
Zbehy informujú

Končí sa nám leto, a teda i čas 
oddychu a dovoleniek, ktoré boli 
tento rok trochu netradičné s 
príchuťou pandémie koronavírusu. 
Verím, že ste si napriek tomu 
oddýchli a načerpali nové sily.  

Ako v každom čísle obecných 
novín, tak aj teraz vám prinášame 
prehľad uskutočnených i 
plánovaných prác. 

V uplynulom  období sme sa 
venovali najmä prácam na údržbe 
a čistení odvodňovacích kanálov 

v rámci obce. Najväčší rozsah prác 
si vyžiadal odvodňovací kanál 
smerujúci od miestneho družstva 
k železnici. Zanedbaný kanál 
neplnil už takmer žiadnu funkciu, 
a preto ho bolo treba komplet 
prekopať. Pomoc pri odstraňovaní 
naplavenín z prívalových dažďov 
v oblasti Šišov nám poskytli 
ŽSR. Vďaka dobrej spolupráci so 
spomenutou spoločnosťou v našej 
obci došlo k obnove nástupnej 
ploche pri zastávke Zbehy obec. 
Spolupracujeme tiež na obnove 
železničného podjazdu pri hlavnej 
stanici Zbehy, kde nám prisľúbila 
pomoc aj miestna firma Adam stav. 
V nasledujúcom období by malo  
prejsť rekonštrukciou železničné 
priecestie pri zastávke Zbehy 
obec, kde bude osadené priecestie 
tvorené z gumených dielcov.  

Udržiavacie práce prebehli i 
pri odvodňovacom kanáli pri 
pošte a plánované sú i pri ďalších 

kanáloch v obci. Postupne sa začalo 
aj  čiastočné fľakovanie ciest, po 
dobrej skúsenosti z minulého roka 
prebieha rovnako v réžii pracovníkov 
obecného úradu. Z dôvodu 
zvýšenia bezpečnosti sme  doplnili 
kamerový systém v obci tak, aby 
pokryl čo najviac frekventovaných 
úsekov. Chceme tým docieliť vyššiu 
objasnenosť prípadov, ktoré sa 

n Vážení spoluobčania, milí čitatelia našich obecných novín!
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u nás udejú. Doplnených bolo 
celkovo sedem kamier. Z dôvodu 
poškodenia miestneho rozhlasu pri 
búrke sme museli pristúpiť k výmene 
zosilňovačov, vôbec po prvýkrát 
sa nám stalo, že prišli sťažnosti 
na zvýšenú hlasitosť rozhlasu. Ak 
aj napriek tomu na niektorých 
miestach pretrváva problém so 
slabou hlasitosťou, prosím nahláste 
to na OÚ. 

V spolupráci s Farským úradom 
Zbehy, s pánom farárom,  sme 
sa pustili do demolácie budovy 
bývalej predajne Zdroj, ktorý sa 
nachádzal pri objekte kostola. 
Predmetná budova bola dlhé roky 
v chátrajúcom stave, a preto som 
rád, že sa nám ju spoločnými silami 
podarilo odstrániť.

Začali sme aj s postupnou 
rekonštrukciou detských ihrísk v 
Zbehoch aj na Andači. Rekonštrukciu 
sa snažíme robiť svojpomocne 
v réžii obecného úradu, pretože 
súčasná situácia okolo koronavírusu 

vplýva vo významnej miere na 
obecný rozpočet, a preto niektoré 
práce trvajú o niečo dlhšie. Na 
hádzanárskom ihrisku bola doteraz 
vybudovaná spevnená plocha s 
pieskoviskom, altánkom a lavičkami, 
pracuje sa tiež na osadení nových 
certifikovaných prvkov a normou 
stanovených dopadových plôch. 

V obci neustále prebiehajú práce 
Slovak Telekomu, zakopávanie 
optického kábla. Napriek miernym 
dopravným obmedzeniam, 
ktoré nám tieto práce prinášajú, 
verím, že to bude pre obyvateľov 
našej obce prínosom. S vyššie 
spomenutou firmou je spolupráca 
na dobrej úrovni, vďaka nej prebehla 
rekonštrukcia povrchu chodníka v 
smere ku škole. Celá rekonštrukcia  

našu obec nestála nič, pretože 
rekonštrukcia bola podmienkou 
pri uložení optickej siete v telese 
chodníka a teda hradil ju Slovak 
Telekom. 

V súlade s návrhom ročného 

rozpočtu obce prebehol nákup 
budovy pošty a priľahlých 
pozemkov od vlastníka Slovak 
Telekom. Budova a jej okolie sú 
dlhodobo zanedbané a k údržbe 
dochádzalo iba sporadicky v malom 
rozsahu. Pre bývalého vlastníka 
bola budova iba záťažou. Po dlhých 
rokovaniach sme dospeli k dohode 
o odkúpení predmetnej budovy do 
vlastníctva obce.  Keďže budova sa 
nachádza v centre obce máme v 
pláne zrekonštruovať zovňajšok a 
okolie prepojiť s pamätníkom SNP  
a zelenou plochou pri Večierke 
tak, aby plocha vytvorila jeden 
súvislý celok a doriešila problém s 
parkovaním.

Napriek obmedzeniam bolo 
v obci zorganizovaných aspoň 
niekoľko kultúrno-spoločenských 
akcií - Popoludnie pre deti spojené 
s ukončením letného futbalového 
tábora TJ Slovan Zbehy a dožinkové 
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slávnosti. Obe akcie dopadli na 
výbornú, za čo patrí vďaka najmä 
kultúrnej komisii - Vierke Fuskovej a  
Danici Hallovej, Jednote dôchodcov 
Zbehy, najmä pani Budinskej 
a Habayovej, ale aj všetkým 
organizátorom, či sponzorom. 
Bližšie informácie o týchto akciách 
nájdete na nasledujúcich stranách 
novín. Touto cestou by som sa chcel 
poďakovať aj pani Dovičovičovej, 
ktorá všetky obecné akcie fotí, 
a vďaka nej máme uchované 
spomienky z akcií na obecnej 
stránke. 

Čo nás čaká v najbližšom období
V priebehu júna sa uskutočnilo 

stretnutie starostov a primátora Nitry 
s cieľom zapojiť sa do  plánovaných 

výziev v rámci 
u d r ž a t e ľ n é h o 
m e s t s k é h o 
rozvoja. Zo 
s t r e t n u t i a 
vyplynulo, že 
je potrebné 
p r i p r a v i ť , 
čo najskôr 
projekty, aby 
sme vedeli 
čerpať financie, 
ktoré sú 
alokované pre 
náš región. 
Keďže financie 
je možné použiť 
iba v súlade s 
p l á n o v a n ý m i 
s t r a t é g i a m i 
E u r ó p s k e j 
únie, musíme 
za našu obec 
pripraviť také 
projekty, ktoré 
toto kritérium 
s p ĺ ň a j ú . 
I n t e n z í v n e 
p r a c u j e m e 
na dvoch 
p r o j e k t o v ý c h 
zámeroch a to 
rekonštrukc ia 
b ý v a l e j 
športovej haly 
a projekty 
zelených plôch 
v lokalitách: 
centrum obce 

Zbehy (okolie pošty), hádzanárske 
ihrisko Zbehy, centrum miestnej 
časti Andač a detské ihrisko Andač.

V priebehu mesiaca september 
máme v pláne listovou formou 
osloviť všetkých majiteľov 
pozemkov, ktoré ležia pod trasou 
budúcej verejnej kanalizácie a 
doriešiť vlastnícke vzťahy. Toto je 
tá najpodstatnejšia časť prípravy 
projektovej dokumentácie, ktorá je 
potrebná pre získanie akýchkoľvek 
financií, či už z eurofondov alebo z 
dotácií od štátu. Verím, že majitelia 
dotknutých pozemkov budú s nami 
spolupracovať tak, aby sme celý 
proces čo najviac urýchlili. 

Od jesene minulého roka prebieha 
komunikácia so Slovenským 

pozemkovým fondom, pretože 
viacero miestnych komunikácií, ako 
aj verejných priestranstiev je v ich 
vlastníctve. Snažíme sa o delimitáciu, 
teda prevod vlastníctva na obec. 
Vysporiadanie pozemkových 
vzťahov nám pomôže aj v 
budúcnosti najmä pri rekonštrukcii 
povrchov ciest, budovaní chodníkov 
alebo rekonštrukcii odvodňovacích 
kanálov. 

V procese riešenia je aj stavebné 
povolenie pre chodník popri hlavnej 
ceste v smere na Nové Sady. Pevne 
verím , že samotné práce začnú už 
na jeseň tohto roka.

10. septembra je naplánované 
požehnanie Kaplnky svätého 
Urbana, na ktoré ste všetci srdečne 
pozvaní. Koncom leta nás čakajú 
obecné hody. Verím, že najbližšie 
dni budú čo najmenej ovplyvnené 
obmedzeniami spojenými s 
pandémiou koronavírusu a 
naplánované činnosti prebehnú bez 
komplikácií.

 
Ing. Adam Žákovič

Starosta obce Zbehy
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OZNAM
REDAKČNEJ 

RADY

Redakčná rada obecných 
novín „Zbehy informujú“ 
oznamuje všetkým 
organizáciám a inštitúciám 
v pôsobnosti obci Zbehy, 
že uzávierka článkov do 
nasledujúceho čísla obecných 
novín (december 2020) je 8. 
novembra 2020. Články (formát 
word) a fotografie (formát jpg) 
je potrebné zaslať na adresu 
redakcnaradazbehy@gmail.
com. 

Redakčná rada
„Zbehy informujú“



n Uznesenia obecného zastupiteľstva

Zo dňa 9.12.2019

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
prerokovalo a:

Schválilo: 
- Rozpočet obce pre rok 2020
Hlasovanie: za: 5 (PhDr. Rác PhD., Gudába, Fedorová, 

Petrík, Hallo)
                      proti: 2 (Ing. Macho, Ing. Habiňák)       
                      zdržal sa: 0
- VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady

Hlasovanie: za: 5 (PhDr. Rác PhD., Gudába, Fedorová, 
Petrík, Hallo)

                      proti: 1 (Ing. Macho)
                      zdržal sa: 1 (Ing. Habiňák)       
- Príspevok pre Ponitrianske združenie obcí v roku 

2020 na zakúpenie vážiaceho systému na komunálny 
odpad   

Hlasovanie: za: 7
Plán programu zasadnutí OZ pre rok 2020
Hlasovanie: za: 7
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2020
Hlasovanie: za: 7 
- Predĺženie nájomných zmlúv:
a) MUDr. Kirinovičová – všeobecný lekár pre dospelých
b) STOMASUN s.r.o. MDDr. Debrovská – zubná 

ambulancia
c) ITAR s.r.o. MUDr. Tarabčák – gynekologicko-

pôrodnícka ambulancia
Hlasovanie: za: 7
- Predaj časti pozemku pred RD č. 228 p. Anderková 

podľa §9 a ods.8 písme) zákona č.138/1991 Zb.     
            o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce Zbehy   
             Hlasovanie: za: 7
- Príspevok k Vianociam 2019 – Komunita Kráľovnej 

pokoja vo výške 50,- €

 Hlasovanie: za: 7
- Odmenu predsedníčke kultúrnej 

komisie vo výške 300,- €
 Hlasovanie: za: 5 (PhDr. Rác PhD., 

Gudába, Fedorová, Petrík, Hallo)
                       proti: 1 (Ing. Macho)
                       zdržal sa: 1 (Ing. Habiňák)       

Berie na vedomie:
- Správu starostu obce
- Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k čerpaniu rozpočtu január – september 
2019

- 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 vo forme 
investičného úveru je k 30.06.2019 vo výške  5,52,- €, ktorý 
splácame od septembra 2014, s termínom splatnosti 
rok 2019. K 1.10.2019 splatený. Dlh obce vo ŠFRB je k 
30.9.2019 vo výške 385 326,05,- €, ktorý splácame od 
1.1.2011, s termínom splatnosti rok 2041. 

- Stanovisko  hlavnej kontrolórky k návrhu 
rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 
2021 – 2022   

- Viacročný rozpočet  výhľadovo  na  roky 2021 - 
2022 bez výhrad

-  Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu VZN 
č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

- Žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc – sestry 
Géringové a odporúča sociálnej komisii vykonať šetrenie 
v rodine.

Zo dňa 27.1.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

prerokovalo a:
Schválilo: 
- Proces obstarávania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky 
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie

Hlasovanie: za: 7 (Ing. Macho, Ing. Habiňák, Hallo, 
Petrík, Fedorová, Gudába, Držíková)   

Berie na vedomie:
- Správu starostu obce
- 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 vo ŠFRB je k 31.12.2019 vo výške 381 162,12,- 
€, ktorý splácame od 1.1.2011, s termínom splatnosti rok 
2041. 

Zo dňa 4.5.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
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prerokovalo a:
Schválilo : 
- Predloženie  žiadosti o NFP za účelom realizácie 

projektu s názvom: „Identifikácia opatrení na zvýšenie 
energetickej efektívnosti v objektoch obce Zbehy“, 
realizovaného v rámci výzvy  Slovenskej inovačnej 
a energetickej agentúry ako sprostredkovateľského 
orgánu pre Operačný program Kvalita životného 
prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia  s 
názvom: „Prioritná os – 4. Energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch“, 
ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja 
obce Zbehy, zabezpečenie realizácie projektu v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie 
finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu maximálne vo výške 5% z ceny 
projektu.

Hlasovanie: za: 7 (Gudába, Ing. Habiňák, Fedorová, 
Hallo, Fusková, Petrík, PhDr. Rác PhD.)

                     
- Kúpu  pozemku v k. ú. Zbehy  parcela  reg. E“ 

vedená v LV č.2036 , parc.  č. 3250/1 vedená ako trvale 
trávnatý porast o celkovej výmere 1185 m2 za dohodnutú 
kúpnu cenu 1,-€/m2,  čo predstavuje celkovú  cenu 
pozemku 1185,- € (slovom jedentisícstoosemdesiatpäť 
eur) od vlastníkov  nehnuteľnosti  RNDr. Dušana Wundera 
PhD., bytom Bratislava v podiele ½ k celku a Ing. Olivera 
Wundera, bytom Bratislava v podiele ½ k celku  do 
vlastníctva Obce Zbehy v podiele 1/1 vzhľadom k celku. 

Hlasovanie: za: 7 (Gudába, Ing. Habiňák, Fedorová, 
Hallo, Fusková, Petrík, PhDr. Rác PhD.)

Berie na vedomie:
- Správu starostu obce
- Správu HK z  kontroly dodržiavania zákona o 

slobodnom prístupe k informáciám č.211/2000 Z. z. v 
platnom znení pri povinnom zverejňovaní informácií, 
zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach obce Zbehy

- Správu o  kontrole Dohôd o prácach mimo 
pracovného pomeru za  rok 2019

- Správu o činnosti hlavného kontrolóra Obce 
Zbehy za obdobie od 1.5.2019 do 31.12.2019

- Návrh  Obce Zbehy o vysporiadaní  pozemkov 
pod  miestnymi  komunikáciami a verejnými plochami  od 
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového 
fondu Bratislava delimitáciou  do vlastníctva Obce 
Zbehy. OZ vyhlasuje pre Slovenský pozemkový fond, že 
nižšie uvedené nehnuteľnosti sú využívané na  uvedené 
účely, boli vybudované pred rokom 1991. Obec Zbehy 
tieto pozemky udržiava a spravuje na vlastné náklady.  

- Zmenu organizácie Redakčnej rady - predsedníčka 
Redakčnej rady Ing. Martina Gondeková, PhD.

- Žiadosť o kúpu pozemku v k. ú. Zbehy pani D. 
Nikelovej a predaj sa uskutoční spôsobom hodného 
osobitného zreteľa. 

Zo dňa 29.6.2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

prerokovalo a:
Schválilo: 
- Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad 
Hlasovanie: za:  7 (PhDr. Rác PhD., Držíková, Fusková, 

Fedorová,Ing. Habiňák, Hallo,Ing. Macho)               
      
- Doplnenie  Sadzobníka cien (služieb) Obce Zbehy 

v dvoch bodoch: 
Č.5  Prepožičanie pivného setu (stôl a dve lavice)   1,- 

€/deň
Č.6  Prepožičanie  prívesného vozíka na odvoz 

zeleného odpadu na miestny zberný dvor  5,- €/vývoz
Hlasovanie: za:  7

- Predĺženie nájomnej zmluvy – MARPO CARS s.r.o. 
od 1.11.2020 do 31.10.2025 za rovnakých podmienok 
zmluvy  

Hlasovanie: za:  7

- Zníženie  výšky nájomného – počas prijatých 
opatrení – COVID - 19 pre prevádzky :

Katarína Kunová – Kvetinárstvo – od 13.3. do 
22.4.2020 vo výške 47,15,- € z ročného nájmu

Denisa Vanková – Kaderníctvo DENI – od 13.3. do 
6.5.2020 vo výške 59,40,- € z ročného nájmu

Kristína Horváthová – Kozmetický salón ELIXA – od 
13.3. do 6.5.2020 vo výške 28,60,- € z ročného nájmu

FUSPET s.r.o. – Pohostinstvo pri ihrisku –Sport club 
– od 13.3. do 6.5.2020 vo výške 355,85,- € z roč. nájmu

Hlasovanie: za:  7

Berie na vedomie: 
- Správu starostu
- Správu hlavnej kontrolórky o plnení a čerpaní 

rozpočtu za január – marec 2020
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k 

Záverečnému účtu obce za rok 2019
- Informáciu hlavnej kontrolórky 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 vo ŠFRB je k 31.03.2020 vo výške 376 
987,83,- €, ktorý splácame od 1.1.2011, s termínom   

  splatnosti rok 2041
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 

II. polrok  2020
- Revíziu knižničného fondu a zoznam vyradenej 

literatúry z miestnej knižnice
- Informáciu o možnosti  Rekonštrukcie kultúrneho 

domu (športovej haly)
- Možnú výstavbu Bytového domu – 12 nájomných 

bytov  na parcele č.230/3  v k.ú. Zbehy  a poveruje  starostu 
obce na zvolanie pracovnej skupiny za prítomnosti 
potencionálnych investorov

Zapisovateľ: Gabriela Billová
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n  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021 

Vážení občania, v súčasnej dobe 
prebieha v našej obci sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov. 
Sčítaním sa na Slovensku spravidla 
každých desať rokov zisťujú údaje o 
obyvateľoch, domoch a bytoch. Je to 
obsahovo najrozsiahlejšie štatistické 
zisťovanie s najdlhšou históriou, 
ktoré v Slovenskej republike 
upravuje osobitný zákon č.223/2019 
Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a 
bytov v roku 2021. Svojou prípravou 
a realizáciou patrí k najnáročnejším 
štatistickým zisťovaniam. V rámci 
prípravy a priebehu sčítania domov 
a bytov je jednou z kľúčových úloh 
určiť poverené osoby a manažéra 
poverenej osoby, ktoré v každej obci/
meste zabezpečia sčítanie domov 
a bytov na jej území. Určiť počet 
takýchto poverených osôb je plne v 
kompetencii obce či mesta, pričom 
je dôležité, aby každá poverená 
osoba i manažér prešli školením 
prostredníctvom e-learningu. V 
našej obci prešli týmto školením 
poverené osoby a manažér v mesiaci 
máj. SODB 2021 bude prebiehať v 
dvoch fázach a to nasledovne: 1. 
fáza projektu bude prebiehať (resp. 
v tomto momente už prebieha) 
od 1. júna 2020 do 12. februára 
2021 – fáza sčítania domov a bytov. 
Obyvatelia sa na sčítaní domov a 
bytov nebudú podieľať, nakoľko 
toto sčítanie vykonajú obce SR v 
spolupráci so Štatistickým úradom 
SR. 2. fáza projektu bude prebiehať 
od 15. februára 2021 do 31. marca 
2021 – fáza sčítania obyvateľov, 
obyvateľ bude mať na sčítanie šesť 
kalendárnych týždňov, pričom 
sčítanie obyvateľov domov a bytov 

v roku 2021 bude prebiehať oproti 
minulým rokov výlučne elektronicky 
prostredníctvom viacerých kanálov 
pre sčítanie.  

Sčítanie domov a bytov                              
(1. jún 2020 až 12. február 
2021) – predmetom tohto sčítania 
sú všetky byty v domoch bez 
ohľadu na to, či sú obývané alebo 
neobývané a iné obývané obydlia, 
ktoré sú obývané k rozhodujúcemu 
okamihu sčítania (obývané garáže, 
neskolaudované rodinné domy ...). 
Toto sčítanie sa uskutoční výlučne 
elektronickou formou a to pomocou 
Elektronického systému pre sčítanie 
domov a bytov. Tento systém má už 
naša obec od júna plne k dispozícii 
a poverené zamestnankyne ho už 
v túto dobu plne využívajú a budú 
ho naďalej intenzívne využívať 
počas celej doby sčítania. V tomto 
kroku sa zisťujú nasledovné údaje: 
forma vlastníctva bytu, podlahová 
plocha bytu v m2, zastavaná 
plocha v m2, počet obytných 
miestností, poschodie, počet 
podlaží, zdroj energie používaný na 
vykurovanie, napojenie na vodovod 
a typ vodovodnej prípojky, typ 
konštrukcie, obdobie poslednej 
obnovy ak prebehla (obnova okien, 
strechy a obvodového plášťa), typ 
kanalizačnej prípojky, prístavba 
alebo nadstavba a tiež, či je 
konkrétny byt napojený na plynovú 
prípojku. Tento systém obsahuje 
už predvyplnenú databázu, ktorá 
vznikla integráciou dostupných 
údajov najmä z Registra adries, 
Katastra nehnuteľností a pod. 
Obec využije na účely sčítania 
rôzne zdroje ako sú napr. daňová 

evidencia, zmluvy o napojení na 
vodovodné prípojky, stavebné či 
kolaudačné povolenia, projektové 
dokumentácie alebo poznatky 
priamo z terénu a iné. 

Sčítanie obyvateľov 2021                  
(15. február 2021 až 31. marec 
2021 ) - Obyvateľ sa sčíta vyplnením 
elektronického sčítacieho formulára. 
Obyvateľ má na výber - alebo sa sčíta 
sám (prípadne ho sčíta zákonný 
zástupca), alebo s pomocou 
blízkej osoby prostredníctvom 
online aplikácie v pohodlí domova 
- na vlastnom počítači, mobile, 
tablete či inom elektronickom 
zariadení. Ak obyvateľ nemá žiadne 
elektronické zariadenie môže 
použiť zariadenie umiestnené na 
najbližšom kontaktnom mieste. V 
každej obci bude minimálne jedno 
kontaktné miesto. Takéto miesta 
budú napríklad v sídle obecného 
či mestského úradu. Obyvatelia 
sa na týchto miestach budú môcť 
sčítať sami alebo prostredníctvom 
asistenta sčítania. Ak obyvatelia 
(predovšetkým tí starší) nebudú 
vedieť vyplniť formulár, môžu 
využiť službu „asistenta sčítania“. 
Takýto asistent bude pôsobiť na 
kontaktnom mieste (obecný úrad) 
alebo na požiadanie príde priamo za 
obyvateľom. Zúčastniť sa na sčítaní 
je právom a súčasne zákonnou 
povinnosťou každého občana. 

Manažér poverených osôb v 
našej obci: Ing. Adam Žákovič, 
starosta obce, t. č. 0903 718 326

Poverené osoby sčítania v 
našej obci: Ing. Danica Hallová, 
referentka obce, t. č. 0904 006 978, 
Gabriela Billová, referentka obce, 
037/779 38 12 

Vážení spoluobčania, veríme že 
pri vzájomnej spolupráci, sčítanie 
v našej obci prebehne úplne a bez 
akýchkoľvek problémov. Vopred 
ďakujeme za spoluprácu. 

                                                                                                                                 
Ing. Danica Hallová 
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Vážení majitelia pozemkov,
obec Zbehy upozorňuje vlastníkov 

a užívateľov pozemkov na ich 
zákonnú povinnosť predchádzať 
výskytu a šíreniu burín na svojich 
pozemkoch. Nedodržiavaním 
týchto povinností sa  majitelia 
neudržiavaných pozemkov 
dopúšťajú porušenia zákona na 
základe čoho im môže byť udelená 
pokuta.  Vzhľadom na výskyt  takto 
zanedbaných pozemkov v našej obci, 
Vás týmto vyzývame k odstráneniu 
nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom 
zaburinenia je aj šírenie semien 
alergénov, často inváznych rastlín, 
ktoré nám všetkým spôsobujú veľké 
zdravotné problémy.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy 
a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. 
o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ukladá podľa

- § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, 
nájomcom a správcom 
poľnohospodárskej pôdy 
povinnosť predchádzať výskytu a 
šíreniu burín na pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z 
o rastlinolekárskej starostlivosti a 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny – je každý zo zákona 
povinný chrániť prirodzené funkcie 
poľnohospodárskej pôdy, ktorá je 
nezastupiteľnou zložkou životného 
prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto stavu, 
žiadame vlastníkov – nájomcov 
(užívateľov) poľnohospodárskych i 
nepoľnohospodárskych pozemkov 
na dodržiavanie citovaných 
zákonných ustanovení a realizáciu 

opatrení proti rozširovaniu burín, 
inváznych rastlín a náletových 
drevín, čo spočíva najmä v 
pravidelnom udržiavaní 
pozemkov ich kosením v čase pred 
kvitnutím, ale aj v nasledujúcich 
mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu 
šíreniu burín a škodcov.

V poslednej dobe Andač 
zmenil svoju tvár. Napriek slabšej 
občianskej vybavenosti, prišli do 
obce noví obyvatelia, ktorí tu začali 
stavať domy. Niektorí sa starajú o 
svoje okolie, tešia sa. Má to však 
aj svoje negatíva. Mnohí občania, 
nielen noví, sa oplotili vysokými 
betónovými múrmi, a život v obci ich 
veľmi nezaujíma. Niektoré stavby 
aj ploty, nech sa nikto neurazí, nie 
sú vôbec estetické, nehodia sa do 
takéhoto prostredia. Betón, kameň, 
štrk, akoby priťahovali horúčavu. 
Obec pociťuje nedostatok vody 
a zelene, čo sa aj prejavilo na 
celkovom vzhľade. Pomaly sa 
vytrácajú dedinské predzáhradky s 
kvetmi. Opätovne vyschol potok...

Je potrebné vysádzať nové stromy, 
ale aj chrániť tie, čo tu máme! 
Nedávno som zistila  zámerné 
poškodeniu zdravej lipy nožom. 
Niekto dorezal kôru, a vyryl tam 
písmená. Tento strom bol vysadený 
pred 19 rokmi pri soche sv. Jána 

Nepomuckého. Apelujem týmto 
na občanov, hlavne na rodičov, aby 
učili deti chrániť životné prostredie, 
nie ničiť ho. Taktiež rozoznávať 
správne hodnoty, potom sa 
nemusíme pozerať na nasprejované 
stĺpy s nacistickými symbolmi!

 Bohužiaľ, aj niektorí dospelí 
nepoznajú kôš, alebo sa prizerajú, 
ako ich dieťa rozhadzuje odpadky 
na detskom ihrisku. Naposledy sme 
pomocou kamier zistili, ako tam 
chlapci nechali porozhadzované 
ešte nedopité fľaše od malinovky. 
Upozornila som ich, a museli to ísť 

upratať. Určite by sa zišiel v obci 
kamerový systém, čo by pomohlo 
k odhaľovaniu vandalizmu. Počas 
prechádzok v teréne sme objavili 
mnohé skládky, vytvorené pri 
železnici a v lokalite „Líščie diery“. 
Jednalo sa o nerozložiteľný odpad 

z automobilov: sedačky, plasty, 
pneumatiky a pod. Čo k tomu dodať, 
svedčí to o bezcharakternosti 
týchto ľudí. 

Ďalší fenomén je parkovanie 
viacerých osobných aj nákladných 
áut na uliciach. Mnohokrát to 
obmedzuje priechod smetiarov, 

n  Starostlivosť o pozemky

n  Krátke postrehy z Andača

Žiadame občanov, ktorí 
vlastnia alebo užívajú 
pozemky a tieto sú zanedbané 
a zaburinené, aby tieto vyčistili 
v čo najkratšom termíne. Obec 
vykoná kontrolu pozemkov 
a na majiteľov, ktoré budú 
zaburinené bude podaný 
podnet na príslušný orgán 
ochrany poľnohospodárskej 
pôdy – Okresný úrad Nitra, Lesný 
a pozemkový odbor, na začatie 
konania vo veci nedodržiavania 
platných právnych predpisov.
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alebo záchranky. Rodiny, ktorých sa 
to týka, boli písomne upozornené, 
aby neparkovali na tráve a 
chodníkoch a pod. Každý z nich má 
dvor, no pohodlnosť a arogancia 
im nedovoľuje otvoriť bránu. Moja 
rodina tiež parkuje viacej áut, ale 
doma vo vlastnom dvore. K náprave 
došlo len v jednom prípade!

Aj cintorín sa dosť zmenil. Veľa sa 
prerábajú pomníky. Touto cestou 
by som chcela upozorniť občanov, 
aby o prerábke hrobového miesta, 
informovali obecný úrad. Treba 
dbať, aby boli dodržané platné 
normy. Neumiestňujte tam rôzne 
nebezpečné prvky, šmykľavé 
platne v uličke, alebo múriky za 
obrubníkom a pod. Môže prísť 
k úrazu. Tabuľa s cintorínskym 
poriadkom je umiestnená pri 
vstupe na cintoríne. 

V obci je kontajner na šatstvo a dva 
kontajnery na sklo. Taktiež žiadame 
občanov, aby nedávali sklá z auta a 
iné tabuľové sklo vedľa kontajnera. 
Takéto veci treba odstrániť vo 
vlastnej réžii. Podobne fľaše od 
alkoholu niektorí spoluobčania 
nechávajú pohodené v taškách, 
pritom kontajner je prázdny! Často 
býva upchaný kontajner na textil, 
pretože tam nasilu niektorí tlačia 
objemné vrecia. Je potrebné dávať 
textil zabalený do menších vriec. 
Nie som obecná upratovačka, 
aby som toto po niekom neustále 
upratovala! Dúfam, že sa to do 
budúcnosti zlepší, a občania to 
pochopia. 

Aj tento rok sme napriek 
koronakríze mali v obci máj. 
Ozdobený máj postavil pán Zdenko 
Fraňo. Okrem mája sme vyzdobili 
vajíčkový strom. Na strome pri 
soche sv. J. Nepomuckého viseli 
farebné vajíčka a stuhy. Použili sme 
umelé vajíčka. Do budúcna, ak by 
sa chceli zapojiť aj deti a ostatní 
Andačania, môžu ozdobiť stromček 

z vyfúkaných kraslíc tak, ako to 
majú v iných obciach. 

 Okolo autobusovej zastávky 
sme predvlani vysadili tuje, ruže 
a ozdobné kríky, no pôda rýchlo 
vysychala, problémom bolo aj silné 
zaburinenie. Tento rok sme záhon 
nastlali geotextíliou, na ktorú sme 
nasypali drevené piliny a šišky 
z ihličnatých stromov. Budeme 
ešte upravovať záhradku pred 
kultúrnym domom.

Cieľom je zefektívniť údržbu 
zelene, nakoľko máme len jedného 
pracovníka. Kosenie sa oneskorilo, 
pretože kosci boli dlhodobo PN. 
Musela sa hľadať náhrada. Na 
kosenie bol vyslaný aj pracovník 
povodia Váhu.

Priestor kynologického klubu si 
kosia a starajú sa o neho členovia 
klubu pod vedením p. Jozefa 
Bohunického. 

V mesiaci jún navštívili našu 
obecnú knižnicu pracovníčky 
Krajskej knižnice v Nitre. Knižnica 
sa im páčila. Navrhli, že by mohla 
pribudnúť miestnosť pre deti. 
Deťom sa však čítať veľmi nechce. 
Pre starších občanov, ktorí 
nepoužívajú internet je dôležité 

hlásenie obecným rozhlasom, kde 
sa dozvedajú informácie a vypočujú 
pesničky. Niekedy veselé, občas aj 
smútočné. Mnohým ľuďom chýba 
obchod v obci, niektorí strácajú 
sociálny kontakt... Dôležité oznamy 
sú aj na obecnej tabuli pred 
kultúrnym domom.

poslankyňa Monika Fedorová

Tak, ako v mnohých obciach, aj 
v tej našej sa snažíme zachovávať 
ľudové zvyky a tradície. A aký by to 
bol mesiac máj bez svojej hlavnej 

ozdoby – krásneho, vysokého a 
stužkami vyzdobeného májového 
stromu? 

Mesiac máj sa viaže k obdobiu 

lásky, energie a zrodu nového 
života. Májová zeleň je znakom 
sily a rastu na poliach, lúkach a 
záhradách.  Niektoré tradície našich 

n  Stavanie mája
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predkov zanikli, niektoré 
sa zachovali dodnes tak, 
ako aj stavanie mája v 
našej obci. Dnes je to 
už však tradícia skôr 
symbolická. Stavia sa 
jeden alebo dva máje 
pre celú obec a stavanie 
mája je poväčšine 
spojené s veselicou 
pre celú dedinu. Tento 
rok nám však bohužiaľ 
bezpečnostné opatrenia 
nedovolili spraviť 
stavanie mája, tak ako v 
našej obci býva zvykom 

a boli sme máj nútení postaviť 
bez účasti verejnosti a poriadnej 
„veselice“. 

Týmto by som sa v mene celého 
obecného úradu chcela veľmi pekne 
poďakovať p. Anne Budinskej, p. 
Lídii Králikovej a p. Daniele Hallovej 
za to, že i napriek sťaženej situácii 
spojenej s ochorením COVID - 19 
si uctili ľudové tradície, stretli sa a 
postarali sa o to, aby aj tento rok 
pred budovou Obecného úradu v 
Zbehoch vyzdobený májový strom 
stál. 

Ing. Danica Hallová

n  Guláš CUP

Súťaž vo varení kotlíkového 
gulášu má v našej obci dá sa 
povedať, už dlhoročnú tradíciu. 
Skúšobný nultý ročník sa uskutočnil 
po prvýkrát v roku 2008 a to vďaka 
organizátorom súťaže p. Martinovi 
Fuskovi a p. Máriovi Petríkovi, 
ktorí toto podujatie zorganizovali 
aj tento rok. Do súťaže sa mohol 
zapojiť každý nadšenec dobrého 
varenia. V poradí 12. ročník súťaže 
vo varení kotlíkového gulášu 
sa tento rok opäť konal v areáli 
futbalového ihriska TJ Slovan 
Zbehy a to v sobotu 20.06.2020 so 
začiatkom od 14:00 hod. 

Tento rok bola obľúbená súťaž 
vystavená nepriaznivému počasiu 
a do poslednej chvíle nebolo 
jasné, či sa vôbec uskutoční v 
plánovanom termíne. Súťažiaci 
čelili pretrvávajúcemu dažďu, no 
napriek tomu majstri kuchári/
kuchárky zvládli aj zhoršené 
klimatické podmienky a svoje 
guláše dovarili.  Niektoré družstvá 
sa tejto súťaže zúčastňujú už od jej 

začiatku, našli sa však aj takí, ktorí 
si prišli vyskúšať uvariť svoj víťazný 
guláš po prvýkrát. 

Napriek tomu, že varenie je 
predovšetkým doménou žien, okolo 
kotlíkov sa zvŕtalo viac kuchárov 
ako kuchárok. Pred začiatkom 
súťaže si svoje gulášové stánky 
postavilo tento rok 17 družstiev a 
ten, kto mal možnosť ich sledovať, 
musel uznať, že všetci súťažiaci v 
družstve fungovali ako dlhoročne 
zohratý tím. Krájanie cibule, mäsa, 
šúpanie zemiakov, rozloženie ohňa 
pod kotlinou, to všetko tvorilo 
prácu, ktorú si súťažiaci museli 
poctivo v tíme rozdeliť.  

Úlohou každého družstva bolo 
uvariť zo svojich surovín a podľa 
vlastnej receptúry guláš tak, aby sa 
trafili do chute porotcov. Samotné 
varenie odštartovalo o 14:00 hod. 
a skončilo o 18:00 hod., kedy 
súťažiaci nosili jednotlivé vzorky 
na ochutnávku pred 6 - člennú 
porotu, ktorá okrem farby, vône, 
hustoty gulášu, či uvarenosti mäsa, 

hodnotila aj jeho celkovú chuť. 
Po dlhom zvažovaní poroty si 

nakoniec prvé miesto odnieslo 
družstvo s výstižným názvom TRI 
PRASIATKA (Zbehy), na druhom 
mieste skončilo družstvo s názvom 
ADAM STAV s.r.o. (Zbehy) a posledné 
hodnotené tretie miesto obsadilo 
družstvo ŠMOLKOVIA (Dražovce). 
Novinkou tento rok bola aj „zvláštna 
cena“, ktorú organizátori venovali 
mužstvu BISTRO U TÓNA, ktoré ako 
jediné uvarilo fazuľovicu, a rovnako 
tak sa cena ušla aj najmladším 
súťažiacim, ktorí súťažili pod 
názvom JUNIORI. Organizátori 
by sa radi aj touto cestou chceli 
poďakovať  PIZZÉRII POD AGAČOM, 
ktorá venovala výhercom poukážky 
na pizzu. O výbornú náladu sa aj 
napriek pochmúrnemu počasiu 
postaral pán Vladimír Kluka zo 
skupiny Orion, ale aj hudobná 
skupina Nakant. 

To, že počasie nám neprialo, 
však vôbec nevadilo, pretože toto 
sobotné popoludnie nebolo iba 
o vareškách, koreninách a guláši, 
ale predovšetkým o tom, aby sa 
stretli rodiny, priatelia, či známi a 
aby si ľudia v dnešnej uponáhľanej 
dobe oddýchli od práce a „vypli“ 
a rovnako tak sa porozprávali a 
zabavili. Pevne verím, že už teraz sa 
určite všetci súťažiaci tešia na ďalší 
ročník tejto skvelej súťaže. 

Ing. Danica Hallová
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n  Popoludnie pre deti

Oslavu dňa detí sme tento rok v 
našej obci poňali trochu inak, ako 
sme boli zvyknutí bežne, nakoľko 
hrozba pandémie COVID - 19 nám 
„zväzovala“ ruky a nebolo možné 
uskutočniť hromadnú akciu akou 
Deň detí bezpochyby býval. Takto 
organizované akcie MDD majú 
v našej obci, už dá sa povedať, 
dlhoročnú tradíciu a preto sme ani 
my nechceli našim deťom zostať 
nič dlžní. S odstupom času a s 
postupným uvoľňovaním opatrení 
vznikla dobrá myšlienka usporiadať 
náhradné podujatie MDD, ktoré 
bude venované našim najmenším. A 
tak Obecný úrad Zbehy v spolupráci 
s kultúrnou komisiou, organizáciou 
Jednoty dôchodcov a s podporou 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja zorganizoval podujatie, 
ktoré sme nazvali „Popoludnie pre 
deti“. Tým sme našim najmenším 
aspoň trochu chceli pripomenúť, 
že sme na nich nezabudli. Termín 
a čas konania sa sme zvolili na 
10. júla v piatok o 14:00 hod. a 
toto vydarené popoludnie sme 
tak spojili s ukončením 1. ročníka 
Letného futbalového tábora 
organizovaného TJ Slovan Zbehy.

 Pred rokom sa oslavy konali v 
areáli miestneho Kynologického 
klubu, no tento rok sme vsadili na 
areál futbalového ihriska TJ Slovan 
Zbehy, čo sa ukázalo ako veľmi 
dobrý nápad. Rozlohou bol priam 
určený na zorganizovanie takéhoto 
typu podujatia. Počasie bolo viac 

než ukážkové, 
a v areáli 
futbalového 
ihriska sa zišlo 
skutočne veľa 
detí s rodičmi, 
či starými 
rodičmi, čo 
nás veľmi milo 
prekvapilo a 
s a m oz re j m e 
p o t e š i l o . 
Hlavné stanovište bolo na 
asfaltovom ihrisku, kde pri vstupe 
každé dieťa dostalo darček a sladké 
odmeny. V areáli na nich čakali 
ďalšie stanovištia, kde im naše 
šikovné dôchodkyne, ktoré sú už 
neodmysliteľnou súčasťou každého 
podujatia organizovaného obcou, 
naservírovali sladké palacinky s 
džemom či nutelou, fantastickú 
pizzu, sladký koláčik a samozrejme 
nesmel chýbať pitný režim, 

nakoľko bolo skutočne horúco. Po 
absolvovaní týchto stanovíšť mohli 
deti prejsť na trávnatú plochu, kde 
na nich už čakala veľká nafukovacia 
šmýkačka, malý nafukovací hrad pre 
najmenšie detičky a zorbing futbal. 
Okrem týchto atrakcií mohli deti 
využiť aj maľovanie na tvár, jazdu 
na koníkovi, či dať si vymodelovať z 
balónov rôzne zvieratká. 

V priebehu podujatia prebiehali 
na trávnatej ploche ihriska aj rôzne 
súťaže, ktoré si pre ne pripravili pani 
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ĎAKUJEME SPONZOROM

1. Ing. Miroslav Žákovič 
2. Autoservis Varga – p. Dušan Varga
3. Pizzeria U Hasa 
4. ADAM STAV s.r.o. 
5. Kaderníctvo DENI 
6. CESTY s.r.o. - Ing. Branislav Zaujec 
7. AMK Zbehy 
8. p. Juraj Sýkora
9. ŠTEFÁK s.r.o. - p. Marek Štefák
10. VERACO - p. Peter Vereš
11. p. Roman Štefanka
12. Mi-Mi TRADE s.r.o. - p. Martin Balko
13. HM Zbrane a strelivo - p. Jana Hindická
14. KOMI Transport s.r.o. - p. Michal Komačka
15. Ing. Adam Žákovič - starosta Zbehy
16. Bc. Magdalik Zdenka 
17. Večierka Zbehy - p. Jana Podhradská
18. Penzión pod brezami
19. p. Lucia Turzová
20. SPORT CLUB Zbehy 
21. Báječné kvety s.r.o. - Mgr. JUDr. Elena Polonská 
22. Pizzeria pod Agačom - p. Jerguš Píš a p. Lukáš Bíro
23. ALBEX PLUS s.r.o. - p. Ivan Bednárik 
24. Stravovanie u Líšku 
25. p. Martin Fúska 
26. BPROEX s.r.o. - Ing. Ľudmila Bojdová 
27. p. Zuzana Minárčiková

učiteľky z MŠ Zbehy - týmto by som 
sa im chcela veľmi pekne poďakovať 
za ich spoluprácu. Samozrejme 
za súťaže získalo každé dieťa opäť 
sladkú odmenu. Veľkým lákadlom 
boli, ako inak, aj príslušníci 
Hasičského a záchranného zboru v 
Nitre a členovia MKK Zbehy, ktorí 
predviedli kynologické ukážky so 
svojimi psami. Deti sa mohli pofotiť 
pri motorkách ale aj pri maskotoch 
Mimoňovi alebo postavičkách z 
rozprávky Ľadové kráľovstvo - Anne 
a Else. 

Program bol skutočne pestrý. 
Veľkým prekvapením pred koncom 
podujatia bola penová párty, 
ktorá mala asi zo všetkých atrakcií 

jednoznačne najväčší úspech, o 
čom nás presvedčili aj šťastné a 
vysmiate tváre detí. Čerešničkou na 
torte, ako aj samotným ukončením 
tohto úspešného podujatia, bola 
záverečná opekačka pri veľkej 
vatre, kde si každé dieťa mohlo 
opiecť špekačku, ktorú dostalo na 
jednom zo stanovíšť. 

Na záver mi dovoľte, aby som 
sa poďakovala v mene celého 
obecného úradu všetkým tým, ktorí 
sa akoukoľvek formou podieľali 
na príprave a organizovaní 
„Popoludnia pre deti“, pretože 
zorganizovať takéto podujatie si 
naozaj vyžaduje dlhodobú prípravu 

a predovšetkým ochotu ľudí zapojiť 
sa do aktivít spojených s týmto 
dňom. V neposlednom rade by 
som chcela vyjadriť veľké ĎAKUJEM 
všetkým sponzorom, ktorí prispeli 
finančne či materiálne.

S veľkou radosťou musím 
skonštatovať, že dobrí ľudia, ochotní 
pomáhať dobrej veci, stále existujú. 
Pevne verím, že toto podujatie sa 
každému, kto sa ho zúčastnil, páčilo 
a že spokojné boli nielen deti, ale aj 
tí, ktorí ich sprevádzali. Už teraz sa 
tešíme na ďalší ročník. 

Ing. Danica Hallová

n  Dožinky

Dožinky alebo v zastaranom jazyku 
„obžinky“ sú slávnosť, ktorá sa v 
minulosti pravidelne usporadúvala 
ako slávnosť po skončení žatvy. 
V časoch minulých neboli oslavy 
dožiniek ničím výnimočným. Hlavne 
na dedinách bolo prirodzené osláviť 
úspešné ukončenie žatevných 
prác na poliach. Tieto slávnosti sa 
v niektorých obciach zachovali až 
dodnes. Zväčša zahŕňajú nielen 
ľudovú hudbu, tanec a občerstvenie, 
ale najmä vitie dožinkového venca, 
jeho odovzdanie či podávanie 
dožinkového chlebíka, ako dvoch 
hlavných symbolov tejto slávnosti 
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súvisiacej s ukončením žatvy. Naša 
obec patrí k tým obciam, ktoré si 
zachovávajú tento dedinský zvyk 
dodnes a každoročne, zväčša v prvú 
či druhú augustovú sobotu, spája 
ľudí z našej obce, ale i z blízkeho 
okolia na dožinkovej slávnosti. 

Tohtoročné dožinky sa konali 8. 
augusta, teda druhú augustovú 
sobotu, a to už tradične v areáli 
futbalového ihriska TJ Slovan Zbehy. 
Dožinky zorganizoval opäť Obecný 
úrad v Zbehoch v spolupráci s 
organizáciou Jednoty dôchodcov, 
kultúrnou komisiou obce Zbehy, 
miestnym Sport clubom a s 
finančnou podporou Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. 

Ako som už vyššie spomínala, 
jedným z hlavných symbolov 

dožiniek bol veniec, ktorý aj tento 
rok uvili naše kreatívne členky 
organizácie Jednoty dôchodcov. 
Takéto vence sa zvyčajne robili z 
posledných a najkrajších kláskov 
úrody. Zdobili sa rôznymi poľnými 
kvietkami, krepovým papierom 
alebo farebnými stužkami. Celá 
slávnosť sa začala sprievodom aj 
spolu s dožinkovým alegorickým 
vozom od miestneho kultúrneho 

domu, ktorý smeroval na miesto 
podujatia. Tento sprievod viedla 
naša miestna skupina Zbežanka. 
Po príchode do areálu futbalového 
ihriska TJ Slovan Zbehy došlo 
k odovzdaniu dožinkového 
venca spolu s čerstvo upečeným 
voňavým chlebíkom našim dvom 
„hospodárom“ a to starostovi obce 
Ing. Adamovi Žákovičovi a Bc. 
Andrejovi Bojdovi – agronómovi 
miestneho poľnohospodárskeho 
družstva Radar s.r.o.. a zároveň 
skupina Zbežanka predviedla pásmo 
dožiniek poviazaním našich gazdov. 
Okrem našej miestnej speváckej 
skupiny vystúpili aj spevácke 
skupiny Lužančanka, Seniori z Nitry 
a Ivančanka. 

Ako občerstvenie sa podávala 

pečená klobáska, dobré vínko, 
chladené čapované pivko a kofola, 
pretože počasie nám naozaj prialo 
a bolo skutočne veľmi horúco. 
Komu sa po dobre upečenej 
klobáse zažiadalo „sladké“, tak 
mohol ochutnať po domácky 
upečené koláče ako štrúdle, 
pagáče, smotanovo - kôprové 
koláče, moravské koláče a mnohé 
iné. O tieto chutné koláče, ktoré 

boli pečené podľa receptov našich 
„starých mám“ sa znovu postarali 
naše dôchodkyne. Celé vydarené 
podujatie vyvrcholilo tanečnou 
zábavou, do tanca hrala hudobná 
skupina Orions a to do skorých 
ranných hodín. 

Veľmi pekne by som sa týmto chcela 
v mene celého obecného úradu, ako 
aj v mene kultúrnej komisie obce 
Zbehy, poďakovať všetkým členom 
organizácie Jednoty dôchodcov, 
ktorí opäť ukázali, že prínos staršej 
generácie je nenahraditeľným 
zdrojom znalostí a skúseností. 
Preto je našou povinnosťou, aby 
sme im prejavovali patričnú úctu a 
naozaj sa im snažili pomôcť všade, 
kde sa dá, tak ako aj oni pomáhajú 
našej obci s organizovaním takmer 

všetkých dedinských podujatí. 
Za toto im ešte raz patrí veľké 
„ĎAKUJEME“. Poďakovanie patrí 
aj p. Janke Podhradskej (večierka 
Zbehy) ako aj všetkým tým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
spoluorganizovaní tejto milej akcie 
a zároveň pevne verím, že sa o rok 
uvidíme v ešte väčšom počte.

Ing. Danica Hallová

n  Z našej farnosti
Pestovanie vínnej révy v 

našich končinách má dlhoročnú 
tradíciu. Veľa by o tom vedeli 
hovoriť odborníci, ale aj nadšení 
pestovatelia. Prečo je ale patrónom 
viníc, vína, debnárov a všetkého čo 

s pestovaním sladkého moku súvisí 
sv. Urban?

Historické pramene hovoria, 
že Urban bol pápežom prvotnej 
Cirkvi, zvolený v roku 222 v čase 
vlády cisára Alexandra Severa. 

Hoci bolo toto obdobie pre mladú 
Cirkev relatívne pokojné, predsa 
existovali lokálne prenasledovania. 
Legendy zasa hovoria, že pápež 
Urban sa počas prenasledovaní 
ukrýval vo viniciach v okolí Ríma, 
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čo mu dočasne zachránilo život. 
Napriek tomu v roku 230 zomiera 
mučeníckou smrťou. Pochovali ho 
na cintoríne sv. Kalixta, neskôr jeho 
pozostatky preniesli a uložili pod 
hlavný oltár chrámu sv. Praxedy 
v susedstve baziliky Panny Márie 
Väčšej, kde odpočíva dodnes. Úcta k 
nemu sa rýchlo šírila a už v 6. storočí 
sa traduje spomienka a slávenie aj na 
území dnešného Francúzska, neskôr 
v celej Európe. Máme teda v úcte 
patróna vína, nápoja prinášajúceho 
potešenie, zdravie a dobrú náladu. 

Sviatok sv. Urbana je u nás v 25. 
mája, kedy je už ustálené počasie a 
vinice by v tomto čase nemali byť 
ohrozené nepriaznivým počasím. 
Múdra pranostika hovorí: „Urban 
krásny, vyjasnený, hojným vínkom 
nás odmení“. V nie tak dávnej 
minulosti zdobila briežok nad 
našou dedinou kaplnka sv. Urbana, 
ktorú postavili vďační vinohradníci. 
Okolo kaplnky sa vinuli starostlivo 
ošetrované pásiky vinohradov a 
medzi nimi učupené domčeky -  
hajlochy, na uloženie náradia a pod 
nimi pivnice na uskladnenie vína. 
Čas neúprosne letí a po vinohradoch 
nie je ani stopa. Zachovali sa len 
menšie výsadby v záhradách 
obyvateľov našej obce. Takmer bez 
stopy sa stratila aj pôvodná kaplnka. 
Zachoval sa z nej iba obraz sv. 
Urbana uložený v miestnom kostole. 

Žijú však ešte občania, ktorí 
kaplnku a jej okolie pamätajú a 
tiež túžba túto stavbu obnoviť. 

Keďže sa nezachovala žiadna 
fotografia, rozhodlo sa nestavať 
podľa pôvodných proporcií, ale 
vybudovať kaplnku v novom 
poňatí, čo sa v priebehu niekoľkých 
rokov z iniciatívy Obecného 
zastupiteľstva a bývalého starostu 
Ing. Ivana Habiňáka a v zavŕšení 
v dnešnom roku, keď je na čele 
obce nový starosta Ing. Adam 
Žákovič, aj podarilo. Máme novú 
dominantu nad obcou. Modernú 
kaplnku z betónu a dreva v tvare 
vínneho lisu, ktorú zdobí na sklo 
premietnutý obraz sv. Urbana. Ku 
kaplnke je vybudovaná prístupová 
cesta vysypaná kamennou drťou. 
Prispením štedrých sponzorov bolo 
na jednej strane cesty vysadené 
čerešňové stromoradie. 

Hoci názory na výstavbu 
kaplnky sa v začiatku rôznili, dnes 
je toto miesto vyhľadávané a 
denne navštevované. Slávnostná 
posviacka kaplnky je pripravená na 
10. septembra, iba niekoľko dní pred 
hodovou slávnosťou v našej farnosti. 
Účasť na nej prisľúbil diecézny 
biskup Viliam Judák. Každý z nás je 
na túto slávnosť srdečne pozvaný a 
očakávaný.

Putovanie do Turzovky 
a na horu Butkov

Počas posledných zimných dní 
sme spolu s našim duchovným 
otcom Romanom naplánovali na 
začiatok mája návštevu mariánskeho 

pútnického miesta Turzovka a 
Skalného sanktuária na hore Butkov pri 
Ladcoch. Cestu sme pripravili možno 
do najmenších detailov, autobus sa 
naplnil do posledného miesta, lenže... 
Svet zachvátila nevídaná pandémia, 
neznáme ochorenie a nesmierne 
znepokojenie v dôsledku korona 
vírusu. 

Koncom júna, keď sa už situácia 
trochu upokojila a bolo možné 
hromadnejšie cestovať, sme nabrali 
odvahu a rozhodli sa ísť. Autobus 
bol znova naplnený do posledného 
sedadla. Cesta na horu Živčáková 
bola dosť ťažká, pretože v noci veľa 
napršalo a tak mali pútnici čo robiť, 
aby vyšli. V mariánskej svätyni sme sa 
napokon všetci stretli. Cestu dolu pešo 
absolvovalo už len zopár pútnikov, 
ostatní sme sa odviezli miestnou 
kyvadlovou dopravou do obce Korňa, 
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kde nás čakal náš autobus. Naša cesta 
pokračovala do Skalného sanktuária 
zasväteného Božiemu milosrdenstvu 
na hore Butkov. 

Mimoriadny duchovný zážitok, 
krížová cesta i celková atmosféra 
tohto duchovného centra, boli pre 
nás odmenou za vynaloženú námahu. 
Verím, že hovorím za mnohých 
zúčastnených,  že treba prísť, vidieť a 
zažiť toto posvätné miesto. 

 Mohol som sa podeliť o všetok 
môj majetok s inými, spriateliť sa s 
pútnikmi zo všetkých kútov sveta. Ale 
ak nedokážem zajtra odpustiť svojmu 
susedovi, nikam som nedošiel. Ak po 
návrate domov k mojim povinnostiam 
nebudem schopný utvárať bratstvo, 
šíriť radosť, pokoj a jednotu, nikam som 
nedošiel.

Spomienka na biskupa 
Milana Šášika

V smutnej správe zo vzdialenej 
Ukrajiny sme sa dozvedeli, že 14. júla 
2020 v Užhorode zomrel náhle vo veku 
67 rokov vladyka Milan Šášik rodák z 
neďalekej Lehoty, ktorú mnohí z nás 
navštevujeme najmä okolo sviatku 
sv. Anny, kedy sa tu koná púť. Biskup 
Milan študoval teológiu v Bratislave 
na bohosloveckej fakulte. Už počas 
štúdia prozreteľne prejavil veľký 
záujem o východnú liturgiu. Neskôr 
po vysviacke a pôsobení vo viacerých 
farnostiach na Slovensku si svoje 
štúdia doplnil na univerzite v Ríme. 
V roku 2003 bol pápežom sv. Jánom 
Pavlom II. konsekrovaný na biskupa a v 
tom istom roku odchádza na Ukrajinu 
ako pastier miestnej gréckokatolíckej 

Mukačevskej eparchie. Stáva sa 
jedným z nich a jeho sedemnásťročná 
misia priniesla pre tento ľud veľké 
požehnanie. Vybudoval veľa kostolov, 
pomáhal chudobným a opusteným a 
tu aj dozrel pre večnosť, keď si ho Pán 
uprostred práce povolal. 

Mnohí sme ho poznali, veď to bol 
biskup od „susedov“. A jeho smrť nás 
prekvapila a zaskočila. V pondelok  20. 
júla mal tak ako v predchádzajúcich 
rokoch ohlásenú návštevu rodnej 
Lehoty. Pri spomienkovej zádušnej 
omši v deň pohrebu povedal miestny 
správca farnosti, že otec Milan zavolal 
a povedal: „V pondelok budem 
doma.“ Veríme a dúfame, že došiel do 
večného domova a čaká, že sa tam raz 
stretneme všetci. R.I.P. 

Mária Balková

Naša obec po nežnej revolúcii 
zaviedla znova do užívania obecné 
symboly: znak, pečať, zástavu a erb. 
Hlavný erbový symbol obce, mitra sv. 
Vojtecha s krížom,  troma kopijami a 
s dvoma zlatými klasmi zdôrazňuje, 
že Zbehy mali poľnohospodársky 
charakter. Teraz majú v katastri aj 
staronový symbol, ktorý bezmála 50 
rokov obyvatelia postrádali. Takmer sa 
vytratil z hovorovej reči domorodcov i 
z povedomia ľudí. 

Chotár a symbol o ktorom budeme 
hovoriť, nás privádza na miesto, ktoré 
poznajú Zbežania pod názvom Lahne. 
Ide vlastne o kopcovitý terén južne 
nad obcou. Pomenovanie si podaktorí 
pamätníci zdôvodňovali tým, že bol 

najrozsiahlejší v katastrálnom území 
obce a najbližší dostupný z dediny. 
Mnohí si ešte pamätajú na hlbokú cestu 
a príhon, oddeľujúci Šišov od Lahní. 
Voľakedy sa zanášal hlinou a bahnom 
po výdatných búrkach. V niektorých 
miestach mal úctyhodnú hĺbku z ťažby 
hliny. Tiež vymletú dažďovou vodou z 
horných vinohradov. Pri železničnej 
trati pred „rampami“ (závorami) 
stekala do vykopanej „gedry“ smerom 
k starobylej Holotke.  Dnes po 
voľakedajšom príhone,  ani po ceste 
vyjazdenej povozmi roľníkov, nie je ani 
stopy. Ani po scenérii, akú mali Lahne 
pred takmer 50 rokmi. Tam kde bola 
kaplnka s vinohradmi, polia našich 
otcov, kde sme ako deti pásavali husi, 

pomáhali rodičom s dorobou hrozna. 
Vďaka svojmu členitému 

terénu naši predkovia  využívali 
chotár na pestovanie mnohých 
poľnohospodárskych kultúr. Už pred 
viac ako tristo rokmi na miestach, 
kde boli voľakedy lesy, zakladali tu 
prvé vinohrady. Podľa súpisu z roku 
1715 ich výmera v Zbehoch, vtedy 
vyjadrovaná kopáčmi, mala rozlohu 
35 kopáčov vinohradov (1 kopáč=2,7 
ára), teda necelý 1 hektár. Kultiváciou 
kopcovitých terénov ďalej rozširovali 
oráčiny i  vinohrady. Tie v roku 1752 
mali u nás výmeru už 508 kopáčov 
vinohradov, to znamená 13,7 ha. Aj v 
Andači v tom roku gazdovia obrábali 
54 kopáčov viníc (1,5 hektára). Tradičná 

n  Zbehy s novým symbolom
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vinohradnícka kultúra dosiahla vrchol 
koncom 19. storočia.

V rokoch skazy (1888-1896) bol 
vinič napadnutý filoxérou (voškou 
viničovou). V ďalších sezónach 
ho znova oživili. Do roku 1900 ich 
rozlohu rozšírili na 17 hektárov.  
Začali pestovať nové sorty štepené 
do odolných podpníkov, do tzv. 
amerikánov. Vysádzali ich v úzkom 
spone, po spádnici svahov. Patrili 
k nim dnes vzácne staré odrody 
Malinger, Káderka, Čabianska perla, 
Burda, Lopušák a ďalšie. Verili, že sa 
všetko na dobré obráti a hrozna i vína 
pre vlastnú potrebu budú mať dosť.

Na počesť vinohradníkov, ktorí 
dokázali obnoviť vinohrady a na ich 
ochranu, naši predkovia stavali kaplnky 
sv. Urbana. V Zbehoch na Lahniach sa 
o takúto v minulosti pričinila rodina 
Aitnerová. Kaplnka bola na návrší, 
vedľa bývalej poľnej cesty smerujúcej 
do chotára Lešneky, cez Krvavé Šenky 
až do Lehoty. Táto naša kultúrna 
pamiatka schátrala a zanikla koncom 
sedemdesiatych rokov 20. storočia. 

Socializácia totiž radikálne zmenila 
život ľudí a tvárnosť našich chotárov. 
Postupne sa rozorali poľné cesty, 
zrovnali medze a v roku 1976 vyorali 
aj vinohrady. Úzke polia a remízky sa 
zmenili na lány polí. Týmto drobní 
vinohradníci s produkciou hrozna a 
vína pre samozásobenie skončili. Aj 
symbol vinohradníctva, kaplnka sv. 
Urbana na takmer polstoročie zmizla 
z nášho chotára. Dnes tam už stojí na 
mieste pôvodnej úplne nová, moderná 
a k nej aj prístupová cesta.

Zbehy-Kaplnka sv. Urbana v chotári 
Lahne

Kaplnka púta pozornosť 
domorodcov i návštevníkov, teší 
všetkých, zvlášť rodákov. Ďakujú zo 
srdca všetkým, ktorí sa o nový moderný 
symbol vinohradníctva pričinili. O 
svätého Ochrancu,  ku ktorému sa 
ľudia modlia v trpkých časoch. Svätý 
Urban sa vrátil na miesto, kde právom 
patrí. Aj pôvodný obraz svätca z bývalej 
kaplnky. Môže byť dobrým odkazom 
mladým generáciám,  na počesť našim 
predkom. Tým rodom a mnohým 
generáciám, čo menili rúbaniská, na  
role a vinohrady. 

Kultúru našej dediny i 
vinohradníctva voľakedy tvorili 
najmä roľníci. Vinohrady ešte v 70-
tych rokoch minulého storočia boli 
neodmysliteľnou súčasťou nášho 

chotára. Ale teraz chýbajú. Tie si žiadali 
náležitú starostlivosť a čas, keď chceli 
všetko zvládnuť. Tejto ušľachtilej 
činnosti sa venovali mnohé rodiny. 
Patrili k ním Bojdoví, Gregušoví, 
Dieroví, Filoví, Horkoví, Laukoví, 
Lehotskí, Lukovskí, Sabadošoví, 
Solčanskí, Sollároví, Šunderlíkoví, 
Višňovskí a viacerí  ďalší. Vinohrady 
väčšinou obrábali a ošetrovali ručne, 
kopali rýľom, motykami.

Tradičné pestovania viniča v 
gazdovskom prostredí malo osobitne 
v septembri, v októbri príznačné čaro. 
Ožil chotár, prišiel čas na oberačky. 
Sezónna robota sa nezaobišla bez 
pomoci rodiny, susedov a známych. 
Strapce hrozna z viničových krov rezali 
nožmi, strihali nožnicami. Dávali ich do 
nádob, vedier, košov. Úrodu zosypávali 
do veľkých usypákov, alebo do putní 
opatrených popruhmi. V nich znášali 
hrozno a dávali do škopkov, tuniek, 
pripravených na mieste, najlepšie na 
prístupovej ceste k odvozu domov na 
vozoch. Drobní pestovatelia zvážali 
úrodu na sebe, kto ako mohol.

Vlastné lisovanie  robili tiež 
manuálne, na vretenových prešoch. 
Tlak na mláto (pomleté hrozno) 
naloženom v koši preša robilo priamo 
vreteno.  Boli vyrobené, podobne 
ako sudy, z tvrdého, väčšinou z 
dubového dreva. Tiež kade, škopky, 
putne, vedrá, lieviky. Plechový 
riad a kýble boli voľakedy vzácne. 
Vymoženosti techniky - automatické 
lisy, odstopkovače, nerezové nádoby, 

Zbehy-Lahne marec 1974, rýľovačka vinohradu s úzkou výsadbou 
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Zbehy-Lahne september 1974, 
oberanie hrozna do košov

prišli do užívania v druhej polovici 
20. storočia. 

Pri dobrom poháriku zvykli všeličo 
predebatovať, ale aj humorne hovoriť. 
Niektorí tvrdili, že víno z Lahní je kyslé 
a vhodné na vylievanie sysľov, alebo 
že pri predávkovaní rozpúšťa zubné 
plomby. Iní zasa pridali, že keď nebude 
v Radošinke dosť vody, bude dobré 
na hasenie požiarov, alebo že častým 
zvukom pohárov sa mohlo „zlomiť“. 
Takto a podobne hovorili o jeho kvalite, 
najmä vtedy keď mali pod čapicou. V 
skutočnosti  však dobré víno išlo na 
osoh všetkým. Susedia, ktorí sa chceli 

pochváliť, sa obšťastnili vzájomnými 
koštovkami. Chodili na „háromdeci“, 
ako vraveli, tri deci bola miera. 

Dôvod štrngnúť si majú Zbežania 
aj teraz. Na počesť, že majú 
nový moderný symbol patróna 
vinohradníkov, vinárov, debnárov. 
Tiež na 100 ročné jubileum zmeny 
voľakedajšieho miestneho názvu obce 
Űzbég, na  názov obce ZBEHY. Vtedy v 
roku 1920 bol život na vidieku ťažký a 
v decembri  u nás a v  okolí štrajkovali 
bíreši, poľnohospodárski robotníci. 
Teraz Spolok záhradkárov pre členov 
a priateľov vína robieva degustáciu 
a  súťaž o najlepšie víno. Záhradkári 
takéto podujatia úspešne robia, 
pritom zabudnú na drinu spojenú 

než sa dostane na stôl. Vinič pestujú 
väčšinou v prídomových záhradách. 
Jeho výmera má v katastri obce iba 1 
hektár, čo je približne taká rozloha ako 
pred tromi storočiami.

 Nielen v jeseni bolo obľúbené tiež 
zrelé hrozno. Zbežania si ho zvykli 
odkladať na jedenie aj na horšie časy. 
Už pri oberaní starostlivo vyberali 
zdravé strapce na neskorší konzum, 
aj ako maškrtu. Tie uložili do slamy 
na horu (povalu), alebo zavesili 
na špagát pod plafón do studenej 
komory. Slamové víno, ani ľadový 
zber nerobili. Hoci niektorí zberali 
úrodu aj po mrazoch, lebo nestihli. 
Terajšie moderné technológie 
výroby nepoznali. Pri dobrej klíme, 
odložený najmä čierny samorodák 
Otello, alebo Izabela vydržali až do 
Vianoc. Pri jedení, šupku ani jadierka 
nevypľuvali. Poznali, že majú dobré 
účinky na zdravie. A naše gazdiné 
hrozno vedeli spracovať a pripraviť 
aj vínny ocot, sušené „cibéby“, alebo 
lekvár. Vedeli o blahodarnom vplyve 
plodov na trávenie a v čase núdze, či 
neúrody ovocia,  boli výrobky z nich 
vítané v jedálničku. Starostlivosť a 
spätosť našich predkov s vinohradmi v 
malebnom prostredí chotára prinášala 
svoje ovocie a teraz pre nás spomienky. 

 
Serafín Horka

Išlo o ozbrojené povstanie 
slovenských povstaleckých jednotiek 
počas druhej svetovej vojny proti 
okupácii nemeckej armády na 
slovenskom území. Nepriamo bolo 
tiež útokom proti autoritatívnej vláde 
na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou 
byť na strane víťazných mocností 
druhej svetovej vojny. Prípravy SNP 
inicioval v roku 1943 Edvard Beneš, 
vodca česko - slovenskej exilovej 
vlády. Odbojové prúdy, demokrati, 
komunisti a antifašisti v Slovenskej 
armáde prijali ten istý rok Vianočnú 
dohodu, na základe ktorej vznikla 
v septembri 1944 povstalecká 
Slovenská národná rada. Sformovala 
sa aj konšpiračná skupina vojakov 
a politikov zodpovedná za prípravu 

povstania, ich centrom bola Banská 
Bystrica. Kľúčovými postavami SNP sa 
stali generáli Ján Golian a Rudolf Viest. 
Svoju rolu v ňom zohrali aj partizánske 
oddiely, ktoré začali od roku 1943 
spontánne vznikať v horských 
oblastiach, neskôr sa ich ujali sovietski 
odborníci. Deviateho augusta 1944 
dostala slovenská armáda rozkaz proti 
nim zakročiť. Akcia bola neúspešná. 
Naopak – mnoho vojakov začalo k 
partizánom spontánne prebiehať.

Pôvodne malo vypuknúť až po 
dohode s Červenou armádou, no 
29. augusta 1944 na Slovensko 
nečakane dorazila nemecká armáda 
a vojaci z odboja i bežní obyvatelia 
sa im spontánne postavili na odpor. 
Večer generál Golian oficiálne 

n  Čo sa dialo na Slovensku počas slovenského národného povstania?
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SNP v číslach
• Trvalo 60 dní
• Zapojilo sa doňho približne 80-tisíc ľudí.
• Odhady hovoria o 10- až 15-tisícoch povstaleckých obetí. 
• Bojovalo v ňom 33 národov.
• Dodnes žije približne 1400 účastníkov.

nariadil začiatok obrany. Nemecko 
veľmi rýchlo eliminovalo najlepšie 
povstalecké jednotky a prevahu sa im 
podarilo udržiavať prakticky po celú 

dobu trvania. Povstaleckú armádu 
definitívne porazili v noci z 27. na 
28. októbra. Časť jednotiek prešla na 
partizánsky spôsob boja, mnohé z nich 

Pandémia zvaná koronavírus bola len 
nedávno od nás ešte veľmi vzdialená. 
Predstava, že sa ocitneme v rovnakej 
situácii ako Čína, bola neprijateľná. 
Epidémia sa však rozšírila aj na 
Slovensko. Zo všetkých strán sme počuli 
množstvo informácií, odporúčaní a 
príkazov. Je to náročné aj pre dospelého 
človeka a aké však ťažké to musí byť 
pre deti? Nerozumeli situácii, v ktorej 
sa náhle ocitli. Zo dňa na deň prišli o 
veci, ktoré im boli doteraz samozrejmé. 
Chodenie do škôlky, stretnutia s 
kamarátmi, návštevy starých rodičov 
či výlety. Karanténa ich „uväznila” spolu 
s rodičmi a súrodencami v domovoch. 
Karanténne opatrenia začali platiť 
takmer zo dňa na deň a zasiahli učiteľov, 
deti ale i rodičov nepripravených. Zrazu 
zostali deti 24 hodín denne s rodičmi, 
ktorých predtým videli  tri, štyri hodiny 
pred spaním. A rodič už pre nich nie 
je len rodič. Teraz je i pani učiteľka, 
najlepší kamarát, teta kuchárka. Vzťah 
rodič - dieťa sa v kontexte karantény 
posunul do celkom novej roviny.

Zápis do Materskej školy Zbehy pre 
školsky rok 2020/2021 sa uskutočnil od 
18. 05. 2020 do 21. 05. 2020. Vzhľadom 

na vtedajšiu aktuálnu situáciu, zápis 
prebehol formou elektronickej žiadosti. 
Písomné rozhodnutie o prijatí alebo 
neprijatí dieťaťa s počtom prihlásených 
23 detí do predškolského zariadenia 
oznámila riaditeľka materskej školy 
rodičovi do 30 dní odo dňa podania 
prihlášky.

Starosta obce rozhodol o opätovnom 
otvorení materskej školy 1. júna 
2020. Prevádzka bola pre obmedzený 
počet na dve triedy po pätnásť detí. 
Rozhodnutie zákonných zástupcov 
o umiestnení dieťaťa do materskej 
školy, do konca školského roka 
2019/2020 bolo dobrovoľné. Zákonní 
zástupcovia boli povinní oboznámiť sa 
s organizáciou a podmienkami výchovy 
a vzdelávania MŠ, s dodržiavaním a 
akceptovaním pokynov vydaným 
zriaďovateľom a riaditeľkou MŠ. 
Zákonní zástupcovia museli akceptovať 
každodenný zdravotný „ranný filter”. 
V prípade podozrenia na ochorenie 
(nielen na COVID - 19) materská škola 
dieťa neprebrala. Zákonný zástupca 
denne podpisoval „Prehlásenie 
zákonného zástupcu o zdravotnom 
stave dieťaťa pre materskú školu.“ Dieťa 

pri príchode do materskej školy muselo 
mat' nasadené rúško + so sebou jedno 
náhradné rúško v hygienickom obale. 
Od 15. júna 2020 mali možnosť nástupu 
do MŠ všetky deti s prevádzkou 
otvorenou aj počas letných prázdnin 
do 17. júla 2020.

Aj napriek dodržania všetkých 
opatrení v súvislosti s COVID - 19 sme 
sa snažili dodržať každoročnú tradíciu 
a rozlúčku s predškolákmi. Nadišla tá 
očakávaná chvíľa, keď sa predškoláci 
Materskej školy v Zbehoch lúčili s 
ostatnými deťmi, pani učiteľkami, 
pani kuchárkami a pani školníčkou. 
Nechýbalo  poďakovanie za krásne 
chvíle, ktoré spolu za celé roky prežili. 
Deti zarecitovali, zatancovali a rozlúčili 
sa záverečnou piesňou: „Dovidenia 
milá škôlka“. Každý predškolák dostal 
osvedčenie o pred primárnom 
vzdelávaní a knižku. Pohladením duše 
bol úsmev a spokojnosť rozžiarených 
detí a v oku učiteliek sa zaleskla slza 
dojatia za prekvapenia, ktoré si pre 
nich pripravili deti a ich rodičia. Tak veľa 
šťastia Vám prajeme budúci prváci ...!                                                                                                                                             

Denisa Čičková

bojovali až do oslobodenia krajiny na 
jar 1945.

Napriek porážke malo pre nás 
SNP dôležitý politický význam, 
zabezpečilo nám nezávislú politiku 
v rámci spoločného štátu s Čechmi i 
rešpekt víťazných mocností (cit. podľa 
Grznárová, 2018, dostupné na: https://
history.hnonline.sk/).

PhDr. Ivan Rác, PhD.

n  Nečakané prerušenie prevádzky materskej školy!
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n  Dištančné vzdelávanie žiakov

Pandémia COVID -  19 
neplánovane zasiahla celý svet a 
každú sféru, školstvo nevynímajúc. 
Koncom marca obdržali všetky 
školy od Ministerstva  školstva,  
vedy,  výskumu  a  športu  
Slovenskej  republiky  rozhodnutie o 
mimoriadnom prerušení školského 
vyučovania  v školách od  30.  marca  
2020  do  odvolania. Pravdepodobne 
sa mnoho žiakov potešilo, že im 
tohto roku začínajú letné prázdniny 
o niečo skôr, ale vedenie škôl spolu 
s pedagogickým tímom už hľadali 
riešenia ako nahradiť dennú výučbu 
žiakov.  V ministerskom rozhodnutí  
bolo totiž uvedené, že riaditelia 
škôl zabezpečia  podľa  podmienok  
a  možností  samoštúdium žiakov 
prostredníctvom elektronickej 
komunikácie s pedagogickými 
zamestnancami školy. Opýtali sme 
sa našej pani riaditeľky Mgr. Zdenky 
Stierankovej ako ZŠ Zbehy zvládla 
novú výzvu výučby našich detí 
počas povinnej karantény súvisiacej 
s pandémiou COVID - 19. 

Pracujete už v školstve niekoľko 
rokov, úspešne riadite našu 
ZŠ v Zbehoch spolu s Vaším 
pedagogickým tímom, denne 
riešite aktuálne problémy počas 

klasického školského dňa, ale so 
situáciou, akú ste museli promptne 
riešiť  po vypuknutí karantény a 
prerušení denného vyučovania ste 
pravdepodobne nepočítali. Ako 
ste vnímali prvé dni po vyhlásení 
prerušenia denného a zavedenia 
elektronického vyučovania?

„Bola to veľká zodpovednosť. Nikto 
z nás presne nevedel, akým smerom 
sa bude situácia uberať, ako dlho 
bude trvať. Bolo potrebné vytvoriť 
systém vzdelávania, komunikovať 
s učiteľmi, rodičmi a žiakmi, 
vytvoriť systém práce učiteľov, ale 
aj nepedagogických zamestnancov 
a zamestnancov školskej jedálne 
tak, aby boli zabezpečené všetky 
hygienické opatrenia. Veľmi dôležitá 
bola taktiež komunikácia so 
zriaďovateľom.“

Bola naša škola pripravená 
na takýto nezvyčajný systém 
výučby?

„Tak ako každá škola, aj tá naša sa 
s týmto typom vzdelávania stretla po 
prvýkrát. Systém výučby v našej škole 
bol nastavený podľa týždenného 
rozvrhu upraveného tak, aby bol 
zachovaný obsah vzdelávania 
hlavných vzdelávacích oblastí, 
ktorými sú: Jazyk a komunikácia, 
Matematika a práca s informáciami,  
Človek a spoločnosť a Človek a príroda. 
Komplementárne vzdelávacie oblasti, 
medzi ktoré sú zaradené výchovy, 
boli len doplnkom vzdelávania. 
Učitelia boli povinní z obsahu vybrať 
podstatu, kontaktovať sa s rodičmi, 
vytvoriť si systém zadávania úloh 

pre dištančné vzdelávanie, aj systém 
spätnej väzby, slovne hodnotiť výkon 
žiakov a motivovať žiakov a rodičov k 
systematickej práci. Bolo tiež potrebné 
pochopiť situáciu v rodinách, pretože 
nebola ľahká. Rodičia sa tiež museli 
vysporiadať so zmenou režimu, 
stávali sa pedagógmi, popri tom 

mnohí buď chodili do práce alebo 
vykonávali prácu z domu. Nebolo to 
jednoduché ani pre rodičov a deti, ani 
pre učiteľov.“

Ako v princípe fungoval „nový“ 
systém školskej výučby na našej 
škole? Všimla som si, že na stránke 
školy denne pribúdali témy, resp. 
zadania pre žiakov podľa ročníka, 
a tiež sa tam aktualizovali odkazy 
na rôzne portály na domáce 
učenie, čo považujem za veľmi 
pozitívne. 

„Rodičia boli komplexne 
informovaní na školskom webe. 
Našli tam celkový obsah a témy 
počas domáceho učenia. Učitelia 
pripravovali týždenné zadania tak, aby 
každý našiel prehľadné informácie. 
Rodičia a žiaci si pochvaľovali aj 
vytvorené uzavreté triedne skupiny 
prostredníctvom sociálnych sietí, 
kde mohli kedykoľvek komunikovať 
s učiteľmi, posielať im vypracované 
zadania. Mnohí komunikovali aj 
prostredníctvom portálu Bez kriedy 
a mailom. Najlepšou komunikáciou 
však bolo jednoznačne online 
vyučovanie. Vyplynulo to aj z 
dotazníka, ktorý sme sprístupnili 
pre žiakov a rodičov, aby sme sa 
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dozvedeli viac informácií a dostali 
tak kvalitnú spätnú väzbu. Postupne 
vznikol fungujúci systém, ktorý 
pretrvával počas celého dištančného 
vzdelávania. Mnohé inštitúcie, 
poskytujúce rôzne elektronické 
aplikácie na výučbu, v tomto období 
sprístupnili obsah svojich portálov 
zadarmo: napr. Kozmix, Fenomény 
sveta, WocaBee, Alf a mnohé iné. 
Bolo možné sledovať aj vysielanie 
RTVS pre školy. Ministerstvo postupne 
tiež pripravilo portál Učíme na 
diaľku, ktorý poskytoval komplexné 
informácie pre školy aj rodiny.“ 

Zapájali sa všetci žiaci do 
online vyučovania alebo ste 
mali aj individuálne prípady, 
ktoré napríklad nemali možnosť  
pripojenia sa na internet a 

spolupracovať tak s učiteľmi?  Ako 
ste riešili takýchto žiakov? 

„Situácia v rodinách nebola 
jednoduchá. Niekde bolo viac detí, 
ktoré sa museli zosúladiť pri online 
vyučovaní, niekde chýbala potrebná 
technika a pripojenie. Učitelia sa 
snažili skontaktovať so všetkými 
žiakmi a vytvoriť im vyhovujúci 
systém. Ak nebolo možné zapájať sa 
online a posielať úlohy elektronicky, 
nápomocné boli asistentky učiteľa 
a vychovávateľka ŠKD, ktoré v 
pravidelných intervaloch navštevovali 
rodiny a distribuovali zadania 
od učiteľov v papierovej forme, 
následne ich preposielali učiteľom 
na vyhodnotenie. Každá rodina sa 
snažila pracovať ako najlepšie vedela. 
Väčšina rodičov pochopila, že nemôžu 
situáciu podceniť a musia popracovať 

spolu s nami na rozvoji svojich detí, 
aby sa po opätovnom nástupe do 
školy deti aklimatizovali čo najlepšie.“ 

Boli žiaci zodpovední v plnení 
domácich a iných úloh zadaných 
učiteľmi?

„Každý pracoval tak, ako najlepšie 
vedel a ako mu to dovoľovala situácia 
v rodine. Minimálne percento žiakov 
a rodičov nespolupracovalo.“

Klasifikácia a známkovanie 
žiakov bolo tiež nezvyčajné. 
Ako boli žiaci hodnotení, resp. 
známkovaní  všeobecne, ale aj 
na konci školského roka – na 
vysvedčení?

„Žiaci dostávali spätnú väzbu 
od učiteľov vo forme slovného 
hodnotenia, komentovania 
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vypracovaných úloh. Bola potrebná 
náležitá pochvala a motivácia do 
ďalších zadaní.  S učiteľmi sme  na 
online porade schválili klasifikáciu 
známkou na konci školského roka z 
hlavných oblastí, ktoré boli spomínané 
vyššie, ostatné komplementárne 
oblasti boli hodnotené slovom 
absolvoval. Žiaci prvého ročníka 
obdržali na konci roka vysvedčenie 
so slovným hodnotením vo všetkých 
vyučovacích predmetoch.“ 

Ťažko predpokladať vývoj 
pandémie a možné opätovné 
zavedenie elektronického 
vyučovania. Vylepšili by ste 
nejako online vyučovanie do 
budúcna na našej škole, ktorým 
ste si už záverom školského roka 
prešli, alebo ste boli spokojná s jej 
priebehom?

„Musím pochváliť všetkých učiteľov 
ako sa vysporiadali s touto situáciou. 
Absolvovali webináre, vzdelávanie v 
oblasti IT, naučili sa využívať doposiaľ 
nepoznané aplikácie, ich  systém 
vzdelávania prešiel komplexnou 
premenou. Všetci sme si uvedomili, 
koľko nepotrebného obsahu sa v 
našich učebniciach nachádza. Žiakom 
vyberali z učiva to najpodstatnejšie. 
Z dotazníka pre rodičov a žiakov 
vyplynulo aj to, že by prijali jednotný 
systém zadávania úloh a online 
vyučovania. A aj preto plánujeme 
v budúcom školskom roku nastaviť 
elektronickú komunikáciu s rodičmi a 
žiakmi prostredníctvom Edupage, kde 
bude v prípade druhej vlny pandémie 
možné zadávať úlohy a komunikovať 
s rodičmi.  Tento systém začínajú 
postupne využívať všetky školy. Bude 
tu kompletný prehľad o dianí v škole, 
dochádzke, stravovaní, známkach, 
pochvalách a pokarhaniach.“

Máte nejakú spätnú väzbu 
ohľadom dištančného vzdelávania 
aj od rodičov žiakov?

„Ako som už spomínala, rodičia a 
žiaci sa mohli prostredníctvom online 
dotazníka vyjadriť k práci učiteľov, k 
systému vzdelávania, dozvedeli sme 
sa, čo ich najviac trápi, s čím si nevedia 
poradiť, ale aj ktorých učiteľov chcú 
pochváliť za vykonávanú prácu. 
Ďakujeme všetkým rodičom a žiakom, 

ktorí vyplnili dotazník a poskytli nám 
tak dôležitú spätnú väzbu, aby sme 
mohli našu prácu neustále zlepšovať.“ 

Ste spokojná so svojím 
pedagogickým tímom ako zvládli 
výzvu nezvyčajného vzdelávania?  

„Som presvedčená, že každý z nás 
si svoju prácu počas dištančného 
vzdelávania plnil tak, ako najlepšie 
vedel. A ďakujem všetkým rodičom 
a žiakom za ich odvedenú prácu a 
trpezlivosť!“

Ako prebiehalo vyučovanie 
od 1. júna a čo žiakov čaká do 
budúcna?

„Od 1. júna 2020 nastúpili do 
školy žiaci 1. – 5. ročníka na báze 
dobrovoľnosti. S ostatnými žiakmi 
prebiehalo naďalej dištančné 
vzdelávanie až do posledného 
školského týždňa, kedy mohli do 
školy, podľa nariadení ministerstva, 
nastúpiť dobrovoľne aj ostatní 
žiaci. Žiaci odovzdávali a preberali 
učebnice, upratovali triedy a na záver 
školského roka si všetci žiaci prezvali 
vysvedčenia. Je nám ľúto, že aj 
záver školského roka bol netradičný. 
Deviataci nemali možnosť rozlúčiť sa 
štandardne so školou, nebol zvyčajný 
nástup a pochválenie výborných 
a úspešných žiakov pred budovou 
školy, ale zvládli sme to. A všetci sme 
pochopili, že škola je nielen miestom 
vzdelávania, ale ja miestom pre 
vytváranie sociálnych kontaktov, kde 
sa môžu deti a učitelia porozprávať, 
zasmiať, zabaviť, pomôcť si v núdzi. 
Trochu to nám všetkým aj chýbalo. 

Dúfajme, že budúci školský rok 
začneme za optimálnych podmienok.

Čaká nás práca na novom projekte 
pod názvom „Na každej škole záleží“. 
Škola vyhrala grant, z ktorého budú 
financované aktivity na zlepšenie 
sociálnej klímy v škole a elimináciu 
sociálno-patologických javov.  Na 
projekte budú pracovať učitelia aj 
žiaci. Učitelia absolvujú tréning 
mediačných zručností, žiaci tréning 
rovesníckej mediácie. Taktiež sa 
žiaci a učitelia  zúčastnia seminára 
Pohodová trieda, Komunikácia v 
škole a v triede, vytvoríme spoločne 
súbor aktivít na prevenciu sociálno-
patologických javov, naučíme sa 
efektívne využívať triednické hodiny. 
Programy budú plnené lektormi 
programov STORM, Učenie nás baví, 
Tréning mediačných zručností. Tento 
projekt podporila Poštová banka v 
spolupráci s Komenského inštitútom. 

Ďalej nás čaká zmena v ŠKD. Žiaci 
budú rozdelení do 2 oddelení a to 
tak, že prvé oddelenie ostane na 
pôvodnom mieste a druhé oddelenie 
sa presunie do zrekonštruovanej triedy 
v budove školy. Prispeje to k vytvoreniu 
optimálnejších podmienok pre prácu 
a aktívny oddych žiakov v ŠKD. 

Všetky informácie o škole sú 
zverejnené na školskom webe: 
zszbehy.eu.“

Za rozhovor pani riaditeľke ZŠ 
Zbehy Mgr. Zdenke Stierankovej 
poďakovala Martina Gondeková, 
členka Redakčnej rady Zbehy 
informujú. 
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Školský klub detí 
pokračoval počas 
letných prázdnin

Tento školský rok 2019/2020 
pokračoval v prevádzke ŠKD aj po 
odovzdaní vysvedčení. Celkovo bolo 
nahlásených 13 detí. Cieľom bolo 
zabezpečiť deťom program, aby mali 
plnohodnotne využitý voľný čas. 

Teplé, slnečné letné dni boli 
spríjemnené vychádzkami v obci, 
navštívili sme veľa miest,  trávili 
sme chvíle v prírode a taktiež bol 
organizovaný výlet do Nitry. V obci 
sme navštívili les, deti boli poučené, že 
sa majú disciplinovane správať, taktiež 
rešpektovať prírodu a všetky živé 
organizmy v nej a neposlednom rade 
za žiadnych okolností nevyhadzovať 
odpadky v lese. 

Jedna z prechádzok bola cielená k 
pamätníku Jozefa – Ignáca Bajzu. Pri 
tomto pamätníku sme si pripomenuli 
jeho pôsobenie v našej obci. Menším 

turistickým pochodom sme navštívili 
kaplnku sv. Urbana, deti zaujal krásny 
výhľad na obec Zbehy a netradičná 
stavba kaplnky. 

V našom ďalšom programe bol 
výlet do Nitry, spojený s návštevou 
Nitrianskeho hradu a parku na Sihoti. 
Deti opäť mali deň plný nových znalostí 
a zvládli neuveriteľných 11 179 krokov. 
Predposledný deň sme absolvovali 
výpravu na poľovnícku chatu, kde 
sme si opäť mohli vychutnať príjemné 
prostredie a krásu prírody. 

V ŠKD nechýbalo množstvo 
zábavných, súťažných hier, deti 
prejavili svoju tvorivosť a kreativitu. 
Posledný deň sa konala rozlúčka a 
zaželanie krásnych prázdnin. Deti si 
odniesli množstvo zážitkov a spoločne 
sme strávili pekné dni, na ktoré 
budeme radi spomínať. V prípade 
záujmu zo strany rodičov môžeme 
prevádzku letného ŠKD realizovať aj 
na budúci školský rok.      

Mgr. Zuzana Blahová

Tak ako dá matka život svojmu dieťaťu, môže aj darca krvi 
dať nádej na život niekomu, kto nutne potrebuje transfúziu 
krvi. Tento humánny čin robí z človeka hrdinu. Možno si 
mnohí darcovia ani neuvedomujú, akú kľúčovú úlohu v 
našom zdravotníctve zastávajú. A preto sú  oceňovaní 
významnými oceneniami. Ďakujeme vám za všetkých, 
ktorým ste svojím rozhodnutím darovať krv zmenili život. 

Darcovia sú oceňovaní Plaketou prof. MUDr. Jana 
Janského alebo Medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického 
za mnohonásobné darovanie krvi.

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:

Bronzová plaketa - ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa - ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa - ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa - ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Kňazovického medaila - ženy 80 odberov, muži 100  
odberov

Za jeden štandardný odber krvi darca krvi získa v počte 
odberov jeden odber.

Každý odber krvných doštičiek sa počíta za dva odbery 
krvi, plaketu tak darca krvi získa skôr. (zdroj: redcross.sk)                   

                                                                 
Aj v našej obci sa môžu popýšiť oceneniami mnohí z 

nás. Od roku 2014 získalo v našej obci bronzovú Janského 

plaketu 23 darcov, striebornú plaketu 7 darcov, zlatú plaketu 
5 darcov a diamantovú 1 darca. Kňazovického medailou sa 
môžu popýšiť 3 darcovia. Sú to úctyhodné čísla. Dovolím 
si vymenovať aspoň niektorých mnohonásobných darcov 
krvi v našej obci. 

Zlatá Janského plaketa: Milan Líška (v roku 2019), Ján 
Balko, Milan Laluch a Vladimír Harman (v roku 2016) a 
Danka Žákovičová (v roku 2015).

Diamantová Janského plaketa: Milan Králik (v roku 2015).

Kňazovického medaila: Darina Ravingerová, Marián 
Ölvecký, Jarmila Sabová.

Tieto údaje sa neustále menia, pretože darcom pribúdajú 

n  Darcovstvo krvi v obci Zbehy
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ďalšie odbery. Chceme touto cestou 
poďakovať všetkým darcom, ktorí 
aj v čase koronakrízy nezabudli na 
darcovstvo. Mobilný odber v našej obci 
nebolo v plánovanom termíne možné 
uskutočniť, darcovia boli vyzvaní 
navštíviť transfúznu stanicu v Nitre 
a svoj plánovaný odber zrealizovať 
tam. Dávame do pozornosti ďalší 
plánovaný mobilný odber krvi v našej 
obci, ktorý by sa mal uskutočniť 12. 
októbra 2020. Dúfajme, že sa situácia  
znormalizuje a bude možné tento 
odber krvi zrealizovať. 

Naša miestna organizácia Červeného 
kríža pod vedením p. B. Solčanskej 
pracuje aktívne veľa rokov. Je 
potešujúce, že naša členská základňa 
sa neustále rozrastá. Pre porovnanie 
uvádzam, že v roku 2015 sme mali 
140 členov a v roku 2019 to bolo 180 
členov. Budeme robiť všetko preto, 
aby sme naďalej podporovali túto 
humánnu činnosť a udržali dlhoročnú 
tradíciu. Zo srdca ďakujeme všetkým 
sympatizantom a podporovateľom a 
hlavne darcom krvi!         

M n o h o n á s o b n á 
darkyňa: rozhovor

Medailou prof. MUDr. Jána 
Kňazovického za darovanie krvi je 
ocenená aj naša mnohonásobná 
darkyňa pani Darina Ravingerová. 
Položili sme jej niekoľko otázok o 
darcovstve krvi a o jej živote.

Kedy ste darovali krv po 
prvýkrát?

Prvý raz som darovala krv, keď som 
mala 20 rokov.

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste sa 
stali darkyňou krvi?

Začala som chodiť odovzdávať krv 
s kolegyňami z bývalej Slovakofarmy. 
Chodili k nám do práce do závodného 
klubu, tak sme nemuseli chodiť do 
nemocnice. Dávnejšie to bolo bežné, 
že chodila darovať celá firma alebo 
oddelenie.

Koľko odberov máte za sebou?
Krv som odovzdala 87 krát. 

Viackrát som darovať nemohla, lebo 
maximálny vek je 65 rokov.

Získali ste Plakety bronzovú, 
striebornú, zlatú, diamantovú prof. 
MUDr. Jana Janského a nakoniec 
aj Medailu prof. MUDr. Jána 
Kňazovického za mnohonásobné 
darovanie krvi (80 odberov), čo 
je najvyššie ocenenie. Ako vy 
vnímate darcovstvo krvi a čo Vám 
do života prinieslo?

Robila som to pre dobrý pocit. 
Iní pomáhajú finančne a ja takto. 
Nie každý môže darovať krv kvôli 
zdravotným problémom a keďže mne 
to zdravie dovolilo, brala som to ako 
povinnosť.

Poznáte aj konkrétnych ľudí, pre 
ktorých ste darovali krv?

Nie, nikdy som nedarovala konkrétne 
pre niekoho.

S darovaním krvi máte bohaté 
skúsenosti. Čo odporúčate 
ostatným darcom?

Ak sa nebojíte a ste zdraví, tak smelo 
do toho! Neviete, kedy budete krv 
potrebovať Vy alebo Vaši blízki!

Má podľa Vás darovanie krvi 
nejaké benefity?

Zakaždým som odchádzala s dobrým 
pocitom a „vyčistenou hlavou“.

Myslíte si, že v našej obci javia 
o darovanie krvi ľudia dostatočný 
záujem?

Myslím, že na takú malú obec aj áno. 
Chodí veľa ľudí aj z Andača.

Priviedli ste k darovaniu krvi aj 
svoju dcéru. Máte vo Vašej rodine 
viacerých darcov? 

Párkrát bol aj manžel. O ďalších z 
našej rodiny neviem, či sú darcami. Ja 
som sa tým nikdy nechválila.

Zmenilo darovanie krvi nejako 
Váš život? 

Ani neviem, brala som to ako súčasť 
života.

Čo by ste chceli odkázať mladej 
generácii? 

Skúste to aspoň raz, možno Vás to 
osloví  pomôžete iným. Krv sa nedá 
ničím nahradiť!

Ďakujeme Vám za rozhovor a želáme 
pevné zdravie a veľa elánu do života!

Jana Krajčírová, členka výboru ČK
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n  Detský folklórny súbor Zbežanček

  Vážení čitatelia obecných novín 
„Zbehy informujú“, naši milí priaznivci, 
súčasnosť je pre nás všetkých nová 
skúsenosť.  Po minulé roky sa nám 
vždy krásne darilo plniť plány práce, 
ale tento rok kvôli epidémii sme 
pozastavili našu činnosť.  Nemohli sme 
vyniesť zimu s chorobami  a privítať jar 
obchôdzkou po dedine, ani postaviť 
„Máj“ deťom v materskej škole. 
Pozastavili sme aj naše pravidelné 
utorkové tréningy v základnej škole 
aj v MŠ.  Vďaka disciplinovanosti 

Slovákov sa začalo s uvoľňovaním 
opatrení na zabránenie šírenia 
koronavírusu tak sme sa rozhodli, i keď 
s malým oneskorením, usporiadať pre 
našich malých i veľkých folkloristov 
tradičnú „Opekačku“  k sviatku detí. 
Toto milé podujatie organizujeme 
každý rok v areáli zbežskej strelnice. 

Už v začiatkoch nášho pôsobenia sme 
oslovili predsedu Slovenského Zväzu 
Technických Športov – ZO Zbehy pána 
Miroslava Vašíčka, ktorý je predsedom 
tejto organizácie už plných 30 rokov, s 
prosbou umožniť deťom stráviť jedno 
popoludnie plné hier, spevu, tanca a 
opekania v priestoroch strelnice. Pán 
Vašíček súhlasil a hneď prvá akcia sa 
nadmieru vydarila. Keďže všetci boli 
nesmierne spokojní, tak sme si to 
zopakovali aj ďalší rok a ďalší a ďalší až 
doteraz.

V popoludňajších hodinách 12. júna 
2020 sa  na strelnici stretli:  Tamarka a 
Simonka Krchové s maminkou Ivankou, 
Laurika Elin-Veróny s maminkou 
Dominikou, Peťka a Svorad Sahulčíkoví 
s maminkou Hankou,  Alicka a Emka 
Martišové s maminkou Luckou, 
Miška a Eli Fuskové s maminkou 
Vierkou, Terezka Berecová, Chiarka 
Slošiar- Lauková s doprovodom, 
lebo rodičia nemohli prísť a vedúci 
Anna Jankovičová a Štefan Čemes. 
Správca strelnice pán Vašíček spolu s 
ockami detí nachystali ohnisko a dali 
sa do opekania výborných špekačiek. 
Medzitým sa ujo Števko chopil 
heligónky a detičky sa dali do spevu 
a tancovania. Mamky pripravovali 
všetko potrebné. Potraviny nakúpila 
pani Ivanka Krchová a niektorí rodičia  
priniesli nejaké maškrty z vlastnej 
iniciatívy – ďakujeme!

Keď bolo dosť ugrilovaného začalo sa 
veľké hodovanie, ktoré nemalo konca 
kraja. Deťom chutilo a nás to tešilo. 
Po výdatnom občerstvení nasledoval 
krátky oddych a potom hry od výmyslu 

sveta. Deti k šťastiu nepotrebujú drahé 
hry. To čo potrebujú je láska a záujem 
dospelých o nich. Ťažké bolo lúčenie, 
ale najmenšie detičky už zaspávali. 
Všetci boli spokojní a prejavili 
túžbu častejšie sa takto stretávať. 
Organizačne zabezpečila akciu Anna 
Jankovičová, čo by ale nebolo možné 
bez pomoci obecného úradu, ktorí 
nám prispel finančne – srdečne 
ďakujeme! Veľká vďaka patrí najmä 
Mirkovi Vašíčkovi aj za to, že nás pozval 
spríjemniť oslavu jeho dlhodobého 

pôsobenia vo funkcii predsedu SZTŠ - 
ZO v Zbehoch. Pozvanie sme prijali a 
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    Na záver mi dovoľte citovať slová 
MUDr. Adriany Ilavskej PhD, MBA, 
MPH, diabetologičky, odborníčky 
na poruchy metabolizmu a výživy: „ 
Pravdou je, že každá epidémia sa raz 
skončí, skončili sa všetky v histórii. 
Skončí sa aj táto.  Ako, to závisí aj 
od nás všetkých. To znamená  -  od 
VŠETKÝCH.“

    A ešte, nesmiem zabudnúť na to 
najdôležitejšie: slovenský národ sa v 
minulosti, počas veľkých hrozieb, vždy 
utiekal s dôverou o pomoc k patrónke 
Slovenska Sedembolestnej Panne 
Márii. Prosme ju dnes aj my „Pod 
tvoju ochranu sa utiekame Svätá 
Božia Rodička. Neodvracaj zrak 
od našich prosieb, pomôž nám v 
núdzi a z každého nebezpečenstva 
nás vysloboď, Ty Panna slávna a 
požehnaná. Amen."

Anna Jankovičová
Predseda DFS Zbežanček
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n  Nebolo to ľahké

Je možné, že mesiac marec 2020 si 
budeme pamätať po zvyšok svojho 
života. Je spojený  s výskytom 
koronavírusu na Slovensku, čo nám 
všetkým zmenilo život – v práci, či 
doma. Od štvrtka 12. marca 2020 
bola vyhlásená mimoriadna situácia, 
doba rôznych opatrení, ktoré nás 
obmedzovali v každodennom 
živote. Jedným z opatrení bol aj 
zákaz zhromažďovania sa. Tým 
sa zastavila aj činnosť všetkých 
spoločenských organizácii. Aj 
naši členovia ZO Zväzu zdravotne 
postihnutých sa museli vyrovnať 
s touto situáciou. Postupnými 
obmedzeniami a zákazmi sme sa 
ocitli v situácii, že sme mohli vyjsť 
iba tak na dvor a v určené hodiny 
do obchodu s potravinami. Báli 
sme sa stretnúť so svojimi deťmi, či 
vnúčatami. Nevedeli sme čo bude 
ďalej, či to bude trvať mesiac, dva, 
polroka, či rok, to nevieme dodnes. 
Našťastie sa obmedzujúce opatrenia 
časom začali uvoľňovať a v mesiaci 
júl už boli do takej miery uvoľnené, 
že sme vycítili príležitosť na možné 
stretnutie našich členov.

Od 5. marca 2020, kedy sme 
len tak, tak stihli výročnú členskú 
schôdzu, čo sa nepodarilo väčšine 
spoločenských organizácii, sme 
sa rozhodli, že po viac ako štyroch 
mesiacoch urobíme niečo pre svoje 
fyzické a duševné zdravie.  Štvrtok 
16. júla  sa pre nás stal dňom, kedy 
sme prekročili svoj tieň a uskutočnili 
sme stretnutie na poľovníckej chate 
pri  železničnej stanici v Zbehoch. 
Akcia pod názvom „Zdravotná 
prechádzka spojená s opekačkou 
a malým občerstvením“, sa stretla 
s veľkým záujmom našich členov. 
Zišlo sa nás v počte 49 vo vekovej 
kategórii od 10 do 80 rokov. Niektorí 
využili spoločný príchod pešou 
chôdzou od ZŠ Zbehy, mnohí sa 
doviezli na bicykloch, iných priviezli 
príbuzní či známi, a našli sa aj takí, 
ktorí precestovali vlakom.

Naše prekvapenie bolo veľké a 
musím povedať, že aj príjemné - 
účasť bola vysoká, čo naznačovalo, 
že dlhodobá izolácia bola ozaj 

frustrujúca. S potešením sme sa 
pozerali  (členovia výboru), na 
prichádzajúce skupinky, ktoré sa 
trúsili s menším časovým odstupom.  
Stretnutie to bolo naozaj príjemné. 
Po zvítaní sme si posedeli  v družnej 
debate pri chutnom guláši a 
kávičke. Neskôr sme sa premiestnili 
k ohnisku, kde sme si pri speve a v 
dobrej nálade opekali pripravené 
špekačky a slaninku. Pri tejto činnosti 
sme si zaspomínali aj na časy dávno 
minulé. V priebehu posedenia boli 
prítomní oboznámení aj s ďalšími 
plánovanými aktivitami, pokiaľ nám 
to epidemiologická situácia dovolí.  

Celkovú atmosféru umocnilo 
aj príjemné počasie, ktoré nám 
prialo. Medzi 19:00 a 20:00 hod. 
sa zhromaždenie postupne 
rozchádzalo s dobrým pocitom, že 
sme strávili príjemné popoludnie, 
pri ktorom sme pookriali na tele i 
na duši. Krátke videá a fotografie 
nájdete aj v galérii na internetovej 
stránke obce Zbehy. Na záver sa 
chcem poďakovať Poľovníckemu 
združeniu obce Zbehy, ktoré nám 
vyšlo v ústrety a v rámci spolupráce 
medzi spoločenskými organizáciami 
v obci nám zapožičali poľovnícku 
chatu a okolité priestory za účelom 
usporiadania tejto akcie. Osobne 
ďakujeme p. Igorovi Píšovi, ktorý bol 
ústretový a ochotný a pomohol nám 
zorientovať sa v chate a okolí.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Emília Filová
ZO ZZP v Zbehoch
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n  Futbal v Zbehoch

Vážení občania,
po kríze, ktorá zasiahla nás všetkých, 

si Vás dovoľujem informovať o 
dianí v našej TJ Slovan Zbehy. Vo 
všetkých vekových kategóriách sa 
začala príprava na futbalový ročník 
2020/2021. Všetci začali postupne 
trénovať a naplno sa tak venovať svojej 
záľube, teda futbalu.

Začnem našou mládežou.  Ako 
už mnohí viete na začiatku júla sa 
uskutočnil 1. ročník letného tábora 
TJ Slovan Zbehy. Táto myšlienka sa 
zrodila tak, že sme chceli rodičom 
našich detí trochu pomôcť v neľahkej 
dobe ktorú spôsobila Corona kríza. 
Rodičia si museli čerpať dovolenky, 
OČR-ky a pod. Po dohode s našimi 
mládežníckymi trénermi som im 
navrhol koncept letného tábora. Táto 
myšlienka sa nám podarila zrealizovať 
a tak sme sa od 6. júla stretávali celý 
týždeň v čase od 6.00 do 17.00 hod. na 

našom štadióne.
Letného tábora sa zúčastnilo celkovo 

36 detí. Pôvodná myšlienka s účasťou 
cca 20 detí tak nabrala realitu takú, že 
nás bolo tak ako som už spomenul 36. 
Tento tábor pôvodne iba pre futbalistov 
sa tak vlastne stal táborom pre všetky 
deti, ktorých rodičia prejavili záujem. 
Poplatok za tábor bol 10,- € len a len 

vďaka ľuďom, ktorí nás podporili. Celý 
týždeň sme mali čo robiť. Okrem hier 
sme vyzbierali odpadky po časti našej 
obce, absolvovali výlet na Duchonku, 
trénovali so skúsenými trénermi a 
futbalistami nášho Áčka, a v závere 
zasadili strom ako symbol prvého 
ročníka.  Deti mali zabezpečené 
raňajky, obed a olovrant. Okrem toho 
samozrejme pitný režim, ovocie a 
aj nejaké sladkosti. Bolo nám super 
a s čistým svedomím Vám  chcem 
povedať, že máme veľmi šikovné 
deti. Toľko už k spomínanému táboru, 

ktorý mal veľký ohlas nielen 
v Zbehoch, ale v celom 
okolí. Ak bude všetko tak 
ako má byť, o rok sa možno 
stretneme opäť. Dovoľte mi 
teda, aby som spomenul 
všetkých tých, ktorí pomohli 
s organizáciou:

Organizátori: TJ Slovan 
Zbehy v zastúpení: 
predseda Vladimír Lauko, 
Obec Zbehy v zastúpení: 
starosta obce Ing. Adam 
Žákovič, ďalej Jana Lauková, 
Silvia Žákovičová, Danča 
Hallová, Ing. Jozef Antoš, 

Boris Lacika, Štefan Tóth, Eve Lániková, 
Veronika Gudábová, Lucia Šeďová, a 
v neposlednom rade naši zdravotníci 
Bohuš Fuska a Bianka Lániková - 
srdečná vďaka Vám všetkým!

Akákoľvek dobrá myšlienka musí mať 
v dnešnej dobe podporu sponzorov. 
Dovoľte mi spomenúť aj ich mená so 
slovami: „Vy všetci ste prispeli na 

dobrú vec“. V mene TJ Slovan Zbehy 
Vám ďakujem ...

Generálny partneri letného tábora: 
TJ Slovan Zbehy, Obec Zbehy, JUDr. 
Štefan Berec  100 €, p. Marek Varga 
100, - €, p. Jaroslav Plecho 100, - €, 
KOMItransport Michal Komačka 100, 
- €, p. Štefan Králik 50, - €, p. Juraj 
Balko 50, - €, p. Malý RE-POOL 50, - €, 
ďalej prispeli p. Jozef Fuska Fav Trans, 
p. Dušan Varga – autoservis, p. Jozef 
Varga, p. Vladimír Kluka, p. Dalibor 
Debnár, p. Martin Kohút, rodina 
Lisyová, rodina Budačová, p. Ľuboš 
Rusnák, Večierka p. Podhradská, rodina 
Gondeková, Môj Obchod Zbehy a veľa 
rodičov našich detí ...

Prejdeme k športovej činnosti TJ 
Slovan Zbehy ...

„A“ mužstvo naplno trénuje a hrá 
prípravné zápasy. Najväčšou otázkou 
týchto dní bolo doplnenie kádra a 
zrealizovanie prestupov a hosťovaní. S 
uspokojením Vás môžem informovať, 
že našimi hráčmi sa definitívne stali 
Daniel Bojda, Jakub Záhon, Peter Kájo 
Mikula, Dávid Kamencay. Želám im 
rovnako ako i celému kolektívu „A“ 
mužstva veľa športových aj osobných 
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úspechov. 
Športová činnosť našej mládeže je 

aj vďaka trénerom momentálne na 
najvyššej úrovni. Tak ako aj v zime aj v 
lete sa našej U 11- ke podarilo zvíťaziť 
na prestížnych záverečných turnajoch 
OBFZ Nitra. U 13 obsadila na týchto 
turnajoch 2. miesto a U 15 obsadila 5. 
miesto. Okrem toho nás naša mládež 
týždeň čo týždeň reprezentuje na 
veľa iných turnajoch po širokom okolí.  

Individuálne ocenenia si prevzali: 
V. Chmeliar,  M. Gondek, R. Lakatoš, 
D. Fuska, D. Podhradský, L. Pauk a 
mnohí iní, ktorí boli osobnosťami na 
turnajoch každý vo svojej kategórii.

Chcem sa poďakovať hlavne ich 
trénerom Jozefovi Antošovi, Borisovi 
Lacikovi, ďalej Jankovi Babčanovi, 
a všetkým tým, ktorí im pomáhajú. 
Ďakujem aj Ľ. Elčíkovi nášmu 
dlhoročnému vodičovi, ktorí nás vždy 

bezpečne privezie domov!
Onedlho bude táto vydarená 

príprava za nami a všetci budeme 
musieť dokázať kvalitu v súťažiach ... 
Nech to už dopadne akokoľvek, som 
presvedčený o tom, že sme všetci 
urobili maximum ...

Športu zdar a futbalu zvlášť...

Vladimír Lauko 
predseda TJ Slovan Zbehy
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n  Spoločenská kronika

*****
Dominková Soňa
Dovičovič Juraj
Dovičovičová Erika
Hrebík Miroslav
Chvastek Juraj
Karas Jozef
Kupec Vladimír
Líšková Ivana
Lukács Ján
Májový Peter
Varga Peter

******
Babčáň Ján
Dovičovič Milan
Kollárová Ľubica
Komačka Miroslav
Maráková Helena
Pagáčová Mária
Ružičková Emília
Sokol Peter

Štefánik Ľubomír
Varga Dušan
Žákovič Stanislav
Žákovičová Zdenka

*******
Aitner Rudolf
Králik Štefan
Mišutová Alžbeta
Remenáriková Mária
Vaculová Marta

********
Berecová Anna
Čápek Alojz
Králiková Emília
Líšková Helena

Opustili nás
Radulová Helena
Mankovecká Filoména
Greguš Jozef
Vanek Vladimír
Sollárová Helena
Mikulová Jozefína
Fúska Daniel
Lopašková Júlia
Fuska František

Vitajte na svete
Zemánek Samuel
Horváth Michal
Paluš Alex
Kravariková Alžbetka
Moravčíková Eliška
Solčanská Eliška
Gillová Zuzana 
Zabáková Eliška

Povedali si áno
Szombathová Martina a Skladaný Martin
Sedláčková Petra Mgr. a Hanák Vladimír
Čeretková Petra a Kováč Marián Ing.
Greguš Peter a Ordynska Anastasiia
Mako Branislav a Olejárová Zuzana
Varga Peter a Krajčovičová Irena

Jubilanti

Aktuálne informácie 
nájdete na stránke:

www.zbehy.sk
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Stláčajme odpAD!
UšetrímE MiEsTo nIelEN v kontajNeri 

STLÁČANIE ODPaDU PRED VYHODeNÍM = ČISTEJŠÍ VZDUCH!

wWW.triedImE.sk wWW.envipak.sk wWW.vezmisI.ma

3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa: 
sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým 
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle: 

...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.

Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.4.

2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí, 
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

5.

AK SPRáVNE

SVET Je KRAjŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM

Majte nA pAmäTi Nasledovné praVidlá 
a informujte O nich aj svoJich Občanov.

•  NestlačEný odpAD zbytOčne ZaBErá vEľA miesta A v konečNOm dôslEDku zberová spOlOčnoSť 
odváža VzDuch. Platí To nAjmä pre Plastové fľAše, kartónové KRabice čI plEChovky. 
Preto jE vEľmi dôležIté obaL pred vyhoDEním stlačiť A zmenšIť jEho ObJem. 

•  Do nádOby s oBjemOM 1100 l sa zmeStí priblIžne 733 stlačených 1,5-litrových PET fliaš. Ak by 
sme ich vyHodIli nestLačENé, zmestilo by Sa Ich tAm len 200. To je takmEr šTvoRnásObNe mENEj.

•  Ak sa odpAD PreD vyhodEním Nestlačí, konTAjNer či vREcE sa plniA rýchLejšiE 
a ďAlší odpaD sA už do nich NezmEstí.

•  Čím viac odpADu sa zmeStí do kOnTajNerA AlEbo vReca, tým viAc sa zníži INterval zVoZu. 
MenEj Jázd ZNamená čistEjší vzduch.



PIONIER CUP ZBEHY 2020
Motocrossová dráha Zbehy

6. ročník 
19.9.2020

FRIZSKY DVOR - LUBOŠ BUCH - TBB SERVIS - HASO PIZZA - LL AUTO 
 MIMI TRADE       -   MIBA - FRIENDS RESTAURANT - AUTOSERVIS ŠTEFÁK
 CERAKO SK SRO - ZÁPADOSLOVENSKÁ TELEVÍZIA - DYNAMAX 
- ELIT - MORKA TEAM - ESO STAV - PIZZA POD AGAČMI ZBEHY

REGISTRÁCIA OD 8:00
Registračný poplatok 5€

Udalosť podporili :
OBEC ZBEHY - ADAM STAV - DV STAV

Začiatok 10:00

Živé vystúpenie skupiny Nakant
Podujatie moderuje známy

 dlhoročný komentátor Kamil SOMOROVSKÝ !!
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