyčinky
po dvojici podľa obrázku. Takúto vločky môžeme niekde prilepiť alebo zavesiť na vianočný stromček.

Prírodný stromček vetvičiek

Pri užitočnej a zdraviu prospešnej prechádzke v prírode si
môžeme nazbierať drobné konáriky. Doma ich postriháme
na menšie kúsky. Konáriky uložíme podľa veľkosti a zviazané.
Takto pripravené konáriky v tvare stromčeka si dozdobíme.
Môj typ:
z malých konáriky si môžete zhotoviť malý visiaci stromček.
Ak by ste chceli stromček na bielo okrem klasických metód je
tu jedno moja rada.
Konáriky natrite priesvitný lepidlom a ponor stromček do soli.
Vznikne tak krásny snehový stromček.
PaedDr. Eva Nováková
Zdroj: pinterest, nápady a rady
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ČAROVANIE S VAREŠKOU
Najlepšie medovníčky
Potrebujeme:
750 g hladkej múky, ½ balenia perníkového korenia, 250 g
práškového cukru, 1 kávová lyžička sódy bikarbóny, 3 vajcia,
200 g medu, 150 g masla, 1 vajce na potretie
Postup:
V hrnci na miernom plameni zohrejeme med s maslom, kým sa
rozpustia. Medzitým vyšľaháme vajcia s cukrom, pridáme perníkové korenie. Vychladnutú zmes medu a masla a premiešame.
Nakoniec do zmesi pridáme preosiatu múku, zmiešanú so sódou
bikarbónou. Vypracujeme cesto (môžeme aj varechou, je veľmi
lepkavé). Prikryjeme utierkou a necháme pri izbovej teplote do
nasledujúceho dňa odpočinúť. Pečieme na druhý deň. Rozvaľkáme na pomúčenej doske na hrúbku asi 0,5cm a upečieme pri 160
stupňoch asi 10 minút. Ihneď po upečení ešte horúce medovníky
potrieme rozšľahaným vajcom, aby sa leskli. Medovníčky sú hneď
mäkké a v uzatvorenej nádobe vydržia mäkké veľmi dlho.

Kokosové rožky

Potrebujeme:
300 g hladkej múky, 200 g kokosu, 150 g práškového cukru, 250
g masla, 2 žĺtka, 1 kávová lyžička prášok do pečiva
Postup:
Zmiešame múku, kokos, cukor, maslo a prášok do pečiva. Pridáme žĺtky a vypracujeme cesto, ktoré dáme na 30 minút do
chladničky. Z cesta tvarujeme rožky a pečieme pri 170 stupňoch asi 15 minút. Po upečení obaľujeme v cukre.
		
Dominika Bálešová

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí dňa 10.11. 2018
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
641
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
433
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva
424
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce
428
Voličská účasť
67,55%
Kandidáti na starostu obce a počet získaných hlasov:
Mikuška Jozef
Andacká Eva, Bc.
Líšková Miroslava, PhDr., PhD.
Tomovičová Martina, Ing.
Kolesárová Zuzana

185
152
67
13
7

Kandidáti na poslancov do Obecného zastupiteľstva
a počet získaných hlasov:
Vranka Peter
Ballová Mikušková Eva, PhDr.,PhD.
Halvoníková Daniela, Mgr.
Šmitala Lukáš
Greguš Dalibor, Ing.
Líšková Miroslava, PhDr., PhD.
Šmitalová Ivana

253
208
197
192
189
187
182

Šmitala Radoslav
Andacká Eva, Bc.
Horanič Peter, Bc.
Mlynárik Marek
Vnuk Lukáš, Ing.
Tomovičová Martina, Ing.

180
160
149
133
129
84
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Milí naši dôchodcovia
V týchto krásnych zimných popoludniach sa aj tento rok ako
aj v minulom roku schádzame, aby sme opäť začali s ručnými
prácami. Spoločne vyrábame čiapky, šále a aj iné ručné práce ako
napríklad papierové košíky z novín alebo PEČWORK vianočné
ozdoby. A tento raz sme skúšali aj pletenie zo starých tričiek. By
ste sa čudovali ako sa dá využiť staré alebo malé tričko, ktoré by
ste inak vyhodili. Tento nápad nám predviedla naša pokladníčka
Danka. A nielen pracujeme, ale si aj zacvičíme. Len také jedno-

duché cviky, ktoré hravo zvládame. Samozrejme nie je nás veľa.
Veď aj málo stačí, keď sa ľudia strednú a vymenia si svoje skúsenosti.
No a 1. decembra sme sa tiež zúčastnili na tvorivých dielňach,
kde sme predvádzali výrobu vianočných ozdôb a venčekov.
A takto sme vlastne aj ukončili náš pracovný rok. Želáme Vám
krásne prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia do nového roka.
Za celý výbor predsedníčka ZO JDS Gabriela Hajduchová

Čabský
spravodajca
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Úspešná reprezentácia školy
v stolnom tenise
Dňa 19.11 2018 sa naša základná škola zúčastnila Okresného
kola v stolnom tenise žiakov. Reprezentovalo nás trio - Matej
Greguš, Marko Mareček a Samuel Lukáčik. V štvorčlennej skupine sme sa umiestnili na nepostupovom 3. mieste.
Dňa 5.12 2018 sme sa zúčastnili na vianočnom stolnotenisovom turnaji v Lužiankach. Bolo prihlásených 5 škôl a hralo
sa systémom každý s každým. Najlepšie si počínali naši žiaci.

Umiestnili sa na 1. mieste a vyhrali putovný pohár. O ďalší pekný úspech sa postaral Matej Greguš, ktorý vyhral aj cenu pre
najlepšieho hráča turnaja. Ďakujeme organizátorom za pozvanie a výbornú organizáciu turnaja. Veľká vďaka patrí aj stolnotenisovému klubu v Čabe, za skvelú prípravu žiakov.
Stanislav Ešše, učiteľ ZŠ Nové Sady

Čabský
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Stolnotenisová sezóna v plnom prúde
Jesenná časť sezóny 2018/19 je už takmer za nami, tak sa pozrime na to ako si v nej vedú naše družstvá. Naše Á-čko, súťaží
v 3.lige. Od začiatku súťaže sa Á-čko pohybuje v strede tabuľky.
Z 9 zápasov si naši hráči pripísali 4 výhry a 5 krát okúsili trpkosť
prehry. V tabuľke svieti 17 bodov čo aktuálne stačí na 7.miesto.
V 4.lige už tradične štartuje Čab B. V jesennej časti si naše B-éčko pripísalo 5 výhier, 1 remízu a 3 prehry, a so ziskom 20 bodov
mu patrí 3.miesto.
V okresných súťažiach nás reprezentujú tri družstvá. Čab C
štartuje v 6.lige. Aktuálne okupujeme posledné miesta tabuľky
so ziskom 11 bodov za 3 remízy a 5 prehier.
V 8.lige štartuje Čab D, ktorému sa zatiaľ patrí prvá – postu-

pová priečka, so ziskom 25 bodov za 8 výhier a 1 prehru. Šancu
reprezentovať našu obec v mužských súťažiach sme dali aj naším
najmladším hráčom. V 8.lige štartujú ako Čab E súpisku tvoria
domáci chlapci v zložení: Matej Greguš, Samuel Lukáčik, Dušan
Kolesár, Miroslav Kučera, Marko Mareček, Michael Černický.
Začiatky sú vždy ťažké, čo potvrdili aj výsledky prvých zápasov.
Po šiestich vyšších prehrách však prišiel zápas vo Výčapoch-Opatovciach, kde chlapci síce prehrali 7:11, ale ukázali veľkú vôľu po
víťazstve. O týždeň potom prišiel domáci zápas proti mužstvu z
Pane. Chlapci predviedli výborný bojovný výkon a po výsledku
12:6 sa radovali zo svojej prvej výhry v mužských súťažiach.
P. Vranka

Po ročnej odmlke znova v súťažnom kolotoči
Hokejbalový tím Torpéda Čab sa po ročnej prestávke znova zapojil do súťažného kolotoča. Torpéda pôsobili 8 sezón vo
Farskej hokejbalovej lige v Nitre. Sezóna 2017/18 sa však „ na
fare“ nekonala. Pre rôzne problémy a nezhody s vedením sa do
súťaže prihlásilo málo družstiev, a tak aspoň nateraz farské ligy
zanikli. Nadšenci tohto športu v Nitre to však nenechali tak a
pustili sa do práce. Vznikla Nitrianska hokejbalová organizácia
(NiHbo), ktorá pracovala na obnovení hokejbalu v Nitre. Pri základnej škole kráľa Svätopluka bolo najskôr vybudovane ihrisko
na „veľký hokejbal 5+1“, pracovalo sa na ihrisku pre „malý hokejbal 3+1“. Práce sa však nestihli v takom termíne aby bolo možné

odohrať sezónu 2017/18, a tak mal „malý hokejbal“ v Nitre ročnú
odmlku.
Sezóna 2018/19 však už odštartovala podľa plánu a jej súčasťou
sú aj Torpéda Čab. Pôsobia v „2.NHBL 3+1“ lige. V tomto súťažnom ročníku štartuje v súťaži 11 tímov. Po odohraní jesennej
porcie desiatich zápasov figurujú Torpéda na 7.priečke so ziskom
11 bodov, za 3 výhry, 2 prehry po samostatných nájazdoch a 5
prehier, a so skóre 46:52. Najproduktívnejšími hráčmi sú Peter
Časnocha a Jakub Hindický (obaja 19 bodov), ďalej Lukáš Zajíček (13), Peter Zelenák (10), Matej Vranka (6) a Ľuboš Lampert
(5). 						P. Vranka
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VIANOČNÝ TURNAJ V STOLNOM TENISE

19. ročník
Telovýchovná jednota obce Čab Vás všetkých
srdečne pozýva na 19. ročník vianočného turnaja
v stolnom tenise.

Kultúrny dom v Čabe
Žiaci
22.12.2018 (sobota)
Registrácia hráčov: 14:00 – 14:30
Začiatok turnaja: 14:30
Registrovaní hráči STC-TJ Čab
26.12.2018 (streda)
Registrácia hráčov: 14:00 – 14:30
Začiatok turnaja: 14:30
Neregistrovaní hráči
27.12.2018 (štvrtok)
Registrácia hráčov: 14:00 – 14:30
Začiatok turnaja: 14:30
Ak sa v kategórií neregistrovaných hráčov prihlási 3 a viac žien,
bude vytvorená samostatná kategória žien.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2019
obec Čab
január

február

4
10
17
18

marec

1
14
15
18

máj
1
10
15
20
24

21
29
30

jún
29

5
7
12
14
21

september
4
10
13
18
19

1
6
14
15
20

2
5
11
11
16

3
12
17
17
26

júl
26

5
10
11
12
19

október
27

apríl

august
24

1 štvrtok
7
9
15
16

november
24
25
29

8
13
15
22
27

26

december
28

6
13
19 štvrtok

BIO ODPAD
ÁNO:
NIE:

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, škrupiny z orechov a vajec, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny
kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

PAPIER
ÁNO:
NIE:

noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly
knihy, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov, obaly od vajíčok, rolky z kuchynských utierok a toaletného papiera

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM
ÁNO:

PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE:

znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),
guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
ÁNO:
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia
elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

ELEKTRO + NO
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

27.4.2019 - jarný 12.10.2019 - jesenný

21
30

