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n Milí čitatelia obecných novín
Úvodom si pomôžeme internetovou
encyklopédiou - wikipédiou s jednou
jednoduchou, ale pre niektorých
našich spoluobčanov zložitou a
nepochopiteľnou definíciou: „Čo je
odpad?“.
Odpad je vec, ktorej sa chce jej
majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec,
ktorej odstránenie (zneškodnenie) je
potrebné z hľadiska starostlivosti o
zdravé životné podmienky a ochrany
životného prostredia. V preklade ešte
raz pre tých, ktorým to nie je stále jasné:
odpad je vec, ktorú nepotrebujeme
a musíme ju odstrániť tak, aby sme
ochránili životné prostredie. A práve
druhú časť tejto jednoduchej definície
nie a nie poniektorí pochopiť a robia
pravý opak!
Možno sa Vám to bude už zdať
prehnané, že aj v našich novinách sa
stále venujeme tejto téme, ale niet
iného východiska. Riešia to denne
všetky komunikačné médiá. Aj do tohto
čísla nám bolo zaslaných pár príspevkov
o odpade, z čoho usudzujeme, že je
to téma, ktorá „páli“ mnohých z nás.

Veď zvyšky plastov, tzv. mikroplasty
- miniatúrne plastové častice s
priemerom do 5 mm, už boli nájdené
v jedle i nápojoch vrátane piva, medu
alebo vody z vodovodu, ale aj v pôde
a znečisťujú aj vzduch. V niektorých
prípadoch sú také malé, že sa nedajú
vidieť voľným okom. Niet sa čo čudovať,
keď budú časom objavené i v ľudskom
tele. Konkrétne dopady mikroplastov
na ľudské zdravie zatiaľ nie sú presne
známe. Možno však usudzovať, že sú
škodlivé, pretože obsahujú rozličné
stabilizátory, spomaľovače horenia a iné
chemické látky. A dobrovoľne by určite
nikto z nás tieto látky nekonzumoval.
Jednou z možností ako tomuto zabrániť
je i správne separovanie, recyklácia a
nevyhadzovanie odpadu do prírody.
Viac o tejto téme sa dočítate na
nasledujúcich stranách.
Mnoho našich organizácii v obci
nemôže vykonávať svoju činnosť z
dôvodov, ktoré sú každému známe. V ich
príspevkoch si tentokrát pripomenieme
dlhoročné pôsobenie týchto združení v
našej obci. Obhliadnutie do histórie Vám
ponúkame v článkoch o našej farnosti,
no a tí starší si určite radi zaspomínajú
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ako sa voľakedy doma plátno tkalo.
Sme radi, že aj žiaci základnej školy
nám spestrili noviny svojimi kresbami,
príbehmi či básničkami k téme: Veľká
noc, marec – mesiac knihy, apríl – mesiac
lesov a Deň matiek. V čase uzávierky
článkov do novín sa každým dňom
približujeme ku kompletnej prezenčnej
forme výučby na školách. Postupne sa
uvoľňujú všetky zavedené opatrenia.
Snáď už pri čítaní týchto riadkov
bude škola opäť plná žiakov. Aj život v
materskej škole sa musel prispôsobiť
aktuálnej situácii. Ako to naši najmenší
zvládajú sa dočítate v ich príspevku.
Možno ste už aj vy na potulkách
prírodou okrem odpadu narazili aj na
pestro pomaľované kamene. Tento
nový veselý fenomén dorazil aj k nám do
Zbehov. Viac v článku „Veselé kamene“.
Príjemné čítanie Vám prajú
členovia redakčnej rady
Zbehy informujú.
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n Milí spoluobčania!
Už viac ako rok sme obmedzení pandémiou Covid-19. Každý
čaká, dúfa a verí, že sa daná situácia čoskoro skončí. Projekty
v obci sú rozbehnuté, žiaľ ako všade, všetko ide pomalším
tempom, ako by sme si priali. Napriek danej situácii robíme
všetko preto, aby naša obec prosperovala.
Už druhý rok sme slávili veľkonočné sviatky v obmedzenom
režime. Verím, že s príchodom leta sa situácia zlepší a my
budeme môcť zorganizovať kultúrne podujatia, ktoré nám
všetkým tak veľmi chýbajú.
Veľkú noc sme si pripomenuli krásnou veľkonočnou
výzdobou pred obecným úradom. Aj touto cestou chcem
poďakovať pani poslankyni Vierke F. a zamestnancom OÚ
Danici H. a Jurajovi K., ktorí vo svojom voľnom čase pripravili
túto výzdobu, o ktorej sa viac dočítate v samostatnom článku.
Veľkú noc si pripomenuli i na Andači ozdobeným stromčekom.
Ďakujem všetkým, ktorí sa snažia o to, aby bola naša obec
krajšia. Obec je prístupná a ochotná podporiť akýkoľvek
nápad, ktorým zlepšíme našu obec a jej okolie. Preto vyzývam
všetkých kreatívnych občanov, aby neváhali a podelili sa s
nami o svoje nápady a zlepšenia, spolu určite nájdeme spôsob
ako sa to dá.
Už pred sviatkami sa u nás na Slovensku rozhodla vláda, že
sa budeme plošne testovať. Viem, že názorov na túto tému
je neúrekom, a každý máme ten svoj. Rozhodnutie testovať
obyvateľov na Covid-19, otestovalo nielen naše kapacity, ale aj
každú samosprávu, a každá sa s tým vysporiadala po svojom.
U nás v Zbehoch sme mali už celkom dobre zabehnutý tím,
ktorý zabezpečoval celú akciu. Aj touto cestou sa im chcem
všetkým poďakovať. Začiatkom februára sme na Rade ZMOS
Nitra prijali komuniké smerom ku kompetentným (vláda,
VÚC), ktorých sme nabádali k tomu, aby prevzali štafetu
testovania a odbremenili tým obce a mestá. V tom čase ešte
nebol právoplatný covid automat, ale už vtedy sa nám zdalo
byť neúnosné, aby sme testovali každý víkend. Aj napriek
všetkým komplikáciám spojeným s testovaním si myslím, že
prvé tri kolá testovania v roku 2021 boli opodstatnené a spolu
s prijatými opatreniami naozaj pomohli znížiť počet osôb s
ochorením, ktoré sa medzi nami pohybovali. No momentálne,
keď v celom okrese počty pozitívnych pri antigénovom
testovaní sú v jednotlivých obciach minimálne, nevidím ďalší
dôvod k testovaniu v našej obci. Zároveň, ale nezľahčujem
momentálnu situáciu, a aj naďalej, keď si to situácia v našom
okrese vyžiada sme pripravení testovať aj u nás.
V marci boli
roznesené
respirátor y
a
vitamíny
pre
našich
d ô c h o d cov
nad 62 rokov.
Tiež prebehlo
doručenie
výmeru daní
a výmer za
smetné spolu

s nálepkami. Aj touto cestou Vás chcem poprosiť, vzhľadom
na momentálnu situáciu, ak sa dá poplatky hraďte bankovým
prevodom. Ak Vám tento spôsob úhrady nevyhovuje, počkajte
prosím s úhradou na obecnom úrade, až kým sa opatrenia
neuvoľnia.
V marci sme umožnili návrat všetkým žiakom do MŠ a taktiež
sa do školských lavíc vrátili žiaci prvého stupňa ZŠ. Boli sme
vystavení náročnej situácii, najmä pre neustále meniace sa
usmernenia. Aj preto všetkým ďakujem za trpezlivosť. Pre
MŠ bol vypracovaný projekt rekonštrukcie ihriska, ktorého

súčasťou je aj dopravné ihrisko. Práve s týmto projektom sme
sa prihlásili do súťaže, ktorú organizuje Coop Jednota. Do tejto
súťaži sme prihlásili ďalšie dva projekty (vonkajšie fitnes ihrisko
na hádzanárskom ihrisku a zelená stena pri bytovkách). O tom,
či s našimi projektmi postúpime v rámci súťaže ďalej, budeme
informovať. Bez ohľadu na úspešnosť projektu začne v tomto
roku modernizácia areálu MŠ. Tento projekt ako i ďalšie
vypracované projekty sú
zverejnené na webovej
stránke obce.
Od marca sme otvorili
aj náš zberný dvor,
kde je možné vyviesť
nasledovné komodity:
veľkoobjemový materiál
(matrace, gauče), konáre,
lístie,
trávu,
plasty,
polystyrén,
stavebný
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odpad, pneumatiky, drevený odpad. Otváracie hodiny
zberného dvora:
UTOROK:
14:00 - 17:45 hod.
ŠTVRTOK:
14:00 - 17:45 hod.
SOBOTA:
8:00 - 11:45 hod.
Na zbernom dvore pribudol čerstvý kompost, takže každý,
kto má záujem, môže prísť a odniesť si.
31. 3. 2021 sa skončila prvá fáza sčítania obyvateľov
(samosčítanie), kde sa v našej obci sčítalo zhruba 90%
obyvateľov. Ďakujem. Nasleduje druhá fáza sčítania a o tom,
ako bude prebiehať sa dočítate v samostatnom článku.

Bola ukončená rekonštrukcia sociálnych zariadení a hornej
časti kancelárskych priestorov Kepelíka. V súčasnosti je
priestor na prenájom a záujem už prejavilo viacero žiadateľov.
Pokračujeme tiež v renovácii obecného úradu. Tento raz
prebehla rekonštrukcia chodby, spolu s výmenou skrine, čo
bolo nevyhnutné. Verím, že ich rekonštrukciou prispejeme
k skvalitneniu služieb poskytovaných obcou a priestor bude
reprezentatívnejší.

V obci boli okrem iného vykonané aj tieto práce:
•
údržba zelene a verejných priestranstiev;
•
zakúpenie a nainštalovanie kabíny na traktor;
•
výmena a oprava sít na multifunkčnom ihrisku;
•
osadenie smetných košov na komunálny odpad na

futbalovom a hádzanárskom ihrisku a na Andači pri detskom
ihrisku;
•
pribudli koše na plasty na cintorínoch v Zbehoch aj na
Andači;
•
v spolupráci s poľovníckym združením sme v okolí
našej obce vysadili cca 800 stromčekov.
V najbližšej dobe plánujeme:
•
dokončenie altánku na hádzanárskom ihrisku;
•
obnova fasády na bývalej MŠ na Andači;
•
oprava výtlkov na cestách;
•
vybudovanie
oplotenia
okolo kontajnerov pri bytovkách.
Z väčších investičných akcií
budú v obci v najbližšej dobe
prebiehať:
•
rekonštrukcia
povrchov
ciest v závislosti na rozpočte obce;
•
prepojenie obce Zbehy a
Čakajoviec chodníkom od Reticu;
•
výstavba časti chodníka na Holotke;
•
výstavba chodníka v rámci získanej dotácie na
dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v
obci Zbehy;
•
úprava odvodňovacích jarkov;
•
výstavba bytového domu so šestnástimi bytmi pri
kultúrnom dome.

Keď si ma občania v roku 2019 zvolili za starostu obce, sľúbil
som na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje
povinnosti a ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky,
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ako nezávislý
predstaviteľ obce, v žiadnom prípade nedám prednosť
osobným záujmom jednotlivca pred záujmami obce. To
sa niektorým obyvateľom nepáči, a v honbe za vlastným
prospechom sa uchyľujú k rôznym prostriedkom, bohužiaľ aj
k tým kriminálnym.
Napriek daným skutočnostiam sa nemienim dať odradiť.
Prajem Vám všetkým veľa zdravia a trpezlivosti v nasledujúcom
období.
Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy

4

n Uznesenia obecného zastupiteľstva

Zo dňa 17.2.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
SCHVÁLILO:
- Dodatok č.1 k VZN č.3/2020 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov a správy bytových
domov obstaraných s použitím verejných
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania
Hlasovanie:
za: 8 (PhDr. Ivan Rác PhD., Ivan Hallo, Mário Petrík,
Monika Fedorová, Vieroslava Fusková, Alena Držíková,
Ing. František Macho, Ing. Ivan Habiňák)
Prerokovalo možnosti riešenia aktuálneho technického
stavu budovy ubytovne TJ Slovan Zbehy.
OZ schvaľuje zachovanie účelu budovy TJ Slovan
prioritne pre kultúrno-spoločensko športové využitie
v obci a krátkodobého ubytovania.
Prerokovalo žiadosť Ing. Danici Hallovej o pridelenie
1 izbového bytu vo vlastníctve obce a schvaľuje
pridelenie 1 izbového bytu určeného pre potreby
obce žiadateľke Ing. Danici Hallovej.
BERIE NA VEDOMIE:
- Správu starostu obce
- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020
- Informatívnu správu o čerpaní rozpočtu za január –
december 2020
- Informáciu hlavného kontrolóra obce v zmysle
zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy podľa § 17 ods.15 o stave a
vývoji dlhu obce. Dlh obce v ŠFRB je k 31.12.2020
vo výške 364 411,69 €, ktorý splácame od 1.1.2011
s termínom splatnosti rok 2041.

- Dlh
obce
evidovaný
vo
forme Návratnej
b e z ú r o č n e j
v ý p o m o c i
obciam a VÚC
na kompenzáciu
dane z príjmov
fyzických
osôb
v
roku
2020
poskytovaného
Vládou
SR
prostredníc t vom
Ministerstva
financií
SR
v
maximálnej
poskytovanej
výške 39 245,- €,
ktorý
začneme
splácať v roku
2024.
- Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej
kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2020 v súlade
s § 18d ods. 1 Zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení n.z.
- Žiadosti o odpustenie platenia nájomného za
prenajaté priestory prevádzok v obci Zbehy, ktoré si
podali žiadosť na Obec Zbehy z dôvodu zatvorenia
prevádzok na základe prijatých epidemiologických
opatrení súvisiacich s ochorením Covid 19 a to:
- FUSPET s.r.o. Zbehy, IČO: 51406012 od 24.10.2020
do ukončenia opatrení súvisiacich s uzavretím
prevádzky:
1.
Mgr. Kataríne Kunovej Kvetinárstvo Zbehy,
IČO:41819896 od 19.12.2020 do ukončenia opatrení
súvisiacich s uzavretím prevádzky
2.
Denise
Vankovej
Kaderníctvo
DENI,
IČO:43376070 od 19.12.2020 do ukončenia opatrení
súvisiacich s uzavretím prevádzky
3.
Kristíne Horváthovej Kozmetický salón ELIXA,
IČO: 51566672 od 19.12.2020 do ukončenia opatrení
súvisiacich s uzavretím prevádzky
- Žiadosťami sa bude zaoberať finančná komisia a
odporučí stanovisko k najbližšiemu zasadnutiu OZ.
- Zámer spoločnosti CASINO RESPECT s.r.o.
Humenné, IČO:50 780 557 zriadiť prevádzku kasína
na území obce Zbehy v lokalite Hlohovecká cesta
748.
Hlasovanie:
za: 4 (Ivan Hallo, Ing. Ivan Habiňák, Ing. František
Macho, Alena Držíková)
proti: 2 (Mário Petrík, PhDr. Ivan Rác, PhD.)
zdržal sa: 2 ( Vieroslava Fusková, Monika Fedorová)
Gabriela Billová
zapisovateľ
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n Sčítanie obyvateľov 2021

- fáza samosčítania a fáza asistovaného sčítania
Vážení občania, v čase publikovania tohto článku už bude
fáza tzv. samosčítania obyvateľstva za nami. Samosčítanie
obyvateľov sa realizovalo od 15.2. do 31.3.2021. V tejto fáze
mal každý občan možnosť sčítať sa sám, potrebovali ste k tomu
len pripojenie na internet, mobil, tablet poprípade funkčný
počítač. Sčítať ste sa mohli prostredníctvom webovej stránky
www.scitanie.sk alebo ste mohli využiť mobilnú aplikáciu
SODB 2021, ktorú ste si mohli prostredníctvom aplikácie
Obchod play stiahnuť do svojho mobilu. Následne bolo
treba vyplniť už len formulár, na to určený. Ak ste sa sčítali,
určite si pamätáte, že v prvom kroku bolo nutné zadať Vaše
rodné číslo (alebo dátum narodenia) poprípade ste sa mohli
prihlásiť aj pomocou elektronického občianskeho preukazu.
Následne bolo treba odpovedať na 15 jednoduchých otázok.
Po dokončení vyplňovania formulára ste obdržali hlásenie,
ktoré Vás informovalo o tom, že ste úspešne dokončili
sčítavanie. Toto potvrdenie ste si mohli stiahnuť aj v PDF
formáte.
Ak ste sa však na úvodnú stránku SODB 2021 preklikali
opätovne a zadali ste opäť svoje rodné číslo, naskytla sa Vám
možnosť vyplniť sčítací formulár znovu. A to bol problém,
ktorý ste riešili viacerí. Áno, skutočne to bolo tak, avšak vyplniť
formulár bolo možné iba dvakrát. V prípade tretieho pokusu
Vás už systém ďalej nepustil a oznámil Vám, že ste dosiahli
maximálny možný počet pokusov o sčítanie. Tieto duplicity,
podľa vyrozumenia zo Štatistického úradu SR (aj vďaka Vašim
podnetom), sa budú odstraňovať pri spracovávaní údajov.
Relevantnosť duplicitných formulárov bude určená podľa
vyspelosti položiek a logickej súvislosti medzi nimi (napr. vek,
vzdelanie a pod.).
Po zodpovedaní všetkých otázok, ktoré boli uvedené vo
formulári, sa Vám ponúklo zhrnutie. V tomto poslednom kroku
ste mali možnosť skontrolovať svoje odpovede a až následne
formulár odoslať. Myslím, že táto fáza sčítania prebiehala v
našej obci bez akýchkoľvek komplikácií a dovolím si napísať,
že naša obec predbehla všetky naše očakávania a veľa z
Vás sa do samosčítania zapojilo. O čom svedčí aj fakt, že do
31.3.2021 sa nás, obyvateľov obce Zbehy, sčítalo 90,77 %. Po
tejto fáze, teda po 31. marci začína tzv. fáza asistovaného
sčítania, ktorá je určená najmä pre digitálne vylúčené
obyvateľstvo ako sú napr. občania s tzv. pobytom na obci,
marginalizované rómske komunity alebo imobilní občania
žijúci sami v domácnosti, skrátka ľudia, ktorí sa nevedia alebo
nemôžu sčítať sami ani za pomoci rodinných príslušníkov, či
známych. V tejto fáze už nie je možnosť samosčítania!
Asistované sčítanie znamená, že takýto obyvateľ - teda
digitálne vylúčený obyvateľ, má v tejto fáze možnosť navštíviť
tzv. kontaktné miesto zriadené obcou (Obecný úrad Zbehy
), kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže požiadať o
mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta. Mobilný

asistent je určený predovšetkým pre imobilných občanov.
Termín asistovaného sčítania je určený od 1.4 do 31.10.2021.
Doba, kedy sa táto fáza bude presne realizovať v našej obci,
bude závisieť od rozhodnutia predsedu Štatistického úradu
SR a to na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva,
teda v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
v našom územnom obvode. O všetkom Vás budeme
samozrejme informovať prostredníctvom miestneho
rozhlasu ako aj našej obecnej stránky www.zbehy.sk, kde
nájdete banner SODB 2021 do ktorého sa vkladajú všetky
potrebné informácie súvisiace so sčítaním.
Vážení občania, na záver mi dovoľte, aby som sa Vám v
mene celého obecného úradu poďakovala, že ste sa do
sčítania zapojili a splnili si tak svoju zákonnú povinnosť.
Stručné zhrnutie k fáze asistovaného sčítania:
Kontaktná osoba a stacionárny asistent:
Ing. Danica Hallová, 0904 006 978
Mobilný asistent:
Gabriela Billová, 037/779 38 12
Molnárová Erika, 037/779 30 48
Kontaktné miesto pre sčítanie:
Obecný úrad Zbehy
Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:
PONDELOK 8:00 – 16:00
UTOROK
8:00 – 16:00
STREDA
8:00 – 17:00
ŠTVRTOK
13:00 – 14:00
PIATOK
8:00 – 13:00
Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy
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n Obecná knižnica
n Marec - mesiac kníh a naša knižnica
Aj napriek tomu, že sú knižnice pozatvárané, naša knižnica
sa pripravuje na sezónu. Minulý rok prešiel rekonštrukciou
priestor, v ktorom sídli knižnica. Ďalšie materiálne a technické
vybavenie plánujeme zakúpiť za podpory Fondu umenia,
kde sa chceme uchádzať o dotáciu z programu Vybavenie
knižníc a menšia knižničná infraštruktúra.
Obnovu knižnice plánujeme začať vynovením a
modernizáciou literatúry pre najmenších čitateľov. Láska
ku knihám je cesta k výchove všeobecne rozhľadeného a
múdreho dieťaťa. Nielen pre našich malých čitateľov ale i
pre Vás všetkých sme si pripravili pri príležitosti mesiaca kníh
súťaž: Vytvorte návrh loga knižnice Zbehy.
Obecná knižnica vyhlásila v termíne od 1.3. - 30.4. 2021
verejnú neanonymnú súťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť všetci
šikovníci bez ohľadu na vek. Cieľom súťaže bolo vytvoriť
návrh loga pre našu knižnicu. Návrhy boli odovzdané na
adrese obecného úradu Zbehy 69 alebo poslané mailom
na obec@zbehy.
sk s označením
„Logo knižnica“.
V čase vydania
novín je už
pravdepodobne
známe nové logo
knižnice spolu
s jeho autorom.
Odmena
pre
víťaza
bola
poukážka
na
nákup
kníh,
pre
všetkých
zúčastnených
bezplatný zápis
čitateľa na rok
2021.

n Výzva v rámci obnovy oddelenia pre malých čitateľov:

Máte doma detské knihy, ktoré už nevyužívate? Prineste
nám ich do knižnice a pomôžte tak spestriť výber literatúry
pre deti a mládež. Knihy, ktoré nebudú vybrané do knižnice
budú posunuté deťom do detského domova.
Ďakujeme.

n Prečo čítať?

Čítanie je najjednoduchší a najdostupnejší spôsob,
akým rozvíjať dieťa.
Ak chcete investovať do budúcnosti svojho dieťaťa,
spoločne strávený čas pri čítaní by mal v násobkoch
prevyšovať čas za televízorom či tabletom.
Deti, ktorým rodičia čítajú, majú oproti deťom, ktoré
knihami obklopované nie sú obrovský náskok v škole a
neskôr v živote.
Neprestávajte so spoločným čítaním ani vtedy, keď už
dieťa dokáže čítať samo.

Nie je jedno, čo deťom čítate. Vyberajte kvalitné knihy,
vtedy sú lepšie šance, že si deti čítanie obľúbia.
úryvok z knihy S. Kubíková Klub nerozbitných detí
Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy

n Pripomeňme si fašiangy
Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila životy
nás všetkých, či už ten pracovný alebo súkromný.
Vytrhla nás z každodennej rutiny a prinútila nás prijať
radikálne opatrenia a obmedzenia, ako aj nutnosť
prispôsobiť sa inému, Bohužiaľ často nie celkom podľa
našich predstáv, ideálnemu fungovaniu. Dôsledkom
tejto pandémie aj v našej obci doslova popadali
všetky naplánované akcie a kultúrne podujatia, ktoré
sme mali pripravené. Dokonca aj v čase vydania tohto
článku, stále neviem s istotou napísať, či sa naše
obľúbené akcie ako je Deň detí alebo Mikuláš, ale

aj mnohé ďalšie, ktoré sme mali naplánované, budú
vôbec tento rok konať.
V období február sa pravidelne v našej obci konalo
podujatie s názvom „fašiangy“, ktoré organizovala
a stále organizuje Jednota dôchodcov. Minulý rok
sme v spolupráci s kultúrnou komisiou prvý krát
toto podujatie obohatili o fašiangový sprievod v
maskách, ktorý sa začal od budovy obecného úradu
až po námestie pri predajni COOP Jednota. Nakoľko
z dôvodu pandémie spôsobenej koronavírusovom
sme tento rok toto podujatie zorganizovať nemohli,
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dovoľte mi preto, aby som Vám aspoň prostredníctvom
minuloročných fotografiíí pripomenula, ako sa nám
táto milá akcia vydarila. Snáď toto obmedzujúce
obdobie čoskoro pominie a my sa o rok znovu uvidíme

a fašiangový sprievod sa opäť vráti do ulíc možno aj s
väčším počtom masiek.
Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy

n Jarná - veľkonočná výzdoba v našej obci
K jari neodmysliteľne patria aj sviatky Veľkej noci.
Veľkonočné obdobie sa už tradične spája s rozličnými
tradíciami, no najznámejšie z nich sú predovšetkým šibačka,
oblievačka, maľovanie veľkonočných vajíčok, či zdobenie
domácností veľkonočnými dekoráciami.
V našej obci sa tiež snažíme zaviesť v poradí už druhý rok,
tradíciu zdobenia areálu pred obecným úradom. Minulý rok

bol tento voľný priestor vyzdobený veľkonočným zajacom
a zajačicou, ktorí boli vyrobení zo starých nepotrebných
pneumatík, ktoré sa dali ešte takto pekne využiť. Tento rok
sme rodinku zajacov doplnili o starodávny drevený voz rebriňák, ktorý nám zabezpečil náš starosta, za čo mu patrí
vďaka. Našou úlohou bolo vymyslieť, ako ho využiť tak, aby
zapadol do okolitého prostredia a slúžil ako symbol jari. A
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jari. Samozrejme nesmeli chýbať farebné
stužky, maľované vajíčka, korbáče a
neodmysliteľná súčasť veľkonočného
obdobia „barišky“.
Tento voz by sme chceli využívať
každé ročné obdobie a jeho výzdobu
tak prispôsobiť konkrétnemu obdobiu.
Za spoluprácu pri jeho výzdobe by som
sa týmto rada poďakovala už tradične
zamestnancovi
obecného
úradu
Jurajovi Králikovi a poslankyni pani
Vierke Fuskovej. Veríme, že aj takýmto
spôsobom sme Vám, občanom našej
obce, aspoň trošku spríjemnili príchod
jari a priniesli v tomto období plného
obmedzení a zákazov aspoň trošku
veľkonočnej atmosféry.
tak sme sa rozhodli osadiť naň kvetináče, kde sme vysadili
sirôtky a primulky, ktoré sú akýmsi symbolom prichádzajúcej

Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy

n Čistenie prírody od odpadkov na Andači
Prvé jarné dni nás vytiahli do prírody, aby sme vyčistili okolie
Andača od odpadkov.
V rámci protipandemických opatrení sme neorganizovali
hromadný zber, ale zbierali jednotlivci. Vyzbieraný odpad
potom odvážali obecní zamestnanci. Touto cestou chcem
poďakovať občanom, ktorí si našli čas na zbieranie odpadu,
smerom na Sliváš, pri hlavnej ceste a pod cintorínom. Tiež
okolo cesty na stanicu Andač a farmu Tŕnie, ktorá je pravidelne
kritická. Neuveriteľné, ako niektorí ľudia dokážu znečistiť
prírodu a vyhodia tam absolútne nerozložiteľný odpad. Najviac
znečistené sú lokality Líščie diery k železničnému mostu a
cesta od stanice do Tŕnia.

V noci po vyzbieraní boli bandasky záhadne podpálené! Našli
sme rôzne nárazníky z áut a iné plasty, ktoré boli roztrúsené
v prírode. Veľkú časť smetí tvorili plechovice od nápojov a
plastové fľaše, väčšinou značky Hell a Ondrašovka. Plechovice
Hell sa často vyskytovali pri odpade z vrakov a zhoreniskách,
ktoré po sebe zanechávajú bezcharakterní autíčkari. Na dvoch
miestach boli obkladačky a stavebný odpad. Ešte smutnejšie
je, že sme na skládke našli aj uhynutého psa zabaleného v
igelite. Samozrejme, aj toto sme museli vyriešiť. Iný domový
odpad sme nenašli, nakoľko veľa ľudí z obce poctivo recykluje
odpad a odovzdáva ho. Obecný úrad vytvoril možnosti na
recykláciu, taktiež je k dispozícii zberný dvor v Zbehoch.

S čím sa mala vysporiadať príroda?
Pri zbere a vytriedení odpadkov sme prišli k záveru, že
znečisťovateľmi sú majitelia nákladných áut z obce a chronickí
rozoberači vrakov!
Vyzbierali sme pneumatiky, bandasky rôznych veľkostí od
pohonných hmôt a iných prípravkov. Niektoré ešte s obsahom.

Majitelia nákladných áut sú povinní nebezpečný odpad
odovzdávať na vlastné náklady .
Kto má záujem, môže pokračovať v zbieraní v rámci
vychádzky a podobne, lebo odpadu je stále veľa. V prírode
ešte zostalo veľa azbestových vlnoviek a platní. Taktiež sa
bude musieť vyzbierať sklo. V zbieraní budeme pokračovať.
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Vrecia si možno vyzdvihnúť u p. Moniky
Fedorovej. Vrecia sa uložia pri ceste,
obecní zamestnanci to potom odvezú.
Cintorínsky odpad
Na cintoríne v Andači sa bude tiež triediť
odpad. Zatiaľ plasty dávajte do žltého a
ostatný odpad do čierneho kontajnera.
Pozor, sklenené kahance treba dávať
do zelených kontajnerov pri kultúrnom
dome. Predtým ich oddeliť od plastových
vrchnákov a podstavcov, tie dajte do
žltého.
Monika Fedorová
poslankyňa

n Rozhovor s mladými aktivistkami, ktorým záleží aj na Vašom zdraví
Možno viac ako inokedy nás časy donútili zmeniť svoje zvyklosti.
Namiesto nákupných centier, kaviarní, rôznych výstav, kín a
mnoho iných kultúrno - spoločenských podujatí chodíme viac
do prírody. Len tak na popoludňajšie či víkendové prechádzky,
ale aj na dlhšie túry. Nemali by sme zabúdať, že v prírode sme len
na návšteve a podľa toho by sme sa mali aj správať. Keď niekam
prídeme ako hostia, či už k známym alebo k dobrým susedom na
kávičku, nevedomky deti upozorňujeme, aby sa správali slušne
a keď budeme odchádzať, rozhádzané hračky sa predsa patrí
naspäť upratať. A ten papierik od čokolády tiež patrí do koša. A
tak ako na spoločenskej návšteve, tak by sme sa mali správať aj na
návšteve v prírode, aj keď nás tam nikto nepozval a nevidí.
Žiaľ, mnoho ľudí nechápe ani obyčajné základy slušnosti, medzi
ktoré patrí aj„upratať si po sebe“. A tak sa na prechádzke prírodou
často stretávame s odpadkami, ktoré ľudia len tak zahodia po
odbalení sušienok, po vypití minerálky alebo si dajú tú námahu a
nepotrebné smeti zo svojho domu vynesú do prírody, ktorá je tiež
niečím domovom. Možno sa to zdá niekomu už prehnané, keď
sa o tom všade hovorí, píše, no niet sa čo čudovať, pretože ľudský
odpad v lese, v riekach, v prírode sa stáva vážnym problémom
znečistenia našej planéty. A po nás príde ďalšia generácia, preto
nebuďme sebeckí. Našťastie sú medzi nami aj ľudia, ktorým nie
sú tieto veci ľahostajné. A teší ma, že sú to mladí ľudia. Bodaj by
ich bolo v našej obci viac.
Ešte vo februári, pred jarnou obecnou brigádou, o ktorej sa
dočítate v nasledujúcom článku, som na brehoch Radošinky
zaregistrovala dve mladé slečny s veľkým plastovým vrecom.
Čo tieto mladé aktivistky prinútilo zbierať odpad po druhých
ma naozaj zaujalo, tak som sa ich rozhodla vyspovedať. Možno
sa stanú motiváciou aj pre iné deti, resp. mládež alebo aj nás
dospelých. Sofia Kučerová a Saška Sýkorová majú len 11 rokov
ale na rozdiel od iných pochopili, akú správnu užitočnú vec pre
nás všetkých urobili.
Dievčatá, koho to bol nápad, ísť zbierať smeti popri hrádzi?
Sofia: „Jeden deň sme sa išli spolu prejsť na hrádzu. Kým tam bol
sneh, tie smeti tam až tak veľmi vidieť nebolo. Ale zrazu sa sneh
roztopil a bolo tam hotové smetisko. Povedala som Saške, že čo keby

sme to tu upratali a ona hneď súhlasila.“
Saška: „Ja som hneď Sofii povedala, že jasné poďme to upratať, veď
to tu vyzerá ako na smetisku. Dohodli sme si termín o pár dní, zobrali
sme z domu igelitové vrecia, rukavice a dezinfekčné prostriedky. Vzali
sme aj vodu a handry a chceli sme pozotierať grafity v búdkach na
vedľajšom ihrisku, ale nešlo nám to dole, tak sme aspoň utreli lavičky
v búdkach a vytrhali burinu.“
Vidieť, že ste sa na akciu riadne pripravili 🙂. Aký odpad
bol vo vašom vreci najčastejšie?
Sofia: „Ja som najviac narazila na plastové fľaše a veľa špakov z
cigariet. No a použité rúška, tie boli tiež všade. Vrece bolo hneď plné“.
Saška: „Dosť často sme videli aj zahodené sklo, aj rozbité fľaše, staré
oblečenie, obaly od čipsov, rôzne kusy plastov a veľa plechoviek.“
Prečo si myslíte, že vyhadzovať smeti do prírody je
nesprávne?
Sofia: „Smeti patria do koša a nie do prírody, pretože aj v prírode
niekto býva. Nevyzerá to pekne, keď sa ideme prejsť do prírody
s rodinou, so psom a vidíme tam kopu odpadkov. Niektorí ľudia
si neuvedomujú, že znečistením prírody poškodzujú sami seba,
pretože ten odpad sa postupne rozkladá v pôde a uvoľňuje do nej
škodlivé látky.“
Saška: „Rozbité sklo v prírode je nebezpečné aj pre zvieratá,
pretože keď ideme vonku so psom, môže si porezať nohu. A tiež aj
človek môže na to stúpiť a ublížiť si. Vedľa tečie aj riečka Radošinka, v
ktorej sú tiež živočíchy a mnoho odpadu končí aj v tejto riečke. Môže
sa stať, že nejaké zvieratko zje napríklad kus plastu alebo plechu,
čo mu môže veľmi ublížiť a môže zomrieť. Preto si myslím, že smeti
vyhadzovať do prírody sa nesmie.“
Čo si myslíte, ktorý odpad zostane v prírode najdlhšie
a stretnú sa s ním aj ďalšie generácie a ktorý sa rozloží
najrýchlejšie?
Sofia a Saška: „Myslíme si, že najviac vydrží sklo a plasty, a tohto
odpadu je v prírode asi aj najviac. V škole sme sa učili, že rýchlo sa
rozloží napríklad papier a najrýchlejšie bio odpad, ktorý zhnije,
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napríklad ohryzok z jablka, drevená palička od nanuku. To však
neznamená, že to máme v prírode vyhadzovať, kde sa nám zachce.“
Viem, že hneď po vašej brigáde, ste na jednom mieste našli
opäť odpad. Pripájame aj fotografiu. Saška, ty si si vtedy
povzdychla a povedala: „Ach to ľudstvo! To je hrozné!.“ Bolo
vidieť, že si sklamaná a smutná. Čo by ste dievčatá odkázali
takémuto„ľudstvu“?
Sofia a Saška: „Asi sme sa obidve zhodli na jednej odpovedi,
ktorú odkazujeme všetkým, ktorí vyhadzujú smeti do prírody: KEĎ
DOKÁŽEŠ PLNÉ DONIESŤ, DOKÁŽEŠ AJ PRÁZDNE ODNIESŤ.“
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a verím, že ste touto
vašou pozoruhodnou aktivitou inšpirovali mnohých našich
spoluobčanov. Keď už nie k zbieraniu odpadkov po obci, tak
aspoň k tomu, aby si svoj odpad z prírody odniesli.
Za rozhovor poďakovala
Martina Gondeková
členka redakčnej rady

n Jarná brigáda v obci
Zmena myslenia jednotlivca je kľúčom k uvedomelejšiemu
a zodpovednejšiemu správaniu sa celej spoločnosti voči
životnému prostrediu.
Keďženámsituáciaopäťnedovolilahromadnéorganizovanie
jarnej brigády, ponúkli sme možnosť individuálnej brigády,
na ktorú ste sa mohli (a ešte stále môžete) prihlásiť cez
webovú stránku obce. Prihlásení dostali potrebné pomôcky

(zberače, vrecia, rukavice), bola dohodnutá lokalita zberu a
vyzdvihnutie nazbieraného odpadu.
Ďakujeme všetkým zúčastneným, ktorí sa spolupodieľajú
na rozvoji a skrášľovaní obce.

Mladí futbalisti s pánom trénerom Jozefom Antošom

Inšpirácia od manželov Bajákových

Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy

n Jarná prechádzka
Pandémia COVID-19 nás mnohých zatvorila do našich
domovov. Rodičov na home office a deti na online vyučovanie.
Táto situácia trvá už veľmi dlho a prehupla sa nielen do nového
roka, ale aj do obdobia jari. Keďže situácia je veľmi zložitá,
epidemiologické opatrenia prísne, nezostáva nám nič iné,
len vychádzky do prírody. Potrebujeme odbúrať negatívne
myšlienky a prečistiť svoju myseľ, aby sme načerpali nové sily
a energiu do ďalšieho života. Je tu jar, hoci počasie tomu moc

nenasvedčuje, príroda sa prebúdza, pučia stromy, kvitnú prvé
jarné kvety.
Je mi veľmi ľúto, že na prechádzke, okrem prebúdzajúcej
sa prírody vidíme okolo seba mnoho odpadov, ktoré sa tu
nachádzajú. Neviem pochopiť prečo niekto ide do prírody
a tam vynesie odpad z plastov, ktorý môže doma kľudne
separovať. Tak isto sa čudujem tomu, kto si dá takú námahu,
že naloží odpad do auta a vyhodí ho popri hlavnej ceste za
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obcou. Veď keď už má odpad naložený v aute môže ho
predsa vyniesť na zberný dvor. Je mnoho možností ako
separovať a nakladať s odpadom. Nechcem kritizovať iba nás
ľudí vo svojom okolí, pretože tento fenomén vyhadzovania
odpadov je celosvetovým problémom, ale myslím si, že len
hovoriť o tom nestačí.... Viem, že tak ako ja i mnohí z Vás
na jarných prechádzkach zbierali odpad, tak isto aj mňa
prekvapilo, že na úplne krátkej prechádzke do Sliváša sme
nazbierali až 3 vrecia odpadu. Okrem čistého vzduchu,
ktorého sme sa mohli nadýchať do sýtosti sme vyčistili i
kúsok prírody v našom okolí. Hoci sme spojili príjemné s
užitočným prechádzka zanechala vo mne i sklamanie z
ľahostajnosti nás ľudí....
Verím, že príde čas, že naše myslenie sa zmení, pretože
človek a príroda sú navzájom prepojení... Týmto chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa pripoja k nám a na prechádzku
si preventívne zoberú odpadkové vrece, ktoré naplnia
nájdeným odpadom a tak prispejú ku ďalšiemu kúsku čistej
prírody pre nás všetkých...
Ing. Marta Lopašková
členka redakčnej rady

n Recyklácia odpadu
Kvôli zmenám v legislatíve
musíme riešiť opäť otázku ako
zvýšiť mieru triedenia odpadu,
aby postupný rast poplatkov
za skládkovanie neohrozil náš
rozpočet a nemuseli sme zvyšovať
poplatky pre občanov. Všetci
máme spoločný cieľ - šetriť peniaze
a nevyhadzovať ich na skládku.
Spoločnou by preto mala byť aj
participácia na aktivitách, ktoré
tento cieľ zabezpečia. Snaha
produkovať menej komunálneho
odpadu a zlepšiť triedenie v
každej domácnosti a v spoločných
priestranstvách (napríklad cintorín).
V roku 2019 bola miera triedenia
približne 39 %. V roku 2020 sa nám
zvýšila na 50,24 %.
Ak chceme získať čo najvyššiu
možnú zľavu z poplatku, je
potrebné, aby sme dosiahli mieru
triedenia nad 60 %. Celkovou
mierou triedenia sa stanovuje
výška poplatku za skládkovanie
pre našu obec. Preto všetci vieme
ovplyvniť sumu, ktorú zaplatíme
za odpad.
Považujeme za dôležité znovu
pripomínať, že triedený odpad
z farebných kontajnerov putuje

na triedičku odpadov, kde sa
dotrieďuje. Za triedený odpad sa
neplatí. Platí sa len za odpad, ktorý
končí na skládke. Ak teda odpad
netriedime, naše poplatky za odpad
sú drahšie. Cena za odvoz odpadu
narastá každým rokom a skládky
odpadu sa plnia všeličím aj takým
odpadom, ktorý vieme recyklovať.
Zistiť kam patrí odpad je
jednoduché - podľa materiálu, z
ktorého bol vyrobený. Ak si nie sme
istý o aký materiál sa jedná, pomôže
nám aj tento trojuholník:

Trojuholník zložený zo šípok
znamená, že obal, alebo výrobok je
recyklovateľný. Súčasťou znaku je
označenie materiálu, z ktorého je
obal vyrobený. Označenie materiálu
môže byť zobrazené ako číslica
v trojuholníku šípok, ako skratka
pod trojuholníkom šípok alebo
kombináciou oboch spôsobov. Ak
si neviete dať rady s recykláciou
konkrétneho produktu, skúste
stránku www.zerowasteslovakia.
sk/vieme-správne triediť/.
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n Ako si poradiť s odpadom - správne separovanie
Žijeme v konzumnej spoločnosti, v
prepychu a pohodlí v dôsledku čoho
si ani neuvedomujeme aké veľké
množstvá odpadu tvoríme. Odpad
dávame v našich domácnostiach
do smetných nádob, ktoré máme
umiestnené väčšinou pred domom,
či na dvore. Väčšina z nás sa
nezaoberá myšlienkou, čo sa deje
s takýmto odpadom ďalej. Takto
vzniknutý odpad sa vozí na skládky
odpadov, na zberné dvory, prípadne
tí nezodpovední ho hodia len tak do
prírody. Ak ho už vytvoríme, snažme
sa ho aspoň triediť do farebných
kontajnerov.
V našej obci sa realizuje triedený
zber skla, papiera, plastov, bioodpadu
a to
prostredníctvom farebne
rozlíšených nádob. Tieto nádoby sú
vyprázdňované pravidelne podľa
harmonogramu, ktorý je zverejnený
na našej stránke www.zbehy.sk v časti
vývoz odpadu. Rovnako tak je Vám k
dispozícii aj Zberný dvor na strelnici,
kde máte možnosť odovzdať ďalšie
druhy odpadu. Najjednoduchším
spôsobom je triediť odpad už v
mieste vzniku, a to v domácnostiach.
Teda už vo chvíli, keď obal alebo
určitá vec doslúžila a my sa jej
chceme zbaviť. Stačí obal, ktorý už
nepotrebujeme, hneď hodiť do koša
na triedený odpad. Tým, že odpad
triedime uvoľníme zároveň aj miesto
v smetnom koši a nemusíme ho
vynášať tak často, alebo nám vystačí
menší kôš. Cieľom tohto článku je,
aby sme sa naučili ako správne triediť
odpad.
Zmesový komunálny
(čierna nádoba)

odpad

Je nevytriedený komunálny odpad

alebo komunálny odpad po vytriedení
zložiek komunálneho odpadu. V našej
obci prebieha zber takéhoto odpadu
spravidla každý druhý pondelok v
týždni (raz za čas sa stane, že je to aj
v iný deň). Komunálnymi odpadmi
sú aj všetky odpady vznikajúce pri
čistení verejných komunikácií a
priestranstiev, ktoré sú majetkom
obce, a taktiež pri údržbe verejnej
zelene vrátane parkov a cintorínov
a ďalšej zelene na pozemkoch
právnických osôb, fyzických osôb a
občianskych združení.
Nepatrí sem: samostatne zbierané
zložky komunálneho odpadu – papier,
plasty, sklo, tetrapaky, nápojové
plechovky, kovový odpad, biologicky
rozložiteľný odpad z údržby zelene,
nadrozmerné odpady (dosky, tyče,
kusy nábytku a iné), horúci popol,
uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný
odpad, kamene, zemina, stavebný
odpad.

Môže sa na nich ponechať uzáver a
etiketa.
Vedeli ste že:
• 50 % morského odpadu tvoria
jednorazové plastové predmety,
• 10 PET fliaš je potrebných na
vyrobenie trička,
• 114 PET fliaš na tepelnú izoláciu
do spacích vakov,
• 63 PET fliaš na výrobu
obyčajného svetra?
• Z recyklovaných plastov sa
vyrábajú napr. nové PET fľaše,
dámske kabelky a ruksaky, výplne
do vankúšov a paplónov, detské
šmýkačky, sedadlá na štadiónoch.
Papier (modrá nádoba)

Plasty (žltá nádoba)

Patrí sem: noviny, časopisy,
reklamné letáky, plagáty, knihy,
kartóny, staré zošity, korešpondencia,
lepenka, vrecká od múky a cukru

Patrí sem: stlačené a čisté plastové
fľaše a obaly, stlačené a čisté plastové
fólie, PET fľaše od vôd, malinoviek,
jedlých olejov a piva, plastové fľaše
od aviváži, čistiacich prostriedkov
a šampónov, záhradné, strečové
a obalové fólie, igelitové tašky a
vrecká, čisté ostatné plasty, tégliky
od jogurtov, rastlinných
masiel,
nátierok, vedierka, vaničky, kvetináče,
penový polystyrén, malé prepravky ...
Nepatrí sem: znečistené plastové
obaly a fólie, tetrapaky, linoleum,
guma, molitan, plasty s prímesou
iných látok (papiera, kovu, dreva)...
Plastové obaly je vhodné zbaviť
hrubých nečistôt - vypláchnuť ich.

Nepatrí sem: papier kombinovaný s
iným materiálom, znečistený papier
(mokrý a mastný),celofán, hygienické
potreby, plienky, kovové či plastové
časti papierových výrobkov.
Z papiera je vhodné odstrániť
sponky na spisy, lepiacu, textilnú
alebo plastovú časť, škatule je
potrebné rozobrať.
Vedeli ste že:
• 17 stromov predstavuje až 1 000
kg papiera,
• papier obsiahnutý v odpadoch sa
dá recyklovať až 7-krát,
• 10 časopisov zo separovaného
zberu môže poslúžiť na výrobu
krabice na televízor?
• Z recyklovaného papiera sa
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vyrábajú hygienické vreckovky,
toaletný papier, servítky, papierové
obaly na vajíčka, kancelárksky
papier, obálky, zošity atď.
Sklo (zelené zvony)

neobmedzený počet cyklov
recyklácie,
• moderná sklenená fľaša sa
rozkladá 4 tisíc rokov, no a keď je na
skládke tak aj viac?
Bioodpad (hnedá nádoba)

Vedeli ste, že:
• kompostovanie je prírode
najbližší spôsob ako nakladať s
organickými zbytkami,
• bioodpad tvorí až 45 %
hmotnosti celkového množstva
komunálneho odpadu,
• správne kompostovanie
prináša kvalitné hnojivo pre vašu
záhradu,
• bežný človek každý rok
vyhodí okolo 545 kg organického
odpadu, ktorý je možné
kompostovať?
Jedlé oleje a tuky

Sklo môžete v našej obci odovzdať
do tzv. zberných zvonov na sklo,
ktoré sú umiestnené pri obecnom
úrade, kultúrnom dome, cintoríne
a v blízkosti budovy bývalého
Kepelíka ako aj pri Kultúrnom dome
v časti Andač. Týmto zároveň prosíme
občanov, aby v prípade, že sú nádoby
na separovanie skla v obci prázdne,
nenechávali sklo (flaše, poháre,...)
vo vreciach, taškách či debničkách
položené pri zvonoch, ale aby takýto
odpad vhadzovali do zvonov, ktoré
sú na tento druh odpadu určené.
Aj takýmto spôsobom prispievate
k udržiavaniu čistoty a k peknému
vzhľadu verejných priestranstiev.
Tabuľové sklo je možné odovzdať
v našej obci na Zbernom dvore do
modrých malých kontajnerov.
Patrí sem: nevratné obaly zo skla,
fľaše, fľaštičky, rôzne predmety zo
skla, poháre, črepy.
Nepatrí sem: sklenené obaly so
zvyškami obsahu, keramika, žiarivky,
porcelán, kovové uzávery, zrkadlá,
drôtované sklo, autosklo, obrazovky,
technické druhy skla.
Sklenené obaly je vhodné zbaviť
hrubých nečistôt. Etikety tam
nevadia. Nevhadzujte sem ani plné
zaváraninové poháre, znečistia celý
separovaný zber. Vratné fľaše je
najlepšie vrátiť späť do obchodu.
Vedeli ste že:
• už z 5 - tich zaváracích pohárov
môže byť nová sklenená váza na
kvety,
• jeho výhodou je prakticky

Naša obec zabezpečuje zber
bioodpadu
prostredníctvom
hnedých 120 l zberných nádob,
prostredníctvom
kompostérov,
ktoré Vám boli doručované
do domácností resp. ste si ich
boli prevziať a tiež doplnkovou
službou – možnosť zapožičania
si prívesného vozíka na biodpad
a jeho následným
vyvezením
na zberný dvor – táto služba je
spoplatnená. Bližšie o tejto službe
sa dočítate v samostatnom článku.
Patrí sem: kvety, tráva, lístie,
koreňové baly rastlín so zvyškami
zeminy, drevný odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov,
vypletá burina, pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie a
zelenina, piliny, drevná štiepka,
hobliny, drevný popol, šupy z
čistenia zeleniny a ovocia okrem
šupiek z citrusových plodov,
kávové a čajové zvyšky.
Nepatrí sem: zvyšky jedál,
kamene,
cigaretové
ohorky,
uhynuté zvieratá, časti zvierat,
vaječné škrupiny, starý chlieb,
škrupinky z orecha, trus malých
zvierat,
papierové
vrecká
znečistené zeleninou, ovocím,
maslom,
džemom,
potraviny
po
záručnej
dobe
alebo
inak
znehodnotené,
použité
papierové vreckovky a servítky,
nespracované zostatky surovín,
neskonzumované
zostatky
pokrmov a potravín rastlinného
ale i živočíšneho pôvodu.

Potravinárske rastlinné oleje a
tuky sa zbierajú v priehľadných
plastových PET fľašiach. Možnosť
odovzdať takýto druh odpadu
máte na zbernom dvore v areáli
strelnice. Použitý kuchynský
olej do komunálneho odpadu
nepatrí.
Patrí sem: použité oleje a tuky z
domácnosti (fritovací olej, olej po
vyprážaní, stužené jedlé tuky.
Nepatrí sem: technické oleje
(prevodové, tlmičové, motorové,
mazivá a kvapaliny.
Na uskladnenie oleja použite len
1, 1,5 a 2 l priehľadné PET fľaše.
Použitý olej zbierajú aj niektoré
čerpacie stanice.
Vedeli ste, že:
• ak kuchynský olej skončí po
použití vo výlevke, postupne zanáša
potrubie, upcháva ho a vyčistenie
odtoku je veľakrát fyzicky, ale aj
finančne veľmi náročné,
• kuchynský olej zanesie
kanalizáciu a svojím zápachom
môže pritiahnuť hlodavcov,
• odovzdané kuchynské oleje sa
následne recyklujú a môžu potom
poslúžiť ako biopalivová zložka,
ktorú niektoré firmy primiešavajú
do motorovej nafty?
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Elektroodpad

Zber
elektroodpadu
a
nebezpečného odpadu sa v našej
obci spravidla vykonáva dva krát
ročne a to zvyčajne začiatkom jari
a jesene. Dátum zberu takéhoto
odpadu je vždy zverejnený na
stránke obce a vyhlási sa aj v
miestnom rozhlase. Následne
sa prinesie na dvor obecného
úradu,
kde
Vás
poverená
pracovníčka pri jeho privezení
usmerňuje.
Elektroodpad
je
vhodné odovzdať v celistvosti
– nemala by mu chýbať žiadna
časť, napr. kábel... .
Patrí
sem:
chladničky,
mrazničky,
variče,
sporáky,
televízory, monitory, telefóny,
mobily, mikrovlnky, počítače,
magnetofóny,
hi-fi
veže,
reproduktory,
gramofóny,
kuchynské
roboty
a
malé
spotrebiče fén, holiaci strojček,
ručné elektrické náradie.
Nepatrí sem: klasické žiarovky,
úsporné žiarovky.
Vedeli ste, že:
• elektroodpad sa nemá šancu
rozložiť v prírode úplne,
• v mobilnom telefóne je 45 %
plastu, 35 % kovu (zliatiny medi,
železa a hliníka), 10 % skla a
keramiky, 9 % elektród batérií,
0,11 % vzácnych kovov (lítium,
kobalt...), 0,9 % ostatných
nekovových materiálov,
• z jednej žehličky sa
recykláciou môže vyrobiť až 30
oceľových plechoviek,
• zlato, ktoré sa pri recyklácií
elektroodpadu získa, sa používa
aj na výrobu šperkov,
• z plastu starej rýchlovarnej
kanvice môže vzniknúť nová
herná konzola?

Použité batérie, akumulátory

Prenosné batérie (napr. batérie
do mobilných telefónov, tužkové
batérie...)
môžete
odovzdať
do špeciálnych nádob, ktoré sa
nachádzajú v elektropredajniach
alebo v každom obchode, kde sa
predávajú batérie. V našej obci
môžete takéto batérie odovzdať
napríklad aj v predajni Coop Jednota.
Použité batérie a akumulátory je
zakázané ukladať do iných zberných
nádob alebo vedľa nich, odovzdajte
ich pri zbere elektroodpadu. Drobné
batérie zbierajte doma do malej
nádoby a vezmite ich so sebou, keď
pôjdete do obchodu.
Vedeli ste, že:
• batérie obsahujú ťažké kovy,
• keď batérie vyhodíme do
zmesového komunálneho odpadu a
dostanú sa na skládku, nebezpečné
látky sa začnú uvoľňovať do pôdy a
vody,
• doba rozložiteľnosti použitej
batérie môže byť až 100 rokov?
Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad
je taký,
pri ktorom je použitý symbol
preškrtnutej smetnej nádoby. Veľa
ľudí si myslí, že nebezpečný odpad
doma nemajú. Takýto odpad nepatrí
do žiadneho kontajnera, ani do
smetnej nádoby na zmiešaný odpad.
Tento druh odpadu odovzdajte tiež
pri zbere elektroodpadu v našej obci,

mal by však byť zvlášť zabalený a
označený.
Patrí sem: rozpúšťadlá, staré farby,
lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady,
pesticídy a chemické prípravky
na ošetrovanie rastlín a drevín,
umelé hnojivá, handry znečistené
olejom, farbami, obaly znečistené
nebezpečnými látkami...
Vedeli ste, že:
• nebezpečným odpadom sú aj
lieky, elektroodpad, zvyšky či obaly
zo všetkých syntetických farieb,
riedidiel, lakov alebo moridiel,
• ak takýto odpad vhodíme
do koša alebo ho spláchneme
v záchode, tak môžeme tým
kontaminovať pôdu a vodu?
Textil

Zber textilu, odevu a obuvi
prebieha v našej obci individuálne
a
celoročne
do
označených
špeciálnych kontajnerov v obci.
Takéto zberné nádoby na šatstvo sa
v našej obci nachádzajú pri ZŠ Zbehy,
pri kultúrnom dome, na zbernom
dvore a tiež pri kultúrnom dome
v časti Andač. Ďalšou možnosťou
je obnosené a zachovalé šatstvo
darovať na charitu alebo odniesť
napr. na mestskú tržnicu v Nitre, kde
sídli občianske združenie Podaj mi
ruku.
Patrí sem: čisté a suché šatstvo
(všetky druhy odevov), deky,
prikrývky, posteľná bielizeň, topánky
- iba v pároch, doplnky k oblečeniu
(čiapky, šály..., detské oblečenie
Vedeli ste, že:
• priemerný Slovák si kúpi asi 13
kg oblečenia a iného textilu ročne,
• z vytriedeného textilu na
recykláciu sa môžu vyrobiť aj vlákna
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pre automobilový či nábytkársky
priemysel (poťahy, výstelky)?
Použité jednorazové plienky

Použité
jednorazové
plienky
znamenajú taktiež veľa odpadu.
Hlavnou zložkou jednorazových
plienok sú absorbenty vo forme
tzv. mikroperál, teda špeciálneho
gélu, ktorý funguje ako špongia,
ktorá nasaje tekutinu. Od špongie
sa ale odlišuje tým, že tekutinu
v sebe uzatvorí a neprepustí ju.
Použité
jednorazové
plienky
môžete vhadzovať do zmesového
komunálneho
odpadu
(čierna
nádoba), keďže sa skladajú z
viacerých materiálov.
Vedeli ste, že:
• dieťa spotrebuje v priemere 5 - 6
jednorazových plienok denne, čo
predstavuje 4 000 plienok za 2 roky,
• 4 000 plienok, ktoré spotrebuje
dieťa za 2 roky, v nasiaknutom
stave, vážia okolo 1 tony?
Lieky

Lieky, rovnako ako potraviny
či kozmetika, sa po dobe ich
exspirácie (po skončení záruky)
stávajú odpadom, ktorý je potrebné
nejakým spôsobom zlikvidovať
tak, aby neohrozovali naše životné
prostredie. Veľa ľudí nevie akým
spôsobom sa majú recyklovať a preto
ich zahadzujú do komunálneho
odpadu alebo splachujú do toalety.
Lieky sa odovzdávajú do zbernej
nádoby v lekárňach. Vonkajšie

papierové obaly liekov, tak ako aj
príbalová informácia pre pacienta,
patria do separovaného odpadu
medzi papier. Pokiaľ sa tuhé lieky
nachádzali v sklenených obaloch,
obal po vyprázdnení môžete
vyhodiť do separovaného odpadu
na sklo. Ak neviete kde liek vyhodiť,
doneste ho aj s obalom do lekárne.
Lieky po exspirácií alebo nepoužité
lieky skladujte doma, bezpečne v
nádobe a pri návšteve lekárne ich
odovzdajte.
Vedeli ste, že:
• každoročne sa na Slovensku do
lekárni odovzdá viac ako 100 ton
starých liekov,
• staré lieky sa následné likvidujú
v spaľovni?

Odpad, ktorý má väčšie rozmery
ako klasický odpad a nevojde sa
do klasických 120 l nádob. Takýto
druh odpadu môžete odovzdať na
Zbernom dvore za poplatok 0,04 eur/
kg počas otváracích hodín.
Patrí sem: starý nábytok ako skrine,
matrace, kreslá, postele, dvere,
kuchynské linky, stoličky, okná,
koberce, linoleá, bazény, lyže, starý
riad, kufre, sudy, detské kočíky,
bicykel atď.
Nepatrí sem: televízor, chladnička,
sporák, počítače atď.
Drobný stavebný odpad

Pneumatiky

Zberný dvor v našej obci má
oprávnenie na zber odpadových
pneumatík, to znamená, že ich
môžete odovzdať počas otváracích
hodín na zbernom dvore v areáli
strelnice. Staré pneumatiky nepatria
na skládku!!!
Vedeli ste, že:
• pneumatiky vo voľnej prírode
predstavujú záťaž na približne 265
rokov,
• zrecyklované časti z pneumatík
sú využiteľné aj ako povrchy pre
športoviská?

Je odpad pochádzajúci z drobných
rekonštrukcií bytov a rodinných domov.
Takýto odpad je možný odovzdať na
Zbernom dvore. Poplatok za odovzdanie
stavebného odpadu je 0,03 eur/kg.
Patrí sem: betón, tehla, obklady,
umývadla, sprchové kúty, wc misy,
strešné krytiny okrem azbestovej krytiny,
obkladačky, vybúraná omietka atď.
Nepatrí sem: stavebný odpad s
obsahom nebezpečných látok (ortuť,
azbest).
Polystyrén

Objemný odpad (veľký zelený
kontajner na Zbernom dvore)
Zber polystyrénu je pre firmu
zabezpečujúcu
odvoz
odpadu
nevyhovujúci z dôvodu, že lisovacie
auto polystyrén láme na malé kúsky,
čo do značnej miery sťažuje jeho
triedenie.
Z tohto dôvodu sú na našom
zbernom dvore umiestnené tzv.
,,big bagy“ (teda veľké vrecia) na
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polystyrén, kde ho môžete bezodplatne odovzdať.
Nepatrí sem: znečistený polystyrén (od betónu, farby,
kleber a pod.) a tiež izolačná doska styrodur.
A čo dodať na záver? Odpad je na svete tak dlho ako život
sám. Bol, je a bude. Na tom sa nedá nič zmeniť. Zmeniť sa
dá len prístup k nemu a preto nesmieme podceňovať jeho
vplyv na náš život a musíme si začať uvedomovať, že pokiaľ
budeme odpad prehliadať, nebude naša Zem nikdy krásne

miesto pre život. Nebuďme preto ľahostajní ak chceme svet,
v ktorom budú môcť naše deti a vnúčatá žiť bez trpkých
pohľadov na haldy odpadu, ktoré budú všade okolo nich.
Takže Vás, vážení občania vyzývame, poďte triediť s nami.
Pomôžeme tým nielen nám ale aj budúcim generáciám.
Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy

n Vozík na zelený odpad
Vážení občania, mnohí z Vás ešte nezachytili informáciu
o možnosti zapožičania prívesného vozíka, ktorú poskytuje
obecný úrad. Túto informáciu ste sa už mohli dočítať aj v
našich novinách ale opäť pripomíname túto službu.
Zapožičanie vozíka slúži na odvoz zeleného odpadu na
miestny zberný dvor. V prípade záujmu využitia tejto služby
je potrebné kontaktovať pracovníčku OÚ a uhradiť poplatok
vo výške 5 eur za manipuláciu vozíka (režijné náklady) ako
aj podpísať prevzatie dohody na zapožičanie prívesného
vozíka a odvoz zeleného
odpadu na zberný dvor.
Rozmery vozíka sú 3 x 1,5
m celková kapacita bežnej
plochy je 4,5 m3.
Táto služba funguje tak,
že zamestnanec obecného
úradu vozík prípadnému
záujemcom pristaví tesne
pred skončením pracovnej
doby na úrade priamo
domov a po naplnení
(vozík si napĺňate sami)
príde vozík nasledujúce
ráno prevziať. Zapožičanie
je možné len v pracovných
dňoch a to pondelok, utorok, streda a štvrtok (okrem
piatka a sviatkov). Vozík neslúži na odvoz iného odpadu ako je
napr. stavebný odpad, odpad patriaci do veľkoobjemového

kontajnera a pod., ale slúži výlučne len na zelený odpad
ako je suché lístie, burina, tráva, konáre, slama, seno, kvety,
hobliny a piliny teda odpad, ktorý vzniká pri prácach v
záhrade.
Nepatrí sem: kuchynsky biologicky rozložiteľný odpad,
mäso, kosti, mäsové výrobky, jedlé oleje. Ak pracovník OÚ
zistí, že vo vozíku sa nachádza iný odpad, ktorý sem nepatrí,
vozík Vám vyvezený nebude.
Bližšie informácie o zapožičaní prívesného vozíka ako aj
o voľnom termíne na jeho
zapožičanie Vám budú
poskytnuté na t.č. 0904
006 978, 037/779 38 12,
037/779 30 48. Ďalej Vám
dávame do pozornosti
zmenu
prevádzkových
dní zberného dvora v
areáli bývalej strelnice
a to utorok, štvrtok a
sobota. O prípadných
zmenách otváracích hodín
Vás budeme informovať
prostredníctvom
miestneho rozhlasu a
obecnej stránky.
Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy

n Zbehy - keď sa plátno doma tkalo
Dnes si to už málokto dokáže
predstaviť, no na vlastné oči vidieť ako
sa to robilo možno ešte v skanzenoch.
Neodmysliteľnou súčasťou života bolo
preto tiež pestovanie konope i ľanu.
Naši predkovia tieto rastliny využívali
ako materiál od nepamäti. Konopné a
ľanové výrobky i šaty používali bežne aj
dlhé roky. Nosili ich vo sviatok i piatok, v
lete i v zime, do kostola i na pole. Mali a
stále majú aj teraz tiež bytové, estetické
využitie. Sú ukážkou zručnosti majsteriek
tkáčok i krajčírok. Oni to s plátnom z
priadnych rastlín vedeli. Z nich dokázali

vyrábať pestrú škálu výrobkov a
rôzne doplnky pre bývanie, do
šatníka, aj do výbavy.

Zbehy 1948 - dievky v krojoch

Voľakedy ľudia robili práce
spojené s výrobou plátna doma. K
tým, ktorí s konopami pestovanými
predovšetkým na dolniakoch i v
chotári Zbehov žili a vedeli ako na
to, patrili predovšetkým roľníci.
Plodina zamestnávala celé rodiny.
Najprv semeno konôp vysiali na
pole, porast v priebehu vegetácie
ošetrovali, pleli od buriny. Stonky
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rastlín po dozretí zberali ručne, kosili kosou, hrsťovali a
zväzovali do snopov. Tieto stavali kolmo do kôp v tvare ihlanu
a nechali na poli, aby vyschli. Týmto dávali predpoklady, že po
ďalšom spracovaní výrobky z nich budú dobre slúžiť svojmu
účelu.
Tkáčstvo je staré povolanie. Remeslo sa rozvíjalo s
rozširovaním pestovania konope. V Zbehoch to bolo v
dvadsiatych rokoch minulého storočia. Bola to manuálna
ručná a ťažká robota. A tkanie predovšetkým doménou
žien a dievčat. Praktickú prípravu a spôsobilosť vo fachu
nadobúdali formou vzájomnej pomocníckej práce a učenia
sa v rodinách. Odovzdávaním skúseností z generácie na
generáciu, v niektorých ju ovládala väčšina členov. Takou bola
aj rodina Štefana Hallu. Ich dvor i humno bolo často založené
snopmi konope i pazderím, a z predsiene domu sa v zimných
mesiacoch ozývali krosná.
Ale, prv než mohli tkáčky nastúpiť a sadnúť za krosná a
tkať plátno, bolo treba vykonať viacero pracných a fyzicky i
časovo náročných robôt. Technológia spracovania konôp si to
žiadala. Najprv sa museli snopy macerovať - máčať vo vode.
Tým stonky (steblá dlhé aj 1,5 metra) zmäkli a uvoľnili sa v nich
vlákna od drevnej časti. Miesta, kde to naši gazdovia roľníci
robili, nazývali močidlá. U nás boli najčastejšie na Radošinke,
ktorými stále prúdila voda. Bývali umiestnené neďaleko
pôvodného, vtedy tehlového mosta, po smere toku. Snopy v
nich uviazali o drevené hrubé koly, ktoré boli zatlčené do dna
potoka. Trvalo to aj tri týždne v letných časoch v závislosti od
teploty vody.
Po skončení máčania, snopy opäť dobre vysušili
rozprestreté buď pri potoku, alebo doma na humne.
Potom nastúpila ďalšia fáza spracovania - trepanie. Stonky
už suchých konôp gazdiné drvili na špeciálnych laviciach
z dreva, na trliciach, aby vlákna uvoľnili od drevnatej časti.
Následne vlákna a drevo od seba odstraňovali, česali na
veľkom plochom hrebeni. Pritom vytriedili žiadané dlhé
vlákna určené na tkanie od kratších zvaných kúdeľ, ktorú
vedeli tiež využiť ďalší majstri. Vlákna zmotávali do voľne
zvinutých zväzkov (pradien). Ako odpad po trepaní a
česaní vzniklo pazderie. Aj to dokázali roľníci zužitkovať
ako podstielku pod hospodárske zvieratá a gazdiné zasa na
kúrenie v šporákoch.

Zbehy-Radošinka - tehlový most z čias stredoveku (zbúraný
1960), s brodom pre hospodárske zvieratá a povozy roľníkov
(foto 1950-žiaci OSŠ)

Zbehy- priadky v polovici 20. storočia
Nasledovala ďalšia namáhavá robota - pradenie. Bývalo
pozoruhodnou spoločenskou udalosťou v roľníckych
rodinách na dedine. Ženy i dievky, zvinuté pradená zavesili na
praslicu na ktorej sedeli a zvisle rukami súkali nite. Spriadali
ich pomocou vretena, alebo kolovratu na priadzu. Priadky
pretrvali ojedinele do čias vzniku Jednotného roľníckeho
družstva (1951). Zvykli sa na nich stretať viaceré generácie.
Doniesli so sebou aj niečo pod zub. A keď domáci spravili na
záver oldomáš, prišli aj mládenci a narobili rozruch. Spievali
pritom, rozprávali príbehy a spoločne sa zabavili.
Priadky a tkanie plátna robili až keď skončili poľné práce.
Aby boli nite súce na tkanie, vyvárali ich vo vode s dreveným
popolom a následne vypláchali. Z rôzne hrubých nití tkali
plátno na vrecia, na utierky a uteráky, košele alebo spodnú
bielizeň, aj vrchný odev i posteľné plátno. Na to ale boli už
potrebné krosná - tkáčsky stav, ktorý zaberal takmer celú
miestnosť a obývacieho priestoru vtedy veru ľudia mali
málo. A pod jednou strechou žilo viac generácií, rodiny boli
početnejšie ako teraz. Preto tkáčky, a často aj muži robili od
skorého rána do neskorej noci. Plátno pred použitím zvykli
gazdiné najprv bieliť rozprestreté na snehu a polievať, aby sa
zbavilo prirodzeného sivého zafarbenia. A krajčírky potom
mohli robiť a šiť potrebné veci pre život i bývanie. Ak bola
v dome dievka súca na vydaj, nachystali pre ňu výbavu.
Výrobky sa využívali roky až kým ich nezodrali. Deťom často
šili aj z obnosených šiat dospelých.
Okrem toho sa z konopných semien lisovaním vyrábal olej
a držal v hlinených nádobách. Gazdinky ho používali najmä
v časoch pôstu namiesto masti. A chlapci zasa semanec
(semeno) v zimných mesiacoch na chytanie stehlíkov a iných
spevavcov. Bolo ich neúrekom a v celých kŕdľoch lietali popri
štreke (železnici), hatiach, poľných cestách aj medziach.
Chovaní v klietkach robili radosť doma dospelým, aj deťom.
V roľníckych rodinách výrobu a predaj konopných
výrobkov vykonávali vo vlastnej réžii do zrušenia
súkromného hospodárenia. Bola to zaslúžená robota,
ale potrebná pre život. Bez kolovratov, krosien i ďalšieho
náradia sa nezaobišli. Z dielní našich majsteriek, na ktoré
sezónne spravidla slúžili obytné miestnosti, boli konopné
výrobky v minulosti bežné. Bez nich sa nevedeli ľudia
zaobísť. V niektorých domácnostiach sa s nimi stretávame
aj teraz. Pravda, sú už modernejšie, vyhovujúce súčasným
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požiadavkám, potrebám ľudí stále zdokonaľovať sa.
Spriemyselňovaním výroby sa pestovanie konope
a spracovanie „od semiačka po košeľu“, z nášho
života postupne vytratili. V súčasnosti znovu
objavujeme potenciál ich využitia. Vo výrobe

liekov, ošatenia a iných produktov, môžu znamenať
prínos zo zdravotného hľadiska, ako aj vo výžive a
spoločenskom živote ľudí.
Serafín Horka

n Z histórie farnosti Zbehy
Žijeme v obci a farnosti Zbehy, ktorá je starobylá.
Z existujúcich historických prameňov sa dozvedáme
zmienku o farnosti v Zbehoch už v roku 1337. Svedčia o
tom údaje v historických listinách, svedčí o tom náš farský
kostol, pôvodne gotický, neskôr po prestavbe barokový. Nie
je ani také dôležité poznať presné dátumy, ako uvedomiť
si, že žijeme v spoločenstve – farnosti s ľuďmi, s ktorými
máme mať dobré vzťahy, lebo človek je tvor spoločenský.
Tieto naše vzájomné väzby, stretávanie sa v domoch, v
chráme, boli v poslednom roku vystavené veľkej skúške.
Pandémia nás zatlačila do samoty našich príbytkov,
ale je tu nádej, že aj to čoskoro skončí a my sa budeme
môcť opäť stretávať pri spoločenských udalostiach a tiež v
Božom dome. O historicky starších údajoch o našej farnosti
ste sa mohli viacej dočítať v
čísle 3 našich obecných novín v
decembri 2020, v článku nášho
rodáka pána Serafína Horku.
V nasledujúcich riadkoch
chcem však priblížiť históriu
našej farnosti za uplynulých
sto rokov. Čerpám hlavne zo
spomienok tých, ktorí nás už
predišli do večnosti a je mi
zároveň trochu ľúto, že som si
niektoré udalosti nezapísala
vtedy, keď som o nich počúvala.
Náročné dejinné udalosti
prvej svetovej vojny a následne
vznik prvej Československej
republiky mali veľký dosah aj na
duchovný život našich predkov.
Farnosť Zbehy patriaca do
Trnavskej diecézy mala v
rokoch 1929 až 1932 správcu
múdreho a rozhľadeného
kňaza Mons. Michala Pavlíka,
ktorý sa narodil 23. augusta
1892 v Zavare pri Trnave. Hoci
u nás nepôsobil dlho zapísal
sa do sŕdc farníkov. Plnil viacero funkcií ako boli Cirkevný
sudca, cenzor kníh, biskupský školský komisár. Bol mu
udelený titul pápežského komorníka. Dôvodom prečo za
ním ľudia z jeho bývalých pôsobísk najčastejšie prichádzali
bolo, že bol uznávaný bylinkár. Jeho dom – fara v rodnom
Zavare, kde vyše 40 rokov pôsobil práve po odchode zo
Zbehov bola plná voňavých bylín, ktoré s láskou rozdával
tým, ktorí k nemu prišli hľadať pomoc. V Zavare dožil svoj

bohatý život tu aj 27. mája 1980 zomrel a je pochovaný.
Od roku 1936 sa stal správcom našej farnosti d.p Július
Bočák. Prišiel k nám z Veľkej Máne. Narodil sa v Banskej
Štiavnici 18. februára 1888. Vysvätený bol v júni 1910.
Našu farnosť viedol 10 rokov. Počas jeho pôsobenia sa vo
vtedajšej filiálke Lužianky významne zaslúžil o výstavbu
nového kostola, ktorý bol požehnaný 18. marca 1939 s
titulom kostol Narodenia Panny Márie a ten bol v auguste
1940 aj dokončený a vysvätený.V ťažkých rokoch končiacej
druhej svetovej vojny v roku 1944 boli vo farnosti tiež
misie, ktoré viedli pátri verbisti z Nitry. Dlhé roky nám túto
udalosť pripomínal kríž pri vchode do kostola. V súčasnosti
je kríž demontovaný a čaká na svoju obnovu. Jeho ďalším
pôsobiskom bola farnosť Sklabiná, kde ho 30. 3. 1957
zatkla štátna bezpečnosť a
krátko na to 26. apríla 1957
aj zomrel. Pochovaný je na
našom miestnom cintoríne.
Nástupcom Júliusa Bočáka
sa v roku 1946 stal d.p. Ján
Pospiech, ktorý sa narodil
24. apríla 1903 v Kenesce
v USA. Vysvätený za kňaza
bol 1. novembra 1928 a po
viacerých pôsobiskách na
juho-západnom Slovensku sa
na 13 rokov stáva správcom
– farárom farnosti Zbehy s
filiálkami. Ľudia si ho pamätajú
pre jeho veľmi priateľský vzťah
k nim, často najmä v nedeľu
s nimi posedel a porozprával
sa pred domom. Zomrel 3.
decembra 1976 na odpočinku
v Turčianskom Petre.
Nasledujúcim
správcom
farnosti sa na 9 rokov, do jesene
1968 stáva Henrich Raček kňaz
– rehoľník. Veľmi vzdelaný s
umeleckým cítením. Pochádzal
z Veľkej Máne kde sa narodil 7. septembra 1910. Kňazské
svätenie prijal 5. júla 1935. Počas rokov jeho pôsobenia vo
farnosti boli obnovené a vymaľované všetky tri kostoly.
Posledným pôsobiskom otca Račeka po Zbehoch bolo do
roku 1980 Viničné. Neskôr žil na odpočinku v Charitnom
dome v Pezinku, kde 21. decembra 2000 zomrel.
V októbri 1968 sa našim novým duchovným správcom
na viac ako 30 rokov stáva Ján Kelemen rodák z Komjatíc,
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kde sa narodil 22. februára 1920. Ordinovaný za kňaza
bol 12. júna 1949. Farnosť viedol do roku 2002. Dočasne
pôsobil ako výpomocný duchovný aj pri novom správcovi
Petrovi Haydenovi. Neskôr sa vrátil do rodných Komjatíc a
záver života prežil v Misijnom dome na Kalvárií v Nitre, kde
20. októbra 2011 zomrel. S jeho príchodom sa v politicky
uvoľnených rokoch od farnosti odčlenila filiálka Lužianky,
z ktorej sa stáva samostatná nová farnosť. Jej prvým
administrátorom bol od 1. januára 1969 menovaný d.p.
Vincent Malý, ktorý tu zotrval až do svojej smrti 26.januára
2008. Aj keď neskoršie spoločenské a politické udalosti
duchovnému životu veriacich nepriali, boli naši kňazi
horliví a zanietení pre svoju
službu. Mons. Malý známy
ako významný liturgista s
dosahom na celé Slovensko.
Počas
krátkodobej
politickej slobody v rokoch
1968 – 1969 boli tak u
nás v Zbehoch, ako aj v
Lužiankach za necelé tri
roky vybudované nové
farské budovy. V roku 1990
silná veterná smršť vážne
poškodila strechu nášho
farského kostola. A tak nás
čakala rozsiahla a nákladná
oprava. Občania – farníci
sa zomkli a ochotne pridali
ruky, sily aj financie na
opravu nášho Božieho
domu. Aj za významného
prispenia obce sa podarilo
pokryť strechu novou
krytinou a začala aj oprava
interiéru. Boli to najmä
nové elektrické rozvody.
Neskôr už za správcovstva
otca Petra Haydena aj
rozsiahle práce na odvlhčení
nášho kostola. Keďže je to stavba veľmi stará boli tieto
práce náročné a nákladné. Museli sme sa riadiť pokynmi
pamiatkového úradu, statikov a ďalších odborníkov.
Niekoľkoročné úsilie bolo zavŕšené a tak máme náš
kostol Povýšenia sv. Kríža v súčasnej krásnej podobe.
Práce na jeho zveľadení budú pokračovať stále, lebo je
vždy čo vylepšiť. Máme chrám, ktorý nám tí, čo prídu
ako hostia, trochu aj závidia. Okrem najdôležitejšieho,
že tu prebýva sám Boh, je to spoločný dom celej farskej
rodiny. Vyzdobený a vysvietený pri slávnostiach je krásne
„fotogenický“. Ale rovnako útulný je aj v tichu a prítmí,
keď sa nekoná bohoslužba a naše kroky doň zamieria
na chvíľu stíšenia s Pánom. Keď naše srdce hľadá pokoj,
zdieľa radosť či slzy vo chvíľach smútku.
Počas 16 rokov pôsobenia d.p. Petra Haydena bol na
kratšiu dobu výpomocným duchovným u nás otec Michal
Striženec a neskôr na fare žil aj d.p. Mjr. Edmund Tussia

Umba Dimbi z ďalekého Konga, ktorý na Slovensku
dokončil teologické štúdia a zostal tu pôsobiť aj ako
kňaz a väzenský kaplán. Jeho posledným pôsobením bol
Ordinariát OS a OZ SK. Krátko po dovŕšení 60 rokov sa jeho
zdravotný stav zhoršil a 11. júna 2016 zomrel. Pochovaný
je v Močenku.
Našim súčasným duchovným správcom je pán farár
Roman Gallas. Pochádzajúci z Hlohovca. Je tu už štvrtý
rok. Aj on podobne ako jeho predchodcovia prišiel k nám
najmä slúžiť lebo si ho Pán vyvolil. Okrem duchovnej
služby už stihol s pomocou veriacich zveľadiť ďalšie
vybavenie nášho kostola. Nainštalované bolo nové
ozvučenie,
vyhrievanie
ľavíc v zimnom období,
kedy je v našom kostole
naozajstná zima. Bola tiež
odstránená
chátrajúca
budova bývalej Cirkevnej
školy v susedstve kostola.
A tak sa nám po rokoch
naskytol
veľmi
pekný
pohľad na náš chrám aj z
vonka. Už niekoľko rokov
prebieha aj rekonštrukcia
kostola sv. Kataríny vo
filiálke Čakajovce.
Viac ako rok prežívame
ťažké obdobie pandémie,
bohoslužby sú obmedzené
niekoľko mesiacov bez
účasti veriacich. Všetci
dúfame, že táto skúška našej
viery, ale aj poslušnosti
dodržiavať opatrenia raz
pominie a budeme môcť
nanovo
prežívať
svoj
duchovný život aj v Božom
dome, ktorý je srdcom a
spoločným domovom celej
našej farnosti.
S vierou je to tak. Niekto povie, že ľahšie by bolo žiť
bez Boha, je náročné až nepohodlné pestovať s Bohom
vzťah, zaťažovať sa modlitbou, kostolom, tradíciou. Lenže
ak máme z toho vzťahu a obety aj ovocie, úžitok, zmysel
života je už na nás, našej slobodnej vôli čomu dáme
prednosť.
Jedna ovca našla v plote dieru a pretlačila sa cez
ňu. Útek ju naplnil šťastím. Dlho blúdila a nakoniec
sa stratila. V tom zbadala vlka. Začala utekať ale vlk ju
dobiehal. Zachránil ju pastier a veľmi citlivo zaviedol
späť k stádu. A hoci ho všetci nabádali dieru v plote
opraviť, on nechcel. Únik, dôsledok slobody, môže byť
pre nás prejavom ilúzie šťastia, zároveň naša slobodná
vôľa je najväčší dar, aký máme.
Mária Balková
členka redakčnej rady
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n Smutný koniec roka 2020 v našej farnosti
S veľkým žiaľom sme prijali správu o smrti nášho vsdp.
dekana Mgr. Petra Blahovca, ktorá prišla ako blesk z jasného
neba. Skutočnosť sa stala neuveriteľná. Navždy nás opustil
dňa 27.12.2020 v 45. roku života a v 20. roku kňazstva. Z
dôvodu pandémie sme sa s ním nemohli rozlúčiť tak, ako
by si to zaslúžil. Rozlúčka sa uskutočnila dňa 2.1.2021 v
Lukáčovciach i v jeho rodnej obci v
Oščadnici, ktoré viedol Mons. Viliam
Judák, len za prítomnosti najbližších a
zástupcov obcí Lukáčovce, Alekšince a
Andač.
Koľko nebeských darov zasial
do našich sŕdc a duší počas jeho
pôsobenia v našej farnosti od roku
2012. Každá svätá omša, vysluhovanie
sviatosti krstu, prvého svätého
prijímania, príprava k sviatosti
birmovania a manželstva, ako i svätá
spoveď, spoločné púte, ktoré sme
pravidelne absolvovali a mnoho
každodenných osobných stretnutí.
To všetko zanechalo v nás spomienky
plné radosti a lásky, z jeho prítomnosti,
z jeho rád a povzbudivých slov. So
smútkom spomíname na všetko, čo

sme spolu s ním prežili.
V živote stretneme mnoho ľudí, no len málo z nich nám
zostane navždy v srdci. Bol veľká osobnosť. Jeho múdrosť,
sčítanosť a dar reči s akými sa nám na svätých omšiach
prihováral, jeho hlas, ktorý znel po celom kostole a kaplnke
bude znieť ešte dlho v našich ušiach a srdciach. Kto, čo i
len raz počul jeho nádhernú kázeň,
myšlienka z nej mu zostala vrytá v
pamäti na celý život. Okamžite si získal
srdcia všetkých. Ani nevie, čo všetko
v srdciach ľudí zanechal, akú stopu.
Stopu na celý život. Domov sme si
odnášali i v tejto ťažkej dobe vieru a
nádej do ďalších dní nášho života.
Ďakujeme mu za všetku námahu,
ktorú vynaložil v službe pre nás
veriacich a nikdy naňho nezabudneme.
V modlitbách budeme na neho myslieť.
Navždy zostane v našich srdciach!
NECH VEČNOSŤ BOŽEJ PRÍTOMNOSTI
JE ODMENOU ZA JEHO ZBOŽNÝ
KŇAŽSKÝ ŽIVOT. NECH ODPOČÍVA V
POKOJI!
Ing. Marta Lopašková
členka redakčnej rady

n Privítanie nového dekana Mgr. Miroslava Haferu
Dovoľte mi, aby som medzi nami privítala v našej farnosti
Lukáčovce a v obci Andač nášho nového pána dekana. Keďže
nám epidemiologická situácia nedovoľuje sa stretávať,
poprosila som pána dekana o krátky rozhovor, aby sme sa
aspoň touto cestou s ním zoznámili.
Mohli by ste sa nám v krátkosti predstaviť?
„Volám sa Miroslav Hafera a pochádzam z Kysúc, narodil
som sa v Čadci. Vyrastal som však v malej dedinke, ktorá
sa volá Čadečka.
Takže život na
dedine
poznám
veľmi
dobre.
Mám dve sestry
a z rodičov žije
už iba mama.
Keď som mal 20
rokov vstúpil som
do
Nitrianskeho
seminára.
Mojej
mame
a
tete
sr. Rozálii DKL
(mamina sestra),
ďakujem
za
vymodlenie tohto
povolania. Po 6-tich
rokoch štúdia som

bol kaplánom v Považskej Bystrici a v Krásne nad Kysucou.
V roku 1999 som bol ustanovený za správcu farnosti v Nitre
na sídlisku Klokočina, kde som strávil 17 rokov. Odtiaľ ma
otec biskup pozval do Nitrianskeho seminára za špirituála. A
teraz prichádzam medzi Vás.“
S akými pocitmi prichádzate do novej farnosti?
„Na prvom mieste je, že stojím pred tajomstvom života a
smrti, kvôli náhlej smrti Vášho pána dekana Blahovca, ktorý
nás v zlatom veku života náhle opustil. Na druhej strane sa
celkom teším, že budem opäť v pastorácii... Hoci sme všetci
limitovaní obmedzeniami, kvôli pandémii a nemôžeme
sa stretávať, verím, že raz opäť budeme môcť navštevovať
Boží chrám a spoločne sa modliť a samozrejme osobne sa
stretnúť...“
Ako trávite voľný čas? (záľuby)
„Rád hrám na gitare, taktiež si pri nej zaspievam... Zo športu
mám obľúbené lyžovanie a bežkovanie. V lete bicykel, alebo
túra... Tento rok tomu veľa nedám, ale bežky sa mi podarilo
absolvovať. Taktiež som „kutil“, pre mňa práca v dielni, či v
záhrade a okolo domu, je pasia.“
Čo by ste odkázali na záver svojím novým farníkom?
„Modlím sa za Vás... hoci sa nemôžeme stretnúť, duchovný
svet nepozná limity, a preto zjednotení v modlitbe si môžeme
byť blízki... Ďakujem za milé privítanie veriacimi na Andači.
Bol som milo potešený. Ďakujem všetkým, ktorí sa o kostolík
na Andači starajú, zvlášť pani kostolníčke. Viem, že je tu
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zámer stavať nový kostol, modlím sa na tento úmysel a
verím, že sa v tomto roku začne. A taktiež prosím o modlitby.“
S požehnaním Miroslav Hafera, správca farnosti

Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a dúfam, že situácia
sa čoskoro zlepší, kostoly sa otvoria a my sa opäť budeme
môcť spolu stretávať..
Ing. Marta Lopašková
členka redakčnej rady

n Kolednícka akcia Dobrá novina 2021
Pre známe okolnosti pandémie sa tento ročník koledníckej
akcie nemohol uskutočniť v podobe na akú sme boli zvyknutí
v minulých rokoch. Štedré dlane a srdcia obyvateľov Slovenska
predsa dokázali, že im na chudobných v Afrike záleží a na
základe individuálnych darov a pokladničiek sprístupnených

v chrámoch, bolo do dnešných dní vyzbieraných 560 tisíc eur.
Naša farnosť prispela 230 eurami. Ďakujeme.
Mária Balková
členka redakčnej rady

n Život detí v materskej škole od jesene do jari
V tomto školskom roku je veľa zmien, najmä v oblastiach
bezpečno-hygienických a organizácii prevádzky materskej
školy. Pre zamestnancov a deti sa stalo prirodzené nosenie
rúšok. Stravovanie, vychádzky, interné projekty sme
zabezpečili tak, aby sa triedy nestretávali a nezlučovali.
V súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu
a športu sa nerealizovali krúžky, iba online tanečné
tréningy v triede cez interaktívnu tabuľu. Každý mesiac
sa venujeme jednej téme, ktorú máme rozpracovanú
v týždňových podtémach. Vo všetkých vzdelávacích
oblastiach plníme ciele, ktoré vychádzajú z výkonových
štandardov prispôsobených vekovým a individuálnym
osobitostiam skupiny.
V septembri sme sa naučili postup
pri umývaní rúk, vytiahnuť a odtrhnúť
si papierovú utierku na ruky, predstaviť
sa menom a priezviskom, poznať
mená pani učiteliek, kamarátov, aby
sa lepšie spoznali s tými, ktorí sa o
nich v materskej škole starajú. Deti
sa orientovali v budove, na školskom
dvore a blízkom okolí materskej
školy. Podľa obrázkov spoznávali
centrá a činnosti, ktoré sa v nich
dajú uskutočňovať. Spoločne sme si
navrhli pravidlá triedy a snažíme sa ich
dodržiavať. Deti sa hrali na bádateľov
a pod mikroskopom pozorovali rôzne
druhy materiálov, diskutovali o ich
vlastnostiach a povrchoch. Október
bol zameraný na spoznávanie jesennej prírody a rodinné
vzťahy. Experimentovali sme s farbami, prírodným aj
odpadovým materiálom a niektoré deti prvýkrát držali v
ruke nožnice.
Výsledky snaženia detí si mohli rodičia každý týždeň
všimnúť na nástenke, ktorá sa pravidelne zapĺňala ich
výtvormi či pracovnými listami. Peknou jesennou akciou
bola Šarkaniáda, ktorá sa uskutočnila 20. októbra na
najbližšom kopci za dedinou. Využili sme silu vetra a deti
si užili radosť z lietajúcich šarkanov. Aj keď tým najmenším

sa nie vždy podarilo, aby ich šarkan vzlietol, aj malá snaha
a radosť z pohybu na čerstvom vzduchu sa cení.
Už tradične koncom októbra sa v našej materskej škôlke
koná „Tekvičková slávnosť“. Tentokrát táto akcia pripadla na
26. október. Počas celého týždňa deti prinášali vyzdobené
tekvičky, ktoré im s láskou pomáhali vytvárať rodičia,
starí rodičia, či súrodenci. O zábavu, tanec, súťaže sa
postarala „Baba Jaga“, ktorá na slávnosť priletela na metle
a roztancovala všetky deti. Na záver odmenila všetky deti
medailou a sladkosťou. Vyzdobené tekvice a tekvičky sa
po ukončení slávnosti stali súčasťou výzdoby exteriéru
našej peknej skalky pred vstupom do MŠ.

V priebehu celého pobytu v materskej škole sa deti
počas celého roka oboznamujú v rámci jednotlivých
výchovno-vzdelávacích zložiek s pravidlami cestnej
premávky, dopravnými značkami a dopravným
prostriedkami. Upevňujú si priestorovú orientáciu. V
jednotlivých aktivitách si osvojujú správne správanie
chodca na vozovke, bezpečné správanie v blízkosti
cestnej komunikácie. Oboznamujú sa s prácou polície
a s podstatou integrovaného záchranného systému. Pri
oboznamovaní s novými poznatkami v značnej miere
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využívame rôzne hry, hravé činnosti
a aktivity. Deti majú obľúbené
dopravné DVD, domino, pexeso a
piesne - básne o doprave. Praktickú
zručnosť si deti precvičili v mesiaci
november
na
hádzanárskom
ihrisku na kolobežkách, bicykloch a
odrážadlách.
Mikuláš si našiel čas a zavítal
7. decembra aj k nám na školský
dvor, kde ho už naše deti túžobne
očakávali. Mal aj pomocníka živého
poníka, anjelika a čerta. Čert si brúsil zuby na všetky zlé
deti. Vyšiel však naprázdno, pretože u nás máme samé
dobré
deti
a tie trošku
neposedné
sľúbili, že sa
polepšia,
a
preto Mikuláš
č e r t o v i
nedovolil vziať
žiadne
dieťa
do
horúceho
pekla.
Práve
naopak,
za
peknú básničku, pesničku a tanec odovzdal všetkým
deťom sladké odmeny.
Naša MŠ zabezpečovala prevádzku do 23.12.2020.
Vianočné prázdniny sa skončili, ale z dôvodu zhoršenej
pandemickej situácie zostali brány MŠ zatvorené.
Prevádzka sa čiastočne obnovila 8.2.2O21 pre rodičov
detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým
povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie
z domu formou home office. Pre deti, ktoré nemohli
navštevovať škôlku prezenčne prebiehala online výuka
- zasielanie úloh a pracovných listov, ktoré mohli deti

za pomoci rodičov plniť. V zmysle
odporúčania RUVZ Nitra, po dohode
so zriaďovateľom bola prevádzka
MŠ od 1.3.2021 obnovená pre všetky
deti bez výnimky. Naša radosť však
netrvala dlho, lebo od 3.3.2021 už boli
pandemické nastavenia sprísnené a
deti museli zostať doma. Prevádzka
pre všetky deti bez výnimky sa
obnovila až 15. marca 2021. Tieto
náhle zmeny a rozhodnutia Krízového
štábu meniace sa v strede týždňa neprispievajú dobrej
psychickej pohode detí, rodičov ani zamestnancov.
Pandémia zastavila rozvoj celej generácií detí, zhoršil sa
prístup k vzdelaniu, socializácii aj zdraviu detí. Je dôležité,
aby sa čo najskôr deti stali stredobodom úsilia o „zotavenie“
z pandémie. Dúfame, že už čoskoro príde čas a budeme sa
môcť prezentovať rodičom aj širšej verejnosti naplánovanými
aktivitami.
Na
záver
sa
chceme
poďakovať nášmu
zriaďovateľovi OÚ
Zbehy a starostovi
obce Ing. Adamovi
Žákovičovi, ktorý
nám
pomohol
zabezpečiť
dezinfekciu,
ochranné pomôcky a filtračné čističky vzduchu do každej
triedy a prispel sponzorstvom hračiek do malej triedy.
Chceme sa poďakovať všetkým rodičom, ktorí nám prispeli
2% z dane, a tým nám pomáhajú skvalitniť výchovnovzdelávací proces v materskej škole.
Silvia Miškolciová
MŠ Zbehy

n Základná škola Zbehy
V dnešnej zvláštnej dobe poznačenej pandémiou sa viedol školu pán riaditeľ Augustín Kasana a jeho zástupca
mnohí z nás vracajú v spomienkach do časov pekných a pán Michal Herc. Pedagogický kolektív tvorili: pani učiteľky
Dillhoffová,
Štefanková,
príjemných. Preto mi na úvod
Kunová,
Jakubíčková,
dovoľte trochu sa vrátiť v čase a
Haviarová, Zigová, Pócsová,
pripomenúť si život našej školy,
M.
Gašparovičová,
A.
keď ešte plynul pokojne a bez
Gašparovičová, Birkušová,
obmedzení. Tí skôr narodení
Varchulíková, Marečková,
sa možno vrátia do doby, keď
Tamaškovičová,
Billich,
sedeli v školských laviciach
Larischová,
Černohorská,
a možno v nasledujúcich
Mareček,
Prostináková,
riadkoch nájdu meno svojho
Náhlovská,
Kočiová,
obľúbeného učiteľa.
Kusý, Klačmanová a pani
Budova našej dnešnej školy
Ružičková
(družina).
V
sa začala stavať v rokoch
školskom roku 1970/1971
1962-1963. Slávnostne bola
prišli z Dražoviec pán Slávik
otvorená 30. novembra 1963.
Stavba novej školy
a pani Sláviková. V školskom
V školskom roku 1968/1969
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roku 1975/1976 sa novými členmi učiteľského kolektívu
stali pani Kulichová a Homolová (Martišková). V školskej
družine pracovala pani Senická (Šóošová) a Gahérová.
V školskom roku 1990/1991 pán riaditeľ Kasana dovŕšil
dôchodkový vek.

Slávnostné otvorenie novej školy
Na jeho miesto bola zvolená a 1. marca 1991 menovaná
pani Ružena Špaňová, ktorá učila na našej škole od roku
1977/1978. Jej zástupkyňou bola pani Mária Larischová.
V ďalších školských rokoch pracovali pod vedením pani
riaditeľky Špaňovej a pani zástupkyne Stierankovej aj
títo učitelia: Hlubina, Ďuga, M. Filová, Tóthová, Danková,
Hurtová, Košláb, Chudík, Schovancová, Rákociová,
Kálmánová, Pajtášová, Pavlovičová, Oravcová, Lacová,
M. Dovičovičová, D. Dovičovičová (špeciálny pedagóg),
Perinová, Okenková a Valková.
Po odchode pani riaditeľky Špaňovej do dôchodku
funkciu riaditeľky školy prevzala pani Zdenka Stieranková,
zástupkyňou školy sa stala Danka Šaturová.
Dúfam, že aspoň takýmto spôsobom ste si spomenuli na
časy strávené v našej základnej škole, na pekné situácie,
ktoré ste tu prežili. Život plynie ďalej a ďalší školský
rok sa nám pomaličky blíži ku koncu. Pre nás všetkých
bol výnimočný, nakoľko bol poznačený pandémiou
koronavírusu COVID – 19. Keď sme v septembri nastupovali
do školy s rúškami na tvárach, netušili sme, aká zložitá
situácia nás čaká. Tešili sme sa z každého jedného dňa
prežitého so spolužiakmi, pani učiteľkami, pánom
učiteľom, kolegami. V polovici októbra pandémia udrela
v plnej sile a školu nám zatvorila. Karanténa nám všetkým
poznačila nielen spôsob života, ale i možnosti plnenia
si svojich pracovných povinností. Opäť sme nastúpili na
cestu dištančného vzdelávania, spustila sa elektronická
komunikácia so žiakmi, rodičmi. Online sa konali porady
a zasadnutia predmetových komisií. Počas novembra sa
za prísnych hygienických opatrení vrátili do lavíc aspoň
žiaci prvého stupňa. Ani tento návrat nebol jednoduchý,
nakoľko sa nám jednotlivé triedy dostávali striedavo do
karantény a opäť prišlo online vyučovanie. Žiaci druhého
stupňa sa žiaľ od konca októbra do školy ešte nedostali.
Neustále sa vzdelávajú dištančne. Sme ale veľmi radi, že aj
napriek niektorým komplikáciám, ako je napríklad slabšie

pripojenie na internet, viac detí vzdelávaných doma, túto
situáciu zvládame. Vážime si snahu rodičov prispôsobiť
čo najlepšie našim požiadavkám a nastaviť režim rodiny,
aby si žiaci mohli plniť svoje povinnosti. Veľká vďaka patrí
všetkým pedagógom, rodičom a žiakom, ktorí to nevzdali a
neustále vyvíjajú snahu aj napriek tejto ťažkej situácii.
Prvým pekným svetielkom niečoho pozitívneho bola
podpora ochrany detí pred násilím tak, že sa naša škola
zapojila do jednoduchej aktivity s názvom „Bubnujeme za
šťastný život pre všetky deti“. Bubnovačka sa uskutočnila
ako podporná aktivita k celoslovenskej Bubnovačke.
Ďalším pekným príkladom práce našej školy je zapájanie
sa žiakov do súťaží.
Žiaci prvého stupňa sa zapojili do súťaže Všetkovedko.
Do 12. ročníka tejto súťaže sa zapojilo na Slovensku 18 393
detí. V našej škole si vedomosti overilo 13 žiakov 1. stupňa.
Z 2. triedy titul Všetkovedko získali: Soňa Rácová - 25.
miesto, Tomáš Laluch - 27. miesto a Eliška Štefáková - 29.
miesto. Titul Všetkovedko učeň získala Martina Plechová,
Laura Habalová a Vanessa Vargová. Zo 4. triedy získal
titul Všetkovedko a Všetkovedko školy Tomáš Mendel 13. miesto. Titul Všetkovedko získali: Peter Kečkéš - 23.
miesto, Nela Štefáková - 35. miesto, Nela Némethová - 41.
miesto. Titul Všetkovedko učeň získali: Martin Kohút, Zara
Miskolciová, Tadeáš Dovičovič.
Žiaci druhého stupňa sa zapojili do 13. ročníka Dejepisnej
olympiády. V okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo online
dňa 11. 2. 2021, reprezentovali našu školu žiačky 8. ročníka.
Viktória Miková sa stala úspešnou riešiteľkou kategórie D,
získala 10. miesto, Dominika Šinská sa stala tiež úspešnou
riešiteľkou kategórie D, získala 20. miesto.
V školskom kole Pytagoriády bolo úspešných 12 žiakov:
Tomáš Mego (3. roč.), Peter Kečkéš (4. roč.), Tomáš Mendel
(4. roč.), Nela Štefáková (4. roč.), Zara Miskolciová (4. roč.),
Šimon Olvecký (5. roč.), Alexandra Sýkorová (5. roč.),
Paulína Janečková (5. roč.), Max Žákovič (7. roč.), Miriama
Gondeková (7. roč.), Matias Gondek (7. roč.), Viktória Miková
(8. roč.). Najlepší nás budú reprezentovať v okresnom kole
Pytagoriády v mesiaci apríl.
Veľa aktivít žiaľ zostalo na bode mrazu z dôvodu, že sme
sa do školských lavíc a za katedry tento školský rok poriadne
nedostali a mnoho súťaží bolo zrušených. Dôležité je, aby
sme to všetko v zdraví prežili a veríme, že v budúcom roku
bude dosť príležitostí sa ku všetkému vrátiť. Myslíme, že
tento rok sme si všetci uvedomili význam školy a dôležitosť
učiteľa vo vzdelávaní žiaka.
Chceme sa poďakovať všetkým pedagogickým
zamestnancom za vynaložené úsilie odviesť kvalitné
vyučovanie v škole, ale aj mimo nej, za pomoc, ktorú poskytli
žiakom a ich rodičom. Želám našim žiakom, rodičom a
zamestnancom školy veľa nových síl, odhodlania pre
plnenie si svojich povinností, veľa trpezlivosti, tolerancie a
vzájomného pochopenia.
PaedDr. Iveta Kunová
Mgr. Jiří Kuna
ZŠ Zbehy
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n Veľká noc kresbami prváčikov
Aj keď sú už veľkonočné sviatky za nami, nedá nám pripomenúť si ich peknými kresbami našich najmenších žiakov.
Ďakujeme milí prváčikovia.

Alžbeta Kečkéšová

Chiara Slošiar

Hanka Ďurčeková

Karolína Kohútová

Nela Antošová

Nelly-Sofia Šimová

n Apríl - mesiac lesov
Mesiac apríl sa pýši prívlastkom„Mesiac lesov“ a počas apríla si ho pripomíname už od roku 1952. Lesy sú pre nás všetkých
veľmi dôležité pretože pre nás prostredníctvom fotosyntézy vyrábajú kyslík, ktorý my všetci dýchame a zároveň zo vzduchu
viažu škodlivý oxid uhličitý. Práve ten je aktuálne vo svete veľmi diskutovanou témou, pretože skoro všetky krajiny sveta sa
zaviazali znížiť produkciu oxidu uhličitého v atmosfére aby sa naša Zem už neotepľovala. Veľmi nás teší, že už menší žiaci
vnímajú dôležitosť našich lesov a pri tejto príležitosti nám zaslali žiaci druhého ročníka tieto krásne kresby. Ďakujeme.

Adam Filo

Laura Habalová

Max Kuczera

Peter Poláček

Tomáš Laluch

Vivien Ďurišová
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n Marec - mesiac knihy
Škola sa zapojila do projektu „Čítame radi“, kde sme získali 800,- eur na nákup kníh. Žiaci 1.- 4. ročníka si čítali knižky počas
vyučovania a kreslili ku nim obrázky.
Tretiaci s pani učiteľkou Luciou Mikušovou čítali knihu Pán Smraďoch od Davida Walliamsa. Svojimi kresbami o tejto
knižke chceli potešiť i Vás, milí čitatelia našich novín.

Sebastian Žákovič

Sofia Žákovičová

Tomáš Mego

n Deň matiek
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám na celom svete. Tento rok si Deň matiek pripomíname
v nedeľu 9. mája. Naši štvrtáci a piataci si pri tejto príležitosti pripravili milé básničky, ktoré nám zaslali do našich
novín. V mene všetkých mamičiek im ďakujeme.
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Moja mamka
Moja mamka to je láska,
každé ráno ma poláska.
S úsmevom ma zobudí,
pekný deň mi nabudí.
Od rána až do večera
s láskou sa stará o mňa.
Raňajky mi pripraví,
a hneď fičí, už aj obed varí.
Celý deň len pracuje,
pre mňa všetko pekné buduje.
Moja mamka milá, krásna, obetavá,
s láskou sa doma o nás všetkých stará.
Aneta Balková
5. ročník
Mamička

n Žiaci druhého stupňa k téme„Marec – mesiac knihy“ a„Veľká noc“ si dali námahu

Moja zlatá mamička
ako ranná rosička.
Očká má ako gombičky
to sú znaky mojej mamičky.
Vlásky hnedé ako gaštany
kto by nechcel bozk od mamy?
Srdiečko má sladké ako med,
vystískal by som ju hneď.
Je to moja mamička,
čo žiari ako hviezdička.
Kristián Kravarik
5. ročník

a sami vytvorili peknú básničku či príbeh. Veď posúďte. Ďakujeme.
Veľká noc
Keď pominú posledné mrazy,
slniečku sa začne dariť,
budiť všetko živé okolo nás,
vtedy vieme, že sa blíži veľkonočný čas.

Veľká noc
Už je ráno, už je čas,
Veľká noc už je tu zas.
Nachystáme šibáky,
vyletíme jak vtáky,
šibať dievky rad-radom,
prejsť dedinou každý dom.

Na Veľkú noc podľa starých zvykov
chlapci dievčatá oblievajú vodou.
Namaľujem vajíčka,
lebo bude šibačka.
K tomu mamka napečie
aj nejaké koláče.

Vyšibať si vajíčko,
vodou kropiť máličko.
Voňavkou ich navoňať
a šibákom vyšibať.

Simona Šunderlíková
5. ročník

Veľká noc
Veľká noc sa zase blíži,
dievčatá sa schovávajú doma v skrýši.
Aj keď táto situácia nás doma marí,
či ste veľkí, a či malí, dúfam, že ste hlavne zdraví.
Moja sestrička sa pýta: „Čo sa to tu deje?“
a z mojej pištoľky sa voda na ňu leje.
Najskôr bola smutná, že čo sa to stalo,
prečo sa tá voda leje, no teraz sa na mňa iba smeje.
Zdravie a šťastie vinšovať Vám chcem,
aby ste mali krásny tento veľkonočný deň.
Matúš Vyhlídal
7. ročník

Dievčence sa krútia
pod šibákom z prútia,
ujúkajú – výskajú,
vajíčkom nás vyplácajú.
Krásny sviatok Veľká noc,
koláčov aj šunky moc.
Preplnené stoly vaše,
naplnené plné čaše.
Vyšibaný, najedený,
z celého dňa unavený.
Za hrsť mincí vo vačku
a vajíčok trošičku.
Zakončíme tento sviatok
a v pamäti ostane
nádherný zážitok.
Max Žákovič
7. ročník
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Marec

Marec – mesiac kníh

Juj, povzdychol si doma chlapec,
opäť je tu zas ten marec.
Po dlhej zime, očakávaný a jasný,
je tu marec, mesiac jarný a krásny.
Avšak, tento rok bol od začiatku zvláštny,
učíme sa doma, sme sami a takí prázdni.
Slniečko už na nás síce spoza okna svieti,
no my sme stále online pripojení k sieti.
Cítim sa z toho ako v jednom kole,
raz som hore, no opäť klesám dole.
Chýbajú mi kamaráti, spolužiaci,
pani učiteľky, vlastne všetci.
Je to akoby som bol chorý,
nie týždeň, ani mesiac, ale celé roky.
Mám aj okamihy, kedy sa teším,
že je tu jarný mesiac marec,
ale hlavne dúfam, že takto o rok už bude srandy kopec.
Nebude nás však o rok trápiť samota?
Nie, už nie, my budeme predsa veselí, zdraví a hlavne plní života.
Zatiaľ je to pre mňa iba marec – mesiac kníh,
pretože som doma sám ako taký mních.
Teším sa však, že to nepotrvá dlho a my budeme pekne spolu
a dáme zbohom tohtoročnému smútku a bôľu.

Kniha je môj kamarát,
čítanie mám veľmi rád.
Marec - mesiac knihy je,
čítať ich je nadšenie.
Veľa slov a veľa strán,
hneď už veľkú radosť mám.
Po riadkoch mi bežia oči,
na nový riadok hneď skočím.
Čítam to, čo sa mi páči,
čítam koľko sa mi ráči.
Kniha ťa aj naučí,
v horších chvíľach poteší.
Knihy čítať, to je vec,
hneď som z toho šťastlivec.
Triler, komix a či dráma,
čítam si ich hneď od rána.
Rúfus a aj Karika,
napätie aj panika.
Hobiti a krídla víl,
knihy teda majú štýl!

Matúš Vyhlídal
7. ročník

Veľká Noc - už sa veľmi teším ako vyšibem moju mamu, babku a
tetu. V hlave si už potajomky chystám plán, ako to spravím, no nič mi
nenapadá. Idem sa teda spýtať môjho dedka ako sa šibalo zamlada.
Dedko bol veľmi šťastný, že som s týmto prišiel práve za ním.
Povedal mi, že za jeho mladosti kúpali dievčence v rieke, poriadne
ich vyšibali, vypili si a dostali veľkonočné vajíčka. Nemyslím si, že
by to bolo možné spraviť s mojou mamou a na tom sme sa zhodli
obaja, a zasmiali sme sa.
Na ďalší deň ma dedko zobudil skoro ráno, že má dokonalý plán.
Zišli sme dolu do garáže, kde dedko chystal jeden veľký korbáč a
povedal, že najlepším spôsobom ako to spraviť bude, keď budem
mať veľký korbáč a poriadne ich vyšibem…. Predsa sa už v tejto
dobe asi dievčence nekúpu v riekach. Keď dedko doplietol korbáč,
tak sme mohli vyraziť. Najskôr sme išli za mojou maminou a
poriadne som ju vyšibal a symbolicky oblial vodou. Dostal som od
nej kinder vajíčka a pochválila mi korbáč.
Ďalšia na rade bola moja babka, ktorú som tiež poriadne vyšibal
a oblial vodou, od nej som dostal peniaze a čokoládky. Posledná na
rade bola moja teta, na tú sa teším vždy najviac, lebo mi zakaždým
upečie parádne medovníčky. Akonáhle sme dorazili, už z dvora
som cítil tú nádhernú vôňu čerstvo upečených medovníčkov,
zostávalo si ich len zaslúžiť. Vytiahol som korbáč a povedal šiby ryby
mastné ryby, kus koláča od korbáča a samozrejme oblial vodou, a
medovníčky boli moje. Boli fakt výborné.
Adam Šavrtka
9. ročník

Krištof Kováčik
9. ročník
Veľkonočná šibačka
Opäť je tu Veľká noc,
každý rok sa teším moc,
že vyšibem dievčence,
zmoknuté jak kurence.
Lebo nie len korbáč nesiem,
litrov vody aspoň sedem,
nech sú zdravé celý rok,
nie len v tento pondelok.
Vždy dostanem výslužku,
dám si ju do batôžku,
poberiem sa ja od stola,
bo dievčat je ešte veľa.
Koncom dňa mám nohy ťažké,
ktovie čo bolo v tej fľaške?
Slnko zašlo za tú horu,
po šibačke ani páru.
No ja smútiť nebudem,
o rok ich zas vyšibem!
Marek Podhradský
9. ročník
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n Spomienky na Fínsko
Naša škola je zapojená do projektu Erasmus+ s názvom
I do, I know, I understand, It´s me. Podľa nás je to veľmi
dobrý projekt, pretože sa prostredníctvom neho môžeme
kontaktovať nielen online, ale kým to bolo možné, aj naozaj
so žiakmi v našom veku z rôznych krajín a sme radi, že na
našej škole máme takýto krúžok, kam sa môžu zapojiť žiaci
4. až 7. ročníka. Našimi partnermi v projekte sú Peipon
koulu vo Fínsku, Puurmani Manor School v Estónsku a
Adonyi Szent István Általános Iskola és AMI v Maďarsku.
Ešte v roku 2019 začiatkom novembra sme sa spolu s pani
učiteľkou Krajčírovou a Mikušovou zúčastnili návštevy
školy vo Fínsku v meste Porvoo. Bola to pre nás veľká výzva,
pretože sme tam išli aj prezentovať našu školu. Stretli sme
sa tam spolu aj so žiakmi z Maďarska a Estónska. Pripravili
si pre nás pestrý program a každý deň sme niečo robili. Ale
poďme pekne po poriadku.
Do Fínska sme prileteli podvečer a neskôr sme sa išli najesť
do indickej reštaurácie. Potom sme sa presunuli do knižnice
Oodi v Helsinkách, ktorá mala veľa zaujímavých miestností
s rôznym využitím. Prekvapilo nás, že sa tam rôzni ľudia
stretávali a trávili spolu čas nielen pri knihách. Druhý deň
sme strávili v škole, kde nás žiaci milo uvítali a vyrobili nám
menovky s našim menom. Tak sme sa rýchlejšie spoznali.
Žiaci mladších ročníkov nám predviedli, čo sa naučili, bolo
to od nich veľmi milé. Prekvapením pre nás bolo, že tam
všetci chodili bosí - v ponožkách, tak sme sa prispôsobili i
my. A tiež tam bolo veľa detí rôznych národností. To bolo
tiež pre nás také iné. Boli sme na návšteve školskej knižnice,
kde nás veľmi príjemne prekvapilo, že aj staršia generácia
ľudí vedela veľmi dobre a plynule po anglicky. V knižnici sa
taktiež nachádzal klub pre deti, kde sa mohli stretávať po
škole.
Tretí deň sme sa spoločne išli prejsť s deťmi z Estónska,
Maďarska a Fínska po mestečku a objavili sme krásu
mestečka Porvoo. Ukázali nám ich tradičné domy, ktoré
boli rôznofarebne natreté. Tento zvyk pochádza vraj z
minulosti, kedy si ľudia natierali domy podľa takej farby
ako boli majetní. Videli sme rieku Poorvon, ktorá sa vlieva
do Fínskeho zálivu. Cestou späť na náš hotel sme videli po
prvýkrát v živote nádhernú polárnu žiaru a bol to pre nás
ozaj veľký zážitok. Nasledujúci deň sme navštívili školskú

Práca na krúžku Erasmus+ u nás v škole

dielňu, kde sme vyrobili búdky z dreva pre vtáčikov a
zavesili sme ich v lese za školou, kde sme potom mali
súťaže v rôznych aktivitách a zmiešaných skupinách ako
napríklad preťahovanie sa lanom, poznávanie tradičných
zvierat a rastlín Fínska. Taktiež sme boli na koncerte, kde
sme spoznali netradičný hudobný nástroj - kandela. Ďalší
deň sme v škole pracovali v zmiešaných skupinkách na
rozprávkach, ktorých dej sme si vymysleli sami a nachádzali
sa v nich naše obľúbené hračky. Tieto aktivity boli veľmi
dobré, pretože pomocou nich sme sa navzájom lepšie
spoznali a zlepšovali sme si svoje jazykové schopnosti.
Posledný deň sme navštívili Runeberg museum - dom
slávneho učiteľa a poéta. V tomto dome sme prvýkrát
naživo videli zuby veľryby. Taktiež sme mali možnosť
ochutnať tradičný koláč Runerbergovej manželky. Skúsili
sme si tam tradičné tkanie kobercov. Popoludní sme išli na
kopec nad mestom, kde sme mali výhľad na celé mesto a
okolie.
Nedávno dávali v správach, že podľa nejakých prieskumov
sú ľudia vo Fínsku najspokojnejší z Európy. Asi na tom niečo
bude pravdy. Fínsko sa nám veľmi páčilo. Je to prekrásna
krajina s veľmi priateľskými a milými ľuďmi. Rozhodne sme
si zlepšili angličtinu. Je to úplne iná krajina ako Slovensko.
Majú tam iný typ výučby na školách, inú kultúru. Získali
sme veľa nových kamarátov a máme kopec zážitkov.
Po návrate z Fínska sme naďalej pokračovali v rôznych
hrách a aktivitách na krúžku Erasmus+, ktorý vedie pani
učiteľka Krajčírová. Na krúžku a na hodinách angličtiny sme
robili aktivity ako napríklad „Who am I?“, teda kto vlastne
som. Tiež sme prekladali brožúru o Poorvo z angličtiny do
slovenčiny a mladšie ročníky vyfarbovali obrázky mesta
Poorvo. Prezentovali sme návštevu Fínska aj u nás v škole
ostatným žiakom. Počas obdobia online vyučovania sme
sa spojili online s kamarátmi a učiteľmi ostatných krajín a
hrali sme hru KAHOOT. Spolu sa zahralo 24 detí zo 4 krajín
Európy. Túto hru vyhral náš žiak Viktor Chmeliar.
Je nám strašne ľúto, že kvôli pandémii COVID 19
nemohol projekt Erasmus+ pokračovať, a že naši spolužiaci
nemohli vycestovať do ostatných krajín tak, ako to bolo
naplánované. A tiež všetci, s ktorými sme sa vo Fínsku
stretli, mali prísť na návštevu k nám, do našej školy. Veľmi
sme sa na to tešili
a
pripravovali
im
program, ale všetko
sa zmenilo. Dúfame,
že keď sa pandémia
skončí
môžeme
naďalej
pokračovať
v tomto perfektnom
projekte.

Tvorba loga Erasmus+ u nás v škole

Alica Fuskova,
Miriama Gondeková,
ZŠ Zbehy, 7. ročník
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Privítanie vo Fínsku

V knižnici

Vyrábame spoločne vtáčie búdky

Pred školou v Porvoo

Tradičná štvrť v meste Porvoo

Polárna žiara

n „Všetko je to o pomoci ľuďom!“
Pani Bernardína Solčanská, naša spoluobčianka, je
dlhoročnou predsedníčkou Miestneho spolku Červeného
kríža. Pomoc druhým, darovanie krvi, organizovanie
zbierok, odberov krvi, zájazdov, posedení... to všetko
zahŕňa jej dobrovoľná práca v tejto organizácii, ktorej
členkou je už 65 rokov.
Tu sú jej spomienky na to, ako to bolo voľakedy:
„Chcete, aby som Vám porozprávala moje spomienky
z minulosti?“
To by sa dala napísať kniha, nielen pár riadkov do
novín. Členkou Červeného kríža som od roku 1956, ešte
ako žiačka základnej školy. Keď som prišla do Zbehov v

roku 1964, v tom čase viedol ČK pán Mihálik. Výbor sa
skladal z 13 členov. Z týchto ešte žijú Slávko Mikula,
Ivan Habiňák st., Vlado Karas, Anka Berecová a ja. Pani
Berecová je vo výbore miestneho spolku ČK také dlhé
obdobie, ako ja. Spolu to ťaháme 57 rokov.
Krv som prvýkrát darovala v roku 1976. Mám všetky 3
plakety Jána Janského. Krv som darovala 33 krát. Vtedy
sa odbery robili v Nitre. Ráno prišiel autobus a ten nás
odviezol na transfúznu stanicu a priviezol nás naspäť.
Obed nám pripravili v „Starom hostinci“ a tam sme sa
do večera zabávali pri hudbe a speve. Boli to veľmi milé
akcie.
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Po p. Mihálikovi prebrala predsedníctvo v miestnom
spolku ČK Violka Miškolciová. Snažili sme sa, aby to
fungovalo. Ale neboli peniaze, tak to išlo veľmi ťažko.
Dohodli sme sa, že požiadame o zrušenie ČK v Zbehoch.
Na výročnú schôdzu prišla pani riaditeľka ČK v Nitre
Barborka Beňďáková a tá ma nahovorila, aby som to
vzala, že to nie je len také jednoduché zrušiť miestny
spolok ČK v obci. Takže od roku 1990 som predsedníčkou.
V roku 1996 pracoval výbor v zložení: Slavomír Mikula,
Ivan Habiňák st., Vladimír Karas, Anna Berecová, K.
Magátová, Mária Žákovičová, Viola Miškolciová, Mária
Jančiová, Gabriela Žákovičová, Marta Košťálová a ja.
Aj teraz mám spoľahlivý a obetavý výbor. Zatiaľ sa
nám darí. V súčasnosti máme výhodu, že na činnosť
dostávame financie od obecného úradu, ale za starých
čias sme si zarábali na činnosť sami. Robili sme zábavy,
plesy, zbierali šípky, odovzdávali makovice, čiernu bazu
.... to všetko pre to, aby sme zarobili peniaze.
Zbierali sme peniaze aj pre obyvateľov obce, ktorí
potrebovali finančnú pomoc. Napríklad pre p. Vanekovú
sme na operáciu pečene vyzbierali 30 000,- SK. Pri
tragickom požiari rodinného domu sme pre p. Vargovú
požiadali ČK v Nitre, či by nám nemohli pomôcť a bola jej
poskytnutá pomoc vo výške 700,- eur. Nie je to veľa, ale
pri situácii, keď človek nemá absolútne nič, je to veľká
pomoc. Ale vtedy pomohli aj iní. Hela Vargová bola veľmi
vďačná, že dostala pomoc aj od ČK. Aj členky výboru
vtedy finančne prispeli, robili sme pre ňu zbierku. To sú
také veci, že človek ozaj musí mať k tomu vzťah, musí sa
vedieť obetovať pre druhých. Keď máte radi ľudí, nie je
Vám zaťažko niečo pre nich robiť!
Okrem pravidelných odberov krvi sme robili zájazdy
pre členov ČK. Tieto výlety sme nazvali „Po stopách SNP“.
A popri tom sme navštívili aj pútnické miesta. Naše staré
členky boli veľmi rady, že môžu s nami cestovať. Raz sme
sa vybrali na Duklu. Predtým sme sa zastavili na Starých
Horách. Keď babky na Dukle videli tie hroby, vytiahli
ružence a začali sa modliť. To bol taký trapas. Boli tam
ďalšie štyri autobusy a tí ľudia si ich začali fotiť. Vtedy
nám všetko jedno nebolo. (smiech)
V týchto časoch bolo najhoršie, keď neboli peniaze.
Chodili sme po sponzoroch prosiť o pomoc. Niekto nám
dal príspevok, niekto nie, niekto to okomentoval... to ma
najviac mrzelo.
„A ako by som zhodnotila moje dlhoročné pôsobenie
v ČK? Aké benefity mi to prinieslo?“
Je to obeta len pre druhých a človek sa musí veľakrát
zaprieť a snažiť sa, lebo ináč to nejde.
Každý má svoju rodinu a každý má starosti. Zoberme si
– dnes sa každý vyhovára na to, že koľko má roboty, koľko
má starostí. Ja som mala štyri deti a pri veľkej rodine som
si našla čas aj na pomoc druhým. Všetko možné bolo
treba pozháňať, pobehať, zháňať sponzorov, na obedy a
organizáciu odberov.
Chodili sme krv darovať aj do Bratislavy, aj tam sme
vypomáhali transfúznej stanici, aj pre synčeka našej

členky – malého Filipka. Robili sa zbierky na podporu
pre ľudí v hmotnej núdzi, pomáhali sme ľuďom s ťažkými
zdravotnými komplikáciami, robili sme návštevy u nich
doma... veľakrát to bolo ťažké.
Táto práca sa dá robiť iba vtedy, ak má človek okolo
seba dobrých ľudí, rovnako zanietených. Keď má človek
dobrý výbor, dá sa na členky spoľahnúť, súhlasia so
všetkým, keď sa pripravuje nejaká akcia, tak sa dá veľa
urobiť pre druhých! Ale keď by mal byť človek sám, tak
to sa nedá.
V roku 1993 som získala ocenenie od p. Emílie
Kováčovej – manželky prezidenta, ďalej som v roku
2012 získala významné ocenenie za dlhodobú humánnu
činnosť v ČK od p. prezidenta Ivana Gašparoviča. Ale
tieto ocenenia nie sú len moje. To je ocenenie pre celú
organizáciu! Keby som nemala také členky vo výbore, tak
žiadne ocenenie by mi nebolo udelené. Spolupracovali
sme s ČK v Nitre, aj s okresným výborom, aj v Kauflande
sme uskutočňovali zbierky potravín, to sú všetko naše
spoločné zásluhy! To nie je len moje ocenenie!
Voľakedy som chodila do starobinca v Nitre na Čermáni
navštíviť starých ľudí, v roku 1974-75. Z miestneho
úradu som dostala podklady, koľko našich občanov tam
žije a išla som za nimi na návštevu. Napiekla som koláče,
nabrala zaváraniny a išla som ich pozrieť... Tak ma čakali
ako dobrého anjela. Už ma vykúkali, keď im sestrička
povedala, že prídem. To bolo tak.... Z roboty som chodila
do detského domova z ČK a v rámci nášho miestneho
spolku som chodievala do starobinca.
„Čo všetko robíme v súčasnosti?“
Odbery krvi, posedenie darcov, výročné schôdze pre
členov ČK, zájazdy, prednášky a charitatívne podujatia.
Miestny spolok ČK v Zbehoch funguje od roku 1952. V
roku 2012 sme zorganizovali oslavy výročia organizácie,
kedy bol pozvaný aj MUDr. Oto Hunák. ČK spolupracuje
s Kauflandom už asi štyri roky. Ľudia nakúpia trvanlivé
potraviny a odovzdajú ich ako hmotnú pomoc pre ľudí
v núdzi. Všetko sa uloží do veľkého koša, potom tieto
potraviny ČK rozdeľuje pre rodiny, ktoré potrebujú
akútnu pomoc.
Každoročne poskytujeme balíky pomoci s potravinami
a drogériou pre občanov našej obce. Túto pomoc
zabezpečujeme
prostredníctvom
Úradu
práce,
sociálnych vecí a rodiny. Každoročne odmeňujeme
dôchodcov – členov miestneho spolku ČK nad 75 rokov.
Navštívime tieto členky, členov a odovzdáme im malý
darček. S Územným spolkom ČK v Nitre máme veľmi
dobrú spoluprácu, sme spolu ako jedna rodina.
„Čo by som chcela odkázať mladým ľuďom?“
Je mi veľmi ľúto, že naša mládež nie je taká aktívna,
nevážia si tak tieto tradície. Mladí berú všetko tak
samozrejme, ako hotovú vec, ale nezapájajú sa do života
obce tak, aby bola naša dedina povznesená. Človek
nemôže myslieť tak, že čo má z toho, že niečo robí, čo
mám ja osobne z toho? Človek si povie len toľko, že
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koľkým ľuďom sme pomohli, zachránili život...
My sa v našej organizácii chceme postarať o našich
darcov, uhostiť ich, aby sa cítili dobre, aby ich to ťahalo
ísť k nám darovať krv. Vždy sa snažíme našich darcov
privítať, uctiť si ich, aby prichádzali pravidelne a boli
spokojní. Keď sa o človeka niekto postará, má celkom
iný pocit, ako keď dostane iba stravný lístok a choď sa
niekde najesť... U nás je to také súdržné, rodinné. Je to
robota, samozrejme, ale ja to beriem ako obetu. Chcem
pomôcť, tak pomôžem.
Pani Solčanská pochádza z obce Veľké Lovce, do
Zbehov sa vydala. Vychovala spolu s manželom štyri
deti. V jej rodnej obci si tiež veľmi ctia obetavú a

záslužnú prácu svojich rodákov, aj našej pani Betky.
A veľmi sa spolu s ňou tešia z jej úspechov, ktoré s
Miestnym spolkom ČK v Zbehoch dosiahla.
Tradíciu pomoci druhým si osvojila aj rodina p.
Solčanskej. Krv darovali a darujú dcéry Erika, Gabika,
zať Daniel, vnuci Matej a Daniel a manžel vnučky
Adriany. Puto pomoci, spolupatričnosti a darcovstvo
krvi sa v rodinách traduje z pokolenia na pokolenie.
Pani Betke želáme ešte veľa zdravia a síl v tejto
obetavej činnosti!
Spomienky zapísala:
Jana Krajčírová
členka výboru ČK

Miestny výbor Červeného kríža

Rok 1968 - darovanie krvi

Rok 2012 - vyznamenanie od prezidenta SR

Ukážky poskytovania
prvej pomoci

Vyznamenania a ocenenia p. Solčanskej
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n 10. ročný ZBEŽANČEK
Písal sa rok 2011 keď sa z iniciatívy Anny Jankovičovej
a Štefana Čemesa narodil malý Zbežanček. Možno nikto
nepredpokladal, že bude taký životaschopný, že bude tak
dlho tešiť svojich pôvodcov a šíriť dobré meno svojej rodnej
obce – ZBEHY. Začiatky boli veľmi-preveľmi ťažké. Keďže
nebolo dosť peňazí, museli sme osloviť dobrých ľudí, ktorí
nezištne darovali Zbežančeku na oblečenie staré kroje,
starodávne rekvizity, nepotrebné látky, z ktorých dobré
ženičky pošili krojové súčasti. My dvaja sme neľutovali
vynaložené svoje financie, čas a prácu, lebo našim cieľom
bolo a aj je zachovať v Zbehoch staré tradície, dedičstvo
našich otcov.
Mali sme veľké šťastie, že sa k nám, hneď na začiatku,
pridala Ing. Katka Filová, veľmi šikovná folkloristka. Deti
ju mali radi a tak nie je čudo, že sme pod jej vedením
dosahovali značné úspechy, najmä na vystúpeniach v
susedných obciach, v Nitre na Agrokomplexe, na Univerzite
Konštantína Filozofa,
kde
sa
konala
medzinárodná
vedecká konferencia
ôsmich štátov a
vo
Vianočnom
mestečku. Ďalšími
umeleck ými
vedúcimi
boli
š t u d e n t k y
folkloristiky
na
UKF v Nitre –
Miška
Kaličiaková
z
Hriňovej,
po
nej prišla Mirka
Školová z Oščadnice
a
občas
nám
vypomáhala
Ing.
Monika Magdaliková a Janko Krajanec, skvelý folklorista z
Drážoviec.
Prvými členmi súboru v rokoch 2011-2014 boli:
Dianka Beláková, Sabínka Beláková, Simonka Vidličková,
Ferko Vidlička, Hanka Žákovičová, Sarika Ardonová, Stanko
Šunderlík, Simonka Šunderlíková, Adamko Magdalikharmonikár, Kristínka Solárová – harmonikárka, Jarko
Solár, Veronika Jančiová, Katka Jančiová, Tánička Jančiová,
Kristínka Jančiová, Laurika Megová. Adamko Mego,
Andrejka Horváthová, Majko Čapek, Hanka Filová, Maťko
Filo, Leuška Fusková, Timko Németh, Nelka Némethová,
Šimonko Németh, Terezka Filová, Paťka Hanzlíková, Saška
Senická, Romanka Senická, Dominika Billová, Martinka
Billová, Leuška Bačinská, Miriamka Gondeková, Viktorka
Škorvágová, Emka Belíková, Andrejko Fuska, Marek
Sokol, Emka Tomeková, Marek Nagy, Peťko Nagy, Ľubka
Johancsíková, Denis Johancsík, Kristínka Kováčová, Radka
Lániková, Vikinka Andorová, Aďko Slovák, Lucka Billová,
Paťka Billová, Lukáško Macák, Ninka Džunková, Emka

Olvecká, Dodko Králik, Ľubko Gašpar, Jakubko Gašpar,
Miško Gašpar, Martinko Jurczák, Majko Ranšák, Lucka
Šumichrastová, Bibka Majeská, Viktória Králiková, Marcelka
Králiková, Veronika Králiková, Vaneska Barbíriková, Katka
Barbíriková, Veronika Barbíriková, Tánička Ševelová,
Matúško Vyhlídal, Viktorinka Miková, Viktorko Chmeliar,
Miloško Krajčír, Krištof Kováčik, Anetka Rácová, Lukáško
Vaszko, Oliver Vermeš, Kristínka Vranová, Anetka Zemková,
Laurika Lauková a Paulínka Lauková zo Zbehov, Alenka
Lenďáková – huslistka z Lužianok, Samko Podhradský z
Andača, Ninka Solčanská z Hlohovca, Dominik Kolompár
– varhaník z Lužianok, Nelka Bírová a Dorotka Bírová z
Alekšiniec, Andrejka Vorosová, Deniska Majerčáková,
Lenka Paduchová a Marek Paduch z Rumanovej.
V roku 2014 sme sa rozhodli dať súbor zaregistrovať
ako občianske združenie. Dňa 13.10.2014 bol zaslaný
návrh na registráciu občianskeho združenia s názvom
Detský
folklórny
súbor Zbežanček na
Ministerstvo vnútra
SR.
Registrácia
prebehla 7.11.2014.
V
kultúrnom
stredisku v Zbehoch
sa 19.12.2014 konala
ustanovujúca
schôdza OZ DFS
Zbežanček, na ktorej
bol jednomyseľne
zvolený
štatutár
združenia
Anna
Jankovičová
a
ďalšími
členmi
výkonného výboru
sa stali: zástupca
štatutára Ing. Martina Gondeková, PhD. a členovia Andrea
Garayová, Štefan Čemes a Mgr. Katarína Kunová. Do
kontrolnej komisie boli zvolení: predseda Ing. Gabriel Bíro,
členovia Marek Garay a Ing. Ján Janči.
V tomto pre súbor dôležitom, prelomovom roku boli
súčasťou nášho kolektívu okrem hore vymenovaných folkloristi :
Sofka Kučerová, Lucka Garayová, Samko Garay, Adamko
Laluch, Tomáško Laluch, Matias Gondek, Martinko
Margetin, Paťka Billová, Mirka Billová, Emka Magdaliková,
Martinka Révayová, Matúško Révay zo Zbehov.
V ďalších rokoch nášho pôsobenia deti stále prichádzali,
ale tiež i odchádzali. Preto vymenúvam iba tie, ktoré
prichádzali, pretože na nikoho z tých čo odišli sme
nezabudli a ďakujeme im za ich prínos pre súbor.
Takže v rokoch 2014-2021 pribudli do súboru:
Erika Spišáková, Sara Senická, Alžbetka Oravská,
Martinko Kohút, Lukinko Janjuševič, Darko Janjuševič,
Tomáško Ilečko, Martinko Fuska, René Johancsik, Simonka
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Lauková, Vanesska Vargová, Karinka Talianová, Tamarka
Krchová, Simonka Krchová zo Zbehov, Tomáško Cink a Erik
Enderle z Rumanovej, Alžbetka Maková a Matejko Mako –
heligonkár z Čakajoviec, Terezka Berecová, Samko Berec ,
Miško Berec, Ninka Matejková, Teo Matejka, Chiarka Slošiar
Lauková, Ninka Šišková, Nikolasko Laurin, Emka a Alicka
Martišove/dvojičky/, Miška Fusková z Čakajoviec, Tobias
Kačeňák a Matias Kačeňák z Anglicka, Viki Štrámová, Shay
a Šimonko Borbély zo Šurianok-Perkoviec, Laurika ElinVeróny z Lužianok, Matúško Paulovič a Miška Paulovičová
z Lužianok, Peťka Sahulčíková a Ninka Sahulčíková z
Ľudovítovej, Lucka Kunová, Zoinka Džafičová a Šimonko
Piršč z Nitry.
Okrem detí sú členmi nášho súboru aj rodičia týchto
malých folkloristov, najmä tí, ktorí chcú s nimi aj vystupovať.
Členskú základňu OZ DFS Zbežanček tvoria deti vo veku
od 3 do 15 rokov, rodičia týchto detí a naši sympatizanti.
Činnosť súboru pozostáva z vystupovania na verejnosti
- na pozvanie a z našich vlastných aktivít ako sú JARNÉ

ZVYKY , STAVANIE MÁJA, DEŇ DETÍ spojený s opekačkou,
organizujeme spevácku súťaž PUTUJEME DO ZBEHOV
ZA ĽUDOVOU PIESŇOU a pripomienku SV. MIKULÁŠA. Za
uplynulých desať rokov sme uskutočnili cca 116 vystúpení
na rôznych kultúrnych akciách a našich vlastných aktivít
a podujatí bolo cca 35, ktoré sme mohli realizovať hlavne
vďaka podpore obecného zastupiteľstva v Zbehoch na
čele so starostami Ing. Ivanom Habiňákom a Ing. Adamom
Žákovičom. Patrí im naše veľké a srdečné ĎAKUJEME!!!
Rok 2020 nám priniesol pandémiu, aká tu nebola
najmenej sto rokov. Rok 2020 bol lockdownový a ani tento
rok nevyzerá lepšie. Museli sme načas prerušiť všetky naše
činnosti a aktivity, ale neprestali sme dúfať, že čoskoro sa
všetko vráti do normálnych koľají.
A preto„Viera neopúšťaj nás, ani v tento ťažký čas, chceme
sa radovať, chceme sa smiať a nie o životy blízkych sa báť“.
Anna Jankovičová
štatutár OZ DFS Zbežanček

n Niečo z histórie Základnej organizácie zväzu zdravotne

postihnutých v Zbehoch

Vážení čitatelia, keď som písala tento článok, práve sme
prežívali obdobie veľkonočných sviatkov. Bolo to obdobie
neľahké, ale práve vtedy v nás začala klíčiť nadej, že bude
lepšie. Epidemiologická situácia sa začala pomaly zlepšovať.
Dúfam, že do vydania obecných novín, keď budete čítať tieto
riadky, bude ešte lepšie.
Okolo 20. marca redakčná rada obecných novín „Zbehy
informujú“ pripomenula prispievateľom termín uzávierky
článkov do novín. Ako všetci dobre vieme spoločenský
život v obci, ktorého súčasťou je aj činnosť našej základnej
organizácie, bola obmedzená a v určitých obdobiach úplne
zakázaná. Články uverejňované v minulých číslach obecných
novín boli v prevažnej miere zamerané na informácie o jej
činnosti. V letnom období minulého roka epidémia ustúpila
do takej miery, že sa načas obnovil aj spoločenský život v
našej obci. My sme tiež využili toto „obdobie uvoľnenia“ a
zorganizovali sme niekoľko akcii, o ktorých som informovala
priebežne v roku 2020. V prvom štvrťroku tohto roka sa
situácia zhoršila natoľko, že môžeme hovoriť o absolútnej
nečinnosti. Jedinou našou aktivitou bola distribúcia
respirátorov v počte 2ks + 1 menšie balenie vitamínu „C“
na člena našej ZO ZZP. Aspoň takouto formou sme chceli
prejaviť spolupatričnosť v týchto neľahkých časoch. Keďže,
ako som už naznačila, nie je veľmi o čom písať, rozhodla som
sa, že si pripomenieme niečo z histórie našej organizácie.
Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých v
Zbehoch je občianske združenie, ktoré združuje občanov
rôznych vekových skupín so zdravotným postihnutím, s
ťažkým zdravotným postihnutím ako i priateľov zdravotne
postihnutých. Bola založená v roku 1997 ako základná
organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých so
sídlom v Martine. V roku 2003 prišlo k odčleneniu niektorých

ZO Nitrianskeho kraja a bolo vytvorené občianske združenie
ZZP Nitrianskeho kraja. Naša organizácia sa začlenila do
tohto združenia a je jeho súčasťou doteraz.
Prvou predsedníčkou bola Zdenka Dovičovičová,
ktorá zotrvala vo funkcii do 20.5.2000. Po jej odchode sa
stal predsedom Július Balko, ktorého funkčné obdobie
bolo ukončené 18.12.2003. Následne bola do funkcie
predsednícky zvolená Júlia Milanková, ktorá túto funkciu
vykonávala do 22.3.2011. Po skončení jej pôsobenia prevzala
predsedníctvo Magdaléna Bakytová. Dňa 27.2.2014 sa stala
predsedníčkou Ing. Ľudmila Štefanková, nakoľko v tom čase
už p. Bakytová pracovala ako predsedníčka Krajskej správy v
Nitre. História sa zopakovala a dňa 2.3.2017 Ing. Štefanková
tiež odišla z funkcie predsedníčky našej ZO a stala sa
predsedníčkou Krajskej správy ZZP NK v Nitre. Tohto času
pracuje Správna rada ZO ZZP v Zbehoch v zložení:
Predsedníčka - Emília Filová, podpredseda - Anton Žákovič,
hospodárka – Margita Macáková, členky správnej rady –
Gabriela Bojdová, Ľudmila Ivanová, členky dozornej rady –
Mária Červená, Zuzana Kečkéšová.
Správna rada organizačne zabezpečuje:
•
Vzdelávanie zdravotne postihnutých formou
odborných prednášok
•
Organizuje rehabilitačné kúpanie, zdravotné
prechádzky
•
Vykonáva návštevy chorých a starších členov, ktorí
nie sú schopní zúčastňovať sa spoločných podujatí
•
Zabezpečuje vstupenky a dopravu na kultúrne
podujatia
•
Organizuje poznávacie zájazdy s prihliadnutím na
zdravotný stav účastníkov zájazdu
•
Pripravuje spoločenské posedenia pri rozličných
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príležitostiach (výročné schôdze, Deň matiek a otcov, Mikulášské posedenie,
opekačky, oslava jubilantov...)
•
Umožňuje začlenenie sa do spoločnosti
•
Zabezpečuje účasť členov na aktivitách poriadaných Krajskou
správou v Nitre (kúpeľne pobyty, Juniáles, mikulášska zábava, benefičný
koncert...)
Vážení čitatelia, ako vidíte naša činnosť nie je zanedbateľná a vyžaduje
si nielen ľudí ochotných, ako sa vraví priložiť ruku k dielu, ale aj finančné
prostriedky, ktorých nikdy nie je dosť. Dovolím si aj touto cestou poďakovať
sa všetkým, ktorí sa podieľajú na chode nášho občianskeho združenia, či už
formou finančnej pomoci, spoluprácou pri organizačnom zabezpečovaní,
zabezpečovaní kultúrneho programu, zdravotných prednášok a iných
činnosti súvisiacich s chodom našej ZO ZZP.
Emília Filová
ZO ZZP v Zbehoch

Postoj priateľ neznámy, chvíľu počúvaj
Otvor srdce pred nami – dôveru nám daj!
Trápiš sa snáď bolesťou, osud ťažký máš?
Aj tak je svet prekrásny, veď je to svet náš.
Každý, kto patríš medzi nás,
vieš, čo je kamarát,
každý kto od nás odišiel,
zas vrátil by sa rád.
Keď ťa srdce zabolí, nemôžeš byť sám,
Nájdeš dobrých priateľov a spolu je nám fajn.
Keď sa slnko usmeje rozvije sa kvet,
Keď si nájdeš priateľa – hneď je krajší svet.
A keď dobré želanie srdce srdcu dá,
ruka siahne za rukou a duša zaspieva.

Rok 2011 - zájazd na Moravu

Rok 2011 - zájazd do Krakowa

20. výročie založenia ZO ZZP

n 27 rokov Jednoty dôchodcov v Zbehoch
Vážení členovia Jednoty dôchodcov, milí priatelia.
Prihovoríme sa k vám aj ako v klube – dievčatá a chlapci. Hoci
každý z nás má už svoje roky a volajú nás mama, otec, babka,
dedko či teta, ale predsa v každom z nás ostal ten krásny
kúsok dievčat a chlapcov.
Sedíme a myslíme na vás všetkých. Chýbajú nám vzájomné

stretnutia, podanie si ruky, posťažovanie sa hlavne čo nás bolí
či trápi. Ostáva nám len spomínať. Aj tu v obecných novinách
na nasledujúcich riadkoch si spolu zaspomíname na roky,
kedy sme začali pracovať a stretávať sa v našej organizácii.
Našu organizáciu založili členovia: Škoricová Anna,
Budinská Anna, Ing. Budaj Milan, Fuska Štefan, Fuskova
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Bajzove Zbehy
Lydia, Maladi Imrich, Maladiova Edita, Ing. Varga Vincent,
Vargová Klára, Dovičovič Fridrich, Dovičová Helena.
Na začiatku v roku 1994 sme sa zamerali najmä na tradičné
činnosti našich predkov ako sú páračky, vyšívanie, pečenie a
spev. Veľmi rýchlo sa naše rady rozšírili a bol zvolený výbor,
ktorý organizoval všetky akcie. Boli to krásne časy a radi na
nich spomíname.
Pochovávanie basy – fašiangy boli hádam najveselšia
časť roka. Voľakedy sme ich oslávili sprievodom masiek
cez dedinu, pričom nechýbal tanec a spev ukončené
pochovávaním basy.
Kvetná nedeľa bola veľká slávnosť pre členov JD. Vo
veľkom počte sme išli dedinou spevom. Vinšmi sme
navštívili a potešili členov JD a občanov našej obce. Táto

Dožinky

akcia bola ukončená hodením Moreny do riečky Radošinky
a pokračovala veselou náladou a pohostením v kultúrnom
dome.
Organizovanie stavania mája pred obecným domom sa
stalo tradíciou až dodnes.
Nikdy sme nezabudli osláviť ani Deň matiek a Deň otcov
pekným kultúrnym programom a pohostením.
Na sviatok Sv. Jána na poľovníckej chate sa zapaľovali a
preskakovali vatry – Jánske ohne.
Veľmi radi sme organizovali aj akcie pre deti ako
„Rozprávková cesta“. Pre deti MŠ a ZŠ sme urobili 5 stanovíšť
s rozprávkami. Deti mali za úlohu hádať o akú rozprávku ide
a potom boli odmenené chutnými palacinkami.
Veľmi peknou tradíciou od roku 1994 sa stali „Obecné
dožinky“ ak poďakovanie za úrodu,
odovzdávanie dožinkových vencov
a chleba z novej úrody vedúcim
miestnemu družstvu a nášmu
starostovi.
V mesiaci október pri príležitosti
mesiaca „Úcty k starším“ si
každoročne
pripomenieme
a
vyhodnotíme najstarších členov JD a
našich jubilantov.
Jednota dôchodcov je činná
aj v oblasti literatúry a to v
spoluorganizácii akcie Bajzove
Zbehy. V roku 2005 bol odhalený
pomník J.I. Bajzu, ktorý v našej obci
pôsobil 16 rokov ako kňaz. Z našej
organizácie vzišla myšlienka uctiť si
jeho dlhoročné pôsobenie v súťaži
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prednesov v poézii a próze. Bajzove Zbehy sa organizujú
tradične v mesiaci december a súťažia tam rôzne kategórie
ako MŠ, ZŠ, SŠ a dôchodcovia.
V decembri nezabudneme ani na príchod Mikuláša a
Lucie, ktorí obdarujú členov JD sladkou pozornosťou.
Naša organizácia sa spolupodieľala aj na rôznych výstavách
v obci ako napr. výstava ručných prác, starožitností, detskej
literatúry, Vianoc starej mamy a dnes, svätých knižiek a
modlitieb, hračiek, bábik (bolo ich 380 ks) aj za prítomnosti
TV.
Zorganizovali sme aj „Módnu prehliadku klobúkov“,
ktorú sme predviedli aj v iných organizáciách JD v našom
okrese.
Športové aktivity

Návšteva hospicu
Pravidelne sme chodili navštevovať našich
obyvateľov do domovov dôchodcov či do hospicov,
kde dožili svoj život.
V priebehu roka mali naši členovia možnosť
zúčastniť sa rôznych výletov, pobytov najmä v
tatranských zariadeniach v Tatranskej Štrbe, Lomnici
ale aj výletov do Maďarska – Bekeščaba či po
Slovensku – Bradlo, Levoča,...

Varenie
Balková. Pri zorganizovaní varenia starých jedál, ktoré
sa nazývali „jedlá chudobných - keltíš“ bola pozvaná
TV Nitrička, ktorá vysiela túto reportáž až dodnes.
Naši členovia sa dodnes aktívne venujú spevu.
Súbor bol založený pri JD Zbehy v roku 1996. Pri
týždňových stretnutiach sa siahlo na piesne, ktoré
oživovali staré zvyky. Začínajúcich členov bolo 27.
Prezývali nás Alexandrovci 🙂. Po rokoch vznikol
nový spevokol s názvom „Zbežanka“ pod vedením
Ing. Silvestra Štefanku. Súbor má vo svojom
repertoári najmä piesne z tunajšieho regiónu, ale aj
zo vzdialenejšieho okolia či z okolitých krajín – ČR,
Morava, Poľsko, Chorvátsko, Maďarsko a Ukrajina. Pod
vedením pána Ing. Štefanku dosiahla naša spevácka
skupina vyššiu úroveň. Zúčastňovali sme sa rôznych

Športové aktivity
Aj keď máme už svoj vek, neodmietneme sa
zapojiť do športových súťaží v rôznych hrách
konaných doma v Zbehoch, v okolitých dedinách ale
aj v zahraničí (Kroměříž) a vždy prinesieme pekné
ocenenia.
Veľmi radi varíme a preto sme už viac krát
organizovali kurz varenia. Naposledy bol o diétnom
stravovaní dôchodcov, ktorý viedla Mgr. Deniska

Country Sen
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speváckych prehliadok aj mimo okres. Dostali sme
sa až na celoslovenskú súťaž pod názvom „Dôchodci
spievajú Tatrám“.
K spevu patrí aj tanec a tak časom bola založená
aj tanečná skupina pod názvom „Country Sen“ pod
vedením Renatky Sokolovej. Svojimi vystúpeniami a
pestrými kostýmami obohatili kultúrne programy v
našej obci, ale aj v blízkom okolí či mimo okres.
Dovoľte nám záverom poďakovať bývalým
starostom obce Zbehy Ľ. Škoricovi a Ing. I. Habiňákovi,

ako i súčasnému starostovi Ing. A. Žákovičovi za
všetku podporu a pochopenie. Bez ich pomoci by
sme nemohli získať úspechy, ktoré sme dosiahli.
Vážení páni starostovia, vždy sme sa snažili pomáhať
pri všetkých akciách poriadaných obecným úradom.
Patrí Vám veľké ĎAKUJEME.
Anna Budinská
Mária Habayová
Jednota dôchodcov Zbehy

n Fit Klub
V roku 2009 boli priestory bývalého Kepelíka
priradené pre AMK klub Zbehy (súčasný FIT KLUB
Zbehy). Cieľom prenájmu bolo vybudovať posilňovňu
obce a spoločenskú miestnosť.
Ako sa neskôr ukázalo, väčšia spoločenská miestnosť
bola minimálne využívaná, naopak menšie priestory
posilňovne boli využívané v rámci dostupnej
kapacity. Z tohto dôvodu bola posilňovňa rozšírená
a spoločenská miestnosť zrušená. V čase pridelenia
priestorov klubu AMK boli priestory v dezolátnom
stave a vyžadovali si kompletnú rekonštrukciu. Všetky

práce, okrem výmeny okien a podlahy v priestoroch,
si členovia klubu robili svojpomocne, s materiálnym
príspevkom od obce. V súčasnosti je posilňovňa
využívaná členmi FIT KLUBU Zbehy i obyvateľmi obce,
ktorí majú o cvičenie čoraz väčší záujem. Priestory
naďalej plánujeme využívať na prevádzku posilňovne,
a tým prispievať k zvýšeniu možnosti športového
vyžitia v obci.

Pôvodný stav

Prerábka

Súčasný stav

Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy
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n Veselé kamene už aj v Zbehoch
Veselé kamienky robia radosť malým aj veľkým. Aká
radosť, keď na maľovaný kamienok natrafíte úplne náhodne.
U nás v Zbehoch sa objavili na hádzanárskom ihrisku či v okolí
škôlky. Hra spočíva v jednoduchom princípe. Na vybraný
kameň namaľujete obrázok a „ukryjete ho“. Odporúčané
sú frekventované miesta, na ktorých kamienok určite
niekto nájde. Objaviteľ kamienku si ho môže nechať alebo
ho premiestni inam. Okrem obrázku či odkazu sa zozadu
kamienka píše PSČ a odkaz na facebookovú stránku
Veselé kamene. Vo FB skupine Veselé kamene nájdete ľudí,
ktorí maľovaný kamienok vyrobili alebo našli. PSČ kamienka
slúži na jednoduchšie vyhľadávanie. S heslom nájdi - odfoť
- zdieľaj - ukry môžete v spomínanej skupine sledovať cestu
vášho kamienka po Slovenku či po svete.
Pri každej aktivite by sme však mali myslieť predovšetkým

na životné prostredie. Na ďalej posúvané kamienky je
zakázané čokoľvek lepiť. Kamienky s nalepenými umelými
očami, trblietkami, glitrami, flitrami či štrasmi si nechajte
radšej doma na ozdobu a neposúvajte ich do prírody.
Taktiež je vhodné posúvaný kamienok zalakovať (klasickým
exteriérovým lakom, nie lakom na nechty), aby sa farba
nedostala do pôdy.
Hlavnou myšlienkou maľovaných kamienkov je robiť
radosť. Túto činnosť si obľúbili dospelí i deti, pretože zahŕňa
nielen pohyb na čerstvom vzduchu, ale i rozvoj kreativity.
Choďte sa prejsť, možno i vy po ceste stretnete veselý kameň.
Viac informácií nájdete na Facebooku v skupine VESELÉ
KAMENE.
Mgr. Silvia Žákovičová

Aj takéto krásne kamienky od Danielky sa nachádzali v Zbehoch.

Oznam
Redakčná rada obecných novín „Zbehy informujú“ oznamuje všetkým organizáciám a inštitúciám
v pôsobnosti obci Zbehy, že uzávierka článkov do nasledujúceho čísla obecných novín (september
2021) je 1. augusta 2021. Články (formát word) a fotografie (formát jpg) je potrebné zaslať na adresu
redakcnaradazbehy@gmail.com.
Redakčná rada „Zbehy informujú“
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OZNAM
Materská škola Zbehy
Zbehy 148, 951 42

Riaditeľstvo Materskej školy v Zbehoch oznamuje rodičom, že zápis do Materskej školy k
školskému roku 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 19.5.2021 a 20.5.2021 v priestoroch MŠ v čase
od 10:00 hod. do 15:00 hod.
s dodržaním protipandemických opatrení.
(respirátor, dezinfekcia rúk)
Taktiež je možné zasielať žiadosť elektronicky a to od 1.5.2021 do 20.5.2021 na mail
dana.danisova@gmail.com
s následným osobným kontaktom v dňoch zápisu.
Potrebné tlačivá k zápisu budú zverejnené na webovej stránke obce www.zbehy.sk/zápis do MŠ/
dňa 30.4.2021.
V prípade zhoršenej pandemickej situácie prebehne zápis len elektronicky.
Tešíme sa na Vás !
Kolektív MŠ Zbehy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tajnička pre deti:
1. Budova, kde sa deti učia
2. Keď dobre nevidím, tak potrebujem
3. Zviera, na ktorom sa jazdí
4. Cez noc svieti mesiac, cez deň
5. Obľúbené ovocie detí
6. Jeden z rodičov

n Spoločenská kronika
Štatistický súhrn za rok 2020
K 7. 4. 2021 je počet obyvateľov v našej obci 2207.
V roku 2020 sa prihlásilo na trvalý pobyt: 33 obyvateľov.
V roku 2020 sa odhlásilo z trvalého pobytu: 45 obyvateľov.
V roku 2020 sa narodilo 21 detí z toho 11 dievčat a 10 chlapcov.
V roku 2020 zomrelo 23 občanov z toho 16 žien a 7 mužov.
Jubilanti
*****
Bojdová Ľudmila Ing.
Filo Vladimír
Kamenický Jozef
Wachalová Lucia Mgr.
******
Buday Jozef
Hazdová Mária
Králová Marta
Martišová Marianna
Murínová Marta
Remenár Štefan
Sokirková Monika
Solčanská Zuzana
Sýkora Ľuboš
*******
Filová Emília
Fúska Ladislav
Ivanová Ľudmila

Kečkéšová Ľudmila
Klimentová Helena
Konopásková Terézia
Német Karol
Vaculová Ľubomíra
Žákovičová Gabriela
********
Baková Pavlína
Debnár Stanislav
Holčovská Hedviga
Lauková Mária
*********
Marta Berecová Terézia
Čápeková Emília
Jančiová Ida
Ružičková Agneša
Varga Vincent Ing.

Aktuálne informácie
nájdete na stránke:

OPUSTILI NÁS
Šaturová Alžbeta
Štefánková Anna
Riegelová Melánia
Gregušová Marta
Budayová Pavlína
Hallová Veronika
Remenár Jozef
Berec Ľuboš
Remennár Jozef
Sollárová Mária
Varga Milan
Čentéš Teofil
Lauková Mária
Košťálová Helena
VITAJTE NA SVETE
Knížat Vladimír
Krupová Miroslava
Rácová Rebeka
Mátelová Alžbeta Jana
Schmiester Elizabeth
Mako Branislav
Mikulášik Maximilián
POVEDALI SI ÁNO
Michal Spišák a Vanessa Osvaldová

Kedysi ste si prstienky dali a už je to zopár liet.
Večnú lásku ste si sľubovali
a ten sľub nikdy nevzali späť.
Tak ako kedysi, tak i dnes Vám v srdci zvony znejú
a spolu s nami šťastie a lásku
k Vašej zlatej svadbe prajú.
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