Čabský
spravodajca

Čabský
spravodajca

Časopis obyvateľov obce Čab

„Vo svetle tohto radostného sviatku,
nech je Vám slávenie Veľkej noci
prameňom lásky a pokoja“

1

Ročník XVII.
Číslo 1/2019
apríl 2019
ISSN 1339-0082
Nepredajné

Čabský
spravodajca

2

Slovo starostu obce
Vážení občania,
prihováram sa vám po 100 dňoch od
nástupu do funkcie starostu obce. Pre
mňa bolo, a stále je, toto obdobie veľmi
náročné, pretože je potrebné sa oboznámiť s množstvom nových skutočností, problémov, projektov či zákonov. Po
nástupe do úradu som prebral agendu
a začal som sa oboznamovať so stavom
projektov. Ako prvý spomeniem projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia.
Tento projekt už bol zazmluvnený, preto
som prešiel priamo k jeho realizácii. Čakali sme iba na vhodné počasie a v prvej
polovici marca sa začala rekonštrukcia
verejného osvetlenia. Po týždni sme narazili na prekážky, ktoré neboli súčasťou pôvodného projektu, a to chýbajúce osvetlenie pri rodine Močkových na
hlavnej ceste, prekládka rozvádzača verejného osvetlenia od železničnej stanice
k obecnému úradu, výmena elektrického
vedenia za samonosný izolovaný vodič a
staré drevené stĺpy v časti Lahne, ktoré
boli poškodené a nevyhovujúce (preto
ich bolo potrebné vymeniť za oceľové), v
tejto časti je potrebná aj kompletná výmena elektrického vedenia. Pre tieto dôvody nie je ešte rekonštrukcia verejného
osvetlenia ukončená. Podľa dohody má
zhotoviteľ čas na ukončenie prác do 30. 4.
2019. Tento termín pokladám za reálny.
Chcem poprosiť občanov, ak majú pripomienky k novému osvetleniu, aby ich
čo najskôr nahlásili na obecnom úrade.
Pred ukončením prác budú všetky pripomienky riešené. Rekonštrukcia verejného osvetlenia je realizovaná z vlastných
zdrojov obce.
Druhý projekt – zateplenie Materskej
školy – bol rozpracovaný a predpripravený k podpísaniu. To sa aj stalo a projekt
bol podpísaný 8. 1. 2019. Celkový objem
výdavkov na zateplenie MŠ je 120.659,75
€, z toho máme dotáciu vo výške 100.000 €
z Programu rozvoja vidieka cez Pôdohospodársku platobnú agentúru. Samotnú realizáciu projektu odkladáme
na letné mesiace (prázdniny), aby bol
chod škôlky čo najmenej narušený. S
materskou školou súvisí aj ďalší projekt – prístavba MŠ, zvýšenie kapacity.
Projekt prístavby MŠ je stále v procese
riešenia na kontrole na VÚC, čiže či a

kedy bude projekt realizovaný, je otázne.
Termínovo sme plánovali tento projekt
spojiť so zateplením škôlky (najskôr prístavba, potom zateplenie). Momentálne
sa však prístavba škôlky javí ako nereálna, pretože celkový objem výdavkov
na prístavbu je plánovaný podľa víťaza
verejného obstarávania v celkovej sume
400.727,68 € s DPH a dotácia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR na operačný program Integrovaný
regionálny operačný programu je iba
vo výške 166.200 € (obec by „doplácala“
235.527,68 €). Ďalšou prekážkou v realizácii projektu je podmienka na získanie
dotácie, a to minimálne 48 detí v MŠ v
každom školskom roku počas najbližších
5 rokov (momentálny stav je 37, čo historické maximum, z toho je 12 detí z iných
obcí). Po nesplnení tejto podmienky
bude obec povinná dotáciu vrátiť. Naplnenie počtu 48 detí nevidím reálne z viacerých dôvodov: 1) za posledné 3 roky sa
narodilo priemerne 6 detí za rok, ktoré
aj reálne budú navštevovať našu MŠ (v r.
2016 – 7 detí, v r. 2017 – 7 detí, v r. 2018
– 4 deti), 2) v tomto školskom roku by
malo odísť 10 detí do prvého ročníka ZŠ,
čím sa opäť zníži počet detí v nasledovnom školskom (pribudne 7 detí z Čabu,
narodených v 2016), 3) okolité obce tak
isto rekonštruujú a pristavujú triedy vo
svojich MŠ, predpokladáme teda nižší
záujem o umiestnenie detí z iných obcí.
Preto tento projekt spolu s poslancami
OZ a pani riaditeľkou MŠ ešte prehodnotíme.
Ďalším projektom je rekonštrukcia detského ihriska v športovom areáli. Víťaz
verejného obstarávania chcel vykonať
montáž hracích prvkov už cez zimné obdobie. Našťastie, po viacnásobnom rokovaní sme sa dohodli na montáži prvkov
až v jarných mesiacoch, keď bude priaznivejšie počasie, čo sa aj uskutočnilo. V
pôvodnom projekte sa však nepočítalo
s terénnymi úpravami, s montážou dopadových plôch pod hracie prvky podľa normy, ani s výsadbou zelene. Tieto
práce realizujeme v súčasnosti a práce
by mali byť ukončené do 30. 4. 2019, ak
nám bude počasie priať. Z tohto dôvodu
bude detské ihrisko pravdepodobne na
nejaký čas celkom uzavreté. Preto pro-

sím najmä deti a rodičov o trpezlivosť a
zhovievavosť počas realizácie terénnych
prác. Tieto práce sú realizované z vlastných zdrojov obce.
V pláne je aj vybudovanie chodníkov v
obci. Ich realizácia však závisí od množstva finančných prostriedkov, ktoré zostanú po ukončení vyššie spomínaných
projektov. Časť chodníkov by mohla byť
financovaná z dotačných grantov. Zároveň plánujeme opraviť cesty (najakútnejšie jamy a výtlky) a verím, že do konca
mája budú cesty opravené. Vo výhľade
mám aj umiestnenie dopravného značenia na ceste ku Materskej škole, konkrétne umiestnenie dopravnej značky
obmedzujúcej rýchlosť a montáž dvoch
spomaľovačov v blízkosti MŠ.
Do bytoviek sme objednali firmu, ktorá
nastavila vo všetkých bytoch okná, dvere
a v prípade potreby vymenila celé kovania. Jednotlivé bytovky si túto investíciu
hradili zo svojich fondov opráv. Ďalej
sme dali poupratovať a vyzbierať odpad
po celej obci, popri ceste do Zbehov, na
ceste na cintorín, a za plotom cintorína.
Naplnených bolo 17 vriec! Preto chcem
všetkých požiadať, aby sme udržiavali
čistotu a poriadok v obci a v okolí. Rovnako chcem všetkých občanov požiadať,
aby parkovali svoje motorové vozidlá na
vlastných pozemkoch (vo dvoroch), nie
na obecnom pozemku. V prípade parkovania na verejnom (obecnom) priestranstve parkujte, prosím tak, aby boli cesty
prejazdné bez obmedzenia. V súčasnej
situácii je na niektorých uliciach prejazd veľmi problematický, a napríklad
záchranné zložky by neprešli vôbec. Tak
isto vás chcem požiadať o to, aby ste rôzne mechanizmy, nepojazdné motorové
vozidlá či stavebný materiál neskladovali
na verejnom priestranstve. V prípade potreby (napr. stavba, prestavba) je možné
požiadať obec o dočasné povolenie na
skladovanie mechanizmov, stavebného
materiálu a pod.
Prichádza jar, slniečko hreje, príroda
sa prebúdza zo spánku a ja vám prajem,
nech sa vám v tomto období darí a zároveň vám prajem pokojné prežitie veľkonočných sviatkov, príjemných šibačov a
veľa vody.
Jozef Mikuška
starosta obce
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1. ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – 10.12.2018
Schvaľuje:
• zapisovateľa a overovateľov zápisnice
• Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
• návrhy na uznesenia, ktoré prečítala predsedkyňa návrhovej komisie Mgr. Daniela Halvoníková
Berie na vedomie:
• informáciu o výsledkoch volieb v obci Čab na funkciu starostu
obce a funkciu obecného zastupiteľstva, prednesenú predsedkyňou volebnej komisie p. Denisou Králikovou
• vystúpenie novozvoleného starostu Jozefa Mikušku
• podľa zákona číslo 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov,
starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve a koeficientu 1,83.
• informácie, podnety a návrhy občanov, ktorí sa zúčastnili 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Volí:
• mandátovú komisiu v zložení Mgr. Daniela Halvoníková, Ivana
Šmitalová
• volebnú komisiu v zložení PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.,
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
• návrhovú komisiu v zložení Peter Vranka, Lukáš Šmitala
• členov Komisie pre ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Čabe PhDr. Evu Ballovú Mikuškovú, PhD., Lukáša Šmitalu, Petra Vranku, PhDr. Miroslavu Líškovú, PhD, Ivanu
Šmitalovú.
• členov Komisie pre sťažnosti a verejný poriadok pri obecnom
zastupiteľstve v Čabe Ing. Dalibora Greguša, PhDr. Miroslavu Líškovú, PhD., Lukáša Šmitalu, Radoslava Šmitalu, Róberta
Ahmetagića
• členov Komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie pri obecnom zastupiteľstve v Čabe Petra Vranku, Ing.
Dalibora Greguša, Lukáša Šmitalu, Ing. Juraja Barusa, Jarmilu
Lazíkovú, Ing. Martina Bernadiča
• členov Komisie pre šport, kultúru, mládež a sociálne veci pri
obecnom zastupiteľstve v Čabe Petra Vranku, PhDr. Evu Ballová Mikuškovú, PhDr. Miroslavu Líškovú, PhD., Martu Bálešová,
Zuzanu Kolesárovú, Lukáša Šmitalu, Mgr. Danielu Halvoníkovú,
Ivanu Šmitalovú, Ing. Dalibora Greguša, PaedDr. Evu Novákovú.
• členov Komisie finančnej, pre nájomné byty a pre správu obecného majetku pri obecnom zastupiteľstve v Čabe Mgr. Danielu
Halvoníkovú, PhDr. Evu Ballovú Mikuškovú, PhD., Ing. Dalibora Greguša, Ivanu Šmitalovú, Janu Ahmetagić.
• členov Redakčnej rady Martu Bálešovú, Peter Vranka, PhDr. Miroslava Líšková, PhD., PaeDr. Eva Nováková, Dominika Bálešová, PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
Konštatuje:
• že novozvolený starosta obce Jozef Mikuška zložil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
• že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD., Ing. Dalibor Greguš, Mgr. Daniela Halvoníková, PhDr. Miroslava Líšková, PhD., Lukáš Šmitala, Ivana
Šmitalová, Peter Vranka zložili zákonom predpísaný sľub.
Ukladá:
mandátovej komisii
a) overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov
b) zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu
alebo poslanca a to na základe nimi predložených a vlastnoručnej
podpísaných čestných vyhlásení
c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasad-
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nutiu obecného zastupiteľstva dohliadnuť na priebeh volieb, vykonať sčítanie hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o
výsledku hlasovania
Poveruje:
• poslankyňu PhDr. Miroslavu Líškovú, PhD., ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zriaďuje:
• Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve v Čabe
• Komisiu pre sťažnosti a verejný poriadok pri obecnom zastupiteľstve v Čabe
• Komisiu pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie
pri obecnom zastupiteľstve v Čabe
• Komisiu pre šport, kultúru, mládež a sociálne veci pri obecnom
zastupiteľstve v Čabe
• Komisiu finančnú, pre nájomné byty a pre správu obecného majetku pri obecnom zastupiteľstve v Čabe
• Redakčnú radu
2. ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – 21.12.2018
Berie na vedomie:
• informáciu o plnení uznesení z 1. zasadnutia OZ
• spustenie služby SMS hlásnik v obci Čab pre lepšie informovanie
občanov o dianí v obci
• informácie starostu obce
• rokovanie s firmou ADVERTI s.r.o. a ich zámer vybudovať v
priemyselnej zóne obce Čab navigačný totem.
• informácie o sťažnosti p. Cudziša a ďalšie postupné riešenie situácie so zatekaním strešných okien v 12-bytovke
• že zástupcom starostu obce podľa zákona č.369/1990, § 13b bude
p. PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
Schvaľuje:
• predložený program 2. zasadnutia OZ
• zapisovateľa a overovateľov zápisnice
• plán zasadnutí OZ na 15.2.2019, 12.4.2019, 24.5.2019, 14.6.2019.
• odpredaj osobného motorového vozidla
• odpredaj osobného motorového vozidla ŠKODA Fabia NR368CX
• doplnenie členov rady MŠ p. Mgr. Danielu Halvoníkovú a PhDr.
Evu Ballovú Mikuškovú, PhD.
• Petra Vranku a p. Ivanu Šmitalovú ako členov komisie na vykonávanie kontrol v rámci prevencie pred požiarmi
• doplnenie členov komisie na vykonávanie kontroly pri dodržiavaní predpisov BOZP p. Ing. Dalibora Greguša a p. Lukáša Šmitalu
• Zriaďovaciu listinu materskej školy Čab, ktorej súčasťou je aj Výdajná školská jedáleň
• Program odpadového hospodárstva obce Čab na roky 2016-2020
Volí:
• predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri obecnom
zastupiteľstve v Čabe p. PhDr. Miroslavu Líškovú, PhD.
• predsedu komisie pre sťažnosti a verejný poriadok pri obecnom
zastupiteľstve v Čabe p. Ing. Dalibora Greguša
• predsedu komisie pre výstavbu, územné plánovanie a životné
prostredie pri obecnom zastupiteľstve v Čabe p. Petra Vranku
• predsedu komisie pre šport, kultúru, mládež a sociálne veci pri
obecnom zastupiteľstve v Čabe p. Mgr. Danielu Halvoníkovú
• predsedu komisie finančnej, pre nájomné byty a pre správu obecného majetku pri obecnom zastupiteľstve v Čabe p. Ivanu Šmitalovú
• kúpu balíka SMS kreditov vo výške 46,80 €, t.j. 1000 SMS
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• Ing. Dalibora Greguša, poslanca obecného zastupiteľstva ako
kontaktnú osobu občanov časti Lahne
Poveruje:
• starostu obce uskutočniť odpredaj obecného majetku – osobného automobilu ŠKODA Fabia NR368CX za vyvolávaciu cenu
500 eur formou predaja prebytočného majetku obce podľa zákona 138/1991 §9a a to verejnou obchodnou súťažou
3. ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – 21.12.2018
Berie na vedomie:
• informáciu o plnení uznesení z 2.zasadnutia OZ
• Správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti v obci Čab za
rok 2018
Schvaľuje:
• zapisovateľa a overovateľov zápisnice
• predložený program 3. zasadnutia OZ

• VZN č. 1/2019, ktorým sa určuje postup, podmienky a výška
úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb
• Požiarno – identifikačnú kartu organizačnej zložky právnickej
osoby
• zníženie ceny za predaj osobného motorového vozidla stanovenej uznesením č. 39/2018 na 350€
• cestovné náhrady na rekreačný pobyt do kúpeľov Trenčianske
Teplice
• výmenu strešných okien na 12 - bytovke
• vysporiadanie súkromnej cesty v časti Lahne umiestnenej na
parcele č. 795 o výmere 782 m2
• využitie dotácie na rozšírenie kamerového systému o 3 kamery
• zapožičanie kostýmov maskotov Pat a Mat na detský fašiangový
karneval
• doplnenie svietidiel na hlavnej ceste na každý elektrický stĺp a
doplnenie svietidla pri dom rodiny Močkovej

Dieťa je dar
Pekne ťa vítam na svete dieťatkopúčik, čo do rána rozvoňal sa presladko.
Pekne ťa vítam dieťatko maličké,
čo si tak chýbalo ockovi, mamičke.
V detských hrách ukážeš dobrotu, láskavosť
a preto kamarátov budeš mať stále dosť a dosť.
Milota a veselosť tvoja poteší každého,
vyrastieš v človeka dobrého a pracovitého.
Čím by bol človek bez detí? Prázdny stôl, možno prestretý a
život šiel by povedľa... Hovorí sa, že láska sa smeje šťastím a
najšťastnejšia je, keď sa smeje s deťmi. Aj v našej obci sa stalo tradíciou privítať medzi nami našich najmenších občanov
obce, ktorí sa narodili v roku 2018. A to práve 14. 2. na deň sv.
Valentína. Po úvodnom príhovore starostu obce sme privítali
našich najmenších Mirku Žilinskú, Nelku Adamčíkovú, Peťka
Branislava Kavuliaka, Artura Mlynárika a Lilianku Ölveckú. Po
slávnostnom zápise rodičov detí do Pamätnej knihy obce zarecitovali deti z MŠ básničky a členky speváckej skupiny Čabanka
Evka Mikušková a Dáša Fusková zaspievali krásne uspávanky.
Domov je miesto, v ktorom vaše deti vždy nájdu oporu a pocit
bezpečia. Želáme Vám, aby vaše deti objavili vo svojom živote
ľudské hodnoty, ktoré z nich urobia múdrych a šťastných ľudí.
M. Bálešová
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Obdobie jari
Čím sme starší, tým čas letí rýchlejšie. Veď len nedávno boli
Vianoce a už sa blížia sviatky Veľkej noci a po nich leto a opäť
zima. Aj Vám sa zdá, že čím sme starší tým čas akoby letel rýchlejšie? Zelená šťavnatá tráva, žlté bacuľaté kuriatka trasúce sa
okolo strakatej sliepky, hrejúce slniečko a pestrofarebné vajíčka
všakovakých vzorov chytáme pre polievačov. Zacítili sme vôňu
jarného vánku a žblnkot tečúceho potôčika. Ak áno, tak mi dovoľte, aby som Vás pozvala do sveta najkrajšieho sviatku roka
Veľkej noci. Príprava na Veľkonočné sviatky. Tak ako sa príroda
pripravuje na prebudenie, tak aj človek v pokoji a skrúšenosti
hľadá počas veľkonočného pôstu ku zrodu nového života a duchovnej obrody cestu z temnoty do svetla. Ľudia pred Veľkou
nocou sa podrobovali morálnemu a fyzickému odriekaniu, aby

odbúrali všetko, čo škodí ľudskému telu a duši v období veľkého
pôstu. Pôst je dar, ktorý môže každý človek prekonať, aby znova
našiel pokoj srdca a pokoj duše pre svoju rodinu. Boh požaduje
od veriaceho človeka, aby modlitbou a svätou spoveďou svoju
dušu očistil a tak očakával slávnosť Kristovho zmŕtvychvstania.
Boj o čistotu i pokoj srdca napomáha človeku neustále žiť Božej
prítomnosti. Za to cirkev vyzýva celé stvorenstvo k pravej radosti. Plesaj všetko stvorenie dnes vstal z mŕtvych tvoj Pán. Prestalo už smútenie svätá radosť prísť k nám. A všetci tí, ktorí slávia
sviatky jari pri stretnutí s kresťanmi by mali poznať, že Kristus
skutočne vstal zmŕtvych a žije v nás.
Skúsme v tomto veľkonočnom čase zniesť sviatočnú náladu aj
svojim rodinám do svojich príbytkov.
Gertrúda Fačkovcová

Základná organizácia jednoty
dôchodcov Slovenska v Čabe
Dňa 17.2.2019 sa konala výročná členská schôdza ZO JDS
v Čabe. Schôdza prebiehala podľa stanov ZO JDS. Otvorila ju
predsedníčka ZO JDS a privítala hostí – delegátku pani Máriu
Lietavovú z Nitry, pána starostu Jozefa Mikušku a pani podstarostku Mirku Líškovú a tiež folklórnu skupinu Čabanku. Na
schôdzi sme si zvolili nového člena výboru pána Stanislava Meloviča. Pribudlo nám 6 nových členov, čomu sa tešíme a vítame ich
medzi nami. Tiež nám ubúdajú z dôvodu choroby alebo úmrtia.
Našu schôdzu sme obohatili výstavou našich ručných prác, ktoré
sme si mohli pozrieť. Prikladáme foto pre tých, ktorí sa nemohli

zúčastniť. Ešte stále beží krúžok ručných prác spojený s cvičením. Každý má možnosť si vybrať. Toto sa koná každú stredu o
14.00 hod. v malej sále KD Čab. Ste srdečne vítaní. Môžete urobiť
niečo pre svoje zdravie. No a na koniec schôdze nás už zabávala FS Čabanka, ktorej srdečne ďakujeme za krásne pripravený
program.
Ďakujeme aj obecnému úradu za pomoc pri uskutočňovaní tejto akcie.			
G.Hajdúchová
		
predsedkyňa ZO JDS Čab
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Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta
V marci si viac ako inokedy pripomíname význam knihy a
knižníc. Mesiac marec sa spája nielen z príchodom jari, ale aj s
mesiacom knihy. Keď sa ponoríme do histórie, tento mesiac sa
viaže k zberateľovi a potulnému predavačovi Matejovi Hrebendovi, ktorý sa narodil aj zomrel v marci. Šíril osvetu a vzdelanosť
medzi ľuďmi hlavne preto, že nadovšetko miloval knihy. Marec
ako mesiac knihy oslavujeme na jeho počesť od roku 1955.
Aj naša obecná knižnica tento mesiac otvorila čarovné dvere
do sveta rozprávok a privítala v kráľovstve kníh tých najdôležitejších návštevníkov, naše deti, pretože práve tým najmenším je
dôležité ukázať krásu kníh a čítania a formovať v nich pozitívny
vzťah ku knižnej kultúre.
Ako prví 12. marca navštívili knižnicu najmenší škôlkari „malkáči“ so svojimi pani učiteľkami. Väčšina z nich navštívila knižnicu prvý krát v živote. Škôlkarom som porozprávala o tom, čo
všetko v knižnici môžu vidieť, ako knihy listovať, poprezerali
sme si rozprávkové knižky, porozprávali sme sa o nich. Nakoniec mi deti namaľovali veselé obrázky. S pani učiteľkami vybrali
niekoľko knižiek, ktoré si vzali do škôlky a pred spaním im z
nich budú čítať. Deti odišli do škôlky s pexesom, ktoré dostali
za odmenu.
Potom 21. marca prišli do knižnice väčší škôlkari „velkáči“ s
pani učiteľkou. Mnohí z nich už v knižnici boli či už v rodičmi,
súrodencami alebo s pani učiteľkou. Porozprávali sme sa o knihách. Popozerali rozprávky a encyklopédie. Deti veľmi zaujala
rozprávková kniha, ktorú si mohli pozerať s 3D okuliarmi. Knižky sú ich veľkí kamaráti. Deti poznali pravidlá knižnice a bola
radosť pozerať na nich. Vedeli ako treba v knihách listovať a ako
sa k nim správať. Za odmenu dostali všetci záložky do kníh.
Na konci minulého roku bolo do knižnice zakúpených opäť
množstvo kníh pre deti i pre dospelých.
Beletria pre dospelých:
Jana Pronská - Bosorkina dcéra
Marta Fargelová – Chlapec bez mena
Andrea Rimová – Chodba hrôzy
E.L.James – Darker
Andrea Coddington – Dedičný hriech
Jana Pronská – Diablova zajatkyňa
Silver Josie – Jedného dňa v decembri
Jana Pronská - Hriech prvej noci
Robert Galbraith, J.K.Rowling – Volanie Kukučky, Hodvábnik
Jana Pronská – Jorga
Dominik Dán – List zo záhrobia
Táňa Keleová Vasilková – Mama
Veronika Homolová Tóthová j- Mama milovala Gabčíka
Laura Frantz – Na druhom brehu
Danielle Steel – Nebezpečná hra
Miroslava Varáčková -Nepobozkaná
Adriana Macháčová – Niekto ako ty
Darina Hamarová – Posledná kniha
Jozef Karika – Priepasť
Lucia Sasková – Rozpoltená
Monika Wurm – Slzy predaných dievčat
Sarah Lark – Spev mušlí – Návrat
Jozef Karika – Tma
Marek Vagovič a kol. – Umlčaní
Raymond A. Moody – Život po živote
Sabaa Tahir – Iskra v popole
Dominik Dán – Venuša zo zátoky
Katarína Gillerová – Láska si nevyberá

Collen McCullough – Štyri sestry
Danielle Steel – Country
Alexnader J.Kenji – Boj o štát
Eva Urbaníková – Manželka mi nevadí
Mária Hamzová – Odplata
Katarína Gillerová – Dievča v zrkadle
Táňa Keleová Vasilková – Tri sestry
Michal Slanička – Na Vianoce mi nevolajte
Juliana Gray – Dáma nikdy neklame
Elizabeth Michels – Ako prísť o lorda
Elizabeth Litte – Drahá dcéra
Felix Francis – Dostihový detektív
Sophie Hannah – Agata Christie – Vraždy s monogramom
Ivana Furjelová – Až bude mama triezva
Gaelen Foley – Zvodcove tajomstvá
Cecilia Grant – Ctižiadostivá kráska
Marta Gergelyová – Čo sa stalo v dome anjelov
Ian Caldwell – Piate evanjelium
Katarína Machová – Príbeh menom Filip
Collen Hoover – Stratená nádej
Wilder Jasinda – Strácame sa v sebe
Katarína Gillerová – Aprílové slnko
Náučná literatúra:
Kreatívne leto
Kreatívne sviatky
Jana Ambrózová – Ľudové piesne regiónov Slovenska
Helena Vyhlídková – Proutek k proutku
Monika Srnková – Slovenské hrady, zámky a kaštiele
Štefan Leonard Kostelníček – Škola slovenského ornament
Mojmír Benža – Tradičný odev Slovenska
Angela Maria Mauri – Blahodarné vitamíny
Historická mapa 100 let vzniku Československa 1918-2018
Knihy pre deti:
Labkova patrola: 5-minutové rozprávky
Elene Favilli, Francesca Cavallo – Príbehy na dobrú noc
pre rebelky 2
René Goscinny, Jean-Jacques Sempé – Malý Mikuláš
Tracey Baptiste – Minecraft: Havária
Disney – Od jari do zimy
Elena Slobodová – Zlatá reťaz: Spievam si ja, spievam
Elena Slobodová – Zlatá reťaz: Orie Janík, orie
Elena Slobodová – Zlatá reťaz: Bol raz jeden domček
Elena Slobodová – Zlatá reťaz: Slnko, poď na naše líčko
Katarína Kerekesová - Mimi a Líza – Záhada vianočného svetla
M. Bálešová, knihovníčka
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Novinky z našej škôlky
Po rozbalení vianočných darčekov, ktorými nás obdaroval
Ježiško, nás zima potešila snehovou nádielkou. Dosýta sme sa
vyšantili v snehu, užili sme si sánkovanie aj guľovanie.
25. januára sa uskutočnil 5. Škôlkarsky ples, ktorý dopadol na
jednotku, a týmto by sme sa chceli poďakovať rodičom a sponzorom za pomoc.

Počas obdobia Fašiangov sme tvorili s našimi rodičmi rôzne
fašiangové výtvory na tvorivých dielňach. Fašiangy sme ukončili karnevalom, počas ktorého sme sa premenili na rôzne bytosti a užili sme si kopec zábavy.
Vo februári nás do sveta kúziel preniesol kúzelník, ktorý nás
zabavil vtipnými kúzlami. Kúzla sme si mohli aj vyskúšať a zažili sme pri nich veľa zábavy  Taktiež sme sa v tomto mesiaci venovali spoznávaniu vesmíru, a v rámci tohto spoznávania
našu škôlku navštívilo mobilné planetárium.
V marci sme spoznávali knihy. Preniesli sme sa do rôznych
rozprávok a navštívili sme obecnú knižnicu. Pani knihovníčka nám ukázala veľa knižiek a niektoré sme si mohli požičať
do škôlky. Deti z triedy včielok navštívili aj mestskú knižnici v
Nitre, kde okrem prezerania knižiek mali možnosť pozrieť si aj
divadielko, ktoré si pre ne pripravili tety knihovníčky.
22. marec sme oslávili zaujímavými aktivitami a experimentmi Svetový deň vody. Mesiac marec sme ukončili zábavným
vystúpením žongléra, s ktorým sme si mohli vyskúšať rôzne
žonglérske kúsky.
V apríli naši predškoláci navštívili prvý ročník základnej školy, kde mali možnosť vidieť ako to v škole prebieha. Pred Veľkou
nocou sme s rodičmi tvorili veľkonočnú výzdobu na tvorivých
dielňach. Vyrobili sme krásne veľkonočné vajíčka a rôzne jarné
zvieratká.
Tešíme sa na slnečné dni, s ktorými nás čakajú ďalšie zaujímavé aktivity  				
Kolektív MŠ

Podporte Materskú školu!
Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2018 darovali 2% dane z príjmu a tým podporili Materskú školu Čab.
Prostriedky boli použité na hračky a plavecký výcvik detí z MŠ.
Podporte našu Materskú školu v Čabe aj v roku 2019.
Údaje o občianskom združení:
SRRZ – RZ pri Materskej škole
Čab 57, 95124 Nové Sady
IČO: 173196172836

Tlačivá budú zverejnené na stránke materskej školy:
www.materskaskolacab.webnode.sk, na stránke obce Čab
www.obeccab.sk alebo si ich môžete vyzdvihnúť v Materskej
škole. Vyplnené tlačivo môžete priniesť aj do materskej školy.
Ďakujeme Vám!
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Škôlkarsky ples
Kto to prinesie? Ako to spravíme? Kto bude hrať? A od koho večera? Čo tam dáme? Čo si oblečieš? A čo ja? Nechty, šaty, účesy.
To všetko predchádzalo, aby mohol nastať deň, 25. január 2019, deň
kedy Združenie rodičov a priateľov školy pri Materskej škole v Čabe
zorganizovalo 5. ročník škôlkarského plesu. Sála Kultúrneho domu v
Čabe úžasne vyzdobená, dámy krásne a partneri ich elegantne dopĺňali. Slávnostné otvorenie plesu bolo o 19-tej hodine. Hneď na úvod
zazneli milé príhovory v podaní pani riaditeľky škôlky Jany Kunovej, pána starostu obce Jozefa Mikušku a predsedkyne rodičovského
združenia Lucie Horaničovej. Po príhovoroch sa parket naplnil a zábava mohla začať. O hudbu počas plesu sa postarala hudobná skupina
Brilax. Večera, ale i úžasný koláčik ku káve doplnili sily a v modernom
i ľudovom rytme zábava pokračovala. Nejedno očko počas tanca zablúdili na pripravené ceny v tombole. Že oči pútali, svedčil aj záujem
o tombolové lístky, vďaka ktorým sa šanca získať skvelé ceny zvýšila.
Hlavným partnerom podujatia bola firma Norwit, ktorá do tomboly prispela hlavnou cenou a to televízorom. Kto mal záujem mohol
sa odfotiť s vtipnými tabuľkami. Na stoloch bolo pripravené malé
občerstvenie. Počas celého plesu bol účastníkom k dispozícii bufet.
Konala sa dražba detských diel. Približne okolo polnoci sa pristúpilo
k žrebovaniu tomboly. Po tombole sa podávala kapustnica a zábava
pokračovala až do rána. Touto cestou sa v mene Združenia rodičov a
priateľov školy pri Materskej škole v Čabe chcem poďakovať všetkým
sponzorom za ich ceny do tomboly. Veľké ďakujem patrí sponzorom:
Norwit Slovakia spol. s.r.o., Obec Čab, Bia Plastic and Plating Technology Slovakia s.r.o., MK Krby s.r.o., Radovan Daliman – vykopeme.
eu, Architektonická kancelária Csanda Piterka s.r.o., PD Devio Nové
Sady, CK Prima Travel, Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, Retic s.r.o., Štúdio LeRen – Renáta Lenčéšová, Richard Bereš - stavebná firma, Dušan Moravčík - Elektromat, Slovenský rybársky zväz Nitra, Limatech
s.r.o., Vodný raj Vyhne, Zovos-Eko s.r.o., Tibor Lampert - revízny
technik, Vercajch centrum spol. s.r.o., Miroslav Talapka – stavebné
práce, Slowlandia s.r.o., Novafenz s.r.o., PB – Techelektrik s.r.o., Hopla
Land s.r.o., Kaštieľ Chateau Appony, Van Doren Energyneers Slova-

kia s.r.o., Katarína Boriová, Kvetinárstvo Báječné kvety, Účtovnícka
firma – Remek, Vladimír Válek, Divadlo A. Bagara Nitra, Červený
kríž Čab, Termálne kúpalisko Podhájska s.r.o., Fi. Halvoník, Pivo Zoborská studňa, František Vass Zobor Svijany, Miva s.r.o., JG Mont
s.r.o., Jaroslav Guzmický, Stolárstvo – Marek Valo, Gabriel Guth, Čerpacia stanica OMV Slovensko s.r.o., Ivan Valúška - Hostinec, Tekmar
Slovensko s.r.o., Hagard: Hal spol. s.r.o., Zasas s.r.o. Humenné, Ranč
pod Babicou, Fi. Plantex s.r.o., Pohostinstvo Belax Veľké Ripňany, Ľubica Andeličková, Traser Galanta s.r.o., Allianz – Slovenská poistovňa
a.s., Restaurant + Pizzeria Amigo – Výčapy Opatovce, Rauch Slovensko s.r.o., Masáže Vitalis, Keramik Studio s.r.o., N- Centro, SWS Nitra,
Mesto Nitra, Železiarstvo Mikulášik, Pipa s.r.o., Energetické strojárne
s.r.o., Zumba Kika – Kristína Olejárová, Anmize s.r.o., Masážny salón
Zbehy, Senisa – záhradkárske potreby, rodina Mlynáriková, pani Melovičová, rodina Ballová, ujo Lehota, rodina Selešová, pani Bojdová,
rodina Nováková, pani Takáčová.
V nie poslednom rade vďaka všetkým rodičom detí, príbuzným, zamestnancom škôlky, ktorí sa angažovali pri príprave plesu.
Dovidenia na 6. ročníku škôlkarského plesu.
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Fašiangový sprievod a pochovávanie basy
Pomaly sa zima prelína do jari. Koniec
zimy si spájame aj s koncom fašiangov a
začiatkom pôstneho obdobia pred Veľkou nocou. V našej obci sme spoločnej
zavŕšili fašiangy a pochovali basu v sobotu 2. marca v kultúrnom dome. Malí
aj veľkí, mladí aj tí skôr narodení, všetci
sme sa zišli poobede pred kultúrnym domom, niektorí v maskách, iní bez nich,
ale v radostnej nálade a so spevom sme sa
spoločne zapojili do fašiangového sprievodu obcou. Sprievod prešiel najskôr od
kaplnky k pánovi starostovi, kde už na nás
čakalo príjemné pohostenie. Následne sa
sprievod vydal smerom ku škôlke, spev

sa niesol uličkami, mnohí ľudia vykúkali, viacerí sa pridali. Ďalšiu zastávku sme
mali pri bytovkách pri potoku, kde aj pán
Ahmetagic všetkých pohostil. Po krátkom
oddychu sa sprievod po hlavnej ceste vrátil do kultúrneho domu, kde už na nás
čakal teplý čaj, vínko, klobásky, hurky,
tlačenka, šišky, fánky, pirohy a iné dobroty, na ktorých sme si pochutnávali až do
večera. Medzitým boli pre deti pripravené tvorivé dielničky, kde si mohli vyrobiť
masky a iné fašiangové výtvory. Po posilnení a zahriatí sa, nadišiel čas na pochovanie basy. Tejto úlohy sa tradične ujala
spevácka skupina Čabanka a svojim vese-

lým programom zavŕšila fašiangy. V sále
až do večera hrala hudba, ľudia sa zabávali, tancovali, rozprávali... Opäť to bolo
príjemné popoludnie, za prípravu ktorého sa chcem poďakovať členom Komisie
pre šport, kultúru, mládež a sociálne veci,
Obecnému úradu, Obecnému zastupiteľstvu, členom speváckej skupiny Čabanka,
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zapojili do príprav, najmä však pani Anne
Marečkovej, Marte Mikuškovej a pani Bálešovej, pod taktovkou ktorej všetko bezproblémovo prebiehalo.
Eva Ballová Mikušková
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OZNAMY, VÝZVY, UPOZORNENIA
Uzávierka obecných novín:

Čistenie ciest po jarných prácach v záhradách:

Uzávierka jarného čísla obecných novín bude 10. júna 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

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.

Voľný pohyb psov po obci:

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. Za plotom cintorína pracovníci obecného úradu v mesiaci marec vyzbierali 7 ks veľkých
plastových vriec odpadu ako kahance, kvetináče, suché kvety, umelé kvety a vence a mnoho iného odpadu, ktorý tam
nepatrí. Preto sa prosím všetci nad sebou zamyslime. Raz to
bude miesto odpočinku každého z nás.

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. Zároveň upozorňujeme občanov, že
osoba, ktorá vedie psa na vôdzke musí byť fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii (VZN
č.4/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území
Obce Čab, §5) v prípade nesplnenia týchto podmienok sa držiteľ psa dopustí priestupku za čo mu môže byť uložená pokuta do výšky 165 €.

Cintorínsky odpad:

POĎAKOVANIE
V pondelok 25.3.2019 dopoludnia sa v areáli cintorína hlavne
okolo Domu smútku konala jarná brigáda niekoľkých obetavých žien z obce. Ráno sa tam stretli s hrablami, záhradnými
nožnicami, motykami, metlami a spoločne sa pustili do práce.
Zo srdca sa chcem poďakovať za seba, za obecný úrad ako aj
za všetkých pani poslankyni Danke Halvonikovej a šikovným
dôchodkyniam p. Zuzke Brezniakovej, Eve Fuskovej, Gabike Hajduchovej, Anke Hrebíkovej, Marte Mikuškovej, Anke
Marečkovej, Danke Vaxmanskej, Marte Solčanskej. Práca im

naozaj išla od ruky a teraz tento priestor vyzerá upravene a čisto. Dúfam, že to tak aj dlho zostane. Z takýchto ľudí, ktorí sa
stretnú, dohodnú, idú a nezištne urobia by sme si veru mali
brať všetci príklad. Veď toto miesto je navštevované nielen našimi občanmi, ale aj mnohými cudzími, ktorý sem prídu svojim
blízkym a priateľom zapáliť sviečku. Dôchodkyne sa nakoniec
dohodli, že v takýchto brigádach budú ešte pokračovať. Dúfam,
že sa k nim pridajú aj viacerí. Ešte raz Vám patrí veľká VĎAKA.
M.Bálešová
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Verejné zhromaždenia občanov
Dňa 10. 3. 2019 som zvolal spolu s poslancami obecného zastupiteľstva verejné zhromaždenie občanov k investičnému zámeru súkromnej firmy Q-Home – výstavba ubytovní v priemyselnom parku Čab.
V januári ma oslovili zamestnanci Q-Home so zámerom výstavby ubytovní v priemyselnom zóne. O tomto zámere som
informoval poslancov, ktorým boli plány prezentované aj samotnou firmou Q-Home. Firma Q-Home mala pôvodne v pláne postaviť ubytovne pre zamestnancov firiem v našom okolí
na súkromnej parcele, ktorá je podľa posledného dodatku k
územnému plánu (č. 3 z roku 2016) určená na výstavbu dočasného ubytovania. Následne však oslovili obec, či by bolo v
budúcnosti reálne, aby takéto ubytovne vystavali na pozemku
v priemyselnom parku v Čabe, ktorý je v súčasnosti určený iba
na priemyselnú výstavbu. Táto výstavba by bola finančne menej
nákladná a tým pádom by firma časť ušetrených financií investovala do obce.
Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo, že o takomto zásadnom
zámere je potrebné informovať občanov. Na verejnom zhromaždení občanov zástupcovia firmy nie veľmi presvedčivo od-

prezentovali svoj zámer a odpovedali na otázky občanov. Ich
odpovede však prítomných neuspokojili. Reakcie prítomných
občanov boli zväčša negatívne. Na tomto mieste chcem ešte
uviesť veci na pravú mieru a informovať tých, ktorí sa zhromaždenia nezúčastnili, aj tých, ktorí niektoré informácie nesprávne
pochopili (aby sme predišli šíreniu nepravdivých a zavádzajúcich rečí): verejné zhromaždenie bolo čisto informačné, zámer
firmy nebol prerokovávaný na obecnom zastupiteľstve a teda
nič, čo sa zámeru týka, nebolo dohodnuté či schvaľované. Práve
naopak, týmto stretnutím s občanmi sme sa chceli vyvarovať
chýb predchádzajúceho vedenia obce a rozhodli sme sa občanov priamo informovať a zistiť ich názory. Zatiaľ investor nepožiadal obecný úrad o žiadne stanovisko ku svojmu zámeru, a
teda nie je nič, o čom by sme mohli rokovať a rozhodnúť. Medzitým spolu s poslancami obecného zastupiteľstva overujeme
možnosť čiastočného vrátenia územného plánu do verzie spred
12.12.2016 schváleného obecným zastupiteľstvom uznesením č.
228/2016 VZN č. 3 o vyhlásení záväzných časí ÚPN obce Čab.
Zmeny a doplnky č.3 pred schválením tohto dodatku k územnému plánu č. 3.			
J. Mikuška, starosta obce

Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Nitre informuje
Vážení spoluobčania!
Po zime sa na Slovensku začína ozývať naplno jar – zobudením
prírody, pohybom živočíchov, ale aj činnosťou človeka. Zvýšené
riziko prinášajú typicky jarné požiare, spôsobené neopatrnosťou
pri spaľovaní odpadov v záhradách alebo v lesoch. Hasiči varujú
najmä pred tradičným nešvárom – vypaľovaním suchej trávy, čo
je činnosť veľmi nebezpečná a zo zákona zakázaná. Bohužiaľ, ani
jeden rok nie je výnimkou.
Na jar každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a
dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí rastlinný
a drevný odpad. Medzi vaše jarné činnosti v mnohých prípadoch
patrí aj nie veľmi žiaduce vypaľovanie trávy a spaľovanie nahromadeného odpadu. Oheň v otvorenom priestore sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj
na majetku či životnom prostredí. Ako aj ekologické škody, napr.
stratou časti lesa či úhynom živočíchov. Stačí trochu neopatrnosti,
nepozornosti či panika
Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním. Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a
iných porastov, naopak zapálenie pohrabanej trávy na hromade je
označované za spaľovanie. Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete
vy občania v mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, pretože hrozí rýchle rozšírenie ohňa
a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov
ako sú suchá tráva, seno, slama a v žiadnom prípade nespaľovať v
blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská
a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.
Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o
ochrane pred požiarmi striktne zakázané ! V prípade porušenia
tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky
331 €. A to za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta
do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta

do 165 Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo
nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do
331 Eur.
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi môžu hasiči
uložiť pokutu až do výšky 16 596 €.
Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na
voľnom priestranstve – a väčšinou ho zakazujú. Spaľovanie nie je
jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť
sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov alebo do zberných dvorov. Nech je pre nás všetkých varovaním, že počas jarného obdobia horí najčastejšie.
Je verejným záujmom predchádzať požiarom spôsobených vypaľovaním trávy a iných suchých porastov. Treba veriť, že spoločným
úsilím sa podarí zastaviť nárast požiarov z vypaľovania suchej trávy a nebudú sa opakovať deprimujúce pohľady na obhorené, alebo tlejúce zvyšky stromov a krov, dymiace stráne, alebo rozsiahle,
bezútešné, čierne spáleniská.
A na záver: Čo robiť v prípade ak už k rozšíreného požiaru došlo?
Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č.
150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.
Uviesť:
• Kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá
• Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
• Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje
a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho
šírenia.
• Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
evakuovať najmä deti a chorých ľudí.
• Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc hasičskej jednotke - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody,
spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.
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Čo robiť v prípade požiarov bytov a domov?
Musíme si najprv uvedomiť, že pri každom požiari vzniká veľké
teplo, neprehľadný a zadymený priestor, silné sálavé teplo a znížená viditeľnosť. Preto je treba vždy v takýchto prípadoch konať
rozvážne, bez paniky a snažiť sa zavolať pomoc prostredníctvom
telefónneho čísla 150 alebo 112. Sú to telefónne čísla, z ktorých

vždy dostanete pomoc alebo usmernenie, ako sa správať do doby
príchodu záchranných zložiek.
Ak to dovoľuje situácia a požiar nie je rozsiahly, pokúste sa sami
požiar uhasiť dostupnými prostriedkami, ako napríklad prenosnými hasiacimi prístrojmi, vodou, dekami a pod. Ak to už situácia
nedovoľuje, okamžite o pustite priestor a v žiadnom prípade neriskujte svoj život. V prípade, že zadymenie na chodbách bytového
domu je silné, neotvárajte dvere, aby ste zamedzili prieniku dymu
do bytu. Niekoľko nádychov hustého jedovatého plynu môže spôsobiť aj bezvedomia alebo smrť. V takomto prípade je potrebné
utesniť všetky možné otvory pri dverách a pri otvoroch do bytu,
aby sa zabránilo prenikaniu dymu do bytu. Pripravte si mokré uteráky a rúška na ústa pre prípad evakuácie z priestoru.
Mali by ste vedieť, kde sa nachádzajú únikové cesty a pokiaľ sú
voľné, cez ne opustíte budovu, aby ste sa čo najrýchlejšie dostali do
bezpečného priestoru mimo objektu.
Ak ste už v bezpečí na voľnom priestranstve, okamžite informujte hasičov alebo záchranné zložky o situácii v budove, o tom, či
niekto ostal vo vnútri budovy, či sa tam nachádzajú horľavé alebo
výbušné látky a pod., aby záchranári mohli zásah úspešne zvládnuť a zvoliť si vhodnú taktiku prieskumu a zásahu.
Zdroj: TASR, preventivár obce.

Informácia pre občanov
z protipožiarnej kontroly bytoviek v Čabe
ho vypnutia/zastavenia záležať na ľudskom živote, bude už neskoro riešiť dostupnosť týchto zariadení, preto Vás prosím, aby
ste sa spoločne na bytových schôdzach dohodli, ako to budete
riešiť teraz. Nakoľko zákon ukladá obci povinnosť mať hasiace
zariadenia, hydranty a rozvodové skrine vždy dostupné, tak v
prípade nezhody medzi vlastníkmi, vie vydať obec VZN o zákaze odkladania osobných vecí alebo o zákaze umiestňovania
kvetín v spoločných priestoroch, ale skúste to prosím najskôr
vyriešiť spoločnou dohodou spolubývajúcich v bytovom dome.
Taktiež by som Vás chcel poprosiť, aby ste si doma ponechávali len nevyhnutne potrebné množstvo horľavých látok (napr.
benzín do kosačky, staré farby, riedidlá a pod.), aby ste tým čo
najviac znížili požiarne zaťaženie budovy.
preventivár obce
Obyvatelia bytoviek v Čabe, alebo aj návštevníci obecného
úradu a kultúrneho domu v Čabe majú k dispozícii Požiarne poplachové smernice a Požiarny evakuačný plán, ktorý je
umiestnený v každej obecnej budove (aj v bytovkách) na viditeľnom mieste. Počas poslednej kontroly v marci bolo zistené,
že v bytovkách chýbajú niektoré hasiace prístroje. Za hasiace
prístroje zodpovedá obec ako vlastník budov a podľa zákona
raz ročne na ne vykonáva revíziu oprávnenou firmou. Ak si dali
niektorí vlastníci hasiace prístroje z chodby do bytu tak majte prosím na pamäti, že po 2 – 3 rokoch už nemusia byť plne
funkčné a vznikajú tak obci zbytočné náklady na zabezpečenie nových hasiacich prístrojov, na čo sa skladajú v konečnom
dôsledku spolu všetci občania. Hasiace prístroje a hydrantové
skrine umiestnené v bytovkách a na obecnom úrade musia byť
neustále dostupné, no väčšina z nich ako vidieť aj na fotkách
nie je. To isté platí pre hlavný uzáver plynu a pre elektrický rozvádzač v bytovkách. Keď nastane situácia, kde bude od rýchle-
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Jar je už tu
Aj v tomto roku prišla jar. Nie že by nemala prísť aj v tomto roku,
veď tu bola aj vlani a po iné roky v minulosti, ale zase nám urobila prekvapenie. Prišla totiž už skoro vo februári, čo ešte v dobe
nie tak dávno minulej nebolo tak častým javom. Potom sa zase na
chvíľu kdesi stratila, alebo jej „pani“ zima pohrozila, že sa tak ľahko veru nevzdá. A takto sa prekárajú až dodnes. Nuž čo, musíme
sa začať prispôsobovať zmenám,
ktoré sme si spôsobili svojou
ľudskou činnosťou v honbe za
lepším, krajším životom. Asi
sme pritom pozabudli na možné dôsledky nášho častokrát neuváženého konania.
Ale akosi som odbočil. Vôbec
nechcem polemizovať o klimatických zmenách a ich príčinách. Ale ak sa veľmi rýchlo
nespamätáme budeme ich pociťovať v ešte vo väčšej miere, dramatickejšie a viac a viac.
Jar je pre mnohých najkrajším
obdobím roka. Prebúdzajúca sa
príroda, kvitnúce stromy a kvetiny v našich záhradkách, zelené lány polí poľnohospodárov, vôňa
zeme tak typická iba pre toto obdobie nám pôsobia na zmysly a
umocňujú tak naše pocity a obdiv k dokonalosti prírody.
Slnečné lúče nám teda pripomenuli, že jar je tu. Je potrebné
zdvihnúť naše kostry zlenivené počas zimných mesiacov a porozhliadať sa po prírode. Veď jar môže prepuknúť v plnej sile a my
nebudeme pripravení. Gazdovia už začali s orezávaním a ošetrovaním stromov, úpravou trávnikov, prípravou záhradných strojov,
aby boli včas pripravení aj na práce, ktoré nás ešte len čakajú. Gazdinky tiež nezaháľali a stihli už zasiať mak, zasadiť cesnak, cibuľku
a do skleníkov a fóliovníkov aj šalát a reďkovku.
K neodmysliteľnej časti jari však patrí aj upratovanie. Vo vnútri
už kde tu začuť hukot vysávačov a cítiť vôňu všakovakých prípravkov. To ženy svojou vrodenou vlastnosťou všetko umývať, utierať
natierať a prať vytvárajú túto jarnú atmosféru. Aj nás hlavy rodiny
nútia rozhýbať sa a prispieť k pohode pri rodinnom krbe. Nám
takýto druh práce akosi nevyhovuje, avšak i táto vytvára príjemnú domácnosť tak potrebnú pre spokojný rodinný život. No a čo
vonku? Sneh, ktorý na chvíľu prikryl prírodu svojou perinkou a
poskytol nám iný neopakovateľný pohľad na prostredie v ktorom

žijeme už dávno zmizol a jar nám neľútostne odhalila to, na čo sa
tak neradi pozeráme a čo sme spôsobili svojou nedbanlivosťou. Aj
napriek tomu, že naša obec, ba aj celý tento región má zabezpečené
všetko pre to, aby bolo prostredie v ktorom žijeme čisté, príjemné,
aby sme sa v ňom cítili tak ako sa na civilizovanú krajinu patrí,
nie je to vždy tak. Popri cestách, chodníkoch, na športoviskách,
pri železnici, pri potoku, ba aj v
ňom, nám množstvo odpadkov
nálepku civilizovanej krajiny
veru nedáva. Často si kladiem
otázku ako je to možné? Ani za
desiatky rokov sa nevieme týmto problémom vysporiadať. Je
príčinou to, že sa škola v rámci vyučovacieho procesu tomu
dostatočne nevenuje, alebo sa
rodičia nezaujímajú o svoje deti
a zanedbávajú ich výchovu?
Najpravdepodobnejšie
bude
asi nedostatočné pôsobenie vo
výchove detí v domácnostiach.
Zaujímajú sa rodičia o správanie
sa svojich detí na verejnosti, na
športoviskách, na verejných priestranstvách? Sú časté aj sťažnosti
starších občanov na správanie sa deti napríklad na športoviskách
keď ich na to upozorňujú. A čo dospelí? Ak sa pozrieme na neporiadok a odpadky porozhadzované okolo nás, tak zistíme, že sú
produktom aj nás dospelých. A to je veru hanba, pretože od nás si
berú príklad naše deti. Nedivme sa teda, že vo výchove nenapredujeme ale prešľapujeme na jednom mieste. No a odpadky? Veď sa o
ne za nás, ako vždy, obec postará.... V tejto súvislosti ma napadlo,
či by nebolo potrebné ešte poupratovať aj niekde inde, vo svojom
svedomí? Zamysleli sme sa niekedy nad tým, či konáme správne,
či tým neubližujeme niekomu svojim konaním a správaním? Spýtali sme sa niekedy svojich detí ako sa správajú v kolektíve, v škole,
na ihrisku, na verejnosti? Možno by sme boli tým veľmi prekvapení. Nezaoberáme sa väčšinou malichernosťami a zabúdame na to
podstatné? Staráme sa o to, aby sme mali všetko to materiálne pre
rodinu, poriadok a čistotu doma, ale o svoje okolie sa vôbec nezaujímame. Nezabúdame teda aj na čistotu svojho ducha? Skúsme sa
nad tým zamyslieť. Patrilo by sa to aj preto, že sa blížia najväčšie
sviatky roka - Veľká noc, ktorá je tiež neodmysliteľnou súčasťou jari.
Ladislav Mellen, predseda KST Radošinka

Kalendár podujatí KST RADOŠINKA na rok 2019
Január Individuálna turistika
Február Valentínsky výstup na Zobor
/Výročná členská schôdza- po skončení výstupu/
Marec Individuálna turistika 100 jarných
kilometrov /16. marec až 7. júl/
Apríl 4. výročie výstavby rozhľadne
Radošinka /14. 4. 2019/
Púť na sv. Juraja /Nitrianska Blatnica/
a výstup na Marhát.
Máj
Individuálna turistika
Jún
Západné Tatry-Roháče /21. - 23. 6. 2019/
Júl
Individuálna turistika

August Malá Fatra /28.8.-1.9.2019./
September Individuálna turistika
Október
Individuálna turistika
November Individuálna turistika
December Predvianočné stretnutie turistov na Panskej Javorine
Štefanské stretnutie pri rozhľadni RADOŠINKA
/26.12.2019/
Silvestrovský výstup na Marhát /alebo na Tríbeč/
V rámci individuálnej turistiky budú informácie podávané
počas roka.
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Obnova kaplnky
Kaplnka v Čabe je zasvätená sv. Cyrilovi
a Metodovi a my každoročne na sviatok Sv.
Cyrila Metoda spievame: Dedičstvo Otcov,
zachovaj nám Pane. Myslí sa tým duchovné dedičstvo, poklad viery, ktorý sv. Cyril
a Metod priniesli našim predkom a ktorý
bol odovzdávaný z generácie na generáciu
až do dnešných čias. Aj my sme tí, ktorí
dnes žijeme z tohto dedičstva. Dar viery v
Boha nám pomáhajú nielen uchovávať, ale
aj živiť kostoly, kaplnky, posvätné miesta.
Aj tá naša útulná kaplnka v Čabe, ktorá je
hojne navštevovaná v čase bohoslužieb. Je
to tiež naše dedičstvo, ktoré nám slúži na
posilnenie i obnovu vzťahu k Bohu ale i
našich vzájomných vzťahov. Naša kaplnka
však tiež potrebuje obnovu. Veď to všetci
vidíme, ktorí tam prichádzame alebo prechádzame okolo. Vlhké múry, opadávajúca
omietka... S obnovou sme už začali. Aj s Vašou pomocou sa odstránila časť cementovej
omietky na spodnej časti fasády, prepojil sa
odvetrávajúci kanál pred vchodovými dverami. Začiatkom tohto roka sme urobili odvedenie dažďovej vody zo strešných zvodov
pomocou kanalizácie do trativodov. Dovtedy dažďová voda stekala prakticky pod
stavbu, čo bolo tiež príčinou zavlhnutia a
opadávania omietky. V blízkom období by

sa malo začať s ďalšími prácami na obnove fasády. Plánuje sa obnoviť aj vnútorný
priestor umeleckými maľbami. Všetky

nasledujúce práce bude realizovať tím GloriaDei. Sú to odborníci nielen na umeleckú
výmaľbu, ale aj na komplexné riešenie a ob-

VEĽKONOČNÉ TVORENIE

Veľkonočné vajíčka z omietky

Ak chcete mať trvácne vajíčka neváhajte vyskúšajte tieto omietkové, môžeme tiež z betónu alebo sadry
Potrebujeme
• prázdne vajíčka
• misku
• vodu
• omietku, betón, sadru alebo inú tvrdnúcu hmotu
• orezávač
• igelitové vrecko
Postup
Pripravíme si hmotu, ja som použila omietku. Pripravenou hmotou naplníme igelitové vrecko, jeden rožtek odstrihneme. Vreckom naplníme vajíčka. Poriadne tam hmotu natlačíme, aby nám
vnútri nezostali veľké vzduchové bubliny.. Naplnené vajcia necháme 24 hodín sušiť a potom ich ošúpeme. Ja som nechcela búchať,
nevedela som, či je hmota dosť tvrdá, tak som škrupinu olúpala
orezávačom. Takéto vajíčka ešte môžeme vyzdobiť.

Lízanka vo veľkonočnom šate

Polystyrénovú guľku prepichneš paličkou z lízatka, dozdobíš
chlpatým drôtikom na ušká a takými malými brmbolčekmi na
nôžky, a papuľku,, nalepili sme to na filc aby sa nám neprevrátili a
robili sme ako darčeky aj pavúčikov
PeadDr. Eva Nováková, foto: internet

novu kostolov, jednoducho povedané – od
podlahy až po strechu. Začatiu tohto diela
predchádzalo zhromažďovanie finančných
prostriedkov. Sú to milodary veriacich, získanie dotácie zo štátneho rozpočtu a príspevok obce Čab. Bez týchto prostriedkov
by sme sa nemohli do tohto diela obnovy
pustiť. A ani bez túžby po obnove a zápalu
obetavých farníkov, ktorí sa aktívne podieľali na doteraz vykonaných prácach, za čo
im chcem aj touto cestou úprimne poďakovať. Ak všetko dobre pôjde, ak bude priaznivé počasie a ak Pán Boh dá, chceli by sme
práce stihnúť do sviatku sv. Cyrila a Metoda, nakoľko k tomuto sviatku sa viaže aj výročie – 130 rokov od vzniku kaplnky. Tento
termín však nie je cieľ. Cieľom je kvalitne
a odborne prevedená práca, použitie kvalitných materiálov, aby nový „šat“ kaplnky
vydržal čo najdlhšie.
Ďakujem všetkým za doterajšiu pomoc,
za finančné dary, ako veriacim tak aj obci
Čab, a zároveň prosím, aby ste toto dielo
obnovy sprevádzali svojimi modlitbami.
Želám Vám všetkým ešte požehnaný čas
pôstneho obdobia a požehnané sviatky Veľkej Noci, plnosť a novosť života od
vzkrieseného Pána Ježiš Krista.
Váš farár
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ČAROVANIE S VAREŠKOU
Rýchle tvarohové šišky

Potrebujeme:
1 jemný tvaroh vo vaničke
4 vajcia
1 polievková lyžica vanilkového cukru
200 g hladkej múky
1 polievková lyžica rumu
prášok do pečiva, štipka soli
olej na vysmážanie, práškový a vanilkový cukor na obalenie
Postup:
Všetky ingrediencie na šišky spolu zmiešame mixérom na jemné lepivé cesto. Potom z cesta lyžicou odoberáme kúsky, ktoré
vysmažíme v predhriatom oleji doružova. Ešte horúce šišky
obalíme v práškovom cukre zmiešanom s vanilkovým cukrom.
Foto zdroj: internet, Dominika Bálešová

Veľkonočný týždeň
vajcami.
Veľký piatok – bol dňom tichým, ľudia sa pôstili a väčšinou sa
pripravovali makové šúľance, aby v nasledujúcom roku mali
toľko peňazí ako maku. Pripravovala sa ryba, ktorá bola nasolená, poprášená múkou, rascou a opečená na oleji alebo masle,
k tomu chlieb.
Biela sobota - sa niesla tak isto v znamení pôstu a návštev kostola, ako i obradu vzkriesenia. Cez deň sa ľudia pôstili. Jedla sa
mliečna alebo rybacia polievka. V niektorých rodinách večer po
vzkriesení si domáci sadli k slávnostnej studenej večeri, ktorá
pozostávala z údenej šunky, uvarených vajíčok a čerstvého chrenu. Takto sa zakončil pôst a začínal sa čas jarnej hojnosti.
Obdobie jari bolo bohaté na mladú hydinu a zeleninu.
Veľkonočná nedeľa – slávnostný obed pozostával z údenej šunky,
uvarených vajíčok, čerstvého chrenu, polievky uvarenej z kostí
vykosteného zadného a predného stehna kozľaciny, pečenej hrudi kozľaciny s nádivkou.
Veľkonočný pondelok, polievačka a šibačka – pripravila sa vysmážaná kozľacina, bravčové rezne a zemiakový šalát. Šibačom
sa ponúkla údená šunka, chren, varené vajíčka a koláče.

Veľkonočný týždeň sa niesol v príprave jedla z mäsa a dobrôt na
Veľkú noc. Bolo to predovšetkým mäso z jahňaciny a kozľaciny,
lebo ich mäso sa muselo pár dní nechať odležať, zaliať kyslým
mliekom, aby bolo krehké. Ďalej sa pripravilo údené mäso a potom to bolo samotné sviatočné vypekanie.
Zelený štvrtok – začali sa v kostoloch veľkonočné pobožnosti,
zvony prestali odbíjať a bolo počuť rapkanie rapkáčov.
Bolo zvykom, že na tento deň sa pripravoval špenát buď ako
prívarok na masle, cibuľke a cesnaku, k tomu zemiaky a z vajíčka volské oko. Alebo špenátová polievka zahustená múkou
rozhabarkovanou v mlieku alebo sladkej smotane so stratenými

Polievka z vykosteného kozľacieho stehna:
Kosti vložíme do studenej vody, k tomu pridáme koreňovú zeleninu, mrkvu, petržlen, zeler, pór, cibuľu, cesnak, bobkový list,
čierne korenie, petržlenovú vňať a osolíme. Varíme pomaly 1,5
hodiny. Polievku precedíme a podávame s varenými knedličkami
a posekanou vňaťou.
Pečené jahňacie stehno:
Stehno z mladého jahniatka vykostíme, odblaníme, nasolíme,
prešpikujeme cesnakom a pácujeme 24 hodín v náleve pozostávajúcom z prevarenej osolenej vody, rasce, borievok. Na druhý
deň stehno z pácu vyberieme okoreníme, posypeme rascou, majoránkou, rozmarínom, obložíme údenou slaninkou, podlejeme
pohárom červeného vína, zakryjeme alobalom dáme piecť. Pred
dopečením alobal dáme dolu, aby mäso chytilo kôrku. Upečené nakrájame na plátky, obložíme opečenou slaninkou, čerstvým
rozmarínom. Podávame so zemiakovou kašou a čalamádou.
Zdroj: Z fraštackej kuchyne
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Tipy na výlety – MALTA
Malta je maličké súostrovie s rozlohou 316 km², nachádzajúce
sa v Stredozemnom mori južne od Sicílie. Je to husto osídlená,
vyspelá krajina, ktorá je obľúbenou turistickou destináciou najmä v lete, kvôli azúrovej čistej vode a nádherným pieskovým
plážam. Ja Vám však chcem priblížiť návštevu tejto krajiny mimo
turistickej sezóny – v zimnom období.
Maltu som navštívila vo februári, kedy sa tu teplota vzduchu
pohybovala okolo veľmi príjemných 20 stupňov. Teplota mora
bola 18 stupňov, čo asi nie je nič na celodenné kúpanie, iba ak
pre otužilcov. Malta toho však vie okrem kúpania ponúknuť oveľa viac. Má bohatú históriu, súvisiacu s Rádom maltézskych rytierov. Tiež sú tu jedny z najstarších megalitických kamenných
stavieb, ktoré sú vyše 5000 rokov staré. Najznámejšou z nich je
Hagar Qim. Okrem toho je tu množstvo krásnych historických
pevností a kostolov, súvisiacich s Rádom maltézskych rytierov,
ktoré sa naozaj oplatí navštíviť. Fanúšikovia Game of Thrones si
tu tiež prídu na svoje, mnohé exteriéry sa totiž natáčali práve tu,
na Malte.
Okrem bohatej histórie ponúka Malta aj nádherné výhľady z
vysokých kamenných útesov. Je tu tiež veľké množstvo jaskýň
v útesoch, niektoré z nich je možné navštíviť člnom. Napríklad
konkrétne Blue Grotto je jeden z útesov, pod ktorým sa nachádza viac jaskýň, tie je možné navštíviť člnom, cena je 8€ za osobu. Z ďalších turistických atrakcií určite stojí za zmienku Popeye
Village, čo je dedinka vytvorená ako kulisa na natáčanie Pepka
námorníka, neďaleko mesta Mellieha. V meste San Pawl il-Bahar
sa nachádza národné akvárium, v ktorom môžeme vidieť všetky
druhy rýb a iných morských živočíchov, ktoré žijú v Stredozemnom mori. Malta je naozaj nádherná krajina, a aj keď je najmenším členským štátom Európskej únie, má toho veľa čo ponúknuť
všetkým vekovým kategóriám.
Teraz nejaké praktické informácie:
Keďže Malta patrí od roku 2004 do EÚ, na jej návštevu Vám
stačí občiansky preukaz. Ja som letela z Bratislavy, spoločnosťou
Ryanair, letenky ma vyšli 25 € s malou príručnou batožinou. Šla
som na 4 dni, čo na prejdenie Malty úplne stačí, keďže je to malý
ostrov. Na letisku som si požičala auto (odporúčam čo najmenšie, cesty sú tu veľmi úzke), oplatí sa zarezervovať si ho dopredu

cez internet. Na 4 dni to stálo 120 €. Na Malte sa jazdí po ľavej
strane, je to celkom zážitok. Chodia tu aj autobusy, dá sa nimi
dostať kamkoľvek, no zvyknú bežne meškať aj 40 minút, preto
odporúčam požičanie auta. Ubytovanie sa dá zohnať od 10 € za
noc, tiež je lepšie si ho vopred rezervovať cez internet. Čo sa týka
stravovania, ceny sú rovnaké ako u nás, hlavne vo veľkoobchodných reťazcoch. K Malte patria aj dva menšie ostrovy, Gozo a
Comino, na ktorých sa nachádzajú tie najkrajšie pláže. Tam jazdí
trajekt, každých 30 minút. Malťania sú príjemní ľudia, povahovo
asi ako Taliani. Keďže ich národným jazykom je angličtina, všade
sa tu bez problémov dorozumiete po anglicky. Platí sa tu ako u
nás, eurom.
Dominika Bálešová
Foto zdroj: Dominika Bálešová

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta
Slovenskej republiky v našej obci
1. KOLO VOLIEB DŇA 16. 3. 2019
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
643
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
334
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
334
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 333
Voličská účasť
51,94 %
Kandidáti na prezidenta SR a počet získaných hlasov:
1. Zuzana Čaputová, Mgr.
94
2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
81
3. Štefan Harabin, JUDr.
56
4. Marian Kotleba, Ing. Mgr.
36
5. František Mikloško, RNDr.
27
6. Eduard Chmelár, doc.Mgr., PhD.
18
7. Béla Bugár, Ing.
8
8. Daňo Martin
3
9. Milan Krajniak, Bc.
2

10. Róbert Švec, Mgr.
11. Bohumilna Tauchmannová
12. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.
13. Robert Mistrík, Dr. Ing.
14. Ivan Zuzula, RNDr., CSc.
15. József Menyhárt, PaedDr., PhD.

2
2
2
1
1
-

2. KOLO VOLIEB DŇA 30. 3. 2019
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
643
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
266
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
266
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 262
Voličská účasť
41,37%
Kandidáti na prezidenta SR a počet získaných hlasov:
1. Zuzana Čaputová, Mgr.
115
2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
147
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Obecný úrad Čab
a kultúrna komisia

Vás pozývajú
na slávnostný program
ku DŇU MATIEK, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 12.mája 2019 o 15.00 hod.
v kultúrnom dome.
V programe vystúpia:
Deti z materskej školy
Juraj Kopáčik a jeho žiaci – hra na gitare
Dušan Kolesár – hra na fujare
Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Evy Pacovskej
Spevácka skupina Čabanka
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Tradičná obecná lyžovačka
Napriek tomu, že počas ostatnej zimy
sme si v našich končinách veľa snehu neužili, my sme našli spôsob, ako sa na snehu aspoň trochu „vyblázniť“. V sobotu 2.
februára sme sa vybrali na tradičnú obecnú lyžovačku. V sobotu, už pred siedmou
hodinou rannou bol pri obecnom úrade
pristavený autobus a pomaly sme sa začali pri obecnom úrade zhromažďovať. Po
niekoľkých minútach sme boli všetci už
naložení a pohodlne usadení na svojich
miestach v autobuse. Krátko po siedmej
hodine sme nabrali smer lyžiarske stredisko Snowland Valčianska Dolina. Celú
cestu vládla v autobuse dobrá nálada, a
všetci sa už tešili ako sa vybláznia na snehu. Približne po dvoch hodinách sme už
boli na mieste a lyžovačka mohla začať.

Väčšinu posádky autobusu tvorili lyžiari,
tí sa hneď vrhli na svah, nelyžiari sa pustili do varenia gulášu. Poľnú kuchyňu sme
rozložili neďaleko autobusu. Počas dňa
počasie ukázalo svoje rôzne tváre. No ani
jedna by sa nedala nazvať tou ideálnou na
lyžovanie. Počas dňa bol odmäk, teplota
okolo 5°C, niekoľko krát nám aj zapršalo, no poobede sa počasie umúdrilo. Na
prvý pohľad nevhodné podmienky mali
aj svoju kladnú stránku – veľa ľudí tieto podmienky odradili a tak svah patril
iba nám. Nízka návšteva bola vidieť aj na
parkovisku, ktoré bolo z polovice prázdne. Lyžiari si pochvaľovali kvalitu svahu,
a krátke rady na čakanie pri lanovkách a
pomách. Počas toho ako lyžiari brázdili
svah sa „nelyžiarom“ podaril navariť chut-

ný guláš. Po príchode k autobusu tak na
každého čakala porcia horúceho gulášu,
ktorý padol každému vhod a príjemne zohrial zvnútra. Krátko po šestnástej hodine
sa uzavrel svah, lyžovačka bola ukončená,
my sme sa zbalili, usadili do autobusu a
nabrali smer Čab. Približne o siedmej hodine večer sme sa vrátili v poriadku domov. Prežili sme krásny deň plný zábavy
a smiechu, v autobuse vládla celou cestou
výborná atmosféra.
Obecná lyžovačka patrí už k tradičným
obecným akciám, a tento rok sa opäť vydarila na jednotku. Na záver sa chcem
poďakovať všetkým zúčastneným za účasť
a všetkým ktorí pomohli s prípravou gulášu. O rok sa na Vás teším znova. ;)
Peter Vranka

Majstrovstvá regiónu mladších žiakov
V nedeľu 17. marca 2019 sa naši žiaci zúčastnili Majstrovstiev
regiónu krajov Nitra + Trenčín, v kategórii mladší žiaci, ktoré sa
konali vo Veľkých Uherciach. Náš klub reprezentovala štvorica
Matej Greguš, Samuel Lukáčik, Dušan Kolesár a Miroslav Kučera.
Krátko po ôsmej hodine ráno sme už boli na mieste, v telocvični
ZŠ Veľké Uherce. Plánovaný začiatok turnaja bol o 9:00, no pre
obrovský počet účastníkov bol začiatok posunutý o viac ako hodinu. Celkovo sa na turnaji zúčastnilo 57 chlapcov a 24 dievčat,
z viac ako 15 klubov (Nitra, Topoľčany, Nové Zámky, Komárno,
Štúrovo, Prievidza, Rybník, Trenčianska Teplá, Hronovce, Bošany,
Púchov, Nová Dubnica). Súťažilo sa v kategóriách dvojhra chlapci, dvojhra dievčatá, štvorhra chlapci, štvorhra dievčatá a štvorhra
mix. Turnaj sa hral na 10 stoloch, no napriek veľkému množstvu
súťažiacich sa bežne stávalo že hráč čakal na svoj nasledujúci zápas aj viac ako hodinu, čo nie je ideálne, pretože počas tak dlhej
prestávky hráč „vychladne“ a je potom ťažké dostať sa znovu do

tempa. Napriek tomu naši žiaci podali veľmi dobré výkony, v základných skupinách sme získali aj nejaké výhry. Najlepšie si počínal
Matej Greguš, ktorý v základnej skupine vyhral 2 zápasy z 3 a postúpil medzi najlepších 30 hráčov turnaja. V ďalšom súboji bojoval
o postup do najlepšie 16ky turnaja. V rozhodujúcom zápase začal
lepšie súper z klubu Hronovce a ujal sa vedenia 2:0, no Matej sa nevzdal a vyrovnal stav na 2:2 na sety. V rozhodujúcom sete sa obaja
hráči striedali vo vedení, no nakoniec tesne zvíťazil náš súper. Matej Greguš tak zostal hodnotený na 16. – 30. mieste. Ostatní naši
hráči boli umiestnení na 31. – 45. mieste. Vo štvorhrách sa nám až
tak nedarilo, obe naše dvojice vypadli hneď v prvom kole, aj keď
dvojica Kučera – Kolesár, boli blízko postupu, no podľahli svojim
súperom z Trenčianskej Teplej tesne 2:3. Turnaj sme zhodnotili
veľmi pozitívne, vo veľmi nabitej konkurencii sa naši hráči nestratili a odohrali kvalitné zápasy, v ktorých získali množstvo cenných
skúseností.
Peter Vranka, predseda TJ Čab
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Vianočný turnaj v stolnom tenise
Telovýchovná jednota aj tento rok v období Vianoc organizovala tradičný vianočný turnaj v stolnom tenise. Už 19.ročník
bol rozdelený do troch hracích dní.
V sobotu 22.12. turnaj zahájili najmladší hráči. V kategórii
žiakov sa zúčastnilo 9 hráčov. Po napínavých zápasoch sme
spoznali medailistov. Bronzovú priečku obsadil Marko Mareček, striebro skončilo na krku Matej Greguša, no a víťazom kategórie sa stal Samuel Lukáčik.
Druhá časť turnaja sa písala v stredu 26.12. V tento deň sa
stretli registrovaní hráči Čabského týmu. Aj táto kategória sa tešila hojnej účasti, turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov. Po odohraní
základných skupín na postupujúcich hráčov čakala vyraďovacia
časť. Na jej konci sme spoznali štyroch najlepších hráčov. V súboji o tretie miesto zdolal Miroslav Tomko Erika Báleša. Finále
malo rovnaké obsadenie ako minulý rok, opäť sa v ňom stretli
„áčkari“ Andrej Uhrák a Jozef Marko. Finálový zápas rovnako

ako minulý rok spĺňal prísne kritéria stolného tenisu a diváci
mohli opäť sledovať 5-setovú drámu s množstvom nádherných
výmen. V jednom sa ale tohoročné finále líšilo – malo iného
víťaza. Andrej Uhrák zvíťazil 3:2 nad Jozefom Markom, oplatil
tak svojmu finálovému súperovi prehru spred roka a vrátil sa
tak na pomyselný trón.
Poslednú kapitolu písal vianočný turnaj v nasledujúci deň, vo
štvrtok 27.12. sa konal turnaj neregistrovaných hráčov. Opäť
bola táto kategória najpočetnejšou, prihlásilo sa 22 hráčov. Spomedzi týchto hráčov si najlepšie počínala nasledovná štvorica:
Adam Lidaj obsadil štvrté miesto, tretie miesto vybojoval Peter
Časnocha. Vo finále sa stretli Juraj Brezniak a Andrej Hrebík.
Lepšie si počínal druhý menovaný, zlato vybojoval Andrej Hrebík, striebro tak zostalo pre Juraja Brezniaka.
Peter Vranka
predseda TJ Čab

Stolný tenis
Stolnotenisová sezóna 2018/19 je už za nami a tak sa poďme
pozrieť ako sav nej darilo naším družstvám. Ostatná sezóna bola
už 18-tou v poradí pre náš klub. Štartovalo v nej 5 družstiev v
mužských súťažiach a 2 žiacke tímy. Celkovo naše družstvá odohrali dovedna 113 stretnutí.
3. LIGA – ČAB A – naše mužstvo odohralo 22 stretnutí s bilanciou 10 výhier, 2 remízy a 10 prehier. So ziskom 44 bodov
obsadilo naše v konkurencii 12 tímov pekné 6.miesto.
4. LIGA A – ČAB B – vo štvrtej lige absolvoval náš tým 21
stretnutí s bilanciou 10 výhier, 2 remízy a 9 prehier. Spomedzi
8 družstiev naše mužstvo obsadilo bronzovú – tretiu priečku so
ziskom 43 bodov.
6. LIGA – ČAB C – v najvyššej okresnej súťaži naše mužstvo
odohralo 20 stretnutí s bilanciou 5 výhier, 7 remíz a 8 prehier.
V 11 –člennom štartovom poli sme obsadili 7.miesto so ziskom
37 bodov.
8. LIGA – ČAB D, ČAB E – v tretej okresnej súťaži nás repre-

zentovali až dve mužstvá. Čab D odohral 16 stretnutí s bilanciou 12 výhier, 1 remíza a 3 prehry. Spomedzi 9 mužstiev naše
D-éčko obsadilo 3.miesto. Naši najmladší hráči dostali možnosť
získavať skúsenosti aj medzi mužmi. Vo svojej prvej sezóne odohrali 16 stretnutí, a hoci 14 krát okúsili trpkosť prehry, v dvoch
prípadoch sa tešili z výhry a v tabuľke obsadili predposledné, 8.
miesto. Počas sezóny odohrali veľa vyrovnaných zápasov, a aj keď
veľa krát ťahali za kratší koniec, získali veľmi veľa cenných skúsenosti ktoré zúročia v nasledujúcej sezóne.
Naši žiaci štartovali aj v mládežníckych súťažiach. V 1.Lige starších žiakov – kraj Nitra, Trenčín. Čab A tvorili Matej Greguš,
Samuel Lukáčik a Marko Mareček. Čab B tvorili Dušan Kolesár,
Miroslav Kučera a Michael Černický.
Čab A zaknihoval 2 výhry a 7 prehier a so ziskom 13 bodov
obsadili žiaci 8.miesto. Béčko si bude musieť na svoju prvú výhru
ešte počkať.
Peter Vranka, predseda TJ Čab

Čab A, zľava Martin Vaxmanský, Jozef Marko, Andrej Uhrák,
Martin Gogora, Matej Vranka

Čabskí žiaci s p. trénerom Ing. Róbertom Lenártom

Žiaci v akcii

Nástup súťažiacich

Reprezentanti Čabu, zľava Dušan Kolesár, Matej
Greguš, Samuel Lukáčik, Miroslav Kučera

Žiaci v akcii

