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Časopis obyvateľov obce Čab

Veľká noc prináša zábavu,
Veľká noc prináša šťastie.
Veľká noc nekonečne´ Božie požehnanie.
Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari.
Nech všetky tieto krásne veci,
zavítajú do Vašej rodiny a usídlia sa tam počas celého roka.
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Slovo starostky obce
Milí spoluobčania,
Ani sme sa nenazdali a pani zima, hoci nie veľmi ochotne svoje žezlo
odovzdáva svojej nástupkyni jari. Hoci jar už svojimi prvými lúčmi slnka
nás už pozdravila, zima nás ešte stále trápi svojou náladovosťou a nechce
dovoliť aby sa jar ujala vlády nad počasím. Ale kalendár je neúprosný a
koncom mesiaca marec k nám prichádza Veľká noc. Veľká noc je považovaná za sviatok jari, kedy sa príroda prebúdza a rozvoniava navôkol. Nie je
krajšej vône ako na jar, keď cítiť vôňu zeme spolu s rozkvitnutými kvetmi,
stromami.
Dovoľte mi Vás informovať, že verejným obstaraním bola vybratá firma,
ktorá zrealizuje opravu a rekonštrukciu cesty pri 8 bytovke, ktorá je dlhodobo v zlom stave.S prácami na tejto ceste plánujeme začať hneď, ako to
dovolí počasie.
Ďalšou investíciou, ktorá nás čaká je oprava detského ihriska a ihriska,
na ktoré sme dostali finančné prostriedky z nadácie COOP JEDNOTA.
Momentálne jednáme s firmami, ktoré by mohli túto rekonštrukciu zrealizovať. Projekt chceme ukončiť začiatkom leta, aby deti mali kde tráviť
voľné chvíle spolu so svojimi rodičmi.Na deti budú čakať nové preliezky
a pre väčšie deti a dospelých bude k dispozícii vonkajší šach, ako i človeče nehnevaj sa. Na ihrisku bude umiestnená aj pitná fontánka, aby bolo
možné osviežiť sa v horúcich letných mesiacoch priamo v areáli ihriska.
Pevne verím, že pozitívne budú vyhodnotené aj naše projekty, ktoré
máme podané na rekonštrukciu materskej školy a v letných mesiacoch
bude možné začať s prístavbou a prestavbou našej materskej školy.
Koncom roka 2017bola zaregistrovaná opatrovateľská služba pre našu
obec na VÚC Nitra. V súčasnej dobe prebieha školenie, ktorého sa zúčastňuje obyvateľka našej obce, ktorá sa bude starať o starších ľudí v obci.
Starostlivosť je zatiaľ plánovaná v rozsahu pravidelnej návštevy lekárky v
Lužiankach, kde zabezpečí občanom predpis liekov. Taktiež je tu možnosť
dovozu nákupu z obchodu. Podali sme aj projekt na nákup auta, ktorým
bude bolo možné občanov na požiadanie odviezť k lekárke a späť.
Do konca mesiaca apríla chcem dokončiť a podať projekt „Zberný dvor
v obci Čab“, ktorý by bol umiestnený na ploche, kde je momentálne skládka bio odpadu. Tento projekt by nám v mnohom vyriešil skládkovanie
rôznych druhov odpadov, na ktoré v súčasnej dobe nemáme nádoby na
separovaný zber.
Pevne veríme, že naše projekty budú úspešné a prispejeme k zvýšeniu
komfortu bývania v obci. Je pre mňa neustále prioritou zlepšovať a skvalitňovat občiansku vybavenosť a prispievať v čo najväčšej možnej miere k
zlepšeniu kvality života v obci. Dúfam, že moju snahu a výsledky oceňujete a aj vy, občania našej obce cítite hrdosť za spoločne dosiahnuté výsledky.
Milí občania a na záver môjho príhovoru dovoľte mi popriať Vám krásne
prežitie veľkonočných sviatkov i týmto vinšom:
K radu ďalších vinšovníkov,
aj ja podľa dobrých zvykov
pripojiť sa chcem.
Keď nie inšie, aspoň ešte tieto vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu vodu,
mužom nech tiež sladko je,
nech si prídu na svoje.
Keďže je to v mojej moci,
tak vám prajem k Veľkej noci:
lásku, šťastie, zdravíčko, šunku, vínko, vajíčko.
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ZO ZASADNUTÍ OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V ČABE
26. ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
– 13. 12. 2017
Berie na vedomie:
• informáciu o plnení uznesení z 25. zasadnutia OZ
• rozpočet Obce Čab na roky 2019 a 2020
• stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce
Čab na rok 2018 a viacročnému rozpočtu na roky 2019
a 2020
• informácie starostky
• informáciu o žiadosti rod. Cudzišovej o opravu strešných
okien na 12-bytovke
Schvaľuje:
• predložený program 26. zasadania OZ podľa pozvánky
• overovateľov zápisnice Ing. Dalibora Greguša a Jarmilu
Lazíkovú
• odsunutie navýšenia položky sociálne a opatrovateľské
služby o sumu 2500 € z dôvodu pripravovaného VZN
Obce Čab č. 2/2017 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov na nasledujúce zasadnutie OZ v roku 2018
• rozpočet Obce Čab na rok 2018 tak ako bol predložený
• plán zasadnutí OZ na 5. 3. 2018, 23. 4. 2018, 18. 6. 2018
• plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018
• Dodatok č. 1 k VZN Obce Čab č. 1/2016 o nakladaní s KO
a DSO
• Dodatok č. 1 k VZN Obce Čab č. 2/2016 o miestnom poplatku za KO a DSO
• VZN Obce Čab č. 2/2017 o poskytovaní príspevku na
stravovanie pre dôchodcov
• VZN Obce Čab č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
• príspevok vo výške 300 € na zakúpenie ceny do zlosovania
vstupeniek na IV. škôlkarsky ples

27. MIMORIADNE ZASADANIE OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA – 1. 3. 2018
Schvaľuje:
• predložený program 27. mimoriadneho zasadania OZ
podľa pozvánky
• overovateľov zápisnice Ing. Martina Vranku a Mgr. Halvoníkovú Danielu
• zrušenie zápisu v katastri nehnuteľností v LV č. 183 pre
katastrálne územie Čab: Záložné právo v prospech obce
Čab, Čab 1, IČO : 36105724 podľa V 9931/2016 zo dňa
10. 11. 2016 na C KN parc.č. 321/48,321/129, a dom
s.č. 181 na parc.č. 321/129 – 189/16.
• vystavenia potvrdenia záložného veriteľa o zániku záložného práva v prospech obce Čab, Čab 1, IČO : 36105724
podľa V 9931/2016 zo dňa 10. 11. 2016 na C KN
parc.č. 321/48,321/129, a dom s.č. 181 na parc.č. 321/129 –
189/16.
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Vitajte medzi nami
Vitaj nám na svete dieťatko krásne,
Tvoj príchod znamená radosť a jas.
Zo šťastia riadia sa najkrajšie básne,
ktoré Ti napíše život a čas.
Život je dar, čriepky šťastia malé,
treba si ho vážiť a ľúbiť neskonale
Každé narodenie dieťaťa je zázrak, každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je vlastne pokračovaním nášho
života. Dňa 14. februára sa v malej sále KD konala milá slávnosť
uvítania detí do života. Opäť sme spoločne s rodičmi, starými
rodičmi a ďalšími príbuznými prežívali vzácne a neopakovateľ-

né chvíle. Veď čo je krajšie, ako hľadieť do nevinných detských
očí? A čo je vzácnejšie, ako počuť detský smiech? V našej obci
sme v tento deň privítali týchto nových občiankov Priscilla Pavlovičová, Sebastián Szegény, Tomáš Daniš, Veronika Smrečeková, Zuzana Bašková, Peter Lukáč. Po úvodných uspávankách
p. Evky Mikuškovej a Dáši Fuskovej, ktoré sú členkami speváckej
skupiny Čabanka, privítala deti, rodičov a všetkých prítomných
starostka obce p. Eva Andacká. A čo našim malým občanom zaželať? Nech sú vždy obklopení láskou a starostlivosťou, nech rozkvitajú zdravím a nech je ich život naplnený radosťou a šťastím.
M.Bálešová

Priscilla Pavlovičová

Členky speváckej skupiny Čabanka

Tomáš Daniš

Sebastián Szegény

Zuzana Bašková
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Obdobie jari, fašiangov
a blížiaceho sa Veľkonočného posolstva
Miznúci sneh prebúdzajúca sa príroda, pučiace kvety, to všetko
signalizuje príchod jari ako prvých jarných sviatkov Veľkej noci.
Po sviatku Troch kráľov sa začína obdobie plesov a fašiangových veselíc, ktoré končia Popolcovou (alebo Škaredou) stredou.
Veľká noc v našich dejinách spásy vždy súvisí s pokáním.
Vžime sa do situácie vodiča na cestách. Koľko prekvapivých
a nebezpečných situácií mu hrozí. To žiada mimoriadnu a sústavnú pozornosť. V Pôstnom období podľa zákona a tradície
cirkvi pristupujeme ku sviatosti zmierenia. Pôstna doba nás vyzýva na pokánie, ktoré sa môže prejavovať rozličnými spôsobmi.
Sväté písmo zdôrazňuje najmä tri formy pokánia: pôst, modlitbu
a almužnu, ktoré vyjadrujú obrátenie k sebe samému vo vzťahu
k Bohu a vo vzťahu k iným ľuďom.
Veľkonočné posolstvo začína bohoslužbou na Zelený štvrtok.
Čakajú nás tri najposvätnejšie dni v roku, ktoré majú názov Veľkonočné trojdnie Pánovej smrti a zmŕtvychvstania.
O Ježišovom umučení a o jeho hrobe. Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si ako Vám povedal, keď bol ešte v Galilei. Syna
človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať. Ale on
tretieho dňa vstal z mŕtvych. Tu sa rozpamätali na jeho slová
vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali jedenástim a všetkým
ostatným. Kristus svoju láskavosť voči ženám preukazuje tým, že
ich poveruje ohlasovaním zmŕtvychvstania. Ony utekajú k apoštolom, k rodinám a priateľom, aby im oznámili zvesť. Dokonca
sám zmŕtvychvstalý Pán musí napomínať emauzkých učeníkov

slovami: Vy nechápaví a ťarbaví srdcom, že neveríte, čo všetko
hovorili proroci (LK 24-25).
Účasť žien na Kristovom posolstve sa v dejinách realizuje mnohorako. Ženy ako nositeľky života sa podieľajú na stvoriteľskom
diele ako matky a vychovávateľky formujú významné osobnosti svätcov. Sú učiteľkami Cirkvi, charitatívnymi pracovníčkami,
zakladateľkami rehoľných spoločností alebo iných veľkých diel.
Azda potrebuje ešte ďalšie výzvy, aby sme aj my nasledovali
Kristovo veľkonočné posolstvo?
Popri ceste týči sa kríž,
ukazuje v nebeskú výš.
Znáša páľavy mráz,
pľúšte a prejavy ľudskej púšte.
Z kríža Kristus hlavu kloní,
jeho srdce hojne roní,
milosť z otvorenej rany,
ňou je každý požehnaný.
Kríž záchranu i dnes skytá,
keď je duša svetom zbitá.
Povznáša ju k Bohu vyššie,
až priam do nebeskej ríše.

Gertrúda Fačkovcová

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD
A POCHOVÁVANIE BASY
Fašiangy sú symbolom veselosti, hojnosti, zábav a plesov, sú
prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Sú pre ne typické
zabíjačky, jarmoky, fašiangové sprievody, ľudové veselice s mäsovými špecialitami a sladkými šiškami. Fašiangy znamenajú
obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou - Popolcovou stredou. V sobotu, desiaty februárový deň išiel našou obcou sprievod, ktorý k fašiangom v slovenských obciach a mestách patrí. V tom našom boli najmladší obyvatelia obce až po
tých, ktorí si užívajú už zaslúžený odpočinok na dôchodku a tiež
priatelia našej obce, ktorých akcia zaujala. Krátko po 15. hodine sprievod prešiel od kultúrneho domu smerom k železnici,
popri ihrisku, zastavil sa pri dome rodiny Líškových. Tam bolo
pre fašiangujúcich pripravené sladké, slané a tekuté pohostenie,
ktoré pripravili pani poslankyne Halvoníková a Líšková. Po občerstvení sa za zvuku piesní v podaní speváckej skupiny Čabanka
sprievod vrátil späť do kultúrneho domu. Tam pokračovala veselá fašiangová zábava. Pribudlo veľa masiek najmä tých, ktoré
si pripravili deti. V príjemnom prostredí si mohli všetci, malí aj
veľkí, pochutiť na zabíjačkových špecialitách, sladkých šiškách,
všakovakých koláčoch, vínku a čaji.
Už tradičným vyvrcholením popoludnia bolo pochovávanie
basy v podaní speváckej skupiny Čabanka. Sála kultúrneho domu
bola až do večera plná zabávajúcich sa, čo je dôkazom toho, že

podujatie malo úspech. Na tomto mieste by som sa chcela poďakovať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
príprave podujatia, členom Komisie pre šport, kultúru, mládež
a sociálne veci, obecnému úradu, obecnému zastupiteľstvu, členom speváckej skupiny Čabanka, naším milým dôchodkyniam
za sladké dobroty ale hlavne pani Bálešovej, ktorá má už tradične kultúrne akcie v obci „pod palcom“. Tešíme sa na fašiangový
sprievod v budúcom roku.
Miroslava Líšková, poslankyňa obecného zastupiteľstva
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Čab očami Ignáca Muócika
(časť 1.)
Informácie o histórii našej obce môžeme okrem iného čerpať z Kroniky obce, ktorú v r. 1930 začal písať vtedajší správca
školy Ignác Muócik. Keďže nešlo o rodáka z Čabu, na mnohé udalosti sa pozeral objektívne a nezaujato. V tomto čísle sme
z kroniky vybrali všeobecné informácie o obci, ktoré Ignác Muócik zozbieral, postrehol a spísal.
Pôvod
Pomenovanie obce Čap nemožno bezpečne zistiť. Pravdepodobne pochádza zo slova čap – čapáš, t. j. nižina močariská, kde
bolo i sídlo všelijakých vtákov. Za maď. vlády sa obec menovala
Csabb a dnes Čab.
Prvý majiteľ
Začiatky našej obce siahajú až do počiatku XVII. storočia.
„Čap“ bol tohože času ako panský majer a nie obec samostatná.
Patrónom bol Thyery. Roku 1630 panoval tu ako zemepán a sudca krajinský pán Telegdy. Pozdejším majiteľom bol istý Ludányi
a ten ho pravdepodobne predal i so súsednou dedinou Silou nitr.
Biskupovi (pred r. 1780).
Osadníci
Nakoľko bol tu len majer, pri obrábaní rozsiahlých rolí zamestnaní boli iste ľudia z chudobných sev. častí Slovenska. Zaoberali
sa roľníctvom, chovom dobytka a neskoršie tiež vinohradníctvom. Miesto, kde sa hrozno pestovalo, nazýva sa i do teraz „
Vinohrady“ (medzi ašekerťanským a čabským hájom). Osadníci
boli Slováci a rím. kat. náboženstva.

Na základe § 1. vládneho nariadenia zo dňa 17. novembra 1932,
čís. 169 Zb. z. a n. je povinná každá politická obec založiť svojim nákladom pamätnú obecnú knihu a to najpozdejšie do 1. júla
1933. Keďže obec Čab žiadnu pamätnú knihu neviedla, uznieslo
sa obecné zastupiteľstvo, na vyzvanie obv. notára v Ašakerti, na
slávnostnom zasadnutí dňa 7. marca 1930, že predpísanú pamätnú
knihu založí.
Kronikár o sebe
Prvým kronikárom tunajšej obce bol som poverený ja, Ignác
Muócik, spr. Školy v Čabe. Nie som tunajším rodákom. Narodil
som sa dňa 31. Januára 1902 v Brezne nad Hronom. Po skončení učiteľského ústavu r. 1920, účinkoval som na št. ľudovej škole
v Hronci, v Brezne, na Polhore, na št. mešť. škole v Brezne, vyše
5 rokov na referáte min. školstva a nár. osv. V Bratislave a dňa 1.
septembra 1929 zaujal som miesto def. správcu na tunajšej škole.
Písať dejiny je ťažká a zodpovedná práca. Dľa získaných údajov
chcem všetko podať tak, ako to v skutočnosti bolo. Viem, že minulé
dni boly dobré i zlé, kruté i boľavé a neraz kropené slzami slovenských sŕdc. Táto pamätná kniha je jedinou písomnou pamiatkou
po našich tunajších predkoch a dôkazom, že boli, žili, pracovali
a založili našu obec. Vyhľadávam najstarších tunajších občanov
a z ich pamäti berem nejasné odkazy minulosti, aby aspoň tieto
boly zachované pre budúcnosť a mohlo sa v nich pokračovať.
Ignác Muócik, správca školy

Najstaršie pamiatky
Na cintoríne je malý kam. kríž. pri náhrobku Štefana Panáka, kedysi tunajšieho obyvateľa. Štefan Panák sa postaral o reštauráciu
sochy P. Márie, ktorá je na čelnom mieste obce, príspevkom 20
zlatých (1. okt. 1773). Okrem toho je socha pri ceste vedľa železn.
koľajníc, ktorú postaviť dali ku cti nepoškvrnenej Matky Božej Jozef Fuska a jeho manželka Kata Solčanská r. 1855. Obnovené je
obcou Čab r. 1929.
Katolíci
Tunajší katolíci vždy prináležali k farnosti do Ašakerte a jestli
Ašakerť patrila k Lukáčovciam, tak ta patril i Čab.
Evanjelici
Čab bol čisto katolícky, prisťahovaním Jána Ingeliho pribudli
náboženstvo ev. a. v. Svorne nažívaly obidve náboženstvá.
Židia
Židia tu od nepamäti bývajú. V ich rukách je obchod a kedysi aj
hostinec prináležal im.
Cintoríny
Cintorín je spoločný. Evanjelici sú však pochovávaní stranou
smerom k Sile. Za dávnych čias bol menší a patrila mu len horná čiastka. Behom času bol viackrát zväčšovaný smerom dolu
brieškom.
Komasácia
V r. 1860 vymeral inžinier Jozef Mész z Nitry chotár obec. Rozdrobené čiastky rolí boly pospájané a potom v celosti rozdeľované svojim majiteľom.
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Železnica cez Andač
V r. 1895 – 96 bola vystavená železnica cez Andač (Nitra – Bratislava), kde viac ľudí i z našej obce našlo zamestnania. Železnica v Ašakerti Väčšieho významu pre tunajších obyvateľov mala
železnica vedúca cez Ašakerť, ktorá bola stavaná v r. 1908 – 9.
Pôvodne mala byť zastávka i pri našej obci, ale niektorí to nechceli. Vlak chodí len rýchlosťou 20 – 30 km za hodinu a preto je
neraz nazývaný i „kačicou“. Pred tým chodievali ľudia peši, na
voz do Nitry, Zbehov, alebo na Andač. Ešte i dnes pomerne dosť
ľudí chodí pešo do Nitry, prípadne na zastávku Lahne miesto na
stanicu v Ašakerti.

lovalo asi 60 k. j. zeme. Jeden mohol kúpiť najviac 2 k. j. stanovenej cene za 1 k. j. Kč 2.700. Z veľkostatku nitr. biskupstva (medzi
Čabom a Andačom) rozparcelované bolo asi 120 k. j. v r. 1926.
Kúpiť bolo možné najviac 9 k. j. 900 siah v cene Kč 2.700 – 3.300
za 1 k. j. Na parceláciu mali nárok v prvom rade legionári, váleční
poškodenci a príslušníci agrárnej strany.

Dvor Lahne
K našej obci patrí aj majer Lahne. Sú dve: Veľká Lahňa (pri
železnici) a Horná Lahňa (smerom na hradskú). Veľká Lahňa
patrila Ghyczymu. Ištván (Štefan) Čatogáni dal vystaviť majer
a kaštieľ, ktorý bol viackrát prestavovaný. Čatogáni všetko predal M. Weisovi a v prenájme mal Jakup Weis. Potom celý majetok kúpil Gejza Jókay a od neho Irena Miksáthová. Teraz ho má
v prenájme Ľudovít Janák. Hornú Lahňu dal vystaviť Jakub Weis.
Potom ju v prenájme mali: Čillagi, Fuks z Piešťan a konečne Viktor Braun zo Šuránok.

Svojráz
Tunajší ľud zostal vždy slovenský aj keď vlna maďarizácie až
sem doliehala. Zachovali si svoju reč, piesne, zvyky a porekadlá.
Mužskí kroj otcov zanechali, ženy si ho podržaly, ale i ten už prešiel cez všelijaké zmeny. Pri priadkach, driapaní peria a šúpaní
kukurice povedané povesti prechádzajú z pokolenia na pokolenie. Ľud je tu ináč dobrý, len nikdy sa neuspokojí s tým čo má.
Politizovanie neraz robí z dobromyseľných ľudí nepriateľov. Od
prevratu dedinka sa vzmáha a napreduje. Treba však viac svornosti, lásky k blížnemu medzi občanmi našej malej slovenskej
dedinky a budeme napredovať iste v ústrety lepšej budúcnosti.

Parcelácia
Prvá parcelácia bola v r. 1921 z veľkostatku barónky Agáty Benanskej (Medňanskej?). Medzi V. Lahňou a Čabom sa rozparce-

Poľovný revír
V poľovnom revíre sa nachodí: zajac, králik, jarabice, v čabskom háji boly aj bažanty a neraz pribehla i srna a líška. Celý
chotár majú v prenájme nitr. spoločníci za ročitých Kč 800.

Nabudúce vám prinesieme pohľad na históriu kostolov a školy.
Eva Ballová Mikušková

NECH PRAVDA A SPRAVODLIVOSŤ
ZVÍŤAZÍ
Posledné februárové dni otriasli celým Slovenskom. Stalo sa niečo, čo nemá obdobu
v slobodnej a demokratickej krajine. Boli zavraždení dvaja mladí ľudia. Investigatívny
novinár Ján a jeho priateľka Martina. Dvaja mladí ľudia, ktorí mali svoj život pred
sebou, svoje sny, svoju lásku a hlavne odvahu na to, aby hľadali, to, čo sa zdá, že v našej
spoločnosti a hlavne našej republike už dávno niekde upadlo do stratena – PRAVDU.
Posledné februárové dni otriasli celým Slovenskom. Stalo sa
niečo, čo nemá obdobu v slobodnej a demokratickej krajine.
Boli zavraždení dvaja mladí ľudia. Investigatívny novinár Ján
a jeho priateľka Martina. Dvaja mladí ľudia, ktorí mali svoj život pred sebou, svoje sny, svoju lásku a hlavne odvahu na to,
aby hľadali, to, čo sa zdá, že v našej spoločnosti a hlavne našej
republike už dávno niekde upadlo do stratena – PRAVDU.
Nič a nikto nikdy nemôže zmierniť žiaľ a stratu ich rodičov
a blízkych, pretože prišli o najväčší dar a najväčšiu radosť v živote. Niekto im zobral nádej, a to je zločin, ktorý musí byť potrestaný. Neostáva nám nič iné ako veriť, že spravodlivosť bude
víťaz a zlo potrestané.
Posledné dni tomu ale vôbec nenaznačujú. So smrťou dvoch
mladých ľudí vyplávala na povrch špina, podozrenia z korupcie, mocenské záujmy, úplatkárstvo, hazardovanie s dôverou
občanov politikmi, nekalé obchody, mafia na Slovensku. To
všetko sú slová, ktoré v posledných dňoch rezonujú Slovenskom a my občania sa iba prizeráme tomu, čo by ani vo sne
slušného občana a človeka nenapadlo. Aktuálna politická situácia tomu žiaľ nenaznačuje. Moja skúsenosť, aj osobná aj pracovná je, že ak niekto dostane zodpovednosť a dôveru od ľudí,

tak, ako je to v prípade politikov, ktorí vyhrali demokratické
voľby, mal by s tou dôverou narábať podľa najlepšieho svedomia a vedomia. Otázka je, kde to svedomie je, lebo ak by ho
mali, tak po tak brutálnom čine, ako je vražda novinára a jeho
snúbenice, by už dávno vyvodzovali dôsledky a nehazardovali
s dôverou občanov, ale dôstojne zvážili situácii a pokorne prijali
zodpovednosť.
Nám obyčajným občanom a ľudom tejto republiky nezostáva
nič iné ako veriť, veriť, že pravda a spravodlivosť zvíťazia a že ak
sa my budeme správať slušne, zodpovedne a s úctou voči iným,
naša spoločnosť sa konečne posunie tým správnym smerom,
možno nie hneď, ale ako hovorí jedno príslovie: „Čas obnovuje
túžbu, oblieka kvety a plodom dáva zrelosť.“
Ľudia vyšli do ulíc a dali najavo, že nie sme ovce a nechceme temnú dobu, kde demokracia nie je demokracia, nechceme pracovať len na pár vyvolených, chceme dôstojný život pre
každého. Verme, že pravda zvíťazí, že sme zbytočne neštrngali
na námestiach a že obeta mladého novinára a jeho snúbenice
nebola zbytočná. Nech odpočívajú v pokoji a nech Slovensko
na nich nikdy nezabudne.
Marcela Bernadičová
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Zo života materskej školy
Nový rok začal v materskej škole zázrakom. Ježiško všetkým
deťom nechal darčeky pod stromčekmi v oboch triedach. Radosť
bola veľká, hračky deti do jednej okamžite vyskúšali .
Január sa pomaly rozbehol a všetci sme dúfali, že prinesie aj
prekvapenie v podobe snehu. Aj keď iba na krátku dobu, predsa sme sa dočkali. Vyzbrojení lopatami sme sa takmer okamžite
rozbehli na blízky kopček, aby sme si ten sneh čo najviac užili.
A dobre sme urobili, lebo nádielka sa rýchlo roztopila. My sme
ale neboli smutní, lebo na nás čakalo divadielko o Veselej rozprávke, ktoré nám prišli zahrať herci z divadla Slniečko a predviedli sa nám bábky s menom Marionety.
Predposledný januárový deň sme spolu s rodičmi vyzdobili
„škôlku“ na blížiace sa fašiangy a v prvý februároví utorok sme
oblečený v rôznorodých maskách oslávili škôlkarský karneval.
V druhej polovici februára sme spolu s deťmi objavovali tajomstvá vesmíru. S objavovaním nám prišlo pomôcť aj mobilné

PLANETÁRIUM, ktoré nielen deťom rozšírilo obzory v oblasti
hviezd a vesmíru.
Navštívil nás veselý kúzelník, ktorý u detí svojimi kúskami vyvolával hurónsky smiech. Určite ho bolo počuť do ďaleka. Videli
sme mnoho kúziel, ktoré sme samozrejme všetky skúšali napodobňovať .
Marec už tradične patrí v našej škole knihám, preto sme sa
hneď po jarných prázdninách spolu s včielkami vybrali na exkurziu do Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Mravčekovia objavovali tajomstvá kníh v obecnej knižnici, ktorú s veľkou
mestskou porovnávali aj včielky. Samozrejme sme sa nezabudli
pripraviť na veľkú noc a spolu s rodičmi sme pripravili rôzne
jarné dekorácie. Mesiac knihy sme oslávili návštevou Divadla Karola Spišáka v Nitre, kde sme si pozreli krásnu rozprávku
o Jankovi Hraškovi.
Tešíme sa na aktivity, ktoré na nás ešte čakajú!
Kolektív MŠ
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
ZŠ s MŠ Nové Sady 176 pozýva všetkých budúcich prvákov a ich rodičov na
zápis žiakov do I. ročníka pre školský rok 2018/2019,
ktorý sa uskutoční 10. - 11. apríla 2018
od 14:00 hod. do 17:00 hod.
V súlade s VZN Obce Nové Sady č. 35/2015 a § 19 a § 20 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
je zákonný zástupca dieťaťa povinný v tieto dni prihlásiť na zápis
dieťa, ktoré do 31. augusta 2018 dovŕši šiesty rok veku, ako aj
dieťa, ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej
dochádzky.
Na zápis je nutné prísť s dieťaťom.
Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:
• občiansky preukaz
• rodný list dieťaťa
• vyplnený protokol o zápise do 1. ročníka, ktorý je k dispozícii
vo Vašej MŠ alebo na webovej stránke našej školy v sekcii na
stiahnutie
• podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa
Ak žiadate o odklad školskej dochádzky:
• vyplňte žiadosť o odklad školskej dochádzky (môžete si ju
stiahnuť z našej www stránky)
• predložte odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast
(môžete si ho stiahnuť z našej www stránky)

• predložte odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
Ak žiadate o predčasné zaškolenie:
• vyplňte žiadosť o predčasné zaškolenie (môžete si ju stiahnuť
z našej www stránky)
• predložte súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
• predložte súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti
a dorast (môžete si ho stiahnuť z našej www stránky)
Ponúkame:
• ŠKD
• stravovanie v ŠJ
• AJ od 1. ročníka
• individuálny prístup
• triedy s interaktívnymi tabuľami
• pestrú ponuku záujmových útvarov
• regionálnu výchovu
• možnosť objednať pre svoje dieťa predpísané zošity a učebné
pomôcky v celkovej hodnote 22,50 €.
Mgr. Jana Gaťárová, riaditeľka ZŠ s MŠ

OZNAM O ZÁPISE

Podporte Materskú školu!

Riaditeľka Materskej školy Čab oznamuje,
že zápis detí pre školský rok 2018/2019
sa bude konať 15. – 16. mája 2018
v čase od 11.00 do 16.00 hod.
v budove Materskej školy.
K zápisu zákonný zástupca dieťaťa potrebuje:
- vyplnenú žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie
- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného
lekára pre deti a dorast (tlačivá nájdete v MŠ a na www.materskaskolacab.webnode.sk)
- rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu).
Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:
Prednostne sa prijímajú deti, ktoré spĺňajú podmienky v
zmysle § 59 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / Školský zákon / a to deti:
- ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Ostatné podmienky prijímania detí :
- osvojenie hygienických návykov (dieťa je bez plienky),
- deti ktoré majú v MŠ súrodenca,
- prednostne sú prijatí obyvatelia obce Čab, ak je dostatočná
kapacita materskej školy, sa pri prijímaní hľadisko trvalého
pobytu neberie do úvahy.

Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2017
darovali 2% dane z príjmu a tým podporili
Materskú školu Čab.
Prostriedky boli použité na hračky a novú hraciu
zostavu, ktorá v najbližšej dome pribudne
na dvore.
Podporte našu Materskú školu v Čabe aj v roku
2018.
Údaje o občianskom združení:
Občianske združenie rodičov a priateľov školy pri
Materskej škole v Čabe
Čab 57, 95124 Nové Sady, IČO: 42211808
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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Matilda HOTOVÁ
Pani Matilda Hotová sa narodila 18. 4. 1944 rodičom Ladislavovi a Jozefíne ako druhé dieťa z deviatich žijúcich, v obci Čab.
Po skončení základnej školy mala umožnené študovať na Strednej zdravotníckej škole v Leviciach, ktorú aj úspešne dokončila.Narodilo sa jej prvé dieťa – dcéra. Po materskej dovolenke, ktorá v tých časoch nebola dlhá, nastúpila pracovať v roku
1965 na Obvodné zdravotné stredisko v Nových Sadoch ako
zdravotná sestra pod vedením MUDr. Ladislava Prievozníka.
S týmto úžasným Človekom (áno s veľkým Č) pracovali viac
ako 50 rokov.
Bola bútľavou vŕbou pre veľa ľudí, ktorí sa na ňu mohli spoľahnúť a zveriť sa jej. V roku 1971 sa jej narodilo druhé dieťa –
syn.
Jej cieľavedomosť, obetavosť, neoblomnosť a neskutočná sila
jej pomáhali prežiť ťažké a smutné dni, ktorých nebolo málo.
Samozrejme, že boli určite aj pekné. Milovala slnko…do konca svojho života sa vydržala opekať na slnku či už pri práci,
alebo iba tak. Aj tak nestihla zrealizovať svoje sny. Ešte túžila
po Ríme a Vatikáne… Vždy dbala o svoj zovňajšok, ale nie len
oň. Skúšala vždy nové a nové recepty…vyvárala, vypekala…
chudnutie pri nej bolo nemožné. Púšťala sa do štrikovania, rada
čítala či už časopisy, alebo knihy. Žiaden sviatok ako meniny,
narodeniny, Vianoce sa nezaobišli bez dobrej knihy… krížovky
a osemsmerovky nevynímajúc. Iba u niektorých pacientov si

nebola istá v roku narodenia. Bez reptania navštevovala pacientov v domácnostiach či pálilo slnko, padal dážď, sneh a fúkal
vietor. Vedela sa obetovať pre každého, pomoc neodoprela nikomu. Nikdy nikomu nebola na obtiaž a ťarchu.
Nesťažovala sa, že ju niečo bolí(aj keď ju veľmi bolelo), neplakala – možno iba keď ju nikto nevidel… Na to, že bola tvrdá
žena navonok, vo vnútri bola ako každá z nás. Pred strachom
z ďalšieho sklamania radšej hrala tvrdú skalu. Jednoducho bola
baran vo zverokruhu – aj v pravom zmysle slova. Po odchode
do dôchodku od novembra 2016 si nestihla užiť oddych. Každý
deň privolávala jar, aby už mohla ísť do záhrady a hrabkať sa
v zemi. Žiaľ nedočkala sa…18. 1. 2017 prišlo niečo, čo narušilo všetky plány a ukončilo jej radostné dni…19. 3. 2017 sa už
prestala brániť a odišla robiť spoločnosť k svojim milovaním
blízkym na večnosť… Áno…čas letí a už to bude rok, čo ma
neodprevadí keď od nej odchádzam…
Bola dobrou kamarátkou, kolegyňou, dcérou, sestrou, matkou, babinou a aj babinkou prvej pravnučky…
Naša Macka, Matilka, sestrička, mamička, babina a babinka
nám bude chýbať, pokiaľ neodíde aj posledný človek, ktorý ju
poznal… Ďakujem…
Česť jej pamiatke…
Iveta Beláková
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MAREC – MESIAC KNIHY
„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“
Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Je
to už od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť záujem o knihy. Matej Hrebenda
Hačavský sa v marci narodil i zomrel. Bol to šíriteľ slovenskej
a českej knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho vášni – zbieraní kníh.
Knihy majú určite v našom živote svoje stále miesto. Miestom
stretnutí s knihami sú určite aj knižnice. V obecnej knižnici v Čabe každý z nás nájde pre seba zaujímavú knihu. Členský poplatok na jeden rok je 0,50 €. Otváracia doba knižnice je
v utorok od 15.00 – 16.30 hod. a vo štvrtok od 14.00 do 15.30
hod. V mesiaci Marec navštívili našu knižnicu aj deti z materskej školy spolu s pani učiteľkami. Zoznámili sa tu z prácou tety
knihovníčky, porozprávali sa o knihách, popozerali si ich a povypytovali sa veľa zvedavých otázok. V decembri minulého roku
boli do knižnice zakúpené nové knihy pre Vás. Takže stačí už len
prísť a vybrať si.
Pre deti a mládež:
Haraštová Helena – Už sa tmy nebojím
Pohdradská Mária – Leto v Spievankove
Pohdradská Mária – Jar v Spievankove
Kubašáková Zuzana – Škriatok v pyžamku
Pohdradská Mária – Zima v Spievankove
Chapmanová Linda – Priateľstvo plné koláčikov
Kyselicová Lenka – Láska a iné závislosti
Kirby Jozef – Úžasná plochozem
Hanová Jeny – P. S. Stále Ťa milujem
Hanová Jeny – Všetkým chalanom, ktorých som milovala
Hanová Jeny – Navždy tvoja Lara Jean
Brezovická Šebeková Ľubica – Medové Príbehy
Blaščáková Martina - Filipove prázdninové dobrodružstvá
Blaščáková Martina – Filipove cestovateľské dobrodružstvá
Kralovičová Andrea – Prírodné poklady Bratislavy
Nováková Jana – Hraj sa a uč s Mickey Mouse 1 – 10, 18
Huska M.J. – Slovenské povesti
Ďuríčková Mária – Krása nevídaná
Ďuríčková Mária – Išlo dievča po vodu
Pre dospelých odborná:
Segeš Vladimír – Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov
Cramp David – Obrazový sprievodca včelárstvom
Koníčková Mirka - Levandule
Hričovský Ivan – Ovocná záhrada
Aldortová Naomi – Vychovávame deti a rastieme s nimi
Šuplatová Alžbeta – Pri štedrovečernom stole
Jesenský Miloš – Najväčšie záhady a misterná Slovenska
Némethová Diana –Slovenská ľudová výšivka
Zapletalová Monika – Party
Malátová Lenka – Paličkovanie s láskou
Kurjaková Eva – S modrotlačou do sveta
Martišová Mária – Recepty starej mamy
Pre dospelých beletria:
Pronská Jana – Kumánska princezná
Barrymore Drew – Divoký kvet
Pronská Jana – Kliatba

Balogová Mary – Darujem ti úsvit
Karika Jozef – Čierny rok – Vojna mafie
Martin George R.R. – Tanec s drakmi 2: Po hostine
Steel Danielle – Vzácne dary
Maas Sarah J. – Búrka v impériu
Kleypasová Lisa – Neodolateľný pokušiteľ
Dán Dominik – Korene zla
Lyons CJ – Slepá viera
Wooffova Viginia – Orlando
Karika Jozef – Tma
Dán Dominik – Cigaretka na dva ťahy
Pronská Jana – Krvavý erb
Steel Danielle – Stratený syn
Šebová Zuzana, Polnišová Petra – Cuky Luky
Karika Jozef – Trhlina
Flynnová Gillian – Temné miesta
Krnáčová Katarína – Úlomky ženy
Keleová-Vasilková Táňa – Priateľky
Sasková Lucia – Nebezpečná
Pronská Jana – Srdcom a mečom
Logelin Matthew - Dva bozky pre Maddy
Presseler Otto Frank – Denník Anny Frankovej
Dán Dominik – Kráska a netvor
Balogová Mary – Najprv sa vezmeme
Coleová Coleurtney – Ak ostaneš
Gillenrová Katarína – Kroky v daždi
Parisov, B.A. – Za zatvorenými dverami
Cole Daniel – Handrová bábika
Grisham John – Svišť
Fartelová Marta – Odíď z mojich snov
Sasková Lucia – Napravená
Ferrante Elena – Temná dcéra
Wintersovnoá Jeanette – Vianočné dni
Ferrero Bruno – Príbehy pre potešenie duše
Gillerová Katarína – Všetko sa raz skončí
Rimová Andrea – Sama v búrke
Hamzová Mária – Podvedená láska
Kingsburyová Karen – Čas tancovať
Carson Ben – Zlaté ruky
Ferko Milan – Svätopluk a Metod
Benková Jana – Haló, tu je tvoja láska
Urbaníková Eva – Stalo sa mi všetko
Murín Gustáv – Mafiáni
M. Bálešová, knihovníčka
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Turisti v zime
Ani zimné obdobie turistov neobmedzuje v ich činnosti. Aj keď
aktivita nie je až taká veľká ako v jarných a letných mesiacoch,
zimná príroda dokáže očariť svojou krásou, neopakovateľnosťou
a vytiahnuť ich z teplého rodinného pohodlia.
Tak to bolo aj s členmi nášho klubu, ktorí ani v tomto roku nezaháľali a zúčastnili sa niekoľkých turistických akcií. Už tradičnými sa stali vianočné a silvestrovské výstupy na Marhát, Panskú
Javorinu, našu rozhľadňu a Valentínsky výstup na Zobor a tiež
niekoľko lyžiarskych podujatí v známych lyžiarskych strediskách.
Pretože jar už klope na dvere, otvárajú sa nám nové možnosti na

spoznávanie prírodných krás v blízkom okolí a v iných vzdialenejších lokalitách nášho krásneho Slovenska. Aj v tomto roku sa
okrem už tradičných výstupov v okolí vyberieme do nových krajov spolu s našou mladou generáciou, ktorú aj takouto formou
chceme pripútať k prírode, jej spoznávaniu a ochrane. V pláne
podujatí máme uvedené iba tie základné akcie, ale okrem týchto
uskutočňujeme ešte mnoho ďalších, skupinových alebo individuálnych po vzájomnej dohode.
Pre informáciu záujemcov o turistiku a zdieľanie spoločných
zážitkov uvádzame aj kalendár podujatí KST RADOŠINKA.

Kalendár podujatí KST RADOŠINKA na rok 2018
Január
Individuálna turistika
Február Valentínsky výstup na Zobor
(Výročná členská schôdza - po skončení výstupu)
Marec
Individuálna turistika
Apríl
3. výročie výstavby rozhľadne Radošinka /15. 4. /
Púť na sv. Juraja / 24. 4. / a výstup na Marhát.
Máj
Individuálna turistika
Jún
Dedinky – 8.-10. júna
Júl
65. celoslovenský zraz KST na Bezovci v dňoch 5. - 8. júla
August
Vrátna dolina /24.–29. 8. /
September Individuálna turistika
Október Individuálna turistika
November Individuálna turistika
December Predvianočné stretnutie turistov na Panskej Javorine /15. 12. /
Štefanské stretnutie pri rozhľadni RADOŠINKA /26. 12. /
Silvestrovský výstup na Marhát (alebo na Tríbeč)
V rámci individuálnej turistiky budú informácie podávané počas roka.

Čabský
spravodajca

13

Spoločenská kronika
Jubilanti:
Anna Tomková
Ľuboš Antalič
Filoména Jančiová
Emília Hrašková

Narodili sa:
Zuzana Bašková
Miroslava Žilinská

Zomreli:
Alexander Krajčovič – 68 rokov
Katarína Teplanová – 60 rokov
Monika Rácová – 83 rokov
Anna Bohúňová – 98 rokov

OZNAMY, VÝZVY, UPOZORNENIA, PONUKY...
Novinka na našej webovej stránke www.obeccab.sk
Novinkou na našej obecnej stránke je uverejnenie scenu a
prepisu textu našej Pamätnej knihy Obce Čab od roku 1930
do roku 1944, do ktorej pamäti zapisoval správca školy Ignác
Muócik a Školskej kroniky Štátnej ľudovej školy v Čabe, ktorej sa zmienky datujú z roku 1911 po rok 1963, do ktorej spomienky postupne zapisovali mnohí ako Ignác Muócik, Anton
Graus, Antónia Grausová, František Kusý a mnohí iní. Uvedený
scen kroniky s fotografiami a prepisy nájdete na hlavnej stránke
www.obeccab.sk, v časti História obce. Prajeme Vám pohodové
čítanie a myslím že aj malý návrat do minulosti a do spomienok.
Uzávierka obecných novín:
Uzávierka letného čísla obecných novín bude 18. júna 2018
Svoje príspevky môžete nosiť na obecný úrad a to buď písané
rukou, CD, USB kľúči alebo ich môžete zaslať na emailovú adresu: info@obeccab.sk, balesova@obeccab.sk
Venčenie psov na verejných priestranstvách a ich voľný pohyb po obci:
Zakazuje sa venčenie psov na verejných priestranstvách, ktoré kosením upravujú zamestnanci obce. Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že je treba ich uzatvárať. Mnohé psy sa
túlajú cez deň a v noci po obci, čím znepríjemňujú a ohrozujú
život občanov obce a hlavne malých detí. Za neuposlúchnutie výzvy obecný úrad voči majiteľom psov bude postupovať v
zmysle platného zákona. Za pochopenie Vám ďakujeme.
Voľné pracovné miesto - POŠTA Nové Sady:
Pošta Nové Sady oznamuje, že hľadá pracovníka na zastupovanie počas dovoleniek na obdobie od mája do septembra
2018.
Pošta Nové Sady hľadá vedúcu pošty na trvalý pracovný
pomer. Pracovná doba je od 7.00 do 15.00 hod. Podmienka
je vodičský preukaz B. Bližšie informácie na pošte v Nových
Sadoch.
Pošta Nové Sady hľadá poštovú doručovateľku/doručovateľa
na trvalý pracovný pomer. Pracovná doba je od 7.00 do 15.00
hod. Podmienka je vodičský preukaz B. Bližšie informácie na
pošte v Nových Sadoch.

Voľné pracovné miesto – f. ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.:
Firma ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. prijme do pracovného pomeru pracovníka na dotrieďovanie, dočisťovanie a balenie druhotných surovín. Práca na jednu smenu. Bližšie informácie na t.č.
0904 852 251, p. Koprdová.
Voľné pracovné miesto – f. PPC Čab a.s.:
PPC Čab a.s. hľadá Operátorov výroby/Výrobných pracovníkov, ktorí sú manuálne zruční. Vybraných uchádzačov zaškolia a zaradia na pracovisko podľa ich schopností a zručností.
V prípade záujmu kontaktujte personálne oddelenie p. Ing
Grupačovú alebo p. Boorovú osobne alebo na telefónnom čísle
037/6568432, 6568404.
Voľné pracovné miesto – f. ZOVOS EKO s.r.o. Čab
FIRMA ZOVOS – EKO, s.r.o. Čab prijme do pracovného pomeru:
• pracovníkov na izoláciu a kompletáž – pracuje sa na dve
zmeny od 6.00 hod. do 14.00 hod. a od 14.00 hod. do 22.00 hod.
• pracovníka do skladu s hutným materiálom – podmienka
preukaz VZV
Záujemci sa môžu hlásiť a informovať na tel. čísle 0905 561862
alebo priamo vo firme.
Voľné pracovné miesto – COOP Jednota Nitra
COOP Jednota Nitra prijme do trvalého pracovného pomeru pokladníčku do novootvorenej prevádzky SUPERMARKET
Zbehy. Bližšie informácie v predajni alebo na personálnom oddelení COOP Jednota Nitra, t.č. 037/6925748, 0918 981836
Čistenie ciest po jarných prácach v záhradách:
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.
Zmena v platení za vývoz stavebného odpadu:
Stavebný odpad patrí do kontajnera na stavebný odpad a nie
hocikam v intraviláne alebo v extraviláne obce! Za stavebný
odpad sa od 1.1.2018 už neplatí. Poplatok za stavebný odpad
je súčasťou poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
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Škôlkarsky ples sa opäť vydaril
Peknou tradíciou v našej obci sa stal Škôlkarsky ples. Tento rok znovu Združenie rodičov a priateľov školy
pri Materskej škole v Čabe zorganizovalo už 4. ročník Škôlkarského plesu. O úspešnosti a obľúbenosti
tejto akcie svedčí aj enormný záujem o lístky, ktoré boli rýchlo vypredané a mnohým záujemcom sa neušli.
26. januára 2018 čakala hostí krásne vyzdobená sála Kultúrneho domu v Čabe a na pódiu podobne ako minulý rok pripravená
hudobná skupina Čibuk. Postupne sa sála zaplnila krásnymi dámami a elegantnými pánmi, aby zažili skvelý večer v spoločnosti svojich priateľov a známych. Po slávnostnom otvorení plesu
a príhovore riaditeľky MŠ Janky Kunovej a starostky obce Evy
Andackej sa parket zaplnil plesajúcimi pármi. Hneď v úvode
tancujúci hostia na parkete predviedli, ako vyzerá pravá zábava,
a v tomto duchu sa niesol celý ples. Medzi jednotlivými tanečnými kolami čakalo hostí na stoloch občerstvenie, ale i sladký
koláčik ku kávičke. Po večeri sa hostia začali obzerať a pýtať sa
na predaj tombolových lístkov, aby si mohli povyberať svoje obľúbené a šťastné čísla. Popri tanci sa mohli hostia vyblázniť pri
fotení s rôznymi doplnkami a vtipnými tabuľkami.
Okolo polnoci prišiel zlatý klinec večera v podobe žrebovania

tomboly. Všetci hostia netrpezlivo sledovali porozkladané tombolové lístky v očakávaní, či bude vyžrebované práve ich číslo.
Zo znižujúcimi sa číslami výhier rástlo aj napätie hostí. Najväčší
šum nastal predovšetkým pri žrebovaní hlavnej cene večera a to
televízora, ktorý venoval Obecný úrad Čab.
Po tombole pokračovala zábava v rytme hudby modernej i ľudovej a tí najvytrvalejší vydržali až do skorých ranných hodín.
Touto cestou sa v mene Združenia rodičov priateľov školy pri
Materskej škole v Čabe chceme poďakovať všetkým partnerom,
ktorí venovali vecné dary do tomboly aj tým, ktorí nás podporili finančne. Veľké ĎAKUJEME patrí sponzorom: Obec Čab,
PD DEVIO Nové Sady, Limatech, s. r. o., ZOVOS-EKO, s. r. o.,
Architektonická kancelária Csanda-Piterka, s. r. o., TJ Čab, Novafenz, s. r. o., Podhájska Wellness centrum Aquamarín, Van
Doren Engineers- elektroinštalačné služby Nitra, Pohostinstvo
Belax Nitra, Dapin, s. r. o., Rašelina Sk, s. r. o., Salón Lucy – Lucia Čapkovičová, Stanislav Adamčík –SA elektrik, Mesto Nitra,
TRASER, spol. s r. o. protipožiarne systémy, Termálne kúpalisko
Veľký Meder, Alfa Life, Staré divadlo Karola Spišáka, Nitriansky
samosprávny kraj, Martina Šášiková trvalková škôlka Viktória,
Thermal park Nitrava, Červený kríž, Wellness hotel Patince,
Duvil, s. r. o., Restaurant & pizzeria Amigo, ZFP GROUP akadémia, Allianz, Travel planner, DAB, Retic, s. r. o., Helf Zdenek
Studený, p. Hrebík-ORANGE Slovensko, Oxalis kvetinárstvo,
CINEMAX Nitra, Romus SK, s. r. o., Lutiva nábytok, Ivan Valuška, Železiarstvo Mikulášik, Klub Jednota dôchodcov Čab, Lekáreň ALFA a OMEGA Nové Sady, Stavebniny Rišňovce, Penam
Slovakia, a. s., BOURBON Automotiv Plastics Nitra, s. r. o., IZOMAL Nitra, s. r. o., GARMOND Nitra, p. Pavlovičová, p. Nováková, p. Záturová, Mária Nováková, p. Krčmáriková, p. Tancíková, p. Melovičová, p. Szegényová.
Zároveň patrí naša vďaka aj všetkým rodičom, príbuzným a zamestnancom škôlky, ktorí sa angažovali pri príprave tejto krásnej
akcie a venovali jej množstvo svojho času a energie a bez ktorých
nezištnej pomoci by 4. Škôlkarsky ples nemal takú vysokú úroveň a úspešný priebeh.
Už teraz sa tešíme na 5. ročník Škôlkarskeho plesu v roku 2019
!
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Zo zasadnutia ZO JDS v Čabe
V našej obci už druhé desaťročie úspešne funguje ZO JDS - organizácia, ktorá združuje dôchodcov riadnych, predčasných, či invalidných. JD Čab každý rok usporiada rôzne kultúrno - spoločenské
i športové aktivity.
Dňa 25. 2. 2018 sa konala výročná schôdza členov ZO JDS
v Čabe. Niesla sa v duchu stanov. Schôdze sa zúčastnilo 45 členov,
6 sympatizantov a 3 čestní hostia.
Program schôdze:
Zahájenie - otvorenie a privítanie prítomných členov, sympatizantov a čestných hostí vykonala predsedníčka miestnej ZO JDS
Gabika Hajdúchová.
Po voľbe návrhovej komisie boli jednohlasne zvolení noví členovia výboru: Mgr. Zuzka Brezniaková a Daniela Vaxmanská.
Predsedníčka prečítala správu o činnosti a uplynulý rok 2017.
O hospodárení organizácie informovala p. Soňa Guthová.
Správu revíznej komisie za rok 2017 podal predseda revíznej komisie Tibor Lampert.
Program výročnej schôdze ZO JDS oživila a spestrila svojim
programom spevácka skupina Čabanka.
Plánované činnosti na rok 2018 predniesla predsedníčka Gabika
Hajdúchová.
V tomto roku plánuje Kultúrna komisia v spolupráci aj so ZO
JDS v Čabe tieto kultúrne akcie
10. 2. 2018 Pochovávanie basy - uskutočnené
30. 4. 2018 Stavanie mája
6. 5. 2018 Deň matiek
7. 7. 2018 Hody v Čabe
august 2018 Opekačka dôchodcov
október 2018 Posedenie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty
k starším
20. 10. 2018 Krojovaná zábava
9. 12. 2018 Vianočné posedenie

Vstup čestných hostí:
Starostka obce Čab, p. Eva Andacká informovala prítomných
o odsúhlasení poskytnutia príspevku na stravovanie pre dôchodcov. Žiadosť o príspevok podala predsedníčka ZO JDS p. Hajdúchová.
Mgr. Ervín Weiss, PhD, člen okresnej rady pozval všetky ženy
na spoločnú slávnostnú oslavu MDŽ, ktorá sa konala v Mestskej
športovej hale v Nitre-Klokočina.
Zároveň vyjadril podporu speváckej skupine Čabanka.
Delegátka okresnej organizácie JDS p. Anna Budínska prezentovala možnosť pobytov v kúpeľoch.
Počas celého programu sa mohli všetci prítomní občerstviť dobrým vínkom, čajom, minerálkou, či kávičkou, tiež chutnými koláčikmi z dielne našich členiek.
Fotodokumentáciu si môžete pozrieť na našej FB stránke Dôchodci Čab.
Dôchodkový vek je rovnako krásne obdobie ľudského života ako
tie predchádzajúce roky. Čas neustáleho náhlenia sa do práce, podávanie maxi výkonu v práci, potom rýchlo doma stihnúť obriadiť domácnosť, postarať sa o deti - je za nami. Stíhali sme zväčša
všetko dôležité, no na seba a svoje záľuby ostávalo len málo času
alebo vôbec.
Dosiahnuť vek dôchodcu s mať silu urobiť niečo pre seba aj
iných, je pre človeka požehnaním.
Je veľmi dôležité a potrebné podeliť sa so svojimi radosťami i starosťami so seberovnými, podieľať sa na spoločných kultúrnych
a spoločenských aktivitách venovať sebe viac pozornosti, dopriať si
výlety, kúpele, divadlo, cestovanie v spoločnosti seberovných ľudí,
ktorí nám najlepšie porozumejú. Tieto a iné hodnoty nájdeme
v začlenení sa do organizácie Jednoty dôchodcov. Chceme pozvať
spoluobčanov, ktorí spĺňajú podmienky dôchodcu, aby neváhali
a prišli medzi nás. Všetci ste srdečne vítaní.
ZO JDS Čab Daniela Vaxmanská a Gabika Hajdúchová

Výročná členská schôdza

Krásne práce p. D.Vaxmanskej

Vystúpenie speváckej skupiny Čabanka

Maľby p. Jána Brezniaka

Práce p. A.Hrebíkovej a G.Hajdúchovej
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Lyžovačka vo Valčianskej doline
V sobotu 24.februára 2018 obec Čab zorganizovala už tradičnú obecnú lyžovačku. Krátko po siedmej hodine ráno sme sa
naložili do autobusu a nabrali smer Snowland Valčianska dolina. Približne po dva a pol hodinách cesty sme boli na mieste.
Napriek pomerne teplej zime sme vystihli priam ideálne počasie
na lyžovačku. V cieľovej destinácii na nás čakalo krásne slnečné

počasie, hoci vďaka chladnému vetru zima občas zaliezala pod
nechty. Všetci sme si užili krásny deň na svahu a po šestnástej
hodine poobede sme nabrali smer domov. Obecná lyžovačka
dopadla na výbornú a všetci zúčastnení sa vrátili domov ,,vylyžovaní“ a vymrznutí, ale s pocitom pekne stráveného dňa.

Rekordný Vianočný turnaj

Ocenení registrovaní hráči

Ocenení žiaci

Ocenení neregistrovaní hráči

Čabský
spravodajca

Telovýchovná jednota obce Čab už tradične organizuje vo
Vianočnom období stolnotenisový turnaj a ani tento rok nebol
výnimkou. Osemnásty ročník bol rozdelený do troch hracích
dní. Počas týchto troch dní sa do turnaja zapojilo rekordných 63
účastníkov.
Už v predvianočnú sobotu, 23.12.2017, otvorili turnaj žiaci. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách: 1. – 4. ročník ZŠ a 5. – 9. ročník
ZŠ. Spolu štartovalo v oboch kategóriách 12 žiakov, čo je najväčší
počet za posledné roky. Súťažiaci boli rozdelení do spomínaných
dvoch kategórii, kde hrali systémom každý s každým a následne
bojovali o medaily. V kategórii 5.-9. sa z prvého miesta radoval
Matej Greguš, striebro si vybojoval Ľudovít Hudec a bronzovú
medailu si zavesil na krk Marko Mareček. V druhej kategórii, 1. –
4., získal zlato Samuel Lukáčik, striebro vybojoval Dušan Kolesár
a bronz Tomáš Michna.
Na druhý sviatok vianočný, v utorok 26.12.2017 sa za zelenými
stolmi stretli registrovaný hráči nášho klubu. Aj táto kategória
sa tešila vysokej účasti, keď sa zišlo 20 hráčov. Základné skupiny
boli 4, v každej hrali piati hráči systémom každý s každým. Zo
skupín postupovali dvaja najlepší, s ďalšími zápasmi sa počet postupujúcich zmenšoval, až do finále. Vo finále sa predstavili naši
dvaja najlepší hráči A – tímu a to konkrétne Andrej Uhrák a Jozef Marko. Finále ponúklo všetko to, čo má finále mať – nádherné výmeny, vyrovnaný priebeh a dramatický záver. Rozhodovalo
sa až v piatom sete, obaja hráči sa striedali vo vedení, za stavu
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10:10 prípadný jedenásty bod ešte neznamenal výhru a tak sa
pokračovalo až do rozuzlenia. Nakoniec piaty set ukoristil v pomere 16:14 Jozef Marko a ukončil tak dlhoročnú šnúru víťazstiev
Andreja Uhráka. Súboj o bronz lepšie zvládol Róbert Lenárt,
ktorý zdolal Mateja Vranku.
V stredu, 27.12.2017 turnaj písal svoju poslednú kapitolu, krátko po štrnástej hodine odštartovala kategória neregistrovaných
hráčov. Počet prihlásených súťažiacich prekonal všetky očakávania. Rekordných 31 hráčov bolo rozdelených do 6 skupín. V
skupine hrali každý s každým na dva víťazné sety. Postupovali
dvaja najlepší do dvoch osemfinálových skupín. Z osemfinálových skupín sa už pokračovalo vyraďovačkou. Rekordná účasť
mala za následok to, že víťaza sme spoznali až večer po dvadsiatej
hodine. Víťazom sa stal Juraj Bulla z Rišňoviec, ktorý vo finále
porazil domáceho Mária Šmitalu. V súboji o bronz zvíťazil Peter
Kunocha nad Milanom Marečkom.
Turnaj sa niesol v pohodovej vianočnej atmosfére. Pre všetkých
bolo pripravené občerstvenie. Na záver sa chcem poďakovať
všetkým, ktorý sa podieľali na tomto rekordnom ročníku – rodičom, ktorí prišli podporiť svoje deti, hráčom nášho klubu za
pomoc pri organizácii turnaja, Ivkovi Marečkovi ktorý pre nás
navaril výbornú fazuľovicu, Lukášovi Fábrymu, ktorý nám zhotovil krásne fotky, a všetkým Vám, ktorí ste sa zúčastnili tohto
turnaja. Tešíme sa na Vás znova o rok.
Peter Vranka, Predseda TJ Čab
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ČAROVANIE S VAREŠKOU
Domáce mini hamburgery

Potrebujeme:
Cesto: 750g hladkej múky špeciál 00, 1 kocka droždia, 1 ½ polievkovej lyžice cukru, 1 kávová lyžička soli, 225 ml oleja, 450 ml
mlieka
Ostatné: 750 g mletého mäsa, 250 g tvrdého nastrúhaného syru,
paradajky, kyslé uhorky, majonéza, kečup, soľ, čierne korenie
Postup:
Z trochy vlažného mlieka, cukru a droždia pripravíme kvások.
Zmiešame spolu všetky suroviny na cesto spolu s nakysnutým
kváskom a vypracujeme hladké cesto, ktoré sa nelepí na steny
misky. Necháme v miske prikryté utierkou kysnúť asi hodinu.
Kým cesto nakysne, pripravíme si mäso. Rúru dáme zohriať na
200 stupňov. Mleté mäso dochutíme soľou a korením, vytvarujeme z neho guličky s priemerom asi 3 cm. Z guliek vyformujeme
tenké placky. Tie uložíme na plech vystlaný papierom na pečenie. Na každú placku dáme nastrúhaný syr. Dáme upiecť do rúry
na cca 13 minút. Po upečení každá placka zmenší veľkosť – nájdeme si vhodné kruhové vykrajovátko (priemer by mal byť taký
veľký ako mäsové placky).

TVORÍME NA VEĽKÚ NOC
Ponožkovy´ zajačik
V jednoduchosti sa niekedy skrýva krása. A platí to, samozrejme,
aj v prípade handmade hračiek, občas totižto dieťa (alebo dospelého) poteší aj jednoduchá, vlastnými rukami vyrobená bábika,
a nemusí ísť o prečačkanú, predraženú vychytávku z regálov. A
my si dnes ukážeme, ako si vyrobiť takého zajačika z ponožky,
ktorého navyše nie je potrebné šiť.
Potrebujeme:
- Ryžu
- Ponožku
- Stužku
- Šnúrku
- Nožnice
- Fixku na textil
- Lepiacu pásku
Postup:
Pretiahneme koniec ponožky cez lepiacu pásku. Nasypeme do
ponožky ryžu. Vytvarujeme si približne hlavu a telo a zaviažeme
ponožku na mieste, kde sa budú napájať uši. Zaviažeme ponožku v mieste rozdelenia hlavy a tela zajačika. Rozstrihneme koniec ponožky na polovicu aby sme vytvorili uši. Dodatočne ich
obstriháme aby mali pekný tvar. Priviažeme okolo krku mašľu.
Nakreslíme oči a nos.
Pre náročnejších je tu ešte jeden typ

Na dosku si dáme vykysnuté cesto, premiesime rukou a vyvaľkáme na hrúbku asi 2 cm. Vykrajovátkom vykrojíme žemle, ktoré
uložíme na plech, potrieme mliekom a posypeme sezamom.
Dáme upiecť do rúry vyhriatej na 200 stupňov. Po upečení necháme vychladnúť, prekrojíme, obe polovice potrieme kečupom
alebo majonézou, na spodnú polovicu dáme mäsovú placku,
kolieska kyslej uhorky, koliesko paradajky a zakryjeme vrchnou
polovicou. Dobrú chuť!
Dominika Bálešová
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Veľkonočne´ vajíčka zdobene´ lakom na nechty
Potrebujeme:
- vyfúknuté škrupinky od vajíčok,
- laky na nechty v rôznych farbách (čím viac, tým lepšie),
- nádobu s vodou izbovej teploty (teplota vody rozhoduje
o úspechu, nesmie byť ani studená, ani teplá),
- špáradlo alebo špajľu,
- priestor na uschnutie (napr. špendlíky napichané
do polystyrénu),
- odlakovač
Návod ako na to:
Do nádobky s vodou začnite kvapkať laky na nechty. Postupne striedajte farby. Buď môžete kvapkať hocikam alebo môžete kvapkať „do kruhu“. Kvapnete jednu farbu presne do stredu,
druhú farbu kvapnete do stredu prvej farby. A takto postupujete
podľa počtu farieb. Vznikajú Vám kruhy v kruhoch. Špáradlom

v nádobke môžete vytvoriť nejaký vzor. Môžete ťahať od stredu
k okrajom nádobky alebo ako sa Vám zapáči. Po každom ťahu si
špáradlo očistite. Prichádza čas na namáčanie vajíčka.
Škrupinku úplne ponorte a po pár sekundách vyberte. Špáradlom si môžete pomôcť – kým bude škrupinka ponorená, jej okolie špáradlom „odhrňte“ (bude sa Vám ľahšie vyťahovať).Takto
nafarbenú škrupinku nechajte poriadne zaschnúť – tu poslúži
pripravené miesto na zaschnutie. Ak použijete rukavice alebo si
prsty oblepíte páskou, eliminujete ich zafarbenie. Inak použite
odlakovač. Pred finálnym umiestnením vajíčka sa presvedčte, že
farba je úplne suchá. S farbením môžete pokračovať v tej istej
vode a v tej istej nádobke – stačí špáradlom pozberať zvyšnú farbu. Použitie farebných kombinácii je na Vás, skúšajte a sami uvidíte, čo ukáže najlepšie. Či už škrupinky zavesíte na stužku alebo
ich poukladáte do nádobky, výsledkom bude krásne farebná a
originálna veľkonočná dekorácia.

Veľkonočny´ zajačik zo servítky či obrúska
Ak patríte k tým, ktorí si veľkonočné sviatky radi skrášlia vlastnoručnými kreáciami, určite nezabudnite Váš stôl ozdobiť handmade zajačikmi zloženými zo servítky či obrúska. Túto
jednoduchú a milú dekoráciu, zvládnu aj Vaše deti. K tomu, aby ste to hravo zvládli máme
fotonávod.
Autor: PaedDr. Eva Nováková
Zdroj: internet ,www.akonato.sk , pinters
www.kreativneinfo.sk, www.spuntik.zonam.sk

Čabský
spravodajca

20

Komunita Blahoslavenstiev na Liptove
Komunita Blahoslavenstiev je rímsko-katolícke spoločenstvo,
ktoré združuje ľudí všetkých životných stavov (zasvätených bratov, kňazov, diakonov, zasvätené sestry, slobodných bratov a sestry, rodiny s deťmi), ktorí spoločne pracujú a slúžia v spoločných
domoch. Ich život je inšpirovaný životom prvých kresťanov, kedy
všetci veriaci žili spolu, všetko mali spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha
Na Slovensko prišla Komunita v roku 1997, so súhlasom spišského diecézneho otca biskupa Františka Tondru, do starého
opusteného františkánskeho kláštora v Okoličnom - Kláštora
Panny Márie Kráľovnej Anjelov. Po prvých rokoch namáhavých
opráv ťažko poškodenej budovy kláštora, sa mohla naplno rozvinúť aj ich duchovná služba. Postupne pribúdal aj počet bratov
a sestier. Dnes v ich dome žije 10 komunitných členov: zasvätené
sestry a slobodní bratia a sestry. Živia sa svojou duchovnou službou a vlastnou prácou.
Zo svojej dielne ponúkajú napríklad reprodukcie ikon, pohľadnicové pozdravy, zdobené sviece, vydávajú knihy, nahrávajú CD
nosiče s prednáškami a vlastnou hudobnou produkciou…
Okrem týchto hmotných činností vykonávajú hlavne duchovnú
činnosť – ponúkajú záujemcom rôzne duchovné cvičenia, semináre, formačné a duchovné obnovy, obnovy pre mladých, biblické tance, víkendy s komunitou, obnovy pre rodiny a rôzne iné
aktivity a pobyty v tejto komunite.
Ťažiskom spirituality je denná adorácia a v pôste aj nočná liturgia. V komunite cítiť byzantské prvky najmä v sobotu večer,

keď sa slávia vešpery vzkriesenia, ktoré mimo pôstneho obdobia
vyjadrujú aj biblickými tancami.
V roku 2009 som sa i ja zúčastnila takéhoto pobytu spojeného
s duchovnou obnovou.
Už vtedy ma veľmi oslovilo tiché prostredie historického kláštora, ako aj príjemná atmosféra v komunite. Preto som sa v rozhodla, že si takýto pobyt po 9. rokoch zopakujem znovu.
Duchovné cvičenie bolo o rozlišovaní Božej vôle v každodennom živote a v závažných rozhodnutiach. Prednášala nám sr. Veronika Barátová- skromná, úprimná, v bielo-hnedom oblečení
s veľkým dreveným ružencom za opaskom. Nezabudnem na jej
stály úsmev a príjemný humor.
Ponúkam vám niekoľko myšlienok z prednášok:
-Božia vôľa je to, čo chce Boh…
-My chceme poznať Božiu vôľu podľa našich predstáv…
-Nechcime všetky odpovede hneď…
-Božie slovo si máme uchovávať a žiť…
-Božia vôľa nie je, aby ľudia trpeli…
-Boh nás vychováva…
-Nepoužívať slová: Boh to chce, to je Božia vôľa, Boží trest, lebo
to je zneužívanie Božieho mena
-Najdôležitejšia je cesta učeníka, ktorý sa stále učí, je pokorný,
vie, že sa môže mýliť a aj zlyhávať.
Čo povedať na záver? Bol to pre mňa príjemný, užitočný a duchovne obohacujúci pobyt v krásnom prostredí doplnený o pravú liptovskú bielu zimu.
Z. Brezniaková

