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Časopis obyvateľov obce Čab

Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech Vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší vašich vloží,
radosť, šťastie, pokoj boží.
Keď si zasadnete spolu
k štedrovečernému stolu,
nech Vám všetkým srdcia vedno
bijú ako srdce jedno,
v ktorom jedna túžba rastie:
láska, pokoj, radosť, šťastie.
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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčania,
Prichádza čas Vianoc a koniec roka, kedy aj Vy bilancujete
končiaci sa rok. Na tomto mieste by som rada využila možnosť
zhodnotiť s Vami končiaci sa rok z pohľadu diania v obci.
V tomto roku sa nám podarilo úspešne dokončiť tretí dodatok k územnému plánu obce. Jeho hlavnou myšlienkou bolo
doplnenie nových parciel určených na výstavbu a prepojenie
obce, popri železnici s časťou Lahne. Toto bola mravenčia príprava na dosiahnutie možnosti dlhodobého rozvoja obce.
Ďalším projektom, ktorý zabral veľké množstvo času bola
oprava časti elektrických rozvodov a bleskozvodu na budove
materskej školy, ktoré už boli v nevyhovujúcom, ba až havarijnom stave. Nasledovalo vymaľovanie a drobné úpravy, ktoré
boli potrebné.
Mnohí sa pýtate prečo práve do škôlky treba investovať, ale
uvedomme si, že deti sú naša budúcnosť. Tým, že sa urobilo
rozšírenie územného plánu verím, že aj v našej obci príde k
stavebnému rozmachu. Chceme byť pripravení a zvýšiť komfort novoprisťahovaným rodinám zabezpečením dostatočných
miest v materskej škole pre deti. A aj škôlka, ako benefit by
bola jedným z lákadiel prisťahovania sa do našej obce.
Je smutné, že pani ministerka zrušila výzvu v ktorej sme mali
podané 2 projekty. Jeden projekt bol na výstavbu detského ihriska a druhý riešil zateplenie budovy MŠ.
Nová obnovená výzva, ktorá by mala byť vyhlásená v r. 2017
nám dovoľuje znova použiť predchádzajúci projekt na zateplenie budovy škôlky. Nakoľko detské ihrisko je v dezolátnom
stave a stalo sa pre deti nebezpečným, musíme pristúpiť k
urýchlenému riešeniu a to rekonštrukcii ihriska z vlastných
finančných prostriedkov.
V súčasnosti je otvorená výzva na dobudovanie tried v Materských školách. Architektmi mi bola odporúčaná nadstavba
podkrovia na MŠ ako najlacnejšia a najefektívnejšia verzia.
Bohužiaľ niektorí poslanci obecného zastupiteľstva nie sú
ochotní akceptovať rozšírenie Materskej školy v jej podkrovnej
časti. Naďalej pracujem na nájdení vhodnej alternatívy. Aby
sme finančné prostriedky z tejto výzvy mohli čerpať.
Tento rok sme začali s novou tradíciou, a to stavanie adventného venca. Adventný veniec zhotovovala hlavne kultúrna
komisia. Myslím, že i takto môžeme prispieť k navodeniu atmosféry prichádzajúcich Vianoc v obci.
Poslednú adventnú nedeľu, tak ako minulý rok, zhotovíme
v areáli kaplnky betlehem. Srdečne Vás pozývam prísť sa pozrieť.
Chcem sa poďakovať aj poslancom, svojou účasťou prispeli
pri varení kapustnice, ktorá sa robila pri stavaní adventného
venca. Taktiež im patrí poďakovanie, že v tomto predvianočnom čase opílili kríky a vyčistili priestranstvo pred obecným
úradom.
Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Rozlieha sa vôňa koláčov navôkol. Vianočnej nálade každý z
nás podlieha. Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný,
zvonček tíško cinká, nech sa Vám splní túžba, aspoň malilin-
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ká. Šťastné a veselé želajme si spolu, a potom spoločne s rodinou zasadnime k Štedrovečernému stolu.
Prajem vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami plné
lásky, pokoja a oddychu. Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská
hviezda. A prajem všetkým, nech rok 2017 je pre každého z
nás veľmi úspešný.
Starostka obce

Zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Čabe
16. zasadanie obecného zastupiteľstva – 17.10.2016

Berie na vedomie:
- informáciu o plnení uznesení z 15. zasadnutia OZ
- Správu hlavného kontrolóra obce zameranú na kontrolu úhrad
platieb za nájom bytov a ich včasnosť
- Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2016/2017
- informáciu o spracovanosti Územného plánu obce Čab – Zmeny
a doplnky č.3
Schvaľuje:
- program 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky
- overovateľov zápisnice PhDr. Miroslavu Líškovú PhD. a p. Jarmilu Lazíkovú
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
- nájomníka na byt č. 5 v 12-bytovke p. Lukáša Krasňanského a
ako náhradníka PaedDr. Janku Slobodovú
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy, Čab 57 za školský rok 2015/2016
- kúpu elektrického kompostéra pre Materskú školu v Čabe
Žiada:
- manželov Parízekových o zosúladenie skutkového stavu s právnym stavom podľa geometrického plánu č.17/2016, vyhotoveného p. Jozefom Kompasom, dňa 15.6.2016 , najneskôr do uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy medzi manželmi Parizekovými a
Obcou Čab na parcelu č. 195/46
Doporučuje:
- starostke obce jednať s firmou Ekostaving ohľadom čistenia vodovodného potrubia
- starostke obce aktualizovať projekty na kanalizáciu

Vďaka za finančnú
a odbornú pomoc
Starostka obce a obecné zastupiteľstvo v Čabe ďakuje všetkým
firmám a živnostníkom, ktorí počas roku 2016 poskytli finančnú, odbornú alebo akúkoľvek pomoc obci.
Všetkým prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa
pracovných a osobných úspechov v novom roku 2017.
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Dialóg pri jasličkách
Malý chlapec bol veľmi hrdý na to, že jeho starý otec vedel vyrezávať drevené figúrky. Bolo to fascinujúce, keď sa tak prizeral,
ako z kúska dreva pomaly vznikajú „živé“ postavičky. Chlapec sa
tak zadíval na postavičky pri jasličkách, že jeho myšlienky celkom
splynuli zo svetom figúriek a zaspal.
Vo sne spolu s pastiermi a kráľmi vošiel do maštale a odrazu stál
pri dieťati v jasličkách. Vtedy si uvedomil, že má prázdne ruky.
Všetci niečo priniesli, iba on nie. Rozrušený rýchlo povedal: „Sľubujem ti to najkrajšie čo mám! Dám ti môj nový bicykel – nie, dám
ti elektrický vláčik.“
Dieťa v jasličkách s úsmevom potriaslo hlavičkou a povedalo: „Ale
ja nechcem tvoj vláčik. Podaruj mi radšej svoju poslednú slohovú
úlohu!“
„Poslednú slohovú úlohu? Ale veď tú som nenapísal dobre!“ vraví
preľaknutý chlapec.

„Práve preto ju chcem,“ odpovedal Ježiško. Daj mi vždy to, čo nie
je dobré. Na to som prišiel na svet!“
„A ešte niečo by som chcel od teba,“ pokračovalo dieťa v jasličkách, „Chcel by som tvoj pohár ne mlieko!“ Teraz ale malý chlapec zosmutnel: „Môj pohár na mlieko? Ale ten je predsa rozbitý!“
„Práve preto ho chcem,“ povedal milo Ježiško, „môžeš mi vždy
priniesť všetko, čo sa ti v živote rozbije. Chcem to napraviť!“
„A do tretice by som chcel od teba odpoveď, ktorú si dal svojej
mame, keď sa ťa opýtala, ako sa mohol pohár rozbiť.“ Tu sa chlapec
rozplakal a povedal: „Ale vtedy som predsa klamal. Povedal som,
že pohár náhodou spadol. V skutočnosti som ho však od zlosti hodil o zem.“ Práve preto chcem tvoju odpoveď,“ povedal rozhodne
Ježiško, „prines mi vždy všetko, čo je v tvojom živote zlé, nepravdivé, vzdorné a hlúpe. Preto som prišiel na svet, aby som ti odpustil
a pomohol ti to napraviť.“
Podobnú skúsenosť zažil raz na Vianoce Sv. Hieroným. V modlitbe sa pýtal Pána Ježiša, čo mu má podarovať k narodeninám.
„Dám ti celý svoj majetok.“ Ježiš mu však vraví: „Nepotrebujem
tvoj majetok. Mne predsa patria všetky bohatstvá sveta.“ „Dám Ti,
svoju múdrosť, i všetky knihy, ktoré som napísal.“ „Nepotrebujem
tvoju múdrosť, lebo ja som múdrosť sama,“ odpovedal Ježiš. „Tak
čo by som Ti mohol darovať,“ pýta sa Hieroným bezradne.“ A vtedy mu Ježiš povedal: „Daj mi svoje hriechy!“
Taká je pravda o vtelení a narodení Božieho Syna. On sa stal človekom, aby nás zachránil z hriechov a všetkého zla. Dajme mu i
my všetko, čo je v našom živote pokazené, rozbité a zlé. On chce
premieňať naše srdcia, a tak robiť náš život lepším a krajším. Veď
práve preto prišiel na svet. Vianoce nám túto pravdu každoročne
zvestujú.
Všetkým Vám želám pokojné a požehnané Vianoce.
Ján Chrenšč, farár

Cesta
k duchovnému prežitiu Vianoc
Mesiac december skrýva v sebe akési tajomné čaro. V tomto čase
sa zmocňuje človeka očakávanie, ktoré obdaruje nádej. Splnenie
tejto nádeje zaručuje jedine sila Božej lásky, ktorá je schopná premeniť život človeka. My veriaci prežívame Adventné obdobie ak
duchovnú prípravu na Vianoce. Ide tu vlastne o duchovný zrod Ježiša v nás. Symbolom adventu v našich domácnostiach je adventný
veniec, na ktorom sa postupne počas štyroch adventných týždňov
zapaľujú sviece a modlí sa pri ňom celá rodina. Nech je tento veniec aj pripomienkou na sväté túžby po Ježišovi ako i na vytváranie
rodinného spoločenstva a na spoločné modlitby. Takáto príprava
prinesie do našich sŕdc i rodín plnší duchovný zrod Ježiša. Preto
urobme všetko aby, sme nestratili pravý zmysel Vianoc.
Novorodený Kristus prináša šťastie do srdca človeka a opravdivý

pokoj do našich domovov. Zvláštnu radosť z Vianočnej svätej noci.
Narodenie Pána prináša každoročne do nášho života nebeské posolstvo pokoja a radosti z prítomnosti Boha medzi ľuďmi. Možno
zatúžime povedať: „Pane Bože ďakujeme Ti za dnešnú svätú noc,
že si s nami“.
Srdce nášho Spasiteľa na Vianoce plné scela.
Vaše srdcia nech prežiari svojim zrodom na oltári.
V novom roku zdroj nádeje, svoj účinok nech rozleje.
Lúč jeho lásky jasu nech Vám žiari v toku času 2017
						
		
Gertrúda Fačkovcová
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Zima v Čabe

S odstupom času sme sa rozhodli, že sa opäť vrátime ku kronike našej obce a budeme prinášať spomienky na to, ako sa kedysi
v Čabe žilo. Keďže sa blíži zima a Vianoce, začneme tým, ako naši predkovia prežívali zimu a sviatky v rokoch 1919-1944.
Vychádzali sme z Kroniky obce a Školskej kroniky, do ktorých zaznamenával významné udalosti správca školy Ignác Muócik
1919/20
Pre občanov v zime po nedelách učiteľ vydržiaval prednášky z
vlastivedy upevnujúc ich v Čsl. duchu. Šk. poučníctvo mesačne
riadno vydržiavala porady.
1928
V dobe tohoročných krutých mrazov bolo vyučovanie v obidvoch triedach – na základe výnosu mšanov – prerušené od 21.
II. do 1. III. 1928.
1929
I v našej obci je pamätná zima v r. 1928/29 lebo narobila moc
škody v ovocných stromoch. Najviac trpely orechy, ktoré asi všetky vyhynuly. Ich drevo bolo hľadané a preto prichádzali kupci. Z
niektorých koreňov časom vyrástly nové orechy. Pre veľkú zimu
bolo prerušené aj vyučovanie v tunajšej štát. ľud. škole od 31. febr.
do 1. marca 1929.
Prvé detské divadlo bolo zahrané dňa 29. dec. 1929, ktoré bolo
spojené aj s rozdávaním darčekov, zakúpených zo zisku. Hralo sa
„Jezuliatko“ a na všeobecnú žiadosť hra bola opakovaná 1. januára
1930. Hru nacvičil spr. školy Ignác Muócik a učiteľka Anna Muóciková. Chcejúc spríjemniť hlavne Vianoce chudobnejších žiakov,
zahrali žiaci 24. dec. 1932 hru „Vianoce v horách“ a dňa 24. dec.
1935 predviedli scénu „Starenkin štedrovečerný darčok“. Okrem
toho prednášali žiaci vianočné básničky a spievali nábožné piesne
pri stromčoku.
1931
Dňa 24. dec. 1931 bola v triede „Vianočná besiedka“, kde žiaci v
prítomnosti rodičov pri betleheme a stomčeku spievali, prednášali
a radio počúvali. Uč. sbor aspoň týmto chcel spríjemniť Vianoce
chudobných. 21. jan. 1932 žiaci boli na bábkovom divadle v štát.
ľud. škole v Sile. Mládež požiadala uč. sbor o pomoc k zahraniu
divadla. Bol nacvičený „Kamenný chodníček“ a zahraný dňa 30.
jan. 1932 pre žiakov a 31. jan. pre dospelých. Účasť bola pekná.
Čistý zisk bol venovaný na zakúpenie dosák pod javisko a zvyšok
na návštevu kina v Nitre, nakoľko niektorí herci dosiaľ neboli v
kine. Zvyšok bol však malý a preto herci s uč. sborom išli do Zbehov peši.

1932
Dňa 22. a 24. dec. 1932 bol zahraný škol. dietkami div. kus „Vianoce v horách“ a tým boly spríjemnené Vianoce našich žiakov.
Tun. mládež usporiadala dňa 26. dec. 1932 „Kabaretný večierok“.
Bol to prvý toho druhu v našej obci a vydaril sa veľmi dobre. Jednotlivé výstupy nacvičil Ignác Muócik a Anna Muóciková.

1933
Tohoročná zima prišla odrazu. 1. dec. boli pokryté lúky, polia asi
20 cm snehom. Tento rázny príchod zimy po dlhotrvajúcej jeseni
spôsobil, že mnohé ovocné stromky a kríčky boli poškodené a na
jar museli byť ako zmrznuté zo záhrad odstránené. V 1. polovici
januára 1934 roztopil sa sneh skoro úplne. Voda zaliala lúky, ktorá
však v 2. pol januára následkom nastalých mrazov zamrzla a pripravila našim žiakom dobré klžište.
Úspech kab. večierka povzbudil našich hercov k ďalšej práci. Dňa
18. febr. 1933 bol zahraný pre škol. dietky div. kus „Posledný muž“
a „Preč od žien“. Predstavenie pre dospelých bolo 19. febr.. I toto
divadlo sa dobre vydarilo.
1934
Dňa 24. dec. 1934 bola zahraná so žiakmi divadelná hra „Ježiško
prišiel“ a zatým prednášali žiaci básne a spievali vianočné pesničky. Ku shromaždeným rodičom prehovoril spr. školy.
Nakoľko sa predošlé roky div. predstavenia zdarily i teraz bola
nacvičená veselohra „Náš pán ujo“, ktorú tunajšia mládež zahrala
dňa 22. decembra 1934 pre žiakov a 26. decembra pre dospelých.
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Tú istú hru sme zahrali 30. dec. v Ašakerti. Predstavenia sa veľmi
dobre vydarily.
1935
Dlhé zimné večery sme použili na nacvičenie div. predstavenia
„Zlé jazyky“, ktoré bolo zahrané dňa 22. decembra pre deti. Pre
dospelých sme ho predviedli dňa 26. decembra. Pri tejto príležitosti prehovorila miestna učiteľka na téma: „Masaryk – Osloboditeľ
a voľba nového prezidenta republiky“. Divadlo viedla učiteľka so
správcom školy. Herci boli hasiči (i ženáči). Konečne sme dosiahli,
že herci nemajú hádky o tom, že komu pôjde čistý zisk, nakoľko
peniaze už teraz idú na spolkové ciele DHS.
Aby sme aspoň čiastočne spríjemnili Vianoce chudobných žiakov, bola dňa 24. decembra večer prevedená v škole scéna „Starenkin štedrovečerný dárok“. Okrem toho žiaci prednášali básne a
spievali pri vianočnom stromčeku.
1937
Ku príjemnejšiemu prežitiu vian. sviatkov zahraly škol. dietky
pohádku v 3 obr. „Štedrý večer malej predávačky“ a okrem toho
predniesli niektoré príležitostné básne a spevy. Táto besiedka bola
dňa 24. dec. 1937 večer.
1938
V našich krajoch je veľmi zriedkavá polárna žiara. Bola viditeľná
25. januára 1938 asi od 20.15 h do 23.15. Na oblohe sa tiahla dlhá
žiara červenej barvy a bola prestúpená niekoľkými svetelnými stĺpmi. Poverčivejší ľudia povrávali, že žiara na nebi neveští nič dobrého a veru že budeme mať vojnu. Keď i nemali celkom pravdu,

ale musíme uznať, že tento rok bol hodne rušný a odohrávaly sa
v ňom nie len v našej dedinke, ale v celej Európe rôzne udalosti.
1940
Nový rok nám priniesol dosť silnú zimu. Teplomer začiatkom
januára klesal na -19 – -22 ºC. Zima dosiahne vrcholu až dňa
17. februára 1940, kedy je -25,5 ºC. V dňoch 13., 14. a 20. februára
nechodia riadne ani vlaky, lebo fujak narobil veľké záveje, miestami až 1,5 m vysoké. Občania musia uvoľňovať zafúkanú hradskú.
Pozostatky snehu boli miestami ešte aj na Veľkú noc.
1942
V dňoch 27. a 28. januára a 23., 24. februára boly snehom zaviate
cesty i železnica, ktorá riadne nechodí v uvedené dni. Snehu bolo
miestami 50 - 70 cm a konečne po odmäku dňa 25. febr. sa začal
míňať.
1943
Dňa 3. decembra muselo byť vyučovanie zastavené, lebo nemá
kto popíliť a porúbať drevo pre školu. Konečne obec dala jeden
voz dreva odviezť do Ašakerte a tam ho popílili. 6. decembra sa zas
riadne vyučuje a ďalšie drevo dala obec popíliť už tu na dvore cirkuláry dovezenom z Ašakerte. (Kábelová prípojka bola pripravená
na stĺp elektr. vedenia)
1944
Zima si chce zadržať svoje právo. Dňa 8. febr. napadlo asi 3 cm
snehu. Ďalší pribudol 13. febr. a celkom zmizol 13. marca. Posledný napadol 25. marca, ktorý čoskoro zmizol.
Eva Ballová Mikušková

Jeseň na horách
Aj keď sa turistická sezóna končí nepriaznivým a studeným jesenným počasím, pre tých našich najzarytejších kolegov turistov
to neplatí. Niekoľkí sme sa aj napriek tomu v ťažkých podmienkach vydali z Fačkovského sedla na Kľak /1351 m/ v Lúčanskej
Malej Fatre. Najprv nám znepríjemňovalo výstup veľké blato, po
ktorom sme sa ledva dostali do vrcholovej skalnatej časti a potom
na vrchole silný vietor, zima a sneh. Preto sme sa na vrchole zdržali
iba pár minút, počas ktorých sme stihli urobiť zmrznutými rukami
niekoľko záberov dolín a kopcov v okolí a rýchlo sme sa pratali do
pásma lesa, kde tak veľmi nefúkalo. Výhľady neboli pre fotografa
najideálnejšie, ale aj napriek tomu pohľady na kráľa Strážovských
vrchov – Strážov / 1213 m/, pohorie Vtáčnik, Zniev /1024 m /,
časť Turčianskej doliny, doliny okolo Rajčianky a do Fačkovského
sedla nám boli odmenou. Po návrate do Fačkovského sedla sme si
po namáhavom zostupe vydýchli a pri spätnom pohľade na hrdo
sa týčiaci Kľak sme so spokojnosťou skonštatovali, že sme to aj napriek ťažkým podmienkam dokázali.
Ďalšia skupina našich sa pokúsila o prekonanie najtechnickejšej a
zároveň najťažšej turistickej trasy Orla perč /Orlia prť/ v poľských
Tatrách. Zabezpečili si nocľah na chate v Poľsku, aby ráno mohli
čím skôr vyraziť, pretože túra je aj časovo veľmi náročná. Je potrebné ju prekonať vo veľmi ťažkom vysokohorskom teréne vo výške
nad 2000 m čo je v neskorej jeseni pokus viac ako odvážny aj preto,
že v novembri sú dni kratšie ako v lete. Pokus sa im však nevydaril,
pretože už v sedle Zawrať nenašli značenie pre vysoký sneh. Vrátili
sa s odhodlaním prekonať túto náročnú túru na budúci rok.
Milí turisti, minule sme vás informovali o tom, že do konca roka
vybudujeme pri rozhľadni ďalší prístrešok. Začali sme v novembri
a pevne verím, že do Vianoc bude dokončený aj napriek ťažkostiam, ktoré s výstavbou máme.
No a čo máme naplánované na záver roka? 17. decembra organi-

zujeme výstup na Panskú Javorinu z Podhradia. Výstup organizuje
pravidelne turistický klub Žochár z Topoľčian. Zúčastňujú sa ho
pravidelne aj turisti z iných klubov z okolia. Panuje tam krásna
predvianočná nálada, ktorú si spríjemňujeme peknými vianočnými piesňami a vianočnými pochúťkami od našich gazdín – turistiek. Náš klub organizuje stretnutie pri rozhľadni 26. decembra
tj. na sv. Štefana o 14 °° hod. Toto stretnutie chceme poriadať pravidelne každý rok. Vlani sme ho museli presunúť na 6. januára kôli
nepriaznivému počasiu. Vo februári, na sv. Valentína sa zase stretneme na túre na Zobor.
Všetci, ktorí máte záujem stretnúť sa s nami na týchto turistických podujatiach ste srdečne vítaní.
Ladislav Mellen
Predseda KSTR
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Keď človek miluje svoju prácu
Ako študentka Strednej odbornej školy Kaderníctva a Vizážistiky v Bratislave mám možnosti chodiť reprezentovať našu školu
za môj odbor kaderník-vizážista. A tak som sa zúčastnila súťaže
dňa 21.9.2016 v Košiciach v tímovej prace so spolužiačku kde sme
našu modelku prezentovali na tému „Jesenná múza“. Umiestnili
sme sa na prvom mieste.
Dňa 3.11. 2016 som sa zúčastnila reprezentácie na Majstrovstvách Českej republiky v semifinále, ktoré sa konali v Prahe. Prezentovala som pánsky strih a styling na danú tému Hry o život.
Umiestnila som sa na 1.mieste. Taktiež 10.11.2016, bola najväčšia
kadernícka súťaž „JUVYR, Zlaté Nožničky“ v Bratislave, kde sme
mali možnosť ukázať, čo je v nás a súťažiť proti žiakom z celého
Slovenska. V mojej obľúbenej
kategórii Pánsky strih a Styling
téma: moderný pánsky strih
som skončila ako najväčší víťaz celej súťaže s výhrou Zlaté
nožničky a uznaním za odvedenie bravúrnej práce hodnotenej profesionálmi.
Slovami ani neviem opísať
aké je pre mňa počuť takéto
hodnotenie od tak významných ľudí.. Milujem prácu s
vlasmi. Robím, čo ma baví a
idem si za svojim snom!!!
Kristína Hruboňová

Zavítal k nám Mikuláš
V sobotu podvečer 3. decembra sa pred kultúrnym domom
schádzali deti so svojimi rodičmi, aby tu počkali na príchod Mikuláša so svojimi pomocníkmi. Ten na svojich potulkách svetom
navštívil aj našu obec, aby sa zvítal s deťmi. Tentokrát musel však
sane nechať doma a prísť pešo, pretože Perinbaba akosi zabudla
nasnežiť. Mikuláš pozdravil deti a tie mu zarecitovali a zaspievali.
Za krásne piesne a básne im rozdal sladkosti, ktoré mu niesli jeho
pomocníci čert a anjel vo veľkom vreci. A sladkosti si odniesli
naozaj všetky poslušné i menej poslušné deti, ale i tie, ktoré si
básničky nepripravili alebo sa báli čerta. Večer sa Mikuláš s deťmi rozlúčil a prisľúbil im, že ak budú také poslušné a usilovné ako
boli doteraz aj naďalej, určite sa o rok zastaví opäť.
					
			
Dominika Bálešová
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Drahí spoluobčania,
srdečne Vás všetkých pozdravujem z ďalekej Almaty.
Často sledujem na facebooku fotografie z akcií našej obce a veľmi
ma teší, že to tam u nás žije. Aj mne sa naskytla možnosť a preto
sa chcem trošku podeliť krátkymi správami s vami o chvíle prežité
na misii v Kazachstane.
Čas neúprosne beží, len nedávno sa začal školský rok a už tu
máme čas Adventu, a za dverami Vianoce. Tento školský rok som
začala s novými študentami rôznych stredných a vysokých škôl.

Skupinka nie je veľká, je nás tu zatiaľ
osem. Takže je to také viac rodinné.
Mladí sú pokojní a veselí, snažia sa
v škole aj doma, navzájom si pomáhajú, čo mi veľmi uľahčuje prácu s
nimi. Ale nie je to vždy také jednoduché. Zatiaľ sa ešte spoznávame a
niekedy ma teda poriadne skúšajú v
trpezlivosti. Snažím sa pomáhať im,
ale sem-tam aj napomenúť a niektoré veci zopakovať viackrát aj keď to
dosť unavuje.
V meste Kapchagaj, kde mame naše domy, tzv. „Ochagi” (v preklade toto slovo znamená „rodinné teplo” alebo „teplo domova”),
sme tiež prijali niekoľko nových deti, ktoré potrebujú pomoc. Je to
dosť zložité ako pre nich, tak aj pre nás. Mnohí z nich mali doma
veľmi ťažké podmienky, väčšinu času trávili sami, či už doma alebo
na ulici. Majú problém so sústredením, nedokážu počúvať a vnímať, mnoho základných veci je pre nich cudzích, štvrtáci – piataci
nevedia čítať, písať, o matematike ani nehovorím. Práce je s nimi
veľmi veľa. Ja chodievam do Kapchagaja len cez víkendy, kedy mávam s deťmi hodiny gitary a sem-tam im pomáham s úlohami.
Od septembra k nám pribudli ďalší dvaja kňazi – o. Simon z Poľska a o. Gregorio zo Španielska. Obaja majú na starosti okolité dediny, kam chodievajú slúžiť sv. omše a taktiež pomáhajú aj s deťmi
v ochagoch. Taktiež prišli na jeden rok aj dve dobrovoľnícky – Karolína a Barbara z Poľska, ktoré pôsobia v Kapchagaji.
Ešte raz vás všetkých pozdravujem a zo srdca vám želám krásne, požehnané vianočné sviatky, plne lásky a radosti z narodeného
Spasiteľa a do Nového Roka všetko len to najlepšie.
Nech šťastie a radosť vládne u vás doma,
nech obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne nad vianočným stolom
a láska prevláda nad zlým slovom.
So srdečným pozdravom Eva

Zhotovili sme Adventný veniec
V sobotu 26. novembra sa v kultúrnom dome konala akcia, ktorej sme dali názov „Zhotovme si Adventný veniec“. Šikovné žienky
a dievčatá si sem priniesli rôzny potrebný materiál na zhotovenie

venca ako čečinu, ozdoby, sviečky, drôt..., z ktorého si pod odborným dohľadom skúsenej aranžérky Katky Ábelovej postupne
zhotovovali vence. Členky kultúrnej komisie, zase zhotovovali veľký Adventný veniec, ktorý je umiestnený pri kaplnke a sú
na ňom postupne zapaľované sviece. Súčasťou tejto akcie bolo
aj podávanie kapustnice a punču, ktorý spolu so starostkou obce
pripravili poslanci obecného zastupiteľstva. Všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do usporiadania tejto akcie ďakujem.
M. Bálešová
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Starali sa o naše zdravie viac
ako neuveriteľných 50 rokov
Keď sa ma niekto spýta, odkiaľ som, zvyknem hovoriť, že z malej
obce, ktorá má 700 duší. V modernej terminológii sa obce označujú ako komunity a starostlivosť o zdravie ľudí ako komunitná. Zabezpečujú ju lekári a sestry, ktorí majú ambulancie určené pre deti
alebo pre dospelých. Sú to tí odborníci, ku ktorým ideme ako k
prvým, keď máme zdravotný problém, tí, u ktorých sme evidovaní
ako poistenci, máme u nich každí svoju zdravotnú dokumentáciu
- zdravotnú kartu, tí, ktorých podľa zákona máme navštevovať aj
v rámci preventívnych prehliadok, aj keď ruku na srdce, to nám až
tak dobre zatiaľ nejde, a možnosť dať si preventívne skontrolovať
svoj zdravotný stav, stále ešte nevyužívame tak, ako by sme mali.
Neuveriteľných 50 rokov a dva mesiace sa o naše zdravie staral Pán
doktor MUDr. Ladislav Prievozník a rovnako neuveriteľných 51
rokov Pani zdravotná sestra Matilda Hotová. Trošku familiárne
sme ich zvykli volať Lacko a Matilka. Boli v ambulancii ako dobre
fungujúci tandem. Našu komunitu poznajú ako svoju dlaň. Sestra
Matilka vie všetky rodné čísla a čísla domov, nás pacientov naspamäť, a pán doktor, poznajúc rodinnú anamnézu každého z nás,
je úžasným diagnostikom. Ako pacientka, ale aj ako odborník v
rámci zdravotníctva, si myslím, že má dar od Boha správne diagnostikovať, ktorý rozvíjal neúnavným a celoživotným štúdium
najnovších zistení, nielen našich, ale aj svetových odborníkov. Sestra Matilka odobrala krv aj zo žily, z ktorej to vôbec nebolo jednoduché, pacienta vždy nasmerovala správne na ďalšie vyšetrenie.
Obdivuhodná bola návštevná činnosť u pacientov, či už ráno, keď
sa zastavili u pacienta doma cestou z ambulancie v „Porcelánke“,
alebo často aj v neskorých večerných a nočných hodinách, ak ste
potrebovali pomoc. O takejto návštevnej činnosti sa mnohým pacientom z iných obvodov môže iba snívať. V rámci preventívneho
kardiovaskulárneho a onkologického programu, ktorý, najmä tí
starší, poznajú pod názvom KVOP, bola činnosť našej ambulancie,
a hlavne doktora Prievozníka, vyhodnotená ako jedna z najlepších
v celom Československu. Starať sa vyše polstoročia o pacientov v
jednom „malom kúsku malej krajiny“ je skutočne obdivuhodné,
preto by som sa chcela v mene všetkých občanov obce Čab a tiež
v mene svojom, Pánovi doktorovi MUDr. Ladislavovi Prievozníkovi a Pani zdravotnej sestre Matilde Hotovej z celého srdca
veľmi pekne poďakovať.
V súvislosti s ukončením ich práce v ambulancii praktického
lekára pre dospelých v zdravotnom stredisku v Nových Sadoch,
som MUDr. Ladislavovi Prievozníkovi a sestre Matilde Hotovej
položila niekoľko otázok týkajúcich sa ich práce.
MUDr. Ladislav Prievozník - praktický lekár pre dospelých v
zdravotnom stredisku Nové Sady
• Koľko rokov ste vykonávali svoju profesiu a koľko rokov z
toho v zdravotnom stredisku v Nových Sadoch?
Od roku 1962, teda 54 rokov, z toho v Nových Sadoch 50 rokov
aj dva mesiace.
• Čím Vás napĺňalo Vaše povolanie?
Ťažko odpovedať, splnila sa mi túžba z detstva.
• Prečo ste sa rozhodli stať lekárom?
Mal som príklad v jednom obvodnom lekárovi z mojej rodnej
obce. Chodil som s ním po návštevách. V zime hovoril: „Lacko
zober lopatu, ideme na návštevu k pacientovi.“ Lopatou sme poodhadzovali sneh spod sanitky. Navyše, veľmi pekne spieval čer-

nošské spirituály Paula Robesona.
• Akým spôsobom vplývalo povolanie na Vašu rodinu?
No, mám taký dojem, že som rodinu zanedbával. Práca v ambulancii, návštevy u pacientov, nezriedka do noci. Veľa času mi na
rodinu nezostávalo.
Ktorý prípad z Vašej praxe Vám najviac utkvel v pamäti?
Pamätám si na dieťa, ktorému do dýchacích ciest zabehla gulička
z vešiaka, dusilo sa a zachránili sme ho.
• Čo považujete za najvýznamnejší úspech Vášho pôsobenia v
zdravotnom stredisku Nové Sady?
Angažovanie sa v kardiovaskulárnom a onkologickom programe, tzv. KVOP. Robili sme to v 7 okresoch rovnakou metodikou a
ja som bol prvý na Slovensku , kto to štatisticky vyhodnotil.
• Čo by ste chceli odkázať občanom obce Čab?
Ďakujem za trpezlivosť, a nech navštevujú môjho nástupcu. Som
rád, že práve takýto odborník prišiel na náš obvod.
Matilda Hotová - zdravotná sestra v ambulancii praktického lekára pre dospelých v zdravotnom stredisku Nové Sady
• Koľko rokov ste vykonávali svoju profesiu a koľko rokov z
toho v zdravotnom stredisku v Nových Sadoch?
Od roku 1962, celkovo 54 rokov a v Nových Sadoch od roku
1965.
• Čím Vás napĺňalo Vaše povolanie?
Prácu som mala rada. Pomáhať druhým, tým som žila.
• Prečo ste sa rozhodli stať zdravotnou sestrou?
Bolo to rozhodnutie v roku 1958. Mala som podané prihlášky na
vtedy jedenásť ročnú školu a na zdravotnícku školu. Dostala som
sa na zdravotnícku školu. Už som v tom duchu pomáhať druhým
žila. Bolo to asi vo mne.
• Akým spôsobom vplývalo povolanie na Vašu rodinu?
Rodina všetko akceptovala a žila tak, ako ja, s úmyslom pomáhať
druhým.
• Ktorý prípad z Vašej praxe Vám najviac utkvel v pamäti?
V čase, keď som pracovala na internom oddelení v nemocnici,
keď mi zomrel prvý pacient. Bolo to pre mňa najcitlivejšie.
• Čo považujete za najvýznamnejší úspech Vášho pôsobenia v
zdravotnom stredisku Nové Sady?
Dôslednosť v komunikácii a starostlivosti o pacientov. To, že som
osobne poznala každého pacienta a často aj jeho rodinu.
• Čo by ste chceli odkázať občanom obce Čab?
Prajem im pevné zdravíčko a aby sa mali len dobre.
PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
poslankyňa obecného zastupiteľstva

Poďakovanie MUDr. Prievozníkovi na zasadnutí OZ v Čabe
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Čo je nové v MŠ

Tvorivá dielňa

Halloween

Halloweenske spanie

Beseda so psíkom

Posedenie s babičkou

Mikuláš

Mesiac Október možno považovať za mesiac úcty k starším.
Svojich starých rodičov si uctili aj naše detičky z materskej školy, ktoré strávili príjemné posedenie s babičkou a deduškom.
Deti potešili svojich starých rodičov nielen milým vystúpením
a darčekom, ale aj sladkým občerstvením v podobe muffinov,
ktoré im sami pripravili. Taktiež už tradične nesmelo chýbať
vystúpenie detí v kultúrnom dome. Milé popoludnie strávili
deti so svojimi rodičmi počas tvorivej dielničky, kde zhotovili
množstvo krásnych jesenných výtvorov. Deti z MŠ ďalej čakalo počas nasledujúcich dní množstvo akcií, ako napr. beseda
so psíkom Bastianom a jeho cvičiteľkou, Deň materských škôl
sprevádzaný množstvom aktivít a samozrejme nesmel chýbať
Halloween spojený s halloweenskym spaním v našej škôlke.
Deti sa predviedli v maskách od výmyslu sveta a tento krásny

večer zakončili v postieľkach materskej školy. Ani sme sa nenazdali a je tu december, kde deti spríjemnili svojim vystúpením
nedeľné popoludnie mnohým z Vás. Našu materskú školu neobišiel ani Mikuláš, ktorému sme pekne zarecitovali a zaspievali a on nás za to štedro obdaril bohatými balíčkami. Rok sme
ukončili Vianočnou besiedkou, kde detičky stvárnili príbeh o
narodení Ježiška.
Touto cestou by sme chceli poďakovať firme Bourbon za Mikulášske balíčky a pomoc počas celého roka, rodičom a každému, kto nám akokoľvek pomohol.
Na záver nám dovoľte popriať Vám krásne a požehnané Vianočné sviatky plné lásky a pokoja a všetko dobré do nového
roka 2017.
Kolektív Materskej školy Čab

Podporte Materskú školu!
Ďakujeme všetkým, ktorý v roku 2016 darovali 2% dane s príjmu a tým podporili Materskú školu Čab.
Prostriedky boli použité na hračky, záhradnú zostavu so šmýkalou a nábytok.
Podporte Materskú školu aj v roku 2017.
Údaje o občianskom združení:
Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri Materskej škole v Čabe
Čab 57
95124 Nové Sady
IČO: 42211808
Tlačivá budú zavesené na stránke materskej školy: www.materskaskolacab.weblahko.sk,
alebo si ich môžete vyzdvihnúť v Materskej škole. Vyplnené tlačivo môžete priniesť aj do materskej školy.
Ďakujeme Vám
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Spevácka skupina Čabanka
nás reprezentovala v Nimnici
V lete tohto roku dostala spevácka skupina Čabanka pozvanie
na spevácke vystúpenie v kúpeľoch Nimnica. Po súhlase členov
speváckej skupiny, že „ideme do toho“ sa začal tvoriť hodinový
program. A verte, že výber piesní bol skutočne náročný. Pásmo
sa skladalo troch samostatných vstupov. Jedno zo svadobných
piesní z našej obce a regiónu, ďalej to bolo pásmo žartovných
piesní a tretie pásmo bolo zložené z rôznych piesní nášho kraja.
Termín vystúpenia bol v dňoch od 28.-30.10.2016. Vystupovali
v hlavnej spoločenskej sále kúpeľov Nimnica. Po vystúpení zožali veľký úspech a milé poďakovania od všetkých prítomných
divákov, ktorí boli z rôznych kútov Slovenska. Spevácka skupina Čabanka, tak potešila prítomných nielen piesňami z nášho
kraja, regiónu, obce, ale prezentovala tu aj náš krásny ľudový kroj
a hlavne našu obec Čab. Za nádhernú reprezentáciu obce patrí
všetkým členom speváckej skupiny Čabanka naozaj veľká vďaka.
M.Bálešová

Dôchodcovia oslavovali svoj sviatok
„Život plynie sťa rieka dravá,
radosť, škola, láska drahá.
Všetko prejde sťa dáky sen,
zostane na nás spomienka len.“
V mesiaci „Úcty k starším“ sa v našej obci uskutočňuje tradičné posedenie dôchodcov. Toto stretnutie je milou príležitosťou
na strávenie krásnych chvíľ v kruhu svojich priateľov a rovesníkov.
Na úvod sa prítomným dôchodcom prihovorila p. starostka
Eva Andacká. Potom už patril kultúrny program najmenším
deťom z materskej školy, ktoré nejednému dôchodcovi roztancovali a zohriali srdiečko. Ich milé vystúpenie vystriedal spev
ženskej speváckej skupiny Rapkáčik z Veľkého Lapáša a po nich
patrilo javisko speváckej skupine Čabanka s krásnymi ľudovými piesňami.
			
M.Bálešová

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Dávid Šaliga, Adela Trsťanová, Jakub Vranka
Jubilanti:
Bohúňová Anna, Šmitalová Matilda, Melovičová Pavla,
Hudecová Emília, Kukučková Valéria, Timoracká Marta
Zomrel:
Baťka Pavel – 88 rokov
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Krojová zábava mala svoju premiéru
V sobotu 12. novembra sa v kultúrnom dome konala Krojová
zábava, ktorá u nás mala svoju premiéru. S myšlienkou usporiadať 1. ročník krojovej zábavy sa vedenie našej obce a spevácka
skupina Čabanka pohrávala už dlhšiu dobu. V máji sme dali hlavy do kopy a povedali si, že to skúsime. Starostka obce zabezpečila hudobnú skupinu – ľudová hudba Halúzkovci a my ostatní
ďalšie ako plagáty, pozvánky, jedlo ... Hlavne bolo treba požičať
si niekde kroje, aby sa mohli zábavy zúčastniť všetci tancachtiví
a kroj na túto udalosť si nevedeli zohnať. Našou veľkou záchranou bol Janko Krajanec, ktorý našu spevácku skupinu Čabanka doprevádza na heligónke a je vlastne jej „členom“. Ten nám
nezištne zapožičal množstvo nádherných mužských a ženských
dražovských krojov, ktoré má doma. Ďalej nám so zapožičaním
čabských ženských krojov pomohla aj p. Amália Gregušová, za
čo im obom patrí veľká vďaka.
V sobotu popoludní sa do sály kultúrneho domu začali schádzať muži a ženy v rôznych krojoch ako napr. čabský, dražovský,

goralský, podhoranský, kroj z obce Zbehy, Lužianky alebo mali
na sebe oblečenú len nejakú časť mužského či ženského kroja z
rôznych kútov Slovenska. Zábava pri ľudovej hudbe Halúzkovci
trvala až do ranných hodín a počas prestávok sa o ňu postarali
všetci prítomní, ktorí spoločne spievali krásne slovenské ľudové
piesne.
Chcem sa poďakovať za pomoc pri organizovaní Krojovej zábavy hlavne starostke obce za finančnú podporu, kultúrnej komisii, ženám za pomoc v kuchyni, celému personálu, ktorí pomáhal počas celej noci a speváckej skupine Čabanka za napečenie
úžasných koláčov pre všetkých zúčastnených. Ďalej patrí moja
vďaka Vám všetkým, ktorí ste sa 1. ročníka Krojovej zábavy zúčastnili a dúfam, že na budúci rok na tejto milej akcii stretneme
opäť a bude nás omnoho viac. A naozaj, verte mi, že každý z nás,
mladý či starý by si aspoň raz za život mal skúsiť obliecť ľudový
kroj. Z vlastnej skúsenosti Vám môžem povedať, že je to superJ.
M.Bálešová
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Nástrahy zábavnej pyrotechniky:
10 rád ako privítať Nový rok bez zranení
Po domácky sa najčastejšie vyrábajú výbušniny, menej často pyrotechnické výrobky. Aj na internete sa dá nájsť množstvo tipov a
návodov na výrobu výbušnín, odborníci však pred týmito spôsobmi varujú. Každoročne sa rieši množstvo ťažkých zranení, práve v
súvislosti s výrobou a neopatrným zaobchádzaním s výbušninami.
10 pravidiel bezpečného zaobchádzania s pyrotechnikou

Silvester sa už tradične spája s oslavami, ku ktorým patrí aj rôzna pyrotechnika, či už vyrobená po domácky, alebo z obchodu.
Veselá nálada sa však často skončí úrazmi, najmä popáleninami,
tržnými ranami, či odtrhnutými prstami.
Medzi najvážnejšie úrazy spôsobené zábavnou pyrotechnikou
patria zranenia v okolí tváre, či očí. Nebezpečné hazardovanie s
výbušninami v kombinácii s alkoholom sa často končí aj smrťou.
Pochybné výbušniny vyrobené po domácky

1. Vyhýbajte sa pyrotechnike vyrobenej po domácky.
2. Nekupujte zábavnú pyrotechniku od pouličných predavačov.
V bežných predajniach ju predávajú vyškolení predavači, ktorí vás
oboznámia s používaním.
3. Nepodceňujte správne zaobchádzanie so zábavnou pyrotechnikou, prečítajte si návod.
4. Nikdy nezapaľujte nevybuchnutú pyrotechniku opakovane.
5. Neobťažujte zábavnou pyrotechnikou okolo idúcich ľudí a
zvieratá.
6. Nepoužívajte ju v blízkosti nemocníc, materských škôl a domovov dôchodcov a podobne.
7. Nezapaľujte zábavnú pyrotechniku v blízkosti ohňa.
8. Pred použitím sa presvedčte, čí máte okolo seba dosť voľného
priestoru.
9. Nenoste pyrotechnický výrobok vo vrecku nohavíc a nedávajte
ho do pevného obalu.
10. Použité prskavky odhoďte do vedra s vodou a pri manipulácii
používajte vždy rukavice.

Úspešná sezóna
súrodencov Marečkových
O minikárach píšem na týchto stránkach už pravidelne. Aj
keď je tento šport medzi verejnosťou menej známy netratí tým
na svojej atraktivite a zaujímavosti.
Možno náhodou, možno
omylom, to už dnes nikto
nevysvetlí ako sme sa dostali k tomuto športu. Je tomu
už neuveriteľných 14 rokov,
čo Lukáš prvýkrát sadol do
minikáry, ktorej model bol
v tom čase považovaný za
veterána. Väčšina súperov
už jazdila na novších modeloch, no napriek tomu ho to
neodradilo. A vtedy to celé
začalo. Celá rodina sa musela
prispôsobiť režimu, že každé
dva týždne sú počas celého
víkendu preteky a je potrebné sa presúvať na rôzne miesta v
rámci Slovenska, ale aj Česka. Obdobie pretekov začínalo v
apríli a končilo v októbri. Samozrejme, že netrvalo až tak dlho

necelé 3 roky aj ja som sa rozhodla, že budem jazdiť tiež. Človek
by povedal, že to nie je šport pre dievčatá, ale prečo nie? Zo
začiatku som jazdila v kategórii čisto dievčenskej, v ktorej som
dosahovala výborné úspechy a niekoľkokrát som sa stala majsterkou Slovenska a víťazkou Slovenského pohára. Postupom
času som sa dostala do vyššej kategórie, kde musím súperiť aj
so zdatnými chalanmi, no nemajú to so mnou ľahké.
U Lukáša by sa už asi nerátal ročník, kedy by nebol na stupni
víťazov. Je tomu aj tento rok. Lukáš obhájil tretíkrát za sebou
titul absolútneho Majstra Slovenska za čo bol ocenený na slávnostnom odovzdávaní titulov Majstrov volantu za rok 2016 v
Nitre obrovským pohárom. Taktiež získal 1. miesto v Slovenskom pohári, v ktorom nekompromisne dominoval. V hanbe
som nezostala ani ja, pretože som obsadila celkové 3. miesto na
Majstrovstvách Slovenska vo veľmi silnej zmiešanej kategórii,
v ktorej jazdia iba dve dievčatá. Všetky úspechy sú oceňované
víťaznými pohármi, ktorých už máme neúrekom cca 181, čo by
si možno zaslúžilo samostatnú miestnosť, pretože sú rozložené
po celom byte. No musím poznamenať, že minikáry nie sú len o
súťaži, cenách, ale aj o dobrej partii ľudí, úžasných priateľských
vzťahoch a spoznávaní krás Slovenska a Česka.
Veronika Marečková
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Stolnotenisová sezóna
v plnom prúde
Stolnotenisová sezóna 2016/17 je už v plnom prúde, o tomto čase
je jesenná časť už za nami. Pozrime sa teda ako sa darí našim celkom v krajských a okresných súťažiach.
Naše A-čko po dvoch sezónach v 2. lige zostúpilo do 3.ligy. Po
odchode niektorých hráčov sa výrazne zoštíhlil káder tímu. Tím
však tvoria výlučne domáci odchovanci, vzhľadom k tomu že súperíme s oveľa väčšími obcami, či mestami (Nitra, Komárno, Šahy,
Levice, Zlaté Moravce) je to výbornou vizitkou našej malej obce.
Tím tvoria: Andrej Uhrák, Matej Vranka, Martin Vaxmanský, Lukáš Mareček, Peter Vranka. Naše A-čko v doterajšom priebehu
nazbieralo 12 bodov a pohybuje sa v spodných častiach tabuľky.

Čab B (zľava: Peter Horňák, Miroslav Tomko, Peter Vranka, Erik
Báleš, Peter Varaga)

Čab A (zľava: Matej Vranka, Lukáš Mareček, Martin Vaxmanský,
Andrej Uhrák)
Vo 4. lige súťaží Čab B. Po úspešnej jesennej časti náš tím zimuje
na výbornom 4.mieste. V doterajšom priebehu tím nazbieral 26
bodov v 11-tich zápasoch, z toho 7-krát sa hráči tešili z výhry, jedenkrát sa body delili po remíze a iba 3-krát okúsili trpkosť prehry.

C v 5. lige tiež okupuje hornú polovicu tabuľky. V doterajších
9 zápasoch zaznamenal náš tím 4 víťazstvá, rovnaký počet prehier a jednu remízu. Aktuálne nášmu tímu patri spomedzi 12
účastníkov 5. priečka.
V 6. lige pôsobí Čab D. Náš tím odohral 9 stretnutí, z toho
zaznamenali hráči iba jednu remízu a až 8 prehier. Nášmu celku
patrí posledné 12. Miesto s trojbodovou stratou na predposledný tím z Nitry.

Tréningy mládeže
Je to už pár rokov čo s naším klubom ukončil spoluprácu Mgr.
Anton Šimanský, ktorý sa dlhé roky venoval Čab výchove stolnotenisových hráčov. V našom klube zanechal výraznú stopu
a svojou prácou sa pričinil o generáciu hráčov, ktorí sú dnes
základným kameňom nášho klubu. Po jeho odchode sa v našom klube v podstate prestalo pracovať s výchovou mladých
hráčov. Dlho sme nevedeli nájsť človeka, ktorý by túto úlohu
prebral. Začiatkom roka to takpovediac naštartoval náš bývalý
pán starosta Ing. Ladislav Mellen, ktorý sa vo svojom voľnom
čase venoval deťom, ktoré prejavili záujem o tento šport. Postupom času prejavilo viacero detí záujem. Situácia si vyžadovala
zlepšiť podmienky. V spolupráci so ZŠ Nové Sady sa vytvoril

krúžok stolného tenisu. Podarilo sa nám získať trénera, ktorého
si situácia nevyhnutne žiadala, je ním Ing. Róbert Lenárt, PhD.
Pod jeho vedením sa každý pondelok a stredu od 16.hodiny
uskutočňujú v kultúrnom dome tréningy pre deti. Tréningy sa
tešia obľube a pravidelne ich navštevuje 5 – 8 detí. Dúfam, že
v nastolenom tempe vydržíme pokračovať aj naďalej a pribudnú medzi nás ďalší mladí hráči, ktorí budú reprezentovať našu
obec.				
Peter Vranka
predseda TJ Čab
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Čarovanie s vareškou

Banánové pokušenie

Zemiakové fašírky

Potrebujeme:
250g jemného tvarohu, 400g kyslej smotany, 300g smotanového
jogurtu, 500ml šľahačkovej smotany, práškový cukor podľa chuti, 2 balenia vanilkového Creme Olé, 2 balenia bebe keksov, alebo
iných (napríklad maslových) sušienok, 4 banány, čokoláda na posypanie

Potrebujeme:
300g uvarených a ošúpaných zemiakov, 200g vareného alebo pečeného kuracieho mäsa, 1 vajce, 1 žĺtok, 150g polohrubej múky,
nasekaná petržlenová vňať alebo pažítka, soľ podľa chuti, korenie
podľa chuti, olej na vysmážanie

Postup:
Na plech naukladáme maslové keksy. Vo veľkej miske zmiešame
tvaroh, kyslú smotanu, jogurt a jemne primiešame šľahačkovú
smotanu. Docukrujeme podľa chuti. Na to nasypeme 2 balenia
vanilkového Creme Olé od Dr. Oetker. Mixérom na nízkych otáčkach krém vymiešame kým zhustne. Polovicu krému natrieme na
keksy, naukladáme naň nakrájané banány. Jemne ho zatlačíme do
krému aby nezhnedol. Navrstvíme naň zvyšok krému. Posypeme
nastrúhanou čokoládou. Koláč dáme stuhnúť do chladničky, najlepšie cez noc, aby keksy zmäkli. Dobrú chuť J

Postup:
Zemiaky prelisujeme priamo na pomúčenú dosku, pridáme na
drobné kúsky nakrájané kuracie mäso, múku, vajce, žĺtok, soľ,
korenie, vňať. Spracujeme nelepivé cesto, z ktorého sformujeme
hrubý valec, ten nakrájame na plátky, hrubé cca 3cm. Plátky potom vytvarujeme do tvaru fašírok. Opekáme na rozpálenom oleji,
dozlatista. Môžeme podávať ako prílohu k mäsu, alebo ako hlavné
jedlo s jogurtovým dipom. Jogurtový dip si pripravíme zo smotanového jogurtu, ktorý ochutíme soľou, korením, citrónovou šťavou a cesnakom. Dobrú chuť!
Pripravila: Dominika Bálešová

PRE ŠIKOVNÉ RUKY
Dekorácia na štedrovečerný stôl Výzdoba na dvor alebo
Vianočný stromček zo servítky. Obrúsok preložíme roh po možno aj do domu

rohu k druhej strane ako na obrázku. Potom obrúsok pretočíme
na druhu stranu a vytvoríme tvar stromu. Otočíme späť a pomaly vkladáme konce rohov a vytvarujeme stromček.
Prajem Vám krásny pohlaď na vyzdobený štedrovečerný stôl.

Ak mate doma paletu a
pílku no hlavne šikovne
ruky. Pekná ozdoba nielen
na dvor ale aj do moderného domu je strom z palety.
Paletu si očistíme pomocou
pílky vyrežeme požadovaný tvar potom strom pekne
nafarbíme a dozdobíme. Na
vyfarbený strom môžeme
dať napríklad svetelnú reťaz
alebo vianočne gule.
Zdroj: www.sashe.sk
www.artmama.sme.sk
Časopis: Nápady a rady
Autor: PaedDr.
Eva Nováková
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Detský kútik
Vianočne ozdoby
Nápady sa cenia. Podobne ako tento, pretože z obyčajných tortových podložiek si môžeme vykúzliť nežné elegantné hviezdy v
bielo-zlatom tóne. Výrobu zvládnu aj malé deti.

• Na vytvorenie kornútov rozdeľme štyri tortové podložky na
štvrtiny. Z týchto štvrtín (podľa popisu dole) zlepme 15 plochých kornútov.
• Kornúty rovnomerne poukladajme na piatu celú podložku.
Potom postupne nadvihujme jeden kornút za druhým, potrime
ho lepidlom a priložme k základu.
• Keď lepidlo zaschne, nalepme hviezdičky. Najskôr ich opatrne
nadvihnime špicom modelárskeho noža a potom ich položme a
prilepme podľa obrázku na špice kornútov.
• Na záver do stredu nalepme zlatý korálik a celú dekoráciu zavesme na niť.

Vianočne vločky
Určite sa aj u Vás nájde toaletná rolka odpad, no verili by ste
že z nich môžu vzniknúť krásne ozdoby. Rolky očistíme a zafarbíme príslušnou farbou, necháme uschnúť . Z vyfarbených roliek
vystrihneme krúžky asi 1cm široké a potom už len skladáme

15
pekné ozdoby. Vločka na prvom obrázku sa skladá z jednej časti
krúžku ohnutého na polovičku a vloženého do druhého krúžku.
Ešte jeden typ: Ak si odložíte viac toaletných roliek dajú sa z
nich vytvoriť krásne obrazy. Obrázok vpravo dole.
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Vianočné posedenie pre dôchodcov
Dňa 4. 12. 2016 obec pripravila pre dôchodcov vianočný
program, ktorý potešil a príjemne hral na srdci. Po úvodnej piesni v podaní speváckej skupiny Čabanka, milými slovami privítala
všetkých prítomných naša pani starostka. Deti z materskej škôlky si pripravili krásny Vianočný príbeh, ktorý v podaní malých
škôlkarov nenechal ani jedno srdce chladné a potom krásny tanec roztopil už všetko, čo sestry Anna a Elza zmrazili. Deti z materskej škôlky zatancovali na pieseň z populárnej rozprávky Frozen. Do programu prispeli aj žiaci pána učiteľa Juraja Kopáčika.
A zahrali na gitarách krásne skladby. Najprv vystúpili súrodenci Toráčoví a potom s doprovodom pána učiteľa zahral Dušan

Kolesár. Naozaj im to krásne hralo. Spevácka skupina Čabanka
doplnila program naozaj krásnymi piesňami a dozdobila piesňovým programom. Sólo zaspievala ja mladá členka Sofia. No a
keďže sa blížil sviatok sv. Mikuláša nechýbal ani ten. Za sprievodu anjela sladkosťami obdaril a tak všetkých prítomných potešil.
Počas posedenia pani starostka ako býva zvykom poblahoželala
všetkým prítomným jubilantom z tohto roku. Stoly boli nielen
pekne vyzdobené ale aj vianočným pečivom zaplnené, vianočný
punč pridal vôňu a tak si naozaj, každý kto prišiel mohol vianočne posedieť.
PaedDr. Eva Nováková

