
Zbehy informujú

n Milí čitatelia obecných novín. 
Do rúk sa Vám dostáva posledné 

vydanie obecných novín v roku 2020. 
O to viac si vážime všetkých, ktorí 
aj napriek tejto neľahkej situácii a 
obmedzeniam dokázali zorganizovať 
výlety, kultúrne podujatia, športové 
zápasy, súťaže pre svojich členov 
rôznych organizácii v našej obci. O 
mnohých aktivitách sa dočítate na 
nasledujúcich stranách.

Teší nás, že sa mohlo uskutočniť 1. 
sväté prijímanie, či požehnanie kaplnky 
svätého Urbana a adventných vencov, 
že k nám zavítali kolotoče, a že v 
septembri deti opäť mohli zasadnúť do 
školských lavíc. Situácia sa ale vyvíjala 
nepriaznivo, a tak školáci museli prejsť 
na dištančnú formu vzdelávania. 
Prečítajte si aj článok zo školského 
prostredia, ale aj z prostredia našich 
škôlkarov, ako tí zvládajú adaptáciu 
v novom kolektíve bez rodičov. V 
príspevku z Andača sa dozviete, komu 
tentokrát patrí poďakovanie a čo 
všetko sa na Andači plánuje.

Najmenší tanečníci z DFS Zbežanček 
si veru tento rok na vystúpeniach tiež 
nezatancovali a nezaspievali. O to viac 
sa tešia, kedy sa opäť stretnú. Základná 
organizácia ZZP využila letné uvoľnenie 
opatrení a pripravila pre svojich 
členov výlety, s ktorými sa pochválila 
aj v obecných novinách. Zaujímavé 

čítanie z dejín Vám prinášame v článku 
z histórie našej farnosti a aké boli 
začiatky transfúzie krvi.

Slovenský zväz technických športov 
ZO Zbehy zorganizoval v roku 2020 
niekoľko streleckých súťaží, vydaril sa ja 
6. ročník Pionier cup, a aj naši futbalisti 
stihli zahájiť jesennú časť sezóny. Žiaľ 
na stránkach futbalnetu namiesto 
výsledkov posledných zápasoch svieti 
termín „odložený“. Športovci, ktorí boli 
denne zvyknutí na pohyb, museli na 
istý čas opustiť svoje šatne. Rozhovory 
s našimi futbalovými trénermi, ktorých 
vyspovedal predseda TJ Slovan Zbehy 
pán Vladimír Lauko, nájdete v rubrike 
Šport. O umení a prvých hereckých 
skúsenostiach sme sa porozprávali 
s mladým divadelníkom Miškom 
Barátom. 

Všetci veríme, že v prichádzajúcom 
roku 2021 budeme slová ako pandémia, 
Covid - 19, rúška, dezinfekcia, odstup, 
... počuť z médií čoraz menej a menej. 
Až sa úplne vytratia z našich životov. 
Dovtedy, ale buďme v strehu a 
nedajme možnosť vírusu zaútočiť na 
našu imunitu. Aj jej je venovaný jeden 
z príspevkov v novinách. 

Veľa optimizmu, úsmevu na tvári, 
radosti zo života, no hlavne veľa zdravia, 
Vám úprimne z celého srdca prajú
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n Vážení spoluobčania, milí čitatelia!

V poslednom čísle našich obecných novín som sa s Vami 
lúčil s prianím zdravia, aby nás čo najmenej ovplyvnila 
pandémia vírusu. Bohužiaľ toto jesenné obdobie máme opäť 
poznačené obmedzeniami, ktoré ovplyvnili i chod obce. 

Už koncom prázdnin bolo potrebné zo strany obce 
riešiť začiatok školského roka v ZŠ a MŠ, a s tým spojené 
informácie pre rodičov súvisiace s opatreniami s pandémiou 
koronavírusu. Pri príležitosti 76. výročia SNP bolo 
zorganizované spomienkové podujatie, kde sme spolu so 
zúčastnenými položili veniec k pamätníku, aby sme tak vzdali 
úctu všetkým, ktorí bojovali za našu slobodu. Ešte pred tým, 
ako začali čísla infikovaných prudko rásť, sme stihli usporiadať 
pár kultúrnych podujatí. 

Začiatkom septembra sa za prítomnosti významných 
hostí uskutočnilo požehnanie Kaplnky svätého Urbana. 

Usporiadanie celej udalosti bolo pre nás veľkou výzvou, ale 
vďaka tímu obecného úradu, ako aj všetkým, ktorí nám pri 
organizovaní pomáhali, prebehla celá udalosť na jednotku 
a na úrovni, ktorú si zaslúžila. Dva dni po požehnaní sa 
uskutočnili obecné hody. Začiatkom roka sme spolu s 
kultúrnou komisiou plánovali, ako naše hody vylepšiť a 
zatraktívniť, no vzhľadom na situáciu s pandémiou, sme boli 
radi, že sa hodový víkend uskutočnil aspoň vo forme ako 
minulý rok. 

5. septembra sa uskutočnil Národný pohár v kynológii, 
ktorý sa konal v areáli kynologického klubu Zbehy. Toto 
podujatie je u nás už tradičné a som rád, že sa uskutočňuje 
práve u nás v Zbehoch. 

V sobotu 19. 9. sa u nás v obci uskutočnil už 6. ročník 
Pionier Cross Cup. Toto podujatie má rastúcu úroveň, o čom 
svedčí aj účasť v podobe 80. zaregistrovaných pretekárov 
v 7. kategóriách. Veľká vďaka patrí organizátorom, ktorí 
zabezpečili celé podujatie na výbornú a aj tým zviditeľnili 
našu obec.

Viac kultúrno-spoločenských podujatí nám súčasná 
situácia neumožnila zorganizovať. Máme však na pamäti 
najmä akciu Uvítanie do života (stretnutie novorodencov za 
rok 2019) a Úctu k starším. Obe tieto podujatia by som chcel 
zorganizovať aspoň symbolicky na diaľku, tak ako nám to 
súčasná situácia umožňuje. 

Celoplošné testovanie 

Organizovalo sa ešte jedno, resp. dve podujatia, ktoré ne-
boli plánované, ale situácia si ich vyžiadala. Reč je o celo-
plošnom testovaní, ktoré obec Zbehy ako samospráva za-
bezpečovala. Nebolo to jednoduché, informácie sa menili 
do poslednej chvíle, ale keďže nám išlo o spoločný cieľ, našli 
sme riešenia. Myslím, že si všetci uvedomovali, že zabezpe-
čenie tak rozsiahleho projektu bude pre všetky zapojené 
strany veľkou skúškou, preto sme nečakali a s príchodom 
prvých informácií sme sa začali pripravovať. Som rád, že sa 
nám ozvali dobrovoľníci, ktorí chceli byť nápomocní pri za-
bezpečení testovania, ale ešte radšej som, že sa nám ozvali aj 
zdravotníci, ktorí nás testovali. Vďaka patrí aj zástupcom voj-
ska a polície, ktorí nám boli nápomocní a koordinovali celú 
akciu na mieste.

Snažili sme sa zabezpečiť odberné miesta, čo najviac 
vyhovujúce požiadavkám, ktoré nám boli zadané. Na obe 
odberné miesta sme zabezpečili čističky vzduchu, dostatok 
dezinfekcie a spolu s pravidelným vetraním a disciplínou 
sme sa snažiť eliminovať možné negatívne vplyvy. Odberné 
miesto počas 1. kola v Zbehoch (telocvičňa ZŠ), ale aj odberné 
miesto v Kultúrnom dome v Andači, boli plne obsadené v 
počtoch: 4 zdravotníci, 2 administratívni pracovníci, 2 vojaci, 
jeden policajt.

A takto to u nás dopadlo: 

1. kolo celoštátneho testovania na COVID-19, 31.10. – 
1.11.2020
31.10.2020  sobota, odberné miesto Zbehy: 
  počet otestovaných 744, počet pozitívnych 9
31.10.2020  sobota, odberné miesto Andač: 
  počet otestovaných 724, počet pozitívnych 7
01.11.2020  nedeľa, odberné miesto Zbehy: 
  počet otestovaných 182, počet pozitívnych 3
SPOLU: 1650 otestovaných, 19 pozitívnych

4. kolo celoplošného testovania na COVID-19, 21. – 
22.11.2020 – odberné miesto telocvičná ZŠ v Zbehoch
21. 11. 2020 sobota, počet otestovaných 205, počet pozitívnych 10
22. 11. 2020 nedeľa, počet otestovaných 145, počet pozitívnych 2
SPOLU: 350 otestovaných, 12 pozitívnych
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Z údajov a skúseností jasne vyplýva ponaučenie o lepšom 
časovom rozložení počtu otestovaných na oba testovacie dni. 
Priebeh celého testovania hodnotím ako bezproblémový, 
a aj preto sa chcem poďakovať odberným tímom za ich 
profesionálny prístup, ale rovnako tak všetkým občanom za 
ich trpezlivosť a ohľaduplnosť pri čakaní v rade v Zbehoch 
alebo v Andači, ktoré sa tvorili predovšetkým v sobotu počas 
1. kola a to už od skorých ranných hodín. Veľké poďakovanie 
patrí aj všetkým ľuďom z obce, ktorí napiekli a priniesli 
odberným tímom koláče, či ovocie.

Popri už spomínaných podujatiach pracovníci obce 
zabezpečovali aj pravidelnú údržbu obecných budov či 
priestranstiev, ale aj mnoho ďalších činností: 

• prebiehali práce na detských ihriskách: ihrisko pri 
obecnom úrade, ihrisko v Andači, ihrisko v areáli 
materskej školy;

• oprava defektov v krytine na streche MŠ;

• v spolupráci s farským úradom riešime výstavbu 
oporného múrika k parkovisku, ktoré nahradí 
odstránený objekt bývalého Zdroja;

• začali sme s rekonštrukciou WC v budove bývalého 
Kepelíku, nakoľko o prenájom priestorov prejavila 
záujem ZUŠ;

• menšou obnovou prešiel aj mostík na domovine;
• prebehlo fľakovanie výtlkov na cestách;
• okolie obecného úradu nám počas jesene skrášľovala 

pekná výzdoba, za nápad ako aj realizáciu sa chcem 
poďakovať pracovníkom OÚ Danici a Jurajovi K.

Mojím cieľom je čo najviac prác v obci riešiť pomocou 
našich pracovníkov OÚ, a z toho dôvodu som pristúpil 
k navýšeniu počtu 
terénnych pracovníkov. 
Z môjho pohľadu je to 
krok správnym smerom, 
pretože sa ukazuje, 
že čakať na dotáciu 
alebo inú pomoc je 
veľmi zdĺhavé a zatiaľ aj 
nepredvídateľné.  Stále 
však máme pred sebou 
veľa práce, čo sa týka 
údržby obce, nehovoriac 
ešte o realizácii nových 
projektov. 

V obci prebiehali aj 
ďalšie práce:

• čistením prešiel 
odvodňovací kanál pod obchodnými domami;

• obnovou prešiel aj odvodňovací kanál v smere na 
futbalové ihrisko, rekonštrukciu zabezpečil Telekom  
po umiestnení optickej siete;

• rekonštrukcia železničného prejazdu a osadenie 
nového osvetlenia na železničnej zastávke v Zbehoch;

• Z administratívnych prác to boli najmä:
• finalizácia prípravy projektov zelených plôch a 

rekonštrukcie haly na ihrisku;
• sčítanie obyvateľov, domov a bytov; 
• vysporiadanie pozemkov pod plánovanou trasou 

kanalizácie;
• príprava procesu výstavby nájomných bytov;
• príprava VZN, a množstvo ďalšieho. 

Poďakovať by som sa chcel aj občanom, ktorý len nečakajú 
a priložia ruku k dielu. Za všetkých spomeniem: úpravu 
odvodňovacieho kanálu (Kečkešoví), starostlivosť o kaplnku 
v háji (p. Jančiová a kolektív), úprava okolia (p. Mravíková), 
natretie lavičiek a prvkov detského ihriska v Andači (miestne 
mamičky), údržba verejných priestranstiev v Andači (p. 
Fedorová a obyvatelia).

Ďalej chcem apelovať na všetkých spoluobčanov, aby si 
uvedomili, ako sa správajú na verejných priestranstvách 
obce. Odpadky, ktoré sa neustále kopia, nezanechávajú 
nielen dobrý dojem z prechádzky po obci, ale vypovedajú 
najmä o našej inteligencii.

Eurofondy - dotácie
Pandémia neovplyvnila iba naše životy, ale aj činnosť 

všetkých inštitúcií, a teda aj oblasť eurofondov a dotácií. Už 
pred pandémiou bolo čerpanie zúfalo pomalé. Momentálne 
beží proces centralizácie všetkého, čo sa týka eurofondov, 
pod novovzniknutým Ministerstvom investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Zároveň 
prebieha príprava nového programového obdobia, v ktorom 
je avizovaná kompletná zmena systému prerozdeľovania 
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eurofondov. Zámerom je princíp zdola nahor, teda aby 
o tom kam pôjdu peniaze, kto ich dostane, rozhodovali 
priamo tí, ktorí ich potrebujú. Víziou je celý proces urýchliť 
a zjednodušiť, avšak zatiaľ aj v dôsledku pandémie je to beh 
na dlhé trate. 

Momentálne máme podané tri žiadosti o dotáciu z 
eurofondov: 

• rekonštrukcia plochy hádzanárskeho ihriska 
• výstavba chodníka pre MKR
• Zelené obce Slovenska (výsadba stromov)

Projekty, do ktorých sa plánujeme zapojiť v najbližšom 
období:

• komunitné centrum (rekonštrukcia športovej haly)
• budovanie zelených plôch v obci Zbehy 

Tiež žiadame o dotácie v rámci štátneho rozpočtu, jedná 
sa najmä o environmentálny fond.  Tak ako po iné roky, aj 
tento rok budeme žiadať o dotáciu na dobudovanie celo-
obecného vodovodu na Andač. 

Požiadali sme aj o dotáciu z úradu vlády na rekonštrukciu 
p a m ä t n í k a 
padlých hrdinov, 
kde sme uspeli. 
Pevne verím, že sa 
situácia s čerpaním 
prostriedkov z 
Európskej únie 
konečné zmení k 
lepšiemu a budeme 
môcť použiť peniaze 
na to čo naozaj 
potrebujeme. 

Odpady 
Každoročne koncom roka sa venujeme výške smetného 

v našej obci. Trendom nielen u nás, ale aj v celej Európe, je 
separovanie, čo znamená znižovanie podielu zmesového 
(neseparovaného) komunálneho odpadu v našich smetných 
nádobách. Do separovania nás dlhodobo tlačí aj štát. V 
platnosti je systém, podľa ktorého sa hodnotí hodnota 
vytriedenia komunálnych odpadov. Je to vzorec, kam sa 
dosadí hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov 

vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku 
v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov a vydelí 
sa hmotnosťou komunálnych odpadov vzniknutých v obci 
za predchádzajúci kalendárny rok. Výsledkom je hodnota 
v %, podľa ktorej sa stanoví zákonný poplatok za 1 tonu 
zmesového odpadu. 

Nám sa tento rok podarilo túto hodnotu zvýšiť z 39 % na 
52 %, čo vnímam ako úspech. Sú za tým viaceré opatrenia 
prijaté obcou (triedenie cintorínskeho odpadu, zavedenie 
systému triedenia na zbernom dvore), ale nemalou časťou 
sa o to pričinili aj samotní občania, najmä poctivým 
separovaním. Toto všetko má za následok, že tento rok sa 
hodnota smetného zdvíhať nebude. 

Nateraz sa nám podarilo zabrániť zvyšovaniu smetného, 
ale ako môžete vidieť aj v tabuľke pod článkom, zákonný 
poplatok sa každým rokom zvyšuje. Taktiež legislatíva 
neumožňuje zakladať nové skládky odpadu, a preto sa dá s 
istotou očakávať, že budúci rok sa zvýšeniu nevyhneme. 

Separovanie kuchynského odpadu je tiež jedna z tém, 
ktoré momentálne rezonujú v médiách. U nás v obci máme 
túto problematiku vyriešenú za pomoci kompostérov, ktoré 
sme bezplatne distribuovali všetkým domácnostiam. Keďže 
kompostovať sa dá takmer všetka zeleň z domácnosti a 
občania majú k dispozícii aj zberný dvor, plánujeme pre 
budúci rok znížiť frekvenciu odvozu kontajnerov na bio 
(hnedé) o polovicu zo súčasných 20 vývozov na 10. Taktiež 
budeme rokovať o možnosti zvýšenia frekvencie vývozu 
plastov.

 Ďakujem všetkým Vám, ktorý svedomito triedite odpad a 
do čiernej nádoby na zmesový komunálny odpad hádžete 
iba to, čo sa nedá inak vyseparovať. 

Na záver môjho článku sa chcem poďakovať všetkým 
pracovníkom obecného úradu, som spokojní s ich prácou a 
viem, že sa na nich môžem spoľahnúť aj pri tých najťažších 

úlohách.
Žijeme v ťažkej dobe, momentálna situácia komplikuje aj 

tie najzákladnejšie a najjednoduchšie úkony. Blíži sa nám 
najkrajšie obdobie roka a preto Vám chcem popriať veľa 
trpezlivosti, šťastia a hlavne zdravia, ktoré je to najdôležitejšie. 

Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy
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Zo dňa 9. 9. 2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
SCHVÁLILO: 
- OZ schvaľuje  zámer  rekonštrukcie športovej haly 

(Komunitné centrum, spracovanie Projektovej 
dokumentácie)

- OZ poveruje Ing. Adama Žákoviča, starostu obce 
zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie 
a na všetky úkony potrebné pre kompletnú realizáciu 
prípravného procesu investičného zámeru, vrátane 
verejného obstarávania  

Hlasovanie: 
za:  9 (Ing. Macho, Hallo, Petrík, Fedorová, Fusková, Držíková, 

Gudába, PhDr. Rác, PhD., Ing. Habiňák)                             
proti: 0
zdržal sa: 0 

- Zámer spracovania projektovej dokumentácie „Zelená 
infraštruktúra pre vybraté lokality Zbehy a Zbehy 
Andač“

- OZ poveruje Ing. Adama Žákoviča, starostu obce 
zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie 
a na všetky úkony potrebné pre kompletnú realizáciu 
prípravného procesu investičného zámeru, vrátane 
verejného obstarávania  

Hlasovanie: 
za: 9 

- Úpravu  rozpočtu obce č.1 rok 2020  
Hlasovanie: 
za: 6  (Hallo, Petrík, Fedorová, Fusková, Gudába, PhDr. Rác, 

PhD.)
proti: 3  (Ing. Macho, Držíková, Ing. Habiňák)

- Pridelenie 3 izbového nájomného bytu žiadateľovi Lívia 
Bojdová, ktorá žiadala o pridelenie bytu.

Hlasovanie: 
za: 6 (Hallo, Petrík, Fedorová, Fusková, Držíková, Gudába)
proti: 0             
zdržal sa: 3 (Ing. Macho, PhDr. Rác, PhD., Ing. Habiňák)

- Investičný zámer  výstavby bytového domu  1x16 
nájomných bytov na parcele č. 230/3 v k.ú. Zbehy   

- OZ poveruje Ing. Adama Žákoviča, starostu obce na 
všetky úkony potrebné pre kompletnú realizáciu 
prípravného procesu investičného zámeru, vrátane 
verejného obstarávania

Hlasovanie: 
za: 8  (Ing. Macho, Hallo, Petrík, Fedorová, Fusková, Držíková, 

Gudába, PhDr. Rác, PhD.)                
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ing. Habiňák)

- Mária Petríka  za predsedu  stavebnej komisie výstavby 
a územného plánovania na prebiehajúce volebné  
obdobie.

Hlasovanie: 
za: 6 (Ing. Macho, Fedorová, Fusková, Držíková, Gudába, PhDr. 

Rác, PhD.)  
proti: 0              
zdržal sa:  2 (Petrík, Hallo)      
nehlasoval: 1 (Ing. Habiňák)

- Michal Gudábu za predsedu finančnej komisie na 
prebiehajúce volebné obdobie a doplnenie členov 
finančnej komisie PhDr. Ivana Ráca PhD a Vieroslavu 
Fuskovú na prebiehajúce volebné obdobie.

Hlasovanie: 
za:  6 (Hallo, Petrík, Fedorová, Fusková, Držíková,  PhDr. Rác, 

PhD.)    
proti: 1(Ing. Macho)          
zdržal sa:  1 (Gudába)
nehlasoval: 1 (Ing. Habiňák)

- Sadzobník cien (služieb) Obce Zbehy
Hlasovanie:
za: 9

- Všeobecne záväzné nariadenie obce Zbehy číslo: 1/2020  
z 9. 9. 2020  o vyhlásení záväzných častí Územného 
plánu obce Zbehy 

Hlasovanie: 
za:  7 (Petrík, Fedorová, Fusková, Držíková, Gudába, PhDr. Rác, 

PhD., Ing. Habiňák)
proti:  1 (Ing. Macho)
zdržal sa:  1 (Hallo)

Návrh územného plánu obce Zbehy

I. KONŠTATUJE
- pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a 

dotknutých právnických osôb sú v  územnom           
pláne obce Zbehy akceptované,
- schválený územný plán obce Zbehy sa člení na záväznú 

a smernú časť. V záväznej časti  územnoplánovacej     
dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné 
stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

 II. AKCEPTUJE
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- stanovisko Okresného úradu v Nitre, k  územnoplánovacej 
dokumentácii, č. OÚ-NR- OVBP1-2020/031669- 001

III. SCHVAĽUJE 
- Územný plán obce Zbehy 
IV. UKLADÁ
obci:
a) obec sústavne sleduje, či sa 

nezmenili územno-technické, 
hospodárske a sociálne 
predpoklady, na ktorých základe je 
navrhnutá koncepcia organizácie 
územia. Ak dôjde k zmene 
predpokladov, alebo je potrebné  
umiestniť verejnoprospešné stavby, 
obec obstará doplnok a zmenu  
územnoplánovacej dokumentácie

b) pravidelne, najmenej však raz za 
štyri roky preskúmať schválený 
územný plán obce Zbehy, či nie 
sú potrebné jeho zmeny alebo 
doplnky alebo obstaranie  nového 
územného plánu

c) obec obstará zmenu alebo doplnok 
územného plánu obce, ak je to 
potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo 
s jeho zmenami a doplnkami

d) obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný 
list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí 
Ministerstvu dopravy a výstavby SR

e) obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej 
dokumentácie spolu s VZN

- vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným 
mieste obvyklým spôsobom

- doručením dotknutým orgánom štátnej správy
f ) uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, 

stavebnom úrade a na Okresnom úrade v Nitre
Hlasovanie: 
za: 7 (Petrík, Fedorová, Fusková, Držíková, Gudába, PhDr. Rác, 

PhD., Ing. Habiňák)
proti: 1 (Ing. Macho)
zdržal sa:  1 (Hallo)

- Zámer  predaja časti pozemku s osobitným zreteľom pod 
časťou  RD č .21 (výmera cca 20 m2), k. ú. Andač pánovi P. 
Ostroškovi

Hlasovanie:
za: 9

- Zámer vysporiadania pozemkov  pod navrhovanou  
trasou  miestnej kanalizácie a ostatnej infraštruktúry.

OZ poveruje starostu rokovať s jednotlivými majiteľmi 
parciel pod navrhovanou trasou obecnej kanalizácie a 
ostatnej infraštruktúre.

Hlasovanie:
za: 9 

NESCHVÁLILO: 
Zámer predaja časti pozemku s osobitným zreteľom  

(výmera 114m2) , k. ú. Zbehy, za účelom  dlhodobého 

užívania a zarovnania hraníc -  pánovi H. Hamzovi.
Hlasovanie: 
za schválenie:  4 (Ing. Macho, Hallo, Ing. Habiňák, Držíková)
proti: 0        
zdržal sa: 5 (PhDr. Rác PhD., Fusková, Petrík, Fedorová, Gudába)

BERIE NA VEDOMIE:
- Správu starostu obce
- Správu hlavnej kontrolórky obce Zbehy o plnení a 

čerpaní rozpočtu za január – jún 2020
- Správu hlavnej kontrolórky obce Zbehy s cieľom 

dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných 
predpisov a interných noriem obce v oblasti vyúčtovania 
dotácií z rozpočtu obce za rok 2019

- Informáciu hlavnej kontrolórky obce Zbehy 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 30. 6. 2020 vo výške 
372 802,85,- €, ktorý splácame od 1. 1. 2011, s termínom 
splatnosti rok 2041.

- Vzdanie sa funkcie predsedu a členstva v stavebnej 
komisii, členstva vo finančnej komisii Ing. Habiňáka

- Vzdanie sa členstva a predsedníctva vo finančnej komisii 
A. Držíkovej

Zo dňa 21. 9. 2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
SCHVÁLILO: 
- Kúpnu zmluvu a Zmluvu o zriadení vecného bremena zo 

dňa 23. 6. 2020 uzatvorenú medzi predávajúcim Slovak 
Telekom, a.s. a kupujúcim Obec Zbehy.

Hlasovanie: 
za: 6  (Hallo, Petrík, Fusková, Fedorová, Gudába, PhDr. Rác, 

PhD.)  
proti: 1 (Ing. Habiňák)
zdržal sa: 0

- Kúpu traktorovej  novej kosačky do výšky 4000,- € a 
úpravu predmetnej  položky v rozpočte.

Hlasovanie:
za: 7
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- Realizáciu výstavby „Chodník na ceste III/1678“  
Hlasovanie: 
za: 7

- OZ vyhovuje  doručenému Upozorneniu prokurátora  na 
porušenie niektorých ustanovení zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov , č. spisu  Pd 216/20/4403–10  zo dňa 4. 9. 
2020.

Hlasovanie: za: 7 

Zo dňa 19. 10. 2020
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
SCHVÁLILO: 
- Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu 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:

S kódom výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53, ktorého ciele 
sú v súlade platným programom rozvoja obce Zbehy, 
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 
677, 00,- € z rozdielu celkových oprávnených výdavkov 
projektu 13 540,00, - € a poskytnutého NFP 12 863,00,- € v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; zabezpečenie 
financovania prípadných neoprávnených výdavkov z 
rozpočtu obce Zbehy.

Týmto sa ruší Uznesenie č. 14/2020 zo zasadnutia OZ  dňa 4. 
5. 2020

Hlasovanie: 
za: 8 (Fusková, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Hallo, PhDr. 

Rác PhD., Gudába, Petrík)
-  Prijatie „Návratnej bezúročnej výpomoci obciam a VÚC 

na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb  
v roku 2020“ poskytovaného Vládou SR prostredníctvom 
Ministerstva financií SR v maximálnej poskytovanej  
výške 39 245,- € a jeho použitie v zmysle podmienok 
stanovených poskytovateľom výpomoci poveruje 
starostu obce Zbehy podaním žiadosti o výpomoc podľa 
bodu 2 tohto uznesenia a podpisu zmluvy o poskytnutí 
výpomoci.

Hlasovanie: 
za: 5 (Fusková, Gudába , PhDr. Rác  PhD., Petrík, Hallo)
proti: 1 (Habiňák)       
zdržal sa: 2 (Ing. Macho, Držíková)

- PhDr. Ivan Rác PhD. za predsedu Komisie pre ochranu 
verejného poriadku a vybavovanie sťažností pri OZ na 
prebiehajúce volebné  obdobie.

Hlasovanie:
za: 8

Lokalitu č. 1:
- časť parcely  reg.C“ č.132/1 o výmere 1499 m2 ostatné 

plochy vedená v LV č.277
- parcela reg.“E“ č. 132/1 o výmere 302m2 trvale trávnatý 

porast vedená v LV č.2514
- parcela reg.E“ č. 2167 o výmere 87m2 ostatné plochy 

vedená v LV č.2514
- Obec dá spracovať znalecký posudok pre celú lokalitu a 

súbežne s tým osloví vlastníkov okolitých nehnuteľností, 
so zámerom obce odpredať tieto pozemky spôsobom 
hodným  osobitného zreteľa, pričom za osobitný 
zreteľ sa bude považovať jestvujúce oplotenie a 
užívanie predmetných pozemkov vlastníkom susednej 
nehnuteľnosti. Následne si podľa záujmu zo strany 
oslovených dajú spracovať geometrické plány s 
vyznačením  odčlenenia  užívanej parcely.  Ďalším 
krokom bude prejednanie odpredaja jednotlivých 
parciel na obecnom zastupiteľstve.

- OZ poveruje starostu obce dať vypracovať geometrický 
plán a znalecký posudok o stanovení výšky ceny za m2  
na určenú lokalitu.

Hlasovanie: 
za: 7 (Fusková, Ing. Habiňák, Držíková, Hallo, PhDr. Rác PhD., 

Gudába, Petrík)
proti: 1 (Ing. Macho)
zdržal sa : 0

- Zafixovanie sumy 39 245,- € v rámci rozpočtu obce pre 
nasledujúce roky 2020 – 2027 vo výške poskytnutej 
návratnej finančnej výpomoci. 

Hlasovanie: 
za: 7  (Fusková, Ing. Macho, Držíková, Hallo, PhDr. Rác PhD., 

Gudába)
proti: 0           
zdržal sa: 1 (Ing. Habiňák)

NESCHVÁLILO v zámere predaja  pozemkov:
Lokalitu č. 2 
- časť z  parcely reg.“E“ č. 2232/2 o celkovej výmere 7816 

m2 zastavaná plocha vedená   v LV č. 2514.
Hlasovanie:  
proti: 5 (Ing. Macho, Ing. Habiňák, Držíková Hallo, Fusková)
zdržal sa: 3  (Gudába, PhDr.Rác PhD., Petrík)

Lokalitu č.3
- časť z parcely reg.“E“ č.2232/2 o celkovej výmere 7816 

m2 zast. plocha vedená v LV   č. 2514    
- parcela reg.“C“ o výmere 53 m2 ostatná plocha vedená v 

LV č. 277  
Hlasovanie:  
proti:   5 (Ing. Macho, Ing. Habiňák, Držíková Hallo, Fusková )
zdržal sa:  3  (Gudába, PhDr. Rác PhD., Petrík)
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Lokalitu č. 4
- časť parcely reg“C“ č. 134/1 o celkovej výmere 3699 

m2 orná pôda vedená v LV č. 277
Hlasovanie:   
proti:  6 (Ing. Macho, Ing. Habiňák, Držíková, Hallo, 

Fusková, Gudába) 
zdržal sa: 2 ( PhDr.Rác PhD., Petrík)

- Finančný príspevok na poskytovanie soc. služby – 
SENIORKA n.o.

Hlasovanie: 
proti: 5 (Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Hallo,  

Gudába )              
zdržal sa:  3 (Petrík , PhDr. Rác PhD., Fusková )

BERIE NA VEDOMIE:
- Správu starostu obce.
- Informáciu hlavnej kontrolórky obce Zbehy 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 30. 9. 2020 
vo výške 368 627,98,- €, ktorý splácame od 1. 1. 
2011, s termínom splatnosti rok 2041.

- Správu nezávislého audítora  z auditu účtovnej 
závierky za rok 2019.

- Správu nezávislého audítora z auditu 
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019.

- Dôvodovú správu predloženú starostom obce k 
použitiu „Návratnej bezúročnej výpomoci obciam 
a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020“ poskytovaného 
Vládou SR prostredníctvom Ministerstva financií 
SR v maximálnej poskytovanej výške 39.245,- € a k 
návrhu použitia prostriedkov v zmysle podmienok 
stanovených poskytovateľom výpomoci.

- Stanovisko hlavného kontrolóra k použitiu 
„Návratnej bezúročnej výpomoci obciam a VÚC na 
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 
osôb v roku 2020“ poskytovaného Vládou SR 
prostredníctvom Ministerstva financií SR v 
maximálnej poskytovanej výške 39 245,- €.

- Vzdanie sa funkcie predsedu a členstva v Komisii 
pre ochranu verejného poriadku a vybavovanie 
sťažností, ako aj vzdanie sa členstva v Komisii pre 
výstavbu a územné plánovanie poslanca Ivana 
Hallu.

- Žiadosť Občianskeho združenia  Kynologického 
klubu APA Andač o prenájom areálu na výcvik psov 
v k.ú.

- Andač a odporúča doplnenie žiadosti  o predloženie 
systému prevádzkovania areálu na výcvik psov.

- Stanovisko Komisie výstavby a územného 
plánovania zo dňa 6. 10. 2020 s určenými lokalitami 
a spôsobom predaja uvedených nehnuteľností.

- Žiadosť o opätovné odkúpenie časti pozemku – 
Hasim Hamza.

- Zámer výstavby bytového domu v lokalite č. 6B na 
základe žiadosti pána M. Filu

Gabriela Billová
zapisovateľ

n Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov 2021
 

 

 

 
 
 
 

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? Navštívte kontaktné miesto, kde Vám 
náš stacionárny asistent rád pomôže. 

Kontaktné miesto: OBECNÝ ÚRAD ZBEHY, 951 42 

Prevádzkové hodiny:  
                      

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby? 
Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto? 
Požiadajte o mobilného asistenta sčítania. 

 
Obedná prestávka: 11:30 – 12:00 
 
Telefónny kontakt OÚ Zbehy: 
0904 006 978 – Ing. Danica Hallová – kontaktná osoba a stacionárny asistent 
037/ 779 38 12 – mobilný asistent 

 
 
 

PONDELOK 8:00 – 16:00 
UTOROK 8:00 – 16:00 
STREDA 8:00 – 17:00 
PIATOK 8:00 – 13:00 

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať  
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 
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pri analýzach 
populačných štruktúr, 
reprodukčného 
správania, vzdelanostnej 
štruktúry, domácností

2

sú podkladom pri  
prognózovaní 
jednotlivých oblastí 
spoločenského života

Podrobné informácie, ktoré súvisia so Sčítaním 

obyvateľov, domov a bytov 2021, získajú obyvatelia  

na webovej stránke:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie 

umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša 

nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej 

demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych 

štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich 

bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, 

domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom 

rozsahu získať. 

posilnenie dopravnej siete

budovanie ciest a záchytných parkovísk

rozmiestnenie a budovanie zariadení
poskytujúcich služby

zistenie potreby výstavby školských
zariadení, zariadení sociálnych služieb,
zdravotníckych zariadení

budovanie oddychových zón, parkov,
detských ihrísk

WWW.SCITANIE.SK

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

AKO MÔŽE SLOVENSKO
VYUŽIŤ ÚDAJE ZO SČÍTANIA

3

na plánovanie novej 
infraštruktúry

1

Rok 2021 bude z pohľadu budúcnosti  
Slovenska veľmi dôležitým rokom. Po desiatich 
rokoch totiž bude na Slovensku prebiehať 
sčítanie obyvateľov, domov a bytov.   
V porovnaní s predchádzajúcimi sčítaniami je 
výnimočné – výlučne elektronické sčítanie  
 a prvé integrované sčítanie. 

Prvýkrát v histórii budú využité údaje z existujúcich 

administratívnych zdrojov v kombinácii s údajmi získanými 

od obyvateľov. Zber údajov od obyvateľov nebude 

prebiehať prostredníctvom papierových formulárov, ale 

vyplnením elektronického sčítacieho formulára.

Obyvatelia, ktorí sa nevedia alebo nemôžu sčítať sami 

(napr. z dôvodu imobility), budú môcť využiť aj službu

asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené

kontaktné miesto, kde obyvateľovi so sčítaním pomôže

stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť

mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa

v prípade, že o takúto službu požiada. Obyvatelia

v zariadení (napr. zariadenia sociálnych služieb,

zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti)

budú sčítaní prostredníctvom asistenta v zariadení.

Elektronické sčítanie prináša so sebou aj určité otázky 

spojené s bezpečnosťou uchovávania údajov.

Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude 

zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. 

Bezpečnosť všetkých údajov je totiž prioritou a zároveň   

aj jednou zo základných podmienok elektronického 

sčítania. Všetky získané údaje budú bezpečne chránené 

pred únikom, zneužitím alebo krádežou. 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára 

uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih 

sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou 

povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky.   

Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má  

 v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo   

tolerovaný pobyt. 

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby  

na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo  

mobilu s pripojením na internet. 

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke  

www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú 

aplikáciu. 

Samosčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob  

na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia  

privátnej zóny obyvateľa. 

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

Elektronické a integrované sčítanie prináša 
mnohé výhody, akými napríklad sú:

presnejšie
a kvalitnejšie údaje

šetrenie životného 
prostredia

rýchlosť
sčítania

bezpečnosť

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ
SČÍTANIA OBYVATEĽOV?

BEZPEČNOSŤ
ELEKTRONICKÉHO
SČÍTANIA

SČÍTANIE RÝCHLO
A JEDNODUCHO
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Podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, požiadať o 
pridelenie zbernej nádoby na komunálny odpad alebo si 
zaregistrovať psa... Všetky tieto úkony si môžu občania, ako 
aj firmy, od novembra vybaviť v našej obci online cez mobil 
aj bez elektronického občianskeho preukazu. 

Slovensko momentálne zažíva druhú vlnu pandémie 
ochorenia COVID-19. Zatvorené sú nielen obchody, 
reštaurácie, nefungujú kiná, či divadlá, no v snahe zabrániť 
šíreniu tohto vírusu majú obmedzené stránkové hodiny 
aj mnohé úrady, vrátane toho nášho. To ale neznamená, 
že v našej obci nedokážete nič vybaviť. Na náš úrad sa 
dá dostať aj inak než osobne – online cez internet. Slúžia 
na to elektronické služby samospráv, ktoré sú k dispozícii 
občanom už nejaký ten rok. Je tu ale jeden háčik, a 
to potreba elektronického občianskeho preukazu aj s 
aktivovaným elektronickým podpisom. Tento podpis má 
však k dispozícii iba zlomok ľudí. Od novembra tohto roku 
to však vo väčšine obcí, vrátane tej našej, ide aj bez neho. 

Naša obec využíva informačný systém DCOM. Tento systém 

prevádzkuje združenie DEUS, za ktorým stojí Ministerstvo 
financií a Združenie miest a obcí Slovenska. Od 1.novembra 
2020 spustil DEUS mobilnú aplikáciu mID, a práve cez ňu 
je možné vybaviť si všetko potrebné cez Váš mobil rovno z 
pohodlia domova. A to bez toho, aby ste museli vypisovať 
akékoľvek papiere, či za elektronické služby platiť, a netreba 
Vám na to ani aktivovaný elektronický občiansky preukaz. 
Stačí Vám, aby ste si do svojho mobilu stiahli aplikáciu 
mID zaregistrovali sa. Nemusíte nikam nosiť papiere a cez 
aplikáciu to vybavíte za 10 minút. 

Uvedená aplikácia je k dispozícii na zariadeniach s 
operačným systémom Android a iOS a hľadať ju treba 
pod názvom mID Slovensko. Aplikáciu si môžete aktivovať 
dvomi spôsobmi, a to buď prostredníctvom elektronického 
preukazu alebo biometriou. Prvú možnosť môžete využiť, 
ak už máte aktívny elektronický občiansky preukaz a čítačku 
kariet. Aktivácia biometriou je určená pre tých občanov, 
ktorí elektronický občiansky preukaz nemajú a preto online 
služby samospráv doteraz nemohli využívať. V rámci nej 
používateľovi stačia na aktiváciu spomínanej aplikácie 
dva doklady totožnosti, a to občiansky preukaz, a k tomu 
vodičský preukaz alebo pas. Následne musíte absolvovať 
tzv. „test živosti“. Vďaka porovnaniu tváre používateľa 
a fotografie z Vášho dokladu dokáže aplikácia veľmi 
spoľahlivo potvrdiť Vašu identitu a zabrániť tak podvodom. 
Aplikácia mID je už dostupná v Google Play a App Store a jej 
používanie bude pre Vás bezplatné. 

Sme presvedčení, že táto aplikácia dokáže výrazne 
zjednodušiť život našich občanov, tak ak máte záujem a 
možnosť skúste si aplikáciu stiahnuť, možno budete milo 
prekvapení. 

Ing. Danica Hallová 

n  Poďakovanie brigádnikom na Andači

Touto cestou chcem poďakovať občanom, ktorí sa 
zúčastnili  na brigáde pred hodami. Spoločne sme vyčistili 
priestor okolo kostola a na cintoríne, kde boli upravené aj 
hroby o ktoré sa nikto nestará.

Taktiež ďakujem aj mladým mamičkám, ktoré  
brigádovali na detskom ihrisku. Lavičky aj kolesá na 

preliezanie dostali nový šat, keď ich vymaľovali pestrými 
farbami. Zároveň upratali priestor a vyčistili pieskovisko. 
Obecný úrad následne dodal nové hracie prvky. Kolotoč 
a dve strunové hojdačky urobili veľkú radosť najmenším 
deťom. Bola opravená aj prevažovačka. Teraz je to len o 
prístupe rodičov a detí, či budú zaobchádzať so všetkým 



S otázkami našich občanov som oslovila nášho pána starostu 
Ing. Adama Žákoviča.

Pán starosta vo svojej funkcii ste už dva roky. Máte za sebou 
už veľa vykonanej práce, ako by ste zhrnuli Vašu doterajšiu prácu 
pre našu obec, čo by ste  vyzdvihli ako prvé čo ste už urobili a čo 
sa v najbližšej dobe plánuje pre občanov v miestnej časti Andač?

Začala sa rekonštrukcia detského ihriska v Andači, mladé 
mamičky by zaujímalo: Či úprava detského ihriska je už 
konečná? Ak nie, ako bude vyzerať finálna verzia a dokedy 
je v pláne realizácia celého projektu? Z časti už bolo síce v 
predchádzajúcich novinách niečo načrtnuté, ale poprosím 
o odpoveď.

„V priebehu leta prebehlo doplnenie prvkov detského ihriska. Celá 
investícia bola nutnosťou nakoľko ihrisko, ale aj všetky hracie prvky 
boli v nevyhovujúcom stave. Vzhľadom na momentálnu situáciu 
a s tým spojenú neistotu s príjmami do obecného rozpočtu sme v 
rekonštrukcii nemohli pokračovať ani na ihriskách v Zbehov a ani v 
Andači.“

Po uvoľnení opatrení sú v pláne akcie pre deti aj v Andači  
(Mikuláš, Karneval)?

„V momentálnej situácii je ťažko plánovať spomínané akcie. 
Myslím, že čo sa týka Mikuláša v našej obci, organizuje sa v rámci 
Materskej školy, Základnej školy. Ak má niekto chuť organizovať 
Mikuláša aj v Andači tak ho radi podporíme, ale myslím, že ak majú 
deti záujem, tak majú u nás vytvorených dostatok príležitostí.“

  
Ďalšie problémy, ktoré trápia našich občanov sú:  
Vodovod, ako prebieha jeho realizácia, kedy reálne vidíte 

pripojenie občanov k obecnému  vodovodu?
 „Vodovod aj naďalej zostáva prioritou, ale bez dotácií z 

eurofondov alebo environmentálneho fondu je to pre obec veľmi 
veľká investícia. Za zváženie stojí aj úver, ale ak by sme zobrali úver 
vo výške, aká je potrebná na vybudovanie vodovodu, nevedeli by 
sme zobrať úver na spolufinancovanie kanalizácie pre celú obec.“

Kedy bude v našej obci kanalizácia, máme už konkrétne 
plány kanalizácie v našej obci?

„Momentálne prebieha projekcia spolu s vysporiadaním 
vlastníckych vzťahov pod plánovanou trasou budúcej 
kanalizácie. Po prvýkrát sa v pripravovanom projekte počíta aj s 
odkanalizovaním miestnej časti Andač.“

Oprava ciest pred zimnou sezónou, výtlky, výmoly, 
stratené krajnice? Kedy sa budú aj v Andači opravovať cesty, 
aspoň fľakovať ako sa robilo v Zbehoch?

„Fľakovanie robíme vždy na jar a na jeseň, tak ako nám to umožní 
počasie. Fľakovanie prebehlo už aj v Andači.“

Celková oprava cesty v obci. Cesta je veľmi úzka, pri 
stretnutí dvoch áut musí jedno automaticky

zastaviť a vyhnúť sa druhému, nie je možné súvisle prejsť 
dvom autám naraz. Bude sa v budúcnosti cesta rozširovať, 
upravovať na šírku dvoch áut?

„Kompletná rekonštrukcia spodnej cesty má zmysel ak tam budú 
osadené všetky inžinierske siete, teda najmä voda a kanalizácia. 
Poradie obnovy ciest v celej obci záleží najmä na ich technickom 
stave, vyťaženosti danej cesty a rozpočte, ktorý máme k dispozícii.“

Výstavba chodníkov je v obci niekedy naplánovaná?
„Momentálne riešime iba chodníky popri hlavných cestách. 

V rámci pripravovaného projektu zelených plôch, sa ráta aj s 
chodníkom pred budovou bývalej Jednoty.“

V Zbehoch sa už čistenie kanálov po prívalových dažďoch 
uskutočnilo, plánujete vyčistiť prípadne prehĺbiť, upraviť 
kanál na odvodnenie celej časti Andača až do potoka?

„Čistenie prebieha minimálne raz ročne. V Zbehoch sme 
prehlbovali odvodňovacie kanály, ktoré  tam už takmer neboli. 
V Andači taká situácia nie je. Ak sa jedná o prívalový dážď, veľkej 
intenzity, nepomôže nám ani ten najčistejší kanál keď kapacitne 
nestačí. Myslím, že v Andači nie je dokončený iba jeden úsek nad 
autobusovou zastávkou, ten plánujeme do budúcnosti dokončiť.“

Má obec v pláne upraviť priekopy pred rodinnými 
domami, ktoré neplnia svoju funkciu, a tým zapríčiňujú  
záplavy záhrad a pretekaniu prívalovej vody až na cestu? 
Regionálna správa ciest - kedy zabezpečí prehlbovanie 
jarkov okolo hlavnej cesty  smer Zbehy - Alekšince? Už v 
jarnom a letnom období prívalové dažde narobili škody, 
záplavy, voda stekala z polí na hlavnú cestu, ktorá sa valila 
do dvorov a na križovatku smerom do obce spôsobovala 
kolíziu áut a hrozilo vzniku dopravnej nehody, čo ste pán 
starosta s políciou v tomto období riešili? Blíži sa zimné 
obdobie bolo by potrebné podobným situáciám zabrániť, 
podarí sa s Regionálnou správou ciest dohodnúť práce ešte 
pred príchodom snehu?

„Vzniknutú situáciu sme hneď riešili s Regionálnou správou ciest, z 
ich strany bolo prisľúbené prehĺbenie odvodnenia cesty v smere na 
Alekšince, keď budú mať voľné kapacity.“

Práce Slovak Telekom sú u nás už ukončené, optické káble 
sú uložené, ako vyzerá reálne pripojenie našich domácnosti 
na internet? V danej situácii v akej sa teraz nachádzame je pre 

11

šetrne a nebudú všetko ničiť, ako to bolo doteraz.
V obci sa nachádzali aj dlhodobo zaburinené pozemky, 

ktoré boli v žalostnom stave a prekážalo to susedom. Na 
výzvu  starostu obce, boli pozemky vyčistené.

Stále je však problém s vrakmi a inými materiálmi po 

uliciach. Majitelia by si mali konečne vstúpiť do svedomia, 
a všetko upratať. Keď sa chce, všetko sa dá zvládnuť. 

 Monika Fedorová
poslankyňa

n Opýtali sme sa za Vás starostu obce pána Ing. Adama Žákoviča
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všetky vekové kategórie internet a internetové pripojenie 
veľmi dôležité, či už pre rodičov a deti základných, stredných 
aj vysokých škôl, ale aj starých rodičov, ktorým sú skype, 
mobilné telefóny, či iné média niekedy jediným spojením.

„Samotné vedenie je v rámci celej obce už na 95% dokončené. 
Spúšťanie plánujú na začiatok roka 2021.“

Aké vyhliadky má do budúcnosti naša obec a obchod, 
ktorý občanom veľmi chýba, aj keď sme si museli všetci 
zvyknúť, že nákupy musíme nosiť z mesta. Je tu veľa mladých 
mamičiek i dôchodcov, ktorým by mnohokrát otvorený 
obchod veľmi pomohol, nenájde sa nejaké vhodné riešenie?

„Riešili sme niekoľko možných alternatív, ale každý možný scenár 
ako by sa dal prevádzkovať obchod, či iný spôsob ako zabezpečiť 
dostupnosť potravín skončil s vysokou pravdepodobnosťou, že by 
bola prevádzka v strate. Ak by niekto videl možnosť ako v Andači 
prevádzkovať obchod, radi ho podporíme.“

Na Andači stále pribúda veľa mladých rodín, plánujete na 
Andači výstavbu nájomných bytov, kde a kedy?

„Áno uvažujem nad tým. Najvhodnejšia lokalita je na mieste 
bývalej škôlky. Prvou podmienkou je, že v bytovke musí byť pitná 
voda, teda reálne to vidím až po vybudovaní vodovodu.“ 

Neuvažujete o zavedení a rozšírení kamerového systému 
v Andači, ktorý by prispel k udržaniu poriadku a zamedzil 
vandalizmu?

„V Andači kamerový systém je. Po spustení optickej siete ho 
plánujme vylepšiť a prepojiť s kamerovým systémom v Zbehoch.“

Z predchádzajúcich informácii z novín a zastupiteľstva 
vieme, že v Andači máte zatiaľ rozpracované dva projekty 
"Zelené plochy a Detské ihrisko", ktoré sa už z časti začalo 
rekonštruovať. Kedy bude dokončené a ako bude vyzerať 
jeho celková realizácia ste nám už z časti prezradili, ale 
mnohých by zaujímalo pre aké vekové kategórie bude 
určené, a či sa myslí aj na deti, hlavne chlapcov do 15 rokov, 
napr. lezecké steny a pod. ?

„Detské ihrisko je súčasťou projektu zelených plôch. Bude sa 
jednať najmä o detské ihrisko pre rodiny s deťmi.“ 

Čo sa skrýva za projektom Zelené plochy, čo to prinesie 
občanom a na čo sa môžu tešiť?

„Projekt zelených plôch rieši najmä centrum obce a pripojenie k 
miestnemu cintorínu. Tak ako som už spomínal súčasťou bude aj 
nové detské ihrisko. V projekte sa rekonštruujú spevnené plochy, 
rieši sa výsadba zelene, odvodnenie cesty, osadenie mobiliáru, 
kompletná rekonštrukcia detského ihriska.“

Čo plánujete s futbalovým ihriskom, ktoré v spolupráci 
so sponzormi a z časti aj OÚ vybudovali občania obce a 

priaznivci kynologického klubu? Kto sa bude oň starať, 
komu bude slúžiť?

„Ihrisko ako aj oplotený objekt cvičiska pre kynológov, má pod 
správou miestne občianske združenie APA Andač. V súčasnosti 
prebieha príprava prevádzkového poriadku pre ihrisko aj areál 
kynológov.“

Ako bude v budúcnosti vyzerať vstup do našej obce? 
Budova bývalej školy a potom materskej škôlky už niekoľko 
rokov chátra, odstránila sa stará ohrada a odvtedy sa už 
len upravuje kosením jej okolie. Budova vyzerá ošarpane, 
zaslúžila by si už nový šat, aby vstup od obce bol krajší a 
dôstojnejší.

„V priebehu budúceho roka chcem upraviť aspoň fasádu tejto 
budovy. Vzhľadom na zlý stav celého objektu nemá zmysel doň 
investovať väčšie prostriedky.“

Na opačnej strane máme pamiatku svätého Jána 
Nepomuckého patróna farského chrámu v Lukáčovciach. 
Táto pamiatka, ktorá bola obnovená za pomoci obyvateľov 
obce tiež chátra, potrebuje odbornú pomoc, reštaurovanie, 
aby sa celkom neznehodnotila. Bývalý pán starosta Ing. 
Habiňák mal vypracovaný projekt na jej obnovu, no 
bohužiaľ neprešiel. Plánujete v čo najkratšej dobe jej 
záchranu? Pretože zub času ju už poznačil.

„Riešili sme to s pani poslankyňou Fedorovou. Máme na pláne 
obnovu tejto pamiatky.“

Viete informovať občanov čo sa bude diať s budovou 
obchodu a pohostinstva, ktorú vybudovali občania Andača 
v akcii „Z“?

„Z dostupných informácií by mali prísť do budovy nový 
nájomcovia. Budova je vo vlastníctve COOP Jednota.“

Ešte pár postrehov...
Mnohí sledujeme Vašu prácu, ktorú veľmi pekne zhrniete 

na FB stránke, pripadne upozorňujete občanov o dianí v 
obci, ako napríklad o rekonštrukcii železničného priecestia, 
ale nie každý má internet a dostatočne včas sa dozvie 
potrebnú informáciu, preto by  bolo dobré, keby tieto 
informácie aspoň u nás v obci boli zverejnené  aj formou 
vyhlasovania v rozhlase. Stačí len správu oznámiť.

„Tak ako kamerový systém, plánujeme prepojiť aj rozhlas. Všetci 
občania majú možnosť zaregistrovať sa na obecnej stránke a 
dostávať pravidelne dôležité informácie cez email alebo SMS.“

Občania by veľmi radi privítali aj oznámenie o úmrtí 
občanov v Zbehoch, nakoľko sme rokmi prepojení, či už zo 
školských čias alebo priateľskými putami, no mnohokrát 
sa stalo, že občania by boli išli na poslednú rozlúčku so 
spolužiakom či priateľom, ale dozvedeli sa to už neskoro.

„Ak rodina zosnulého s tým súhlasí, zverejňujeme tieto informácie 
na obecnej stránke.“

Ďakujem za rozhovor pán starosta a pri plnení náročných úloh 
a do ďalšej práce Vám prajem veľa elánu, tvorivých nápadov, 
zdravia,  šťastia, rodinnej pohody, osobných a pracovných 
úspechov. 

V súčasnosti prežívame veľmi ťažké časy, všetci a všade, ale 
musíme myslieť pozitívne na to, že bude lepšie, krajšie v našej 
obci, rodine, v živote...

Ing. Marta Lopašková
členka redakčnej rady 



n  Pionier Cross Cup 2020
Pionier Cross Cup v Zbehoch opäť na vysokej úrovni! 

Prekážkou nebola ani koronakríza ...

Napriek zložitej epidemiologickej situácii sa podarilo 
usporiadať populárny 6. ročník Pionier Cross Cup v 
Zbehoch v prírodnej scenérií chotára časť ODER. Podujatia 
sa zúčastnilo 86 pretekárov z rôznych kútov Slovenska. Za 

riadidlami maloobjemových špeciálov sme zaregistrovali aj 
tri slečny - dámy, ktoré sa nestratili, ale dokonca konkurovali 
výbornými výkonmi podstatne tvrdším chalanom. Po 
roku tak opäť v Zbehoch zaburácali terénne pretekárske 
motocykle nesúce názov „O POHÁR  STAROSTU OBCE 
ZBEHY“.

Každoročne je to bohatá a veľmi obľúbená tradícia 
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n  Adventný čas v Andači

Adventný čas a príchod Vianoc v obci nám od tohto 
roku bude symbolizovať veľký adventný veniec, ktorý 
je umiestnený v obci pred kultúrnym domom. 

Tento skvelý nápad, ktorý nás prekvapil a zároveň 
potešil  vznikol v „dielni“ Ivony Kollárovej a Dominika 
Búsa. 

Pod jeho šikovnými rukami spolu so Štefanom 
Horníkom a s pomocníkom Samuelom Horníkom 
vznikol kus symbolu Vianoc.

Veniec dotvorila prekrásnou výzdobou Ivona 
Kollárová a Dagmara Lopašková.

Tento adventný veniec nám v predvečer prvej 
adventnej nedele slávnostne požehnal pán dekan Mgr. 
Peter Blahovec. 

V spolupráci s pánom starostom sa takto prvá 
adventná svieca rozsvietila i v Andači.

Ing. Marta Lopašková
členka redakčnej rady

n  Hody 2020

Hody patria k tradičným sviatkom snáď každej slovenskej 
obce. Oslavujú sa ako deň hojnosti, zábavy a blahobytu. 
Termín hodov je spojený s dátumom oslavy patrocínia - titulu 
miestneho kostola. Pre nás Zbežanov je to 14. september, 
sviatok Povýšenia Sv. kríža. 

Pri príležitosti hodových slávností k nám do obce každý 
rok, ako býva zvykom, už niekoľko dní pred hodami 
zavítajú kolotoče. Tie už druhý rok boli umiestnené na 
novovybudovanom priestranstve pri areáli futbalového 
ihriska TJ Slovan Zbehy v blízkosti Kynologického klubu Zbehy. 

Obec Zbehy tento rok pripravovala pre obyvateľov obce 
spestrenie obecných hodov a to formou obecných slávností, 
ktoré mali začínať už v piatok a boli by určené pre všetky 
vekové kategórie. Nakoľko pandémia koronavírusu kultúre 
tento rok veľmi nepraje, tak aj my sme boli nútení pre opatrenia 
súvisiace s touto pandémiou upustiť od našich plánov, čo nám 
je veľmi ľúto. Každoročne býva zvykom, že majitelia Sport 
clubu usporadúvajú hodové zábavy v piatok i v sobotu, no 
rovnako tak aj tieto dostali tohto roku „stopku“. 

Našťastie však aspoň šport v našej obci bol na hody 
povolený, a tak sa tradičné hodové zápasy mohli odohrať. V 
piatok 12. septembra 2020 nás potešili krásnym výsledkom 
chlapci z „U13“ pod vedením Jožka Antoša, ktorí odohrali 
zápas v Lukáčovciach a to s konečným stavom 19:3. Na hodovú 
nedeľu sa odohrali hneď dva zápasy. Prvý zápas odohrali žiaci 

„U15“ so začiatkom o 13:00 hod. pod vedením trénera Borisa 
Laciku a to proti súperovi z Bábu s krásnym výsledkom 4:1. Ako 
už býva zvykom, najväčším lákadlom na hody bol zápas nášho 
najstaršieho mužstva, ktoré vedie Daniel Fuska. „Áčkari“ hrali 
proti súperovi z Horných Obdokoviec so začiatkom o 16:00 
hod. a s konečným výsledkom 1:1. Účasť bola ako vždy – veľká. 

Po skončení hodových zápasov tradične nasledovala 
tombola. Tento rok sa organizátorom podarilo vďaka 
sponzorom zohnať do tomboly 50 cien. Prvou cenou bol 
opäť, ako aj po iné roky, televízor, druhá cena bola príklepová 
vŕtačka, no a treťou cenou bola porcelánová sada.

Dúfajme, že o rok už bude situácia kľudnejšia a v našej obci 
budú zbežské hody prebiehať tak, ako po iné roky, dokonca 
ešte o niečo lepšie! 

Ing. Danica Hallová



pretekov a milovníkov historických Pionierov JAWA 
550, JAWA 05, JAWA 20 a 21, Mustang a ďalších replík 
maloobjemových motocyklov, ktorých parametre spadajú 
svojou technickou charakteristikou do modelovej rady 
legendy československého motorizmu JAWA - PIONIER 50 
ccm.

V aktuálnom 6. ročníku bola konkurencia oproti 
vlaňajšiemu podstatne oveľa bohatšia. Nastúpilo a 
predstavilo sa viacero pretekárov na známych pitbikoch. 
Agilní organizátori Pionier Cross teamu ZBEHY pod 
taktovkou Petra Vanku a Jerguša Píša dokázali húževnatou 
a cieľavedomou prácou zlúčiť často odlišné chcieť a môcť, v 
jednu úspešnú skutočnosť - podujatie, ktorého bezchybný 
priebeh obdivoval každý účastník.

Hrejivé  slniečko tretieho septembrového víkendu 
pozlátilo snahu tých, ktorí s veľkým vypätím už od roku 
2014 oživili v plnom rozsahu tradíciu pretekov Pionier Cross 
Cup v Zbehoch, a to na kvalitnej, cca 1000 m dlhej trati.

Napriek ťažkej ekonomickej situácii podporu podujatiu 
prezentovalo 22 motorizmu naklonených sponzorov na 
čele so starostom obce Ing. Adamom Žákovičom, následne 
i pitbike tímom z MOTO HC Hlohovec. Svoju pozornosť k 
pretekom vyjadril starosta obce nasledovne: 

„V prvom rade musím organizátorom poďakovať, ako 
takéto verejno-spoločenské podujatie v krízovom období 
pandémie zvládli. Skutočne mal som veľmi dobrý pocit s 
priebehom celého podujatia. Bol som aj na iných podobných 
podujatiach, ale toto sa absolútne nedá porovnať, čo som tu  
zhiadol – no fantázia z môjho pohľadu.“

Dôstojný rámec podujatiu vytvorila popri vytýčenej trati 
početná divácka kulisa, aj keď väčšina z nich opatrená 
rúškami na tvári rešpektujúc hygienicko-bezpečnostné 
opatrenia v areáli podujatia. Jazdy na pionieroch, či 
pitbikoch, potvrdili názory všetkých, ktorí čosi okolo 
motocyklov robia, či v minulosti vykonávali.

Sobotňajšie podujatie patrilo siedmim kategóriám 
pretekárov, ktorí súperili o víťazstvá a pekné ocenenia ...  

„SRŠNI“ na štarte ... takto sa zvykne hovoriť bzučiacim 
strojom tých najmenších 50 ccm. Súboje 4 – 5 ročných 
pretekárov boli veľmi zaujímavé. Chalani žmýkali plynové 
rukoväte strojov na maximum.

Kategória DETI do 12 r. 
Víťazstvo si nakoniec v oboch finálových jazdách 2 x 13 

min. + 2 kolá  zabezpečil 7 ročný Peter Janči (Košúty) pred 
7 ročným Michalom Svitkom (Žaškov) a tiež 7 ročným Iľjom 

Dančom (Nitra).  
Deti „ŠPECIÁL“  
Najlepšie si počínal a výkonom očaril prítomných 9 ročný 

Marek Ziman (Žarnovica), ktorý po striedavom prebiehaní 
a takmer kontaktom vzrušujúcom súboji zvíťazil v oboch 
jazdách pred 14 ročným Danielom Molnárom (Štúrovo), 
ktorý nakoniec v samom závere finálovej jazdy odolal ataku 
veľmi  dobre jazdiacej Adrianky Angermayerovej (Výčapy-
Opatovce), ktorá  skončila na šachovnici tretia.  

V tomto štartovacom poli boli dve skvelé pretekárky 
Barborka Kalmpáriková z Partizánskeho  a vyššie uvedená 
Adrianka. Žiaľ, Barborka pre nečakanú poruchu motocykla 
v II. jazde síce dojazdila, nakoniec pre ňu netradične až na 
7. mieste. 

Najmladším pretekárom podujatia bol sympatický 5 ročný 
Riško Svitko zo Žaškova, ktorý bol ocenený sponzorom 
nielen cenou, ale i peknou finančnou „injekciou“. 

O „motoristických“ deťoch je dobre známe, že ich privábi 
všetko, čo „vrčí“. Túžba po poznaní vrodená človeku už 
od dávna ženie i malých zvedavčekov, najmä za tým, čo 
sa motoricky pohybuje, a robí  dajaký hluk. Túto vrodenú 
vlastnosť malých začínajúcich motoristov treba využiť 

v plnej miere s 
cieľom na intenzívne 
zaúčanie a postupne 
im vštepovať pravidlá 
m o t o r i s t i c k e j 
pretekárskej abecedy. 
Nevšedný záujem 
týchto malých 
bádateľov možno 
usmerniť do takej 
miery, že si potom 
obľúbia i teoretické 
poučovanie, ktoré by 
inak malé hlávky ťažšie 
a nie príliš radi znášali. 
Vieme dobre, že ak sa 
dieťa - talentovaný 

pretekár na niečo upriami, tak chce dosiahnuť svoje za 
každú cenu! Spomeňme si na staré známe príslovie: „ohýbaj 
ma mamko, pokiaľ som ja Janko...“, platí v plnej miere i 
pre jazdecké návyky na tréningoch, natrénované prvky, 
či taktiku v jazde. V dospelom veku sa už ťažšie naberajú 

Celkový pohľad na predštartový priestor v areáli Zbehoch

Št. č. 8 domáci pretekár Peter VEREŠ alias „Dedo“
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Budúcnosť  nielen Pionier crossu  je 
v  týchto  mládencoch. Zľava: Riško 
Svitko, Peter  Janči,  Michal Svitko, 

Iľja Dančo.



vedomosti spojené s reagenciou na rozličné situácie v 
pretekárskej činnosti. 

Preto nezabúdajme na našich malých začínajúcich 
adeptov, ako ich cieľavedome pripraviť. Nepodceňujme 
dôkladné formy pre ich prípravu do ich nastávajúcej 
kariéry. Práve preteky v Zbehoch  a vôbec seriál Pionier 
crossu sú pre najmenších tou najvhodnejšou prípravou a 
ich sebarealizáciou.

Atraktívny Pionier Cross Cup v Zbehoch je podujatie 
charakterizujúce vôňu benzínu a hluku historických 
terénnych maloobjemových pretekárskych motocyklov 
JAWA 50 ccm, ktoré v 70-tych a 80-tych rokoch z Považských 
strojární v Považskej Bystrici boli veľkou obľubou pre 
začínajúcich motoristov. 

Miestni organizátori – vyznávači terénneho športu 
nadviazali na bohatú tradíciu pretekov  Pionier Crossu v 
Nitrianskom regióne, ktorými boli od roku 2003 najmä 
MOTOKLUB FÉNIX Nitra,  a v súčasnosti od roku 2010  agilný  
team Pionier Cross Team Zbehy pri Nitre. 

Na precízne pripravenej a vytýčenej trati súperili v 
konkurenčnom boji pretekári, ktorí si otestovali pripravenú 
techniku, jazdeckú zručnosť na pionieroch zn. JAWA  o 
hodnotné ceny.

Podujatie sa v Zbehoch tradične uskutočňuje, pričom 
veľká vďaka patrí neúnavným, obetavým   funkcionárom, 
nadšencom motorizmu – Pionier Cross TEAM-u Zbehy: 
Petrovi Vankovi - predsedovi klubu, Jergušovi Píšovi, 
bratskej dvojici Denisovi a Adamovi Vankovým, Jozefovi 

Jurikovi, Deniske Vankovej, Petrovi Nemčekovi, ale i 
ďalším členom zo širokého okolia, či miestnym občanom - 
nadšencom  motorizmu, ktorí zodpovednou cieľavedomou 
organizátorskou prácou a dôkladnou prípravou pretekov, 
urobili maximum, aby 6. ročník bol po všetkých stránkach 
ich najlepšou vizitkou! 

„Vyhral každý, kto so svojim strojom bez poruchy dorazil po 
13 min. + 2 kolá do cieľa. Verte, nie je to až také jednoduché“, 
smial sa milovník a dlhoročný účastník takýchto pretekov aj 
na iných tratiach Oliver Klampárik z Partizánskeho.

Na podujatí v Zbehoch pripravili organizátori i výstavu 
legendárnych motokrosových špeciálov, ktoré v 60-tych a 
70-tych rokoch vychádzali z výrobného pásu Strakonického 
motocyklového závodu. Tieto  boli  ozdobou v  tých časoch  
motokrosových  pretekov aj na svetových, či európskych  
kolbištiach.

  Vystavené boli motocykle: ČZ-motocros 380 ccm 
(1972), ČZ motocross 380 ccm (1983 a Motocross 
„Faltovka“ 380 ccm – (1975) (so vzduchovým pérovaním, 
hranatou nádržou).  

Pán Miloš Štefanovič (60 r.) z Nitry sa okolo motokrosu 
„točí“ už celé štvrťstoročie! Na podujatí v Zbehoch bol 
po druhý krát (vlani ako divák pozorovateľ). Ako nám 
povedal: „Súčasné podujatie ma veľmi upútalo nielen 
kvalitnou organizáciou, ale i bezchybným priebehom. 
Nehovoriac už o veľmi bohatej účasti pretekárov. Moje 
výstavné dobové terénne špeciály boli pre divákov 
lahôdkou a fotoreportéri si zaznamenali krásnu dodnes 
nezabudnuteľnú spomienku“, zmienil sa s potešením pán 
Štefanovič.

Korona-kríza výrazne ovplyvnila celkovú účasť 
pretekárov, ale i mnohých fanúšikov obdivovateľov 
týchto už historických, ale kvalitne upravených a 
pripravených strojov. Mnohí sa do Zbehov na atraktívne 
preteky tešili aj spoza rieky Moravy, Poľska, či Maďarska. 
Žiaľ  situácia im nedovolila vycestovať, a z neúčasti boli 
veľmi smutní.

Nezostalo len pri športe. Varil sa výborný guláš, 
vôňou pútala chutná cigánska pečienka, klobásky a 
mnohé iné pochutiny. V teplom počasí nechýbali ani 
chladené nápoje. O dobrú náladu prítomných sa svojím 
repertoárom starala miestna hudobná skupina Nakant.

Predštartová „horúčka“ pretekárov a ich sústredenie na 
padnutie štartovacej rampy po signály štartéra.

Príprava a zoradenie 10-tich  pretekárov pred štartom. 
Kategória PITBIKE. Jerguš Píš s prehľadom vykonáva nástup 

nažhavených  „borcov“. 

Takto bojoval s nástrahami na trati aj hlavný organizátor a 
„duša“ Pionier Cross Cup v Zbehoch Peter Vanko
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Výsledkový servis 6. ročníka  Pionier Cross Cup v Zbehoch 
podľa kategórií:

DETI do 12r.
1. Peter Janči - Košúty (25+25) - 50 b.
2. Michal Svitko - Žaškov (22+22) - 44 b.
3. Iľja Dančo  - Nitra (20+20) - 40 b.

----------------------------------------------------------------------------

DETI „Špeciál“
1. Marek Zima - Žarnovica (25+25) -  50 b.
2. Daniel Molnár – Štúrovo (22+22) -  44 b.
3. Adriana  Angermayerová - Výčapy-Opatovce 

(15+20) - 35 b.

----------------------------------------------------------------------------

PIONIER „Klasik“ + do 90 kg :
1. Norbert Bali -  Nitra (25+22) -  45 b.
2. Ivan Makara - Častkovce (22+20) -  42 b.
3. Peter Poliak - Topoľčianky (15 +18) - 33 b.

----------------------------------------------------------------------------

PIONIER „Klasik“ + nad 90 kg
      1. Peter Chovanec - Šurianky (25+25) -  50 b.
      2. Maroš Fuska - Zbehy (22+22)  -  44 b.
      3. Michal Pach – Partizánske (20 +20) - 35 b.
      6. Peter Nemček - Zbehy (14+14)  - 28 b.
      8. Peter Vanko - Zbehy (13+13)   - 26 b.

----------------------------------------------------------------------------

PIONIER „Špeciál“ 
      1.  Marián Solnica  -  Veľký Cetín (25+25)  -  50 b.
      2.  Pavol Gavlík -  Holíč (22+22) -  44 b.
      3.  Rastislav  Ivánek -  Mokrý Háj (18 +20) - 38 b.

----------------------------------------------------------------------------

PIONIER „Tuning“ 
1. Roman Duchoň -  Nitra - Dražovce (22+25)  -  45 b.
2. Maximilián Hudec - Hronský Beňadik (16+22) - 38 b.
3. Jakub Poliak -  Topoľčianky (18 +20)  - 38 b.

----------------------------------------------------------------------------

 „Pitbike“ 
1. Adam Šipikal - Nová Baňa (25+25) - 50 b.
2. Jaroslav Šedovič - Rumanová (16+22) - 38 b.
3. Peter Beliansky -  Partizánske (18 +18)  - 36 b.

Kamil Somorovský

n Požehnanie obecného adventného venca 

Deň pred prvou adventnou nedeľou, v sobotu 
28. novembra 2020, sme sa v úzkom kruhu zišli 
pred budovou Obecného úradu v Zbehoch, aby 
sme zapálením 1. adventnej sviečky a menšou 
liturgickou pobožnosťou za prítomnosti miestneho 
pána farára Romana Gallasa a starostu obce Ing. 
Adama Žákoviča zahájili tohtoročný advent. 

Adventný veniec zdobí našu obec už druhý rok. 
Tohto roku však v iných farbách. Zároveň sa týmto 
chcem spolu s predsedkyňou kultúrnej komisie 
Vieroslavou Fuskovou  poďakovať za pomoc 
Janke Čapekovej, ktorá nám pomohla s viazaním 
čečiny na konštrukciu venca ako aj Pavlovi 
Mocnárovi a Martinovi Gregušovi za darovanie 
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čečiny. Poďakovanie patrí aj pánovi farárovi za 
jeho slávnostné požehnanie. Z dôvodu nariadenia 
vlády, ktoré zakazuje zhromažďovania pre viac ako 
6 osôb,  sme sa rozhodli toto požehnanie vysielať 
online prostredníctvom facebookovej stránky 
starostu obce. Záznam z požehnania venca môžete 
vidieť aj na našej webovej stránke. Aj takýmto 
spôsobom sme Vám chceli priblížiť priebeh tohto 
slávnostného požehnania a blížiaceho sa adventu. 
Pevne verím, že o rok bude všetko tak ako má byť, 
a my sa spoločne stretneme pri rozsvietení prvej 
sviečky na našom adventnom venci už v hojnejšom 
počte. 

Ing. Danica Hallová 

n  Zbehy - historická farnosť

 Iste aj vám, milí naši rodáci, obyvatelia obce, rodičia 
zasiali na celý život zrniečka lásky k rodisku, kultúre i 
kresťanskému životu. A nielen oni tak robili. Boli a sú 
to tiež naši učitelia v školách i správcovia farnosti. 
Vychovávali, viedli k úcte k starším, zasväcovali do 
tajomstiev poznania, života i viery. Hodnotám, za 
ktoré sa ani v období v týchto ťažkých časoch korona 
pandémie, netreba hanbiť.

 Farnosť, to je ako rodina, spoločenstvo 
veriacich, ktoré sa schádza v centre, v srdci, ktorým 
je farský kostol. Je to symbol s identitou, posvätné 
miesto, ktoré si naše generácie vážia a uctievajú. Ten 
náš, okrem duchovného dedičstva skrýva aj historické. 
Len málo sakrálnych stavieb v regióne ráta viac krížikov 
ako tá naša. Národnej kultúrnej pamiatke v tomto roku 
(2020) plynie 623 rokov od postavenia. Je významným 
dokladom historického vývoja, i spôsobu života našich 
predkov. Hlavný renesančný oltár z roku 1615 má 405 
rokov. Výber zasvätenia chrámu nebol náhodný. Bol 
výsledkom nielen náboženskej a kultúrnej povahy, ale 
ovplyvnili ho dobové i domáce tradície. 

Naša farnosť a jej historický vývoj je spojený s 
Ostrihomskou, Bratislavsko-trnavskou i Nitrianskou 
diecézou. Už písomná zmienka o osade Jegu, (zanikla 
v 12. storočí v chotári Pod Lešneky) je dôkazom, že tam 
bol románsky kostol. Osada Kend (zanikla za tureckého 
vpádu koncom 14. storočia) patrila ostrihomskej 
arcidiecéze. Zbehy sa spomínajú ako farnosť v roku 
1337. Písomný dokument z tohto roka  potvrdzuje, že v 
Izbeg fungovala fara. Vtedy tu pôsobil farár Michal, prvý 
známy správca našej farnosti. 

V roku 1543, keď padol Ostrihom do rúk Turkov, sídlom 
arcibiskupstva bola Trnava až do roku 1820 a stala sa tiež 
významným politickým a kultúrnym centrom Uhorska. 
V roku 1559 farnosť Zbehy bola súčasťou Nitrianskeho 
archidiakonátu. V priebehu 16. a 17. storočia patrila do 
hlohovského dištriktu. Pred viac ako 200 rokmi, v roku 
1817 do zriadeného dekanátu Hlohovec s desiatimi 
farnosťami: Hlohovec, Báb, Dvorníky, Jelšovce, 
Lukáčovce, Nové Sady, Rišňovce, Výčapy-Opatovce, 
Veľké Zálužie a Zbehy. V tom období bol správcom našej 

farnosti (od júla 1815 do roku 1828) Jozef Ignác Bajza, 
básnik, prozaik, priekopník národného obrodenia, 
osobnosť s ktorou sú spojené dejiny Slovenska. 

Po zriadení Apoštolskej administratúry v Trnave 
v roku 1922, bolo územie Slovenska i farnosť 
Zbehy vyňatá spod správy Ostrihomu a pričlenená 
apoštolskej administratúre. V decembri 1977 bola 
zriadená samostatná Slovenská cirkevná provincia so 
sídlom v Trnave, pápežom Pavlom VI., ktorú povýšil na 
arcidiecézu. Od novembra 1994 farnosť Zbehy patrí 
do Západoslovenskej cirkevnej provincie a Nitrianskej 
diecézy, ktorá má 17 dekanátov a 198 farností. A tá 
naša, ktorej neodmysliteľnou súčasťou je susedná obec 
Čakajovce, patrí do Dekanátu Lužianky. Miestna časť 
Andač do farnosti Lukáčovce.

Kresťansko - katolícke rodiny sú typické spoločenstvá 
v živote spádového územia i našej obce. Potvrdzujú to 
sčítania obyvateľov. Pred 130 rokmi, v roku 1880 žilo 
v Zbehoch  93,2 % katolíkov a v Andači 87,5 %. V roku 
2001  bolo v našej obci (vrátane Andača) 92 % veriacich 
katolíkov a o desať rokov neskôr 83% z celkového počtu 
obyvateľov. Podľa týchto údajov v porovnávanom 
období sa relatívna prítomnosť katolíkov znížila. V 
ostatných rokoch pribudlo obyvateľov bez vyznania. 
Početnejší sú i tí, ktorí sa nevyjadrili, alebo nezistila sa 
náboženská príslušnosť. Iste budú zaujímavé výsledky 
aj v tejto oblasti zo sčítania, ktoré pripravuje teraz naša 
samospráva. 

Je známe, že cirkevné potreby obyvateľov Čakajoviec, 
Šarlušiek a Zbehov napĺňal už od roku 1397 tunajší farský 
úrad a gotický kostol, vtedy zasvätený sv. Ladislavovi 
Kráľovi. Vizitácie z rokov 1559 a 1561 dokladujú, že 
naši predkovia a vtedajší  farár Augustín sa verne držali 
katolíckej viery. Farský kostol, vrátane oltárov, bol však v 
roku 1599 zdevastovaný Turkami. Potom, čo v roku 1630 
naši predkovia kostol prestavali, uplynulo už 390 rokov. 
Odvtedy má patrocínium Povýšenie sv. Kríža a Zbežania 
v septembri slávia hodovú slávnosť. V 17. storočí došlo 
k rozšíreniu patrocínii chrámov s uvedeným názvom, 
ktoré šírili františkáni a  bolo spojené s výstavbou 
kalvárií.
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Jeho ďalšiu prestavbu a rekonštrukciu urobili v roku 
1738, za pôsobenia farára Jána Kovačoviča. Náboženské 
cítenie obyvateľov v tom období zasiahlo reformačné 
hnutie. Na dolnej Nitre sa intenzívne šírilo v druhej polovici 
16. storočia, čo urýchlila ďalšia okupácia  Osmanmi 
i stavovské protihabsburské povstania. Rozhodné 
slovo pri šírení novej viery medzi poddanými mal ich 
zemepán. Zbehy vtedy však patrili Ostrihomskému 
arcibiskupstvu, ktoré spolu s Nitrianskym biskupstvom 
zriadeným už v r. 880 (najstarším v strednej Európe), 
upevňovali v regióne kresťansko - katolícke rodiny, v  
kultúre, vzdelaní, v  službe pre ľudí. 

 Náš kostol, ktorého nedávnu rekonštrukciu urobili 
súčasníci, má aj teraz veľké poslanie. Im patrí vďaka, aj 
každému, kto akýmkoľvek spôsobom 
priložil  ruku k dielu,  tiež tým, ktorý 
sa oň starajú. Aj tým, bez ktorých 
nemôže normálne fungovať, ktorí naň 
prispievajú a navštevujú ho. Bez nikoho 
z Vás, by náš kostol nebol tým, čím je, 
Božím príbytkom. 

Spoľahlivo, viac ako šesť storočí jeho 
zvony oznamujú, kedy sa začína omša, 
kedy litánie. Na poludnie a večer zvonia 
na modlitbu „Anjel Pána“. Zvonia tiež 
počas procesií i vtedy, keď v dedine 
niekto zomrie. Pamätníci vedia, že 
sa o zvonoch hovorievalo, a nielen o 
Zbežských, že zvonením pred blížiacou 
sa búrkou rozháňajú mračná. A tak 
sa predišlo prípadným pohromám, 
padaniu ľadovca, krupobitiu. Táto 
zvláštna moc bola pretrhnutá 
mnohokrát, tiež v I. svetovej vojne. 
Vtedy v roku 1916, úradne vyvlastnili 
(zrekvírovali) tri zvony aj z nášho kostola 
a použili na výrobu (liatie) kanónov. 

Iný príbeh sa stal, ale s kaplnkou 
ochrancu vinohradov, ku ktorému sa 
ľudia modlia v trpkých časoch, a ktorú 
bezmála 50 rokov obyvatelia Zbehov 
postrádali. V chotári Lahne však máme od 10. septembra 
2020 vysvätený zbrusu nový symbol vinohradníctva, 
kaplnku sv. Urbana. Totiž pôvodná kultúrna pamiatka 
schátrala a zanikla koncom sedemdesiatych rokov 20. 
storočia. Dnes vďaka samosprávy a dobrodincom, už 
stojí na mieste pôvodnej úplne nová, moderná, s akou 
sa môže pochváliť máloktorá vinohradnícka obec.

Naše chrámy i kaplnky sú miestom modlitby, miesta 
určené na úkony posvätného charakteru. Teraz ich 
máme v sídlach našej farnosti, no nie vždy to tak bolo. 
V bývalej samostatnej obci Andač, v miestnej časti s 
počtom  240 obyvateľov, je  kaplnka Panny Márie. Aj tu 
má vyrásť nový kostol.

Znamením Božej prítomnosti sú tiež objekty 
pamiatkového záujmu. Sochy Sv. Jána Nepomuckého z 
19. storočia v Andači i v Zbehoch, socha Sv. Panny Márie 
neďaleko farského kostola (1929), kaplnka Sv. Panny 
Márie pri dolnom háji ( x ) i socha Sv. Rodiny (2017) v 
centre obce. Dôležitosť svätcov v našom živote i v živote 

našich predkov je vyjadrený tiež v erbe našej obce. 
Hlavný erbový symbol, mitra sv. Vojtecha s krížom,  
troma kopijami a s dvoma zlatými klasmi zdôrazňuje, že 
Zbehy majú kresťanský i poľnohospodársky charakter. 

Obec Čakajovce, ktorá ráta viac ako 1150 obyvateľov, 
patrí do zbežskej farnosti od nepamäti. Tam je už 
od 14. storočia kostol, vtedy zasvätený sv. Jánovi 
Nepomuckému. V období vpádov husitov, v roku 1432 
Táboriti okolo neho vybudovali kamenné opevnenie.  
Pred viac ako tromi storočiami, v roku 1697 ho naši 
predkovia prestavali. Odvtedy nesie patrocínium Sv. 
Kataríny Alexandrijskej. Chrám a jeho opevnenie sú 
národné kultúrne pamiatky. 

Do farnosti Zbehy bola v roku 1940 pričlenená 
pôvodná obec Kajsa. Dotiaľ 
patrila do farnosti Nitra-
Dolné mesto a bola súčasťou 
Nitrianskeho biskupstva. 
Mŕtvych pochovávali na 
tamojšom miestnom cintoríne, 
ale aj na cintoríne v Mlynárciach. 
Obec Šarlušky nemala vlastný 
cintorín, ani kostol. Svojich 
zosnulých  do roku 1776 
pochovávali na cintoríne v 
Zbehoch, kde dochádzali do 
kostola do roku 1940. Obyvatelia 
Kajsy a Šarlušiek ako filiálky, 
prispievali na chod svojich 
farností i kostolov. Odovzdávali 
cirkevný desiatok a tzv. 1/16 
úrody. Bola to spravidla merica 
obilia, seno, zverina, hydina. 
Koncom 18. storočia podobne 
ako veriaci iných farností, platili 
30 denárov za krst, 60 denárov 
za odbavenie svadby, 50 
denárov za pohreb. 

Pôvodné obce Kajsa a 
Šarlušky sa v roku 1897 zlúčili 
do obce Šarlušky - Kajsa 

(Sárlokajsa). Tu sa rozhodli postaviť v rokoch 1938-1940 
kostol Narodenia Panny Márie. Zaslúžil sa o to  vtedajší 
správca zbežskej farnosti dekan Július Bočák, ktorý 
je pochovaný na našom cintoríne. Zmena miestneho 
názvu obce, premenovanej na Lužianky nastala v 
roku 1948. Samostatná farnosť tam vznikla o dvadsať 
rokov neskôr. Žiadosť obyvateľov o jej zriadenie aj v 
ich obci, podpísal správca farnosti v Zbehoch, Henrich 
Ráček v roku 1968. Požiadavke vyhovel tiež apoštolský 
administrátor Trnavskej diecézy, Ambróz Lazík. Jej 
prvým správcom, sa stal významný teológ a liturgista 
Vincent Malý, apoštolský protonotár.

Nech je nám každý z kostolov aj znamením Božej 
prítomnosti. Sú postavené našimi predkami, prestavané 
ďalšími generáciami, zrekonštruované súčasníkmi. Sú 
nám ohniskom viery, darcami nádeje i lásky. Vzhľadom 
sú dominantami a rodáci i miestni pohľadom hneď 
zistia, že sú doma. 

Serafín Horka

18

Zbehy, farský kostol Povýšenia 
svätého Kríža z r.1397, oltár z r. 1615 

chrám prestavaný v r.1630 a 1738, 
zrekonštruovaný v r. 2012.
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n  Požehnanie kaplnky svätého Urbana 

Dňa 10. septembra 2020 sa v našej obci konalo 
požehnanie novovybudovanej modernej kaplnky sv. 
Urbana. Súčasťou požehnania bola svätá omša, ktorá sa 
konala v miestnom farskom kostole povýšenia sv. Kríža. 

Spomínaná kaplnka bola postavená na mieste 
pôvodnej, dnes už nezachovanej kaplnky a to v 
súčinnosti s bývalým starostom obce Ing. Ivanom 
Habiňákom a vtedajším obecným zastupiteľstvom. 
Autorom tohto diela je Ing. arch. Michal Gaj ml. 
Samotný projekt kaplnky bol rozdelený na dve etapy, 
a to kaplnku a jej krajinné dotvorenie, čo je v tomto 
prípade prístupová cesta ku kaplnke formou vysadenia 
stromovej aleje.

Nakoľko naša obec bývala kedysi známou oblasťou 
pestovania vínnej révy, tak aj konštrukcia kaplnky 
bola zhotovená architektom tak, aby pripomínala 
„vinohradnícky preš“. Projektovať sa začalo ešte v 
októbri v roku 2017. Hlavná os kaplnky je orientovaná 

na vežu miestneho kostola povýšenia sv. Kríža, kde je 
dodnes uchovaná jediná relikvia z pôvodnej kaplnky, 
ktorá kedysi stála na tomto mieste, a to obraz sv. 
Urbana – patróna vinohradníkov. V novej, modernej 
kaplnke je reprodukcia obrazu sv. Urbana vyhotovená 
v skle a pripomína už iba akúsi spomienku na časy 
dávno minulé. Pred vstupom do kaplnky je osadený 
veľký kameň, ktorý sa nachádza na základoch pôvodnej 
starej kaplnky. 

Túto krásnu udalosť, požehnanie našej novej kaplnky, 

pripravila obec Zbehy v spolupráci s kultúrnou 
komisiou a rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Zbehy. 
Ako som už vyššie uviedla, súčasťou samotného 
požehnania bola svätá omša v miestnom kostole, po 
ktorej sa putovalo k novovybudovanej kaplnke v poli 
nad našou obcou na miesto, kde kedysi stála bývalá 
kaplnka, ktorá však bola v minulosti zničená. Svätú 
omšu, ako aj samotný akt požehnania kaplnky viedol 
nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s 
našim pánom farárom Romanom Gallasom. Prítomní 
boli aj ďalší kňazi dekanátu, pán starosta obce Ing. 
Adam Žákovič, poslanci súčasného i predchádzajúceho 
obecného zastupiteľstva a hojný počet obyvateľov 
nielen z našej obce. Členky miestnej speváckej skupiny 
Zbežanka opäť predviedli svoj spevácky talent a 
zaspievali niekoľko ľudových piesní za sprievodu 
harmoniky pod vedeným pána Ing. Silvestra Štefanku. 
Počasie bolo priam ukážkové. Ako občerstvenie sa 

podávali výborné pagáče, ako inak,  z „kulinárskej 
dielne“ našich dôchodkýň. 

Pred samotným aktom požehnania sa všetkým 
zúčastneným rozdali pamiatkové letáčiky, ako 
spomienka na tento deň. Rovnako tak boli všetkým 
zúčastneným kňazom, biskupovi, poslancom, ako aj 
samotnému architektovi odovzdané pamätné listy, 
ktoré im budú toto požehnanie našej miestnej kaplnky 
pripomínať. Táto vydarená udalosť pokračovala 
slávnostným obedom v kultúrnom dome, kde sa všetci 
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n  Kaplnka pri háji 

V mesiaci september bola v našej 
obci požehnaná novovybudovaná 
moderná kaplnka, ktorá dostala názov 
kaplnka sv. Urbana. Osobne si však 
myslím, že za povšimnutie stojí aj 
druhá kaplnka resp. socha, ktorá sa 
nachádza v extraviláne našej obce, 
a je to socha, ktorej miestny hovoria 
„Kaplnka Panny Márie“. Táto socha 
sa nachádza ďaleko za dedinou na 
okraji lesa, konkrétne až v jeho „druhej 
polovici“ a do okolitého lesa zapadá 
výborne, nakoľko je postavená z 
kameňa, rovnako tak jej interiér je 
kamenný. Dá sa sem pohodlne vyviesť 
autom, kde môžete bez problémov 
zaparkovať, avšak vhodnejší spôsob je 
isto bicykel alebo pešia prechádzka. 

Pred kaplnku boli osadené aj 
lavičky, či drevený stôl, ako miesto 
na odpočinok. Kaplnka (ako sa píše 
na jej zadnej stene) bola postavená 
v roku 1993 a dala ju postaviť rodina 
Wunderovcov. Okolie kaplnky 
je nádherne upravené. O zeleň 
a výsadbu v okolí kaplnky sa vo 
svojom voľnom čase pravidelne starajú p. Jančiová Mária a 
Kondéová Miroslava, za čo im patrí veľká vďaka. Poďakovanie 
rovnako tak patrí aj všetkým ostatným ľudom z obce, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispievajú ku skrášleniu jej okolia, či 
už podarovaním kvetov na výsadbu a pod.  

Ak ste tu ešte neboli, neváhajte prísť sa pokochať krásnym 
okolím, alebo si spestriť víkend peknou nenáročnou 
prechádzkou popri lese s krásnym výhľadom na náš „zbežský“ 
chotár, určite budete milo prekvapení. 

 Ing. Danica Hallová

pozvaní zapísali aj do obecnej kroniky. Na záver by 
som dodala snáď iba vetu „ak majú tradície prežívať, je 

dobré, keď pribúdajú nové podnety“. 
Ing. Danica Hallová

n  Od Dušičiek cez Advent k Vianociam

Každoročne na začiatku novembra sa v našom európskom 
priestore slávi Sviatok všetkých svätých a 2. novembra 
Spomienka na všetkých verných zosnulých – Dušičky. 

V kresťanskom ponímaní je Sviatok všetkých svätých 
spojený s prísľubom na naše vzkriesenie. Nemá byť 

preto pre veriacich spojený so strachom, ale s radosťou, 
pretože smrť je realita, ku ktorej  všetci, čo sme na svet 
prišli spejeme. Slávenie tohto sviatku je v skorej histórii 
kresťanstva. Už v 4. storočí je zaznamenaný sviatok svätých 
mučeníkov a v kalendári bol tento sviatok 13. mája. Neskôr 
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pápež Gregor III.  (731-741) zmenil slávenie na 1. november 
a toto sa postupne prenieslo na celú cirkev. Dnes si v tento 
deň pripomíname už nielen svätých mučeníkov, ktorí sú, 
ale nemusia byť oficiálne za svätých vyhlásení. 

Na tento sviatok nadväzuje 2. novembra Spomienka na 
všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaná Dušičky. 
Spomienku zaviedol opát Odilo z Cluny na sklonku 1. 
tisícročia v roku 998. Podobne aj táto slávnosť sa počas 
stáročí veľmi rozšírila. Za obvyklých podmienok veriaci pri 
návšteve cintorína môžu získať odpustky, privlastnené iba 
dušiam v očistci. Pekným zvykom je  v tomto čase zdobiť 
hroby našich zomrelých kvetmi, svetielkami lampášov a 
sviečok, ktoré symbolizujú svetlo, ku ktorému naše bytie 
má smerovať. Je to čas, ktorý prežívame viacerí so zvýšenou 
citlivosťou, možno aj bolesťou. Veď na cintorínoch 
odpočívajú telá našich drahých, ktorí nám tu na zemi 
chýbajú a len milosrdný čas zjemňuje smútok a bolesť pri 
spomienkach na nich. Preto pokiaľ 
sme tu na zemi, máme sa usilovať 
o prejavenie radosti, lásky a vďaky 
voči tým, čo s nami žijú. Odpoveď 
na niektoré otázky o živote a 
smrti sa tu na zemi možno nikdy 
nedozvieme, ale konať dobro a 
milovať môžeme vždy.

„ ... a prišli už aj jesenné 
chryzamtény, ktoré sa na dušičky 
kladú na hroby mŕtvych – vtedy 
si obzvlášť spomíname na ich 
dobré srdce a spájame sa s nimi 
v oneskorenej láske. Spomíname 
si s láskou na tých, ktorí nás už 
predišli, ktorých rieka sa už vliala 
do nezmerného mora lásky. 
Vieme, lebo veríme, smrťou 
sa život nekončí iba mení a 
pokračuje v nových dimenziách 
v nekonečnom Slnku. Hreje nás Nádej a jeho Láska 
(Dušičkové variácie, Svätoslav Veigl).“

Pohnuté časy nádeje
Na začiatku roka 2020 asi nikto netušil, čo nás v ňom 

čaká. Hoci sme si navzájom želali všetko dobré, zdravie a 
šťastie, boli to len naše ľudské želania. Celý svet zakrátko 
ovládla pandémia korona vírusu s následkami, ktoré dnes 

nevieme zvládnuť a zastaviť, a tak chtiac nechtiac musíme 
priznať, že nemáme všetko vo svojich rukách. Tiež to, že 
sme odkázaní jeden na druhého. Naše plány pomáhať si 
navzájom sú takisto sťažené, veď v uplynulých mesiacoch 
sme v ochrane zdravia a života museli prejsť do prísneho 
režimu odriekania si toho, čo bolo pre nás doteraz bežné. 
Dobrovoľne zostávame doma, bohoslužby sledujeme 
iba prostredníctvom médií, púte a výlety nebolo možné 
uskutočniť. Dokonca ani zbierky, či už misijná, Boj proti 
hladu s medovníkovými srdiečkami od sestier Vincentiek, 
ale aj blížiaci sa 26. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, 
ktorá na Slovensku vyorala hlbokú brázdu a stala sa 
najväčšou zbierkou na pomoc africkým krajinám (v 25. 
ročníku sa vlani vyzbieralo rekordných 1 210 387,09, - €). 

Všetky tieto projekty sú v čase pandémie ohrozené. 
Pred nami je preto výzva nielen o pomoc materiálnu, ale 
najmä o modlitby, ktoré prinesú požehnanie darcom aj 
obdarovaným. Prinesú svetlo nádeje tak ľuďom v Afrike,  
ako aj u nás na Slovensku. Majme preto prosím odvahu a 
nebojme sa robiť dobro. Využime čas adventu – očakávania 
Sviatku narodenia Pána na dobrú prípravu. Okrášlime 
nielen svoje domy, ulice a mestá, ale aj vzťahy a srdcia. 

Perina
„Ako si kto ustelie, tak si ľahne“, hovorí staré príslovie, a 

tak sa aj vyspí. Dôležitá je tiež solídna perina. A ak už  máme 
všetko kvalitné pohromade a predsa nemôžeme zaspať, 
je na mieste aj pilulka na spanie. A jednou z efektných a 
nenávykových je čisté svedomie. 

Inými slovami...
„Nie je dôležité či máme večer gombíky na perine 

urovnané pod bradou alebo pri členkoch. Dôležité je, aby 
sme išli pod perinu s urovnanými vzťahmi k našim blížnym 
(Max Kašparú).“

Slávnosť prvého svätého prijímania
V pondelok 26. októbra 2020 sa po viacerých odložených 

termínoch v našej farnosti uskutočnila milá slávnosť našich 
detí, ktoré sa na ňu spolu so svojimi rodičmi a katechétami 
počas roka pripravovali.  

Mária Balková
členka redakčnej rady
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n  Aby každý prichádzal a odchádzal z materskej školy usmiaty 
Ani sme sa nenazdali, ako rýchlo prešli prázdniny a začal 

sa nový školský rok 2020/2021. Školský poriadok sa zmenil 
o doplnený dodatok pre COVID 19. V našej materskej škole 
sme privítali 55 detí. Sú rozdelené do troch tried. V mladšej 
vekovej skupine je zapísaných 15 detí. V strednej vekovej 
skupine 21 detí a v najstaršej vekovej skupine je 19 detí.

V prvých týždňoch je výchovno-vzdelávacia činnosť 
zameraná na zvládnutie adaptačného procesu. Nástup 
dieťaťa do materskej školy je na prvý pohľad jednoduchá 
životná situácia. V skutočnosti však predstavuje nemalú 
záťaž ako pre dieťa, tak i pre rodiča. Separácia dieťaťa od 
matky sa prirodzene spája s pocitmi strachu, úzkosti a 
smútku z odlúčenia.  Vo všeobecnosti sa dá hovoriť o dvoch 

možnostiach adaptácie. Postupná adaptácia predstavuje 
pomalý proces privykania si s postupným predlžovaním času. 
Zvyčajne sa začína obhliadkou materskej školy v doprovode 
rodiča. V ďalšom kroku rodič nechá dieťa v kolektíve len 
krátky čas, napríklad na dve hodiny. Postupne sa odlúčenie 
predlžuje na tri hodiny, pridá sa pobyt vonku a obed. Túto 

vymoženosť využívajú 
hlavne matky na 
druhej materskej 
dovolenke a matky, 
ktoré majú dieťa so 
špeciálnymi výchovno-
v z d e l á v a c í m i 
potrebami.

V najstaršej vekovej 
skupine je prijaté 
1 dieťa so ŠVVP 
na dopoludnie. 
Starostlivosť o  deti 
zabezpečuje šesť 
k v a l i f i k o v a n ý c h 
učiteliek a od októbra 
k nám pribudla 
asistentka, ktorá sa 
venuje dieťaťu so ŠVVP.  

Pri rýchlej adaptácii dieťa zostáva v zariadení celý deň 
od samého začiatku. Postup adaptácie by však mal závisieť 
predovšetkým od potrieb dieťaťa. Hlavne úzkostnejšie, 

senzitívnejšie deti a deti, ktoré neboli zvyknuté zostávať 
dlhší čas bez rodičov, si zvyčajne vyžadujú postupnú 
adaptáciu. Táto sa môže zvoliť aj v prípade ak je zjavné, že 
pokus o rýchlu adaptáciu je pre dieťa príliš náročný. Plač 
pri príchode do MŠ a pri lúčení sa s rodičom je normálny 
niekoľko týždňov, dokonca i mesiacov. Pokiaľ sa však škôlkar 
pri hre rýchlo upokojí a nasledujúci priebeh dňa zvláda s 
radosťou, možno takéto správanie považovať za normálne.

Tip pre rodičov: Buďte aktívni a konzultujte priebeh 
adaptácie dieťaťa s personálom. Pýtajte sa na ich názory 
a rady. Dieťaťu môžete mnohé situácie uľahčiť. V ťažkých 
situáciách v šatni nezabudnite na to, že MŠ ponúka deťom 
širokú paletu skúseností, zážitkov a rozvoja. Je to výborné 
miesto na to, aby si dieťa vyskúšalo a zdokonalilo interakciu 
s rovesníkmi, naučilo sa pár životne dôležitých lekcií, 
ako napríklad požičiavať hračky, striedať sa, akceptovať 
stanovené pravidlá a pripravilo sa na školu absolvovaním 
predprimárneho vzdelávania.

V materskej škole je popri štandardnom výchovno-
vzdelávacom procese aj krúžková činnosť: výtvarná, pod 
vedením umeleckej školy ARS štúdio, anglický jazyk, ktorý 
zastrešuje jazyková škola PRO AMERICANA a tanečný krúžok 
z umeleckej školy EVY PACOVSKEJ.

Prajeme všetkým deťom radostný a príjemný každodenný 
pobyt v škôlke a tešíme sa na spoločné aktivity. 

                                                                                   Silvia Miškolciová
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n  Zo života základnej školy

Každý školský rok má svoje zvyklosti a systém vyučovania. 
Organizujú sa rôzne aktivity pre žiakov aj rodičov, zapájame 
sa do súťaží a podujatí.  Avšak tak, ako život iných organizácií, 
aj nás ovplyvnila pandemická situácia. Nosenie rúšok, 
obmedzovanie kontaktov detí, zákaz telesnej výchovy 
a spievania, dištančné vyučovanie, karanténa. Všetko sa 
prispôsobilo celospoločenskej situácii. Rodičia, žiaci aj 
učitelia si začali zvykať na online komunikáciu. Nastavili 
sme systém komunikácie prostredníctvom EduPage, 
ktorý ponúka rôzne benefity. Rozvrh hodín, triedna kniha, 
klasifikácia, dochádzka, stravovanie, domáce úlohy, oznamy, 
pochvaly, vzdelávacie štandardy a veľa iného je obsiahnuté 
v jednej aplikácii. 

Naučili sme sa používať  aj rôzne aplikácie na online 
vyučovanie. Nielen učitelia, ale aj žiaci a rodičia zlepšujú 
neustále svoje technické zručnosti. Nie je jednoduché 
zaobstarať technické vybavenie pre spokojné učenie. 
Náročné je v domácich podmienkach vytvoriť simulované 
školské prostredie, aby sa dieťa sústredilo na prácu. 
Najviac však deti trpia tým, že sa nerozvíjajú ich sociálne 
zručnosti, chýba im interakcia, komunikácia, spätná väzba, 
kamarátstva. Dúfame, že všetko bude dobré a už budeme 
môcť fungovať bez obmedzení.

Počas  prezenčnej výučby sme stihli zrealizovať niekoľko 
aktivít pre našich žiakov. Oslávili sme Deň mlieka, pochutili 
sme si na výbornom pudingu a pohári mlieka. Zorganizovali 
sme Týždeň zdravej výživy, kde dominovala hlavne zdravá 
desiata a pitie, žiaci ochutnávali ovocie a zeleninu. Spolu 
s touto aktivitou súvisela aj akcia Hovorme o jedle. Žiaci si 
vypočuli niekoľko rozhlasových relácií o zložkách potravy 
ako sú: obilniny, strukoviny, mliečne výrobky, mäso, ovocie a 
zelenina, tuky a cukry. Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže 
s touto tematikou. 

V spolupráci s občianskym združením Slovensko 
bez drog sa uskutočnili prednášky na tému Pravda o 
drogách. Boli určené pre 2. stupeň ZŠ. Žiaci si vypočuli 
zaujímavé informácie o užívaní legálnych a nelegálnych 
drog a ich negatívnych účinkoch. Chceme, aby naše deti 
rozumeli tomu, prečo drogy nie sú a nebudú skutočným 
riešením ich problémov. Počas prednášok lektorky viedli 
so žiakmi diskusiu o tom, čo všetko môžu drogy spôsobiť 
im samotným, ich kamarátom a známym. Prednášky boli 
zaujímavé a podnetné.

Projekt „Do školy s úsmevom“
Si v škole spokojný? Páči sa ti v tvojej triede?  Veríme, že ku 

koncu školského roka odpovie väčšina žiakov na tieto otázky 
kladne. Naša škola získala finančnú podporu CEEV Živica a 
Nadácie Poštovej banky v rámci programu NA KAŽDEJ 
ŠKOLE ZÁLEŽÍ. Sumou 2000, - € podporili náš  projekt pod 
názvom „Do školy s úsmevom“ . Je zameraný na inovatívne 
formy vzdelávania. Hlavným cieľom je  zlepšenie sociálnej 
klímy v škole, pozitívny vzťah učiteľ – rodič – žiak, eliminácia 
sociálno-patologických javov.

Žiaci 1. – 2. ročníka sa môžu tešiť na program Pohodová 
trieda.  Žiakov 3. - 4. ročníka čaká program na tému 
Komunikácia v škole a v školskej triede. V triedach 5. 

- 6. ročníka sa uskutočnia bloky zamerané na prevenciu 
sociálno-patologických javov. Žiaci 3. - 6. ročníka absolvujú 
tréning mediačných zručností zameraný na rovesnícku 
mediáciu a budú mať možnosť aplikovať získané zručnosti.

7. - 9. ročník absolvuje preventívne programy na témy: 
Šikana, Bezpečný internet a sociálne siete, Rasizmus, 
Diskriminácia.

Úlohou triednych učiteľov bude uskutočniť a zozbierať 
osvedčené aktivity na zlepšenie sociálnej klímy. Vytvoríme 
brožúru, ktorú budeme využívať aj v budúcnosti a v prípade 
záujmu ju poskytneme aj iným školám.

Partneri projektu sú Združenie STORM, Vzdelávacia 
platforma Učenie nás baví, Školská a rovesnícka mediácia.  

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí 
a žiakov II 

Naša škola sa rozhodla zapojiť do projektu, ktorý významne 
podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní 
priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej 
podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov 
učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a 
členov inkluzívnych tímov.  

Získali sme 2 nové pracovné pozície: pedagogický asistent 
a sociálny pedagóg. A čo konkrétne to pre našu školu 
znamená? 

Tu sú vyjadrenia našich nových zamestnancov: 
Mgr. Gabriela Kováčiková, pedagogický asistent
„S neustálym nárastom detí so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, rastie na školách aj potreba 
prítomnosti pedagogických asistentov, ktorí predstavujú 
významnú pomoc pri integrácii týchto detí do bežných škôl.

 Ako pedagogická asistentka spolupracujem s učiteľom v 
triede a s pomocou špeciálneho pedagóga pomáham pri 
vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (sú to napríklad porucha pozornosti spojená 
s hyperaktivitou – ADHD, vývinové poruchy učenia ako 
dysgrafia, dyslexia, dyskalkúlia a pod., poruchy autistického 
spektra, zdravotné znevýhodnenie atď.). Taktiež pracujem so 
žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým sa 
snažím pomáhať pri adaptácii na nové prostredie, prekonávať 
jazykové, kultúrne a sociálne bariéry.



 Na vyučovacích hodinách pracujem 
s deťmi podľa ich individuálneho 
tempa a v súlade so špecifickými 
požiadavkami a potrebami každého 
žiaka (vysvetľujem preberané učivo, 
pomáham pri vypracovaní úloh, 
snažím sa zjednodušiť zadanie, ak 
je pre žiaka príliš náročné, pri písaní 
pomáham prekonávať ťažkosti s 
grafomotorikou, spolupracujem na  
tvorbe učebných pomôcok pre žiakov, 
pomáham využívať kompenzačné 
pomôcky pri vyučovaní a pod.).

Počas vyučovacieho procesu, ale 
aj pri mimovyučovacích aktivitách, 
vytváram žiakom podmienky, ktoré 
podporujú ich integráciu v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 
ako aj v rámci školského kolektívu. 
Po skončení vyučovania sprevádzam 
žiakov na obed a pomáham pri 
voľnočasových aktivitách a príprave 
na vyučovanie v Školskom klube detí.

Vo svojej práci pedagogickej asistentky na ZŠ Zbehy sa 
budem snažiť pomôcť každému žiakovi dosiahnuť maximum 
jeho schopností, podporovať jeho silné stránky a pomáhať mu 
zlepšovať tie slabšie, rovnako ako aj podporovať začlenenie 
integrovaných žiakov do kolektívu triedy a školy.“

Mgr. Michaela Chvasteková, sociálna pedagogička 
„Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno 

niekomu inému.“ 
 (Charles Dickens)
 „Citát Charlesa Dickensa je môjmu srdcu veľmi blízky 

preto, že mojou úlohou je pomáhať. Pracujem ako sociálna 
pedagogička v ZŠ Zbehy. Keď som začínala pracovať na tejto 
pozícií moje pocity boli rozličné. Dnes už ale viem, že toto je 
presne to, čo som vždy chcela robiť. Sociálna práca ako profesia 
na Slovensku je ešte v plienkach, ale postupne sa prediera a 
ľudia si začínajú uvedomovať, aká je dôležitá.

Sociálno-patologické javy v škole existujú už dlho. Sú 
potláčané niekedy menej, inokedy viac. Pod vplyvom rozvoja 
spoločnosti niektoré z týchto javov vystupujú do popredia 
výraznejšie, iné menej výrazne. V súčasnosti asi neexistuje 
škola, kde by sa drogy, šikanovanie, záškoláctvo, násilie a iné 
nevyskytli v akejkoľvek forme. Tento nárast v existencii by sa dal 
pripísať nedostatočnej pozornosti rodičov týkajúcej sa výchovy 
svojich detí, malému množstvu voľnočasových aktivít, ktoré 

deti navštevujú, ale aj poklesom autority 
učiteľov v školách. 

Preto som tu ja, sociálna pedagogička. 
V škole spolupracujem s pedagogickými 
zamestnancami, koordinátorom 
prevencie, výchovným poradcom, 
špeciálnym pedagógom. Pracujem s 
deťmi na zlepšovaní klímy v triede a 
na zlepšovaní medziľudských vzťahov. 
Tvorím rôzne prednášky a aktivity 
na prevenciu proti šikane, sociálno-
patologickým javom, záškoláctvu, 
a podobne. Tiež sa venujem rôznym 
aktivitám ako Medzinárodný deň 
mlieka na školách, šarkaniáda, jesenné 
aranžovanie a podobne. Do budúcna by 
som chcela vytvoriť priestor pre deti, kde 
by mohli tráviť svoj voľný čas, prípadne 
doháňať školské povinnosti. 

Som tu pre študentov aj rodičov. Som 
tu, aby som Vás vypočula, poradila, 
pochopila... Nesúdim a nehodnotím, tiež 

som povinná zachovávať mlčanlivosť, preto sa mi môžete s 
čímkoľvek zdôveriť.“

Slová na záver:

Veríme, že spoločne vytvoríme v tomto školskom roku 
tie najvhodnejšie podmienky na vzdelávanie pre všetkých 
žiakov! 

Blížia sa vianočné sviatky. Želáme Vám všetkým pokoj, 
lásku, radosť a zdravie vo Vašich rodinách!

kolektív učiteľov ZŠ Zbehy
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n  Školský klub detí ZŠ Zbehy – miesto oddychu, zábavy a poučenia

ŠKD je súčasťou základnej školy a zabezpečuje pre deti 
nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu. 
Do ŠKD sa prijímajú deti 1. - 4. ročníka. Sú vytvorené 2 
oddelenia: 1. - 2. ročník pod vedením M. Szombathovej  a 
3. - 4. ročník pod vedením Mgr. Z. Blahovej.  

Obe oddelenia fungujú samostatne, aby boli vytvorené 
dobré podmienky pre každého. Jedno oddelenie sa 

nachádza v budove ŠJ, druhé, novovybudované oddelenie, 
v budove školy v priestoroch 4. ročníka.

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu v súvislosti s COVID 
- 19 sme prispôsobili podmienky pre fungovanie ŠKD. 
Naučili sme sa nosiť rúška a dodržiavať potrebné opatrenia. 
Zažili sme veľa zábavných chvíľ. Spoločne sme robili niečo 
nové, hrali sa, tvorili, súťažili medzi sebou alebo sme len tak 



vystrájali.  Snažili sme sa tráviť čas vonku, pozorovať jesennú 
prírodu, z gaštanov sme si vyrobili zaujímavé výtvory. 
Počas nepriaznivého počasia sme si zahrali pingpongovú 
súťaž, čítali si, kreslili alebo počúvali rôzne hudobné 
skladby. Jednou zo zaujímavých tém bolo ošetrovanie 
rán a poskytovanie prvej pomoci. Neminul nás ani týždeň 
zdravej výživy. Pripravili sme ochutnávky jedál: pečivo, 
ovocie a zelenina, mliečne výrobky, mäso, ryby... Chodili sme 
na vychádzky, detské ihriská, ale zaujímavosťou pre deti je 
stavanie „hlineného domu“ pre jašteričky, ktorý má rôzne 
chodbičky, vybavenie a skrášľuje areál ZŠ. 

V zdravom tele, zdravý duch – zorganizovali sme súťaž v 
behu do schodov. Stopovali sme čas a s výsledkami sme boli 
nadmieru spokojní. Nie je dôležité, kto vyhral, je dôležité 
súťažiť v duchu fair play a ochotne sa zapojiť. Veríme, že 
takéto príjemné chvíle nás budú čakať aj v ďalších mesiacoch 

a teší nás, že pohyb a pobyt vonku sa stal prirodzenou a 
každodennou súčasťou ŠKD.

Základným cieľom  výchovy v ŠKD je pestrou a zaujímavou 
činnosťou v čase mimo vyučovania uspokojovať záujmy 
detí s prevahou oddychového, rekreačného a záujmového 
charakteru. Obe vychovávateľky sa snažíme podporovať 
nápady detí, povzbudzovať ich k činnosti a oceňovať ich 
myšlienky. Vytvárame im dostatok motivácie k tvorivosti 
a podmienky pre spontánne správanie dieťaťa. Každý deň 
deti povzbudzujeme, podporujeme a pozitívne motivujeme 
a chválime i za „malé krôčiky k úspechu...“. Výchova je 
najzložitejšia činnosť a my ako vychovávateľky chceme 
dosiahnuť svojou prácou, aby sa deťom medzi nami páčilo 
a tešili sa na každý deň strávený v ŠKD.

Školský klub detí ZŠ Zbehy
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n  História transfúzie krvi
Už v dávnej minulosti si ľudia všimli, 

že krvou sa dá pomáhať chorým, že 
má aj omladzujúce účinky. Verili, že má 
nadprirodzenú silu. Napríklad Rimania 
pili krv svojich gladiátorov. Čachtická 
pani A. Báthoryová sa kúpala v krvi 
mladých panien. Angličan William 
Harvey v r. 1616 objavil krvný obeh.

Prvý doložený odber krvi sa datuje 
do roku 1665. Angličan Richard Lower 
spojil krčné tepny dvoch psov. Prvá 
úspešná transfúzia človeka prebehla 
v roku 1667, kedy lekár francúzskeho 
kráľa Ľudovíta XIV. Jean Baptiste Denis 
použil krv jahňaťa. Ďalšie obdobie 
používania zvieracej krvi boli veľmi 
neúspešné, a preto boli koncom 17. 
storočia transfúzie krvi zakázané. Až o 

150 rokov po prvej zvieracej transfúzii 
ako prvý úspešne použil ľudskú 
krv James Blundell, ktorý zostrojil 
aparát uľahčujúci transfúziu krvi. 
Tento pôrodník sa snažil o záchranu 
rodičiek po pôrode. Nabádal však 
k veľkej opatrnosti. Toto obdobie 
bolo charakteristické zázračnými 
uzdraveniami, ale, žiaľ, aj početnými 
úmrtiami.

Najväčším krokom vpred v histórii 
transfúziológie bol objav viedenského 
lekára Karla Landsteinera v roku 1901. 
Všimol si rozdielne zhlukovanie krviniek 
troch krvných skupín. Až v roku 1907 si 
český psychiater Jan Jánský všimol, že 
existujú nie tri ale štyri základné krvné 
skupiny, ktoré vtedy označil rímskymi 



číslicami I, II, III, IV.
O tri roky na to podobný objav urobil Američan W. L. 

Moss. Až po 30 rokoch boli krvné skupiny označené ako 
A, B, AB a 0. V tom období sa ešte stále robili tzv. priame 
prevody krvi, t.j. spojila sa tepna darcu so žilou príjemcu, 
ako chirurgický výkon. Transfúzii krvi sa lekársky svet dosť 
vyhýbal, ako stále pomerne zdĺhavému a riskantnému 
zákroku. Obrovským objavom bol objav protizrážavého 
roztoku s obsahom citronanu sodného (Belgičan A. Hustin) 
a pridanie glukózy ku krvi predstavovalo začiatok novej 
éry – konzervovania krvi. V roku 1941 opäť Landsteiner s 
Wienerom objavili systém Rh.

Vznik transfúznej služby
S poznávaním krvno - skupinových vlastností sa 

objavovali prví dobrovoľníci – darcovia krvi. Najprv z radov 
zamestnancov nemocníc a neskôr v spolupráci s Červeným 
krížom sa stretávali nadšenci, ktorí z času na čas podstúpili 

odber krvi. Prvý z našej histórie, ktorý podal úspešnú 
transfúziu krvi, bol košický chirurg Prof. J. Kňazovický 
(1936). U nás vznikla transfúzna služba po 2. svetovej 
vojne v roku 1948 a bola súčasťou nemocníc v bývalej 
ČSSR. Československý červený kríž pomáhal uskutočňovať 
nábory darcov a odmeňoval ich, v iných štátoch priamo 
spravoval transfúziologické oddelenia.

1.1.2004 zriadilo MZ SR Národnú transfúznu službu SR. 
V súčasnosti má NTS SR 11 transfuziologických pracovísk 
na Slovensku a všetky pracoviská v rámci svojej činnosti 
vykonávajú aj mobilné výjazdy do miest, ktoré spadajú do 
ich lokality pôsobenia.

členovia výboru ČK Zbehy
zdroj: www.ntssr.sk
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n  Detský folklórny súbor Zbežanček
Milí čitatelia obecných novín „Zbehy 

informujú“ opäť sa vám prihovárame, už 
poslednýkrát v tomto roku. Nakoľko sa 
pandémiu corona -vírusu doposiaľ nepodarilo 
dostať pod kontrolu, žiadne akcie sa nekonajú 
a všetci s modlitbou na perách čakáme na 
lepšie časy.

 V poslednom čísle som písala, že budeme 
vystupovať na oslave pána Miroslava Vašíčka, 
správcu miestnej strelnice. Oslavoval 30. 
výročie svojho pôsobenia vo funkcii predsedu 
SZTŠ ZO v Zbehoch. Všetci sme sa  veľmi tešili, 
ale pre pandémiu sme sa nemohli zúčastniť. Je 
nám to veľmi-preveľmi ľúto. 

Teraz niečo aj pre potešenie. Pán starosta Ing. 
Adam Žákovič v spolupráci s členmi obecného 
zastupiteľstva nám poskytli prázdne priestory 
v KEPELÍKU na krojovňu a nacvičovanie, 
pretože v súbore máme veľa krojov, rekvizít 
potrebných pri realizácii vystúpení ako sú: 
jarné zvyky, dožinkové pásmo, vianočné hry 
a máme aj ozvučovaciu techniku, čo sme 
veľmi ocenili najmä pri našich vystúpeniach 
na Agrokomplexe, lebo spev detí sa rozliehal po celom 
pavilóne F. Zvukár z AX pán Roman Mrázik  nás pochválil 
a povedal nám, že aj druhé súbory by  chceli také hlavové 

mikroporty, tak sa im to páčilo. Doteraz sme mali kroje v 
náraďovni školskej telocvične a nacvičovali sme na dolnej 
školskej chodbe, za čo patrí veľká vďaka pani riaditeľke ZŠ 
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v Zbehoch Mgr. Zdenke Stierankovej a celému kolektívu 
základnej školy. 

Na november 2020 sme mali naplánovaný 3. ročník 
detskej speváckej súťaže „Putujeme do Zbehov za ľudovou 
piesňou“, na december príchod „Mikuláša“ a účinkovanie 
vo vianočnom mestečku,  na pozvanie MsÚ Nitra odboru 
kultúry. Spevácku súťaž sme neorganizovali pre sprísnené 
opatrenia na zabránenie šírenia corona - vírusu. Ak príde k 
uvoľňovaniu opatrení, možno príde „Mikuláš“ a zúčastníme 
sa aj vystúpenia vo vianočnom mestečku v Nitre. Aby sme 
sa dočkali čím skôr ukončenia pandémie, prosíme všetkých 
o modlitbu k Svätej Korone, o jej príhovor za oslobodenie od 
choroby a núdze v čase ohrozenia corona - vírusom. 

Kto bola Svätá Korona? Svätá Korona sa uctieva v Katolíckej 
cirkvi ako mučenica. Žila okolo roku 160 po Kristovi v 
dnešnom Egypte, v čase prenasledovania cirkvi. Keď jej 

muža usvedčili ako kresťana, verne stála po jeho boku a 
poskytovala mu útechu a bezpečie. Aj sama zostala verná. 
Za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená: uviazaná medzi 
dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ prudkým 
pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor. Jej pamiatka 
sa uctieva 14. mája. V mariánskom kláštore v Aachene 
(Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice. Svätá Korona 
sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje 
za patrónku proti chorobám a epidémiám. Pridajme sa aj my 
k tejto tradícii a prosme o jej príhovor a Božiu ochranu pred 
chorobou a smrťou.  Na záver Vám všetkým želáme buďte 
zdraví a nezabúdajte na  zásadu ochrany pred chorobou 
Covid 19: ROR-R – rúško – odstup – ruky - RUŽENEC. Všetko 
dobré želá   

                                                                 Anna Jankovičová                                                          
štatutár OZ DFS Zbežanček

n  Uplynuli necelé tri mesiace...

Uplynuli necelé tri mesiace, počas ktorých sme úplne 
zabudli na koronakrízu, ktorá nám znepríjemňovala život 
počas jarného  obdobia.  Nastal čas,  kedy sa obnovil 
spoločenský život v obci. Uskutočnilo sa viacero podujatí. 
Aj naša základná organizácia ZZP využila toto „obdobie 
uvoľnenia“ a zorganizovala pre našich členov zájazd.

Dňa 27. 8. 2020 sme sa stretli pred obchodným domom 
Jednota, odkiaľ sme sa vydali na cestu do Trnavy a 
následne do Smoleníc. Niekto si možno povie, čo je to za 
zájazd, veď v Trnave sme všetci už boli neraz. Vycestovať 
do Trnavy za účelom nákupu, návštevy divadla,  či inej 
aktivity, Vám neposkytne toľko zážitkov ako prehliadka 
mesta s certifikovaným sprievodcom. Mali sme šťastie, 
sprevádzal nás mladý muž oblečený v dobovom kostýme, 
ktorý bol veľmi ochotný a jeho vedomosti o histórii a 
súčasnosti mesta boli na vysokej úrovni. Podelím sa s Vami 
milí čitatelia aspoň o niekoľko zaujímavosti, ktoré sme sa 
dozvedeli počas prehliadky mesta. 

Trnava v roku 1238 dostala výsady prvého slobodného 
kráľovského mesta na Slovensku. Kedysi sa  nazývala Veľká 
Sobota. Tento názov dostala najmä preto, že v časoch, kedy 
bola významnou križovatkou obchodných ciest, bola práve 
sobota dňom, kedy prebiehali na Mikulášskom námestí 
predajné trhy. Jednou takou dôležitou udalosťou, ktorá 

svedčí o historickom význame Trnavy v našich dejinách 
je aj mierové stretnutie troch kráľov. Jedným z nich bol 
kráľ Karol IV. Mesto plné histórie mnohí označujú za „Malý 
Rím“ a má to svoje opodstatnenie. Upútalo nás množstvo 
sakrálnych a kultúrnych pamiatok. Navštívili sme Katedrálu 
sv. Jána Krstiteľa. Klenotom kostola je celodrevený hlavný 
oltár s výškou viac ako 20 metrov a patrí medzi najväčšie 
ranobarokové oltáre Európy. 

Neobišli sme ani Baziliku sv. Mikuláša, ktorú mnohí  z Vás 
veľmi dobre poznajú. Tento kostol je jednou z najväčších 
dominant  mesta Trnavy. Súčasťou nádhernej barokovej 
kaplnky z  18. storočia je zázračný slziaci obraz Panny Márie. 
Obraz Panny Márie v ťažkých časoch údajne vyronil krvavé 
slzy a tým bol odvrátený  vpád Turkov do mesta. O niekoľko 
rokov, keď bolo mesto zaťažené morovou epidémiou, 
obyvatelia nevedeli nájsť cestu k zastaveniu jej šírenia. 
Bezradní a zúfali Trnavčania sa rozhodli viesť procesiu so 
zázračným obrazom  patrónky Trnavy. Po tejto procesii sa 
mor náhle skončil. Aj vďaka týmto zázrakom bola v roku 
2008 Bazilika sv. Mikuláša vyhlásená za Mariánske pútnické 
miesto Trnavskej diecézy. 

Nazreli sme aj do ďalších kostolov a vypočuli sme si veľa 
zaujímavosti  z dejín Trnavy, ktorá bola v stredoveku jedným 
z najvýznamnejších uhorských miest. Predpokladaná 1,5  
hod. prehliadka sa predĺžila na 2,5 hodiny. Po jej ukončení 
sme pokračovali v ceste na Smolenický zámok, ktorý 
je známy tým, že je najmladším zámkom na Slovensku. 
Tento zámok dal postaviť na začiatku 19. storočia gróf 
Pálffy. Počas 1. svetovej vojny boli práce zastavené. V 
medzivojnovom období zámok stále nebol dostavaný 
a po ukončení  2. sv. vojny  sa stal majiteľom štát. Jeho 
história je tiež veľmi zaujímavá. Zámok prevzala Slovenská 
národná rada a zvolila si ho za letné sídlo. Dala ho dostavať 
a zariadiť. V roku 1953 dobudovaný a zmodernizovaný 
zámok  SNR odovzdala slovenskej akadémii vied v deň 
jej zrodu. Stal sa reprezentačným miestom na stretnutia 
vedcov. Smolenický zámok sa stal obývaným objektom a 
nie pamiatkovým zámkom. Je sprístupnený verejnosti iba 
počas mesiacov júl a august. Po prehliadke sprístupnených 



priestorov  zámku sme si posedeli  na  nádvorí pri malom 
občerstvení. 

Naším posledným zastavením bola medovinárska a 
včelárska firma „VČELOVINA SMOLENICE“.  Náš program 
sa začal prehliadkou výrobných priestorov, kde sa  okrem  
iných druhov 
medoviny vyrába 
„Včelovina“, jedna z 
najoceňovanejších 
medovín na 
Slovensku aj vo 
svete.  Vypočuli sme 
si veľa zaujímavých 
informácii o výrobe. 
Počas zaujímavého 
výkladu sme 
ochutnali tri druhy 
sladkej medoviny. Po 
skončení prehliadky 
sme v degustácii 
pokračovali v 
priestoroch firemnej 
predajne. Počas 
ochutnávky ďalších šiestich druhov medoviny spojenej s 
malým občerstvením,  sme sa dozvedeli veľa zaujímavosti 
zo života včiel, výroby medoviny, či medového piva.  
Potom sme sa presunuli do firemnej predajne, kde sme si 
mohli zakúpiť nielen chutnú medovinu, ale aj iné medové 
dobroty, čo sme patrične využili. Pred odchodom sme sa 
poprechádzali po včelárskej záhrade, z ktorej je krásny 
výhľad na Smolenický zámok. Urobili sme si na pamiatku 
spoločnú fotografiu  a v dobrej nálade sme sa pobrali na 
spiatočnú cestu.  

Počasie nám prialo, čo umocnilo  náš dobrý pocit z pekného 
spoločne prežitého dňa. „Ktovie či sa nám v dohľadnej dobe 

podarí ešte niečo zorganizovať.“ Táto myšlienka mi prebehla 
hlavou, keď sme sa rozchádzali do svojich domovov. Už v 
mesiaci september sa začínala situácia so šírením vírusu 
Covid 19 zhoršovať.  Vyžili sme  ešte pekné  septembrové 
dni a po hodoch sme zorganizovali spoločnú zdravotnú 

p r e c h á d z k u . 
Zúčastnilo sa na nej 
dvadsať členov našej 
organizácie. Po cca 
1,5 hod. trvajúcej 
prechádzky sme 
skončili  v príjemnom 
prostredí  na 
terase reštaurácie 
golfového ihriska 
RED OAK v chotári 
susednej obce 
Lužianky. Tu sme 
si posedeli pri 
kávičke, či pivku a  
vychutnávali sme 
si chvíle v prírode.  
Slniečko svietilo, 

vetrík povieval, všetko bolo ako má byť.  Ani nás nenapadlo, 
že to bude pravdepodobne naša posledná aktivita v tomto 
roku. Domov nám cesta ubehla veľmi  rýchlo, hoci sme 
kráčali  tiež cca 1,5 hodiny. 

Článok píšem v čase celoplošného testovania.  V čase 
nepohody, nepokoja a neistoty, čo bude ďalej. Prajem 
Vám milí čitatelia, hlavne Vám skôr narodeným,  veľa sily a 
duševného zdravia, aby ste tieto ťažké časy prekonali bez 
ujmy na zdraví a dokázali sa tešiť aj z maličkostí, ktoré nám 
bežný život prináša.             

Emília Filová 
ZO ZZP v Zbehoch
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n  Rozhovor s mladým divadelníkom Miškom Barátom
17. november 1989 sa do česko-slovenských dejín zapísal 

ako symbol nespokojnosti s politicko-spoločenským 
totalitným komunistickým systémom. Tento deň si vybralo 
aj občianske združenie Post Bellum na odovzdávanie cien 
Pamäti národa ľuďom, ktorí v jednej chvíli svojho života 
preukázali, že česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba 
prázdne slová. 

Kvôli pandemickej situácii sa však slávnostného galavečera 
v Národnom divadle v Prahe nemohli zúčastniť diváci, ale 
ani herci. Životné príbehy a posolstvá ocenených ľudí tak v 
predčase nahrávali mladí herci. Jedným z nich bol aj Miško 
Barát zo Zbehov. Ako sa tento šikovný siedmak dostal až 
pred kamery, ale aj o jeho prvých začiatkoch s prednesmi, či 
s vystúpeniami nám prezradil v krátkom rozhovore.

Miško, pamätáš si na svoje úplne prvé vystúpenie? 
„Prvé vystúpenie, ktoré sa mi vybavuje v pamäti je asi 

Hviezdoslavov Kubín v prvom ročníku. Mamina mi pomohla 
vybrať zaujímavú a veselú básničku „Modelka koza“ a pani 
triedna učiteľka Lucia Mikušová ma podporila a poslala na 
školské kolo, kde sa mi podarilo aj umiestniť.“

Počas tvojho navštevovania ZŠ v Zbehoch si sa tiež 
zúčastnil viacero súťaží v prednesoch. Aké sú tvoje 
najväčšie úspechy z tohto obdobia? 

„Zatiaľ čo sa týka prednesu to bolo asi 2. miesto - Zlaté pásmo, 
teda druhé miesto v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín. 
Zároveň si vážim, že som mal možnosť vystupovať a umiestniť 
sa aj na iných recitačných súťažiach ako sú Šaliansky Maťko, 
Bajzove Zbehy, ... a slovo bolo u Boha.“ 

Kedy si objavil v sebe záujem práve o literatúru, 
umenie, herectvo, ...? 

„Zaujalo ma to, keď môj brat Tomáš začal chodiť na gitaru na 
ZUŠ J. Rosinského do Nitry. Keď sme na neho čakali, vo vedľajšej 
triede mávali hodinu literárno-dramaticky odbor. Zdalo sa mi 
to zaujímavé. Tak ma tam mamina prihlásila.“

V štvrtom ročníku si teda začal navštevovať Základnú 
umeleckú školu Jozefa Rosinského, ktorá už 90 rokov učí 
umenie. Akému umeniu sa tam ešte venuješ? 

„Ako som spomínal, venujem sa literárno-dramatickému 
odboru pod vedením Marici Šiškovej, ktorá nás všetkých 
strašne veľa naučila a dúfam, že ešte veľa naučí. Zároveň mám 
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hodiny prednesu s mojim učiteľom Štefanom Foltánom, ktorý 
mi taktiež pomáha posúvať sa vpred.“

Aké najvýznamnejšie roly si si doteraz zahral a kde? 
„Každá inscenácia, ktorá vyšla pod režijným vedením našej pani 

učiteľky Marici Šiškovej na scénu, bola super. Hrali sme spoločne 
celý súbor a snažili sme sa na diváka preniesť najviac emócií. 
Spolu sme zatiaľ nacvičili a odohrali tri predstavenia. Sme dobrý 
kolektív a vzájomne sa podporujeme. S posledným predstavením 
sme sa naposledy umiestnili na prvom mieste v krajskom kole 
Hviezdoslavov Kubín. Ďalej sme sa zatiaľ kvôli Covid opatreniam 
nedostali. Najnovší projekt, v ktorom som dostal príležitosť vystúpiť 
aj so svojimi spolužiakmi je Dievča vo fúriku. Inscenácia, ktorá bola 
napísaná podľa skutočného životného príbehu, ktorý sa odohral 
v Nitre počas 2. svetovej vojny. Tento projekt bol pre mňa veľmi 
zaujímavý jednak témou a spracovaním, a zároveň aj tým, že sa 
na ňom podieľalo veľa hercov, umelcov a spevokol s orchestrom. 
Vďaka našej pani učiteľke Marici, ktorá bola oslovená teamom z 
Post Bellum, si niektorých z nás vybrali na natáčanie zaujímavého 
projektu odovzdávania Cien Pamäti národa. Bola to pre nás ďalšia 
veľká skúsenosť. Je podľa mňa potrebné, aby sa takéto príbehy z 
našej minulosti dostali do povedomia aj nás všetkých, aby sme si 
viac vážili a chránili to čo máme.“

Aké sú tvoje plány do budúcna? Uvidíme ťa niekedy 
ešte na našich obrazovkách?

„ S o m 
vďačný za tieto 
skúsenosti, ktoré 
som mal možnosť prežiť a budem vďačný za ďalšie zaujímavé 
projekty, ak dostanem príležitosť v nich vystúpiť.“

Čomu sa okrem herectvu venuješ? Viem, že si aj úspešný 
šachový hráč. Máš čas ešte na tento svoj koníček? 

„Keď som začal chodiť na dramatický krúžok, tak som už žiaľ 
šachový krúžok nestíhal. Ale rád si ho stále zahrám. Baví ma aj 
floorbal, ktorý hrávam s bratom, tatom a s kamošmi.“

Komu by si chcel poďakovať za svoje úspechy? 
„Poďakovať by som sa chcel mojej mamine, ktorá ma prvá 

priviedla k tomuto smeru. Ďalej mojej rodine, mojej prvej 
triednej pani učiteľke Lucii Mikušovej zo Zbehov za to, že mi 
verila, ďakujem Štefanovi Foltánovi môjmu učiteľovi prednesu, 
ktorý má so mnou trpezlivosť, ďakujem všetkým kamarátom 
a kolektívu zo ZUŠky, a v poslednom rade veľmi ďakujem pani 
učiteľke literárno-dramatického odboru Marici Šiškovej, ktorá 
nám venuje energiu a čas mnohokrát aj na úkor svojho voľného 
času a snaží sa rozvíjať v nás len to najlepšie. ĎAKUJEM.“

Za rozhovor Miškovi Barátovi poďakovala
 Martina Gondeková

členka redakčnej rady

Miško (v strede) v emocionálnom príbehu 
„Muž, ktorý chýbal“. (foto FB)

n  Slovenský zväz technických športov ZO Zbehy

Vážení priatelia streleckého športu, rád by som Vás 
informoval o aktivitách našej základnej organizácii za celé 
obdobie roku 2020 poznačené pandémiou COVID-19 i v 
oblasti športu.

Naša organizácia usporiadala nasledujúce súťaže:
• 2 x Prvú Slovenskú ligu
• Pohár starostu obce Zbehy
• Veľkú cenu Agrokomplexu
• Zbežská strela - SNP
• Memoriál Ladislava Balka
Našich súťaží sa zúčastnilo mnoho významných strelcov a 

držiteľov majstrovských titulov: Majster sveta 2006, Majster 
Európy 2005, 2007 a držiteľ dvoch svetových rekordov 
Široký Jozef, Majstri Slovenska ako Haršány Juraj, Némethy 
Ivan, Jurkáček Pavol, Danaj František, Bolek Martin a mnoho 
ďalších účastníkov majstrovstiev Slovenska.

Výsledky: 

Pohár starostu obce Zbehy
1. Mráz Marek, ŠKP Bratislava
2. Široký Jozef, Vyštuk
3. Vrábel Milan, BO Handlová

Veľká cena Agrokomplex
1. Obložinský Tomáš, Mojmírovce
2. Richter Ferdinand, Topoľčany
3. Horňák Jozef, Fenix Nitra

Slovenskej ligy dvojkola sa zúčastnili kluby:
Mojmírovce, Bánov, Šaľa, Bratislava, Chrabrany, Martin, 

Holič, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Rakúsko, Česká 
republika, Maďarsko, Rumanová, Vištuk, Turany.
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n  TJ Slovan Zbehy – Ani Corona nás nezastaví

Ako v každom čísle aj tentokrát Vám prinášam aktuálne 
dianie v TJ Slovan Zbehy.

Vzhľadom k tomu, že sa blíži koniec kalendárneho roku 
2020, dovoľte mi ho zhodnotiť. Najskôr Vás ale budú 
informovať tréneri jednotlivých kategórií. Všetkým som 
položil rovnaké otázky.

1. Ako hodnotíš rok 2020?
2. Čo ťa potešilo a naopak sklamalo?
3. Aké sú plány na rok 2021?
4. Tvoj odkaz fanúšikom.

Tréner U11, U13: Ing. Jozef 
Antoš 
1. „Rok 2020 hodnotím veľmi 
pozitívne aj napriek Covid 
prestávke. S kategóriou U11 sa 
nám podarilo vyhrať zimný aj 
letný záverečný turnaj OBFZ Nitra. 
Tieto turnaje sa nevyhrávajú 
každý rok, preto je to pre chlapcov 
a klub veľký úspech. S kategóriou 
U13 sme boli tiež vo finále, tu sme 
skončili v oboch prípadoch druhí. 
Tieto kategórie za ostatné dva tri 
roky dosiahli veľké úspechy. Aj 

na základe týchto výsledkov a prácou s deťmi bol KLUB 
TJ SLOVAN ZBEHY vyhodnotený ako 3 v poradí, kde sa 
najlepšie pracuje s mládežou (cca 50 klubov).
Aj napriek Corona prestávke sme odohrali veľa súťažných, 
ale aj prípravných zápasov nielen v Nitrianskom kraji. V 

prípravnom letnom období sme odohrali 5 turnajov.“

2. „Najviac ma potešilo, že na tréning chodí pravidelne 
okolo 20 detí a o futbal je veľký záujem. Dokonca sa 
k nám pridali noví hráči zo Šurianok, N. Sadov do 
kategórie U13. Jedným z nich je Damian Paštiak, ktorý 
chodí zo Šurianok a nevynechal ani jeden tréning. Ďalší 
poctivý prístup má aj Jakub Fuska, ktorý chodí na bicykli 
na každý tréning a pritom je z Čakajoviec. Na tomto, 
ale aj iných príkladoch je vidieť, že koho futbal baví a 
má podporu rodičov, ani vzdialenosť nie je prekážkou. 
Naopak máme aj chlapcov, pre ktorých sme museli 
chodiť domov na aute, ale aj tak nateraz s futbalom 
skončili. Ale aj taký je futbal.“

3. „V roku 2021 by sme chceli pokračovať s mládežou a 
kategóriami U11, U13 aj naďalej, možno aj  s užšou  
spoluprácou so susednými obcami. V zimnej prestávke 
máme v pláne zabezpečiť sústredenie. Uvidíme, čo nám 
COVID dovolí. V lete by sme chceli usporiadať jeden veľký 
turnaj pre kategórie U11, U13, U15, pod záštitou ObFZ, 
podmienky na to určite máme.“

4.„Chcem sa poďakovať fanúšikom hlavne Adrike Matyšákovej 
a Martine Fuskovej, že nás chodia povzbudzovať, dokonca si 
dali vyrobiť aj klubové vlajky. Ďalej by som chcel poďakovať 
trom pánom: Mariánovi Fuskovi, Emilovi Fuskovi a Tonkovi 
Šťastnému. Títo páni nás boli povzbudiť dokonca aj  na 
turnaji pri Ružomberku. Pán Marián Fuska chodí pravidelne 
na každý zápas alebo turnaj. Dúfam, že takýchto fanúšikov 
budeme mať čo najviac.“

Zbežská strela - SNP
1. Vrabel Milan, BC Handlová
2. Bublák Ivan, Turany
3. Vašíček Miroslav, Zbehy
Všetky tieto podujatia sme usporiadali na počesť 

50. výročia otvorenie Športovej strelnice v našej obci. 
Na základe tohto výročia sa niesli aj preteky, kde bolo 
pozvaných 20 výnimočných strelcov, ktorí potvrdili účasť 
na Memoriálu Ladislava Balka za prítomnosti predsedkyne 
kultúrno-športovej komisie OÚ Zbehy pani Fuskovej, ktorá 
odovzdávala ceny:

1. Bolek Martin, ŠKP Martin
2. Jurkaček Pavol, ŠKP Bratislava
3. Obložinský Tomáš, Mojmírovce
4. Haršány Juraj, ŠKP Bratislava
Týchto pretekov sa zúčastnili bývalí aj súčasní majstri 

Slovenska. Chcem poďakovať všetkým členom základnej 
organizácii za vzornú reprezentáciu našej organizácie 
a zvlášť patrí poďakovanie OÚ Zbehy za podporovanie 
streleckého športu a reprezentácii našej obci.

Vašíček Miroslav 
predseda SZTŠ



Tréner U15: Boris 
Lacika 

1. „Hodnotenie začnem 
jarou 2020. Skôr ako 
sme mohli nadviazať 
na výborné výsledky z 
jesene 2019, tak prišla 
corona. Letnú prípravu 
sme odštartovali šnúrou 
štyroch víťazstiev v 
prípravných zápasoch a 
vydareným 1. ročníkom 

letného tábora TJ s veľkou účasťou detí. Jeseň 2020 sme 
zvládli na jednotku s hviezdičkou. Patrí nám v tabuľke 1. 
miesto a až na remízu vo Vlčanoch sme všetko vyhrali.“

2. „Teší ma účasť na tréningoch, nasadenie v každej 
činnosti, prístup chalanov a zodpovednosť v zápasoch. 
Tak isto ma teší, že zapájame do zápasovej praxe aj 
chlapcov z U13. Víťazstvá sú už len čerešničkou na torte. 
Hráme kolektívne, výborne v obrane, zálohe a máme 
najlepší dvoj záprah v útoku.“

3. "Prípravu na jar 2021 chceme začať sériou adekvátnych 
prípravných zápasov a dúfam, že aj v jarnej časti 
potvrdíme našu kvalitu a udržíme si 1. miesto."

4. „Aj touto cestou pozývam fanúšikov zbežského futbalu, 
nielen rodičov, nech prídu povzbudiť našich chlapcov. 
Je sa na čo pozerať. Moji chlapci hrajú oku lahodiaci 
útočný futbal.“

Tréner A mužstva: 
Daniel Fuska 
1. „Na úvod treba 
povedať, že futbalový rok 
2020 bol pre pandémiu 
koronavírusu jedna veľká 
katastrofa pre všetkých, 
ktorí sa v ňom pohybujú – 
od hráčov, funkcionárov, 
rozhodcov a fanúšikov. 
Hodnotiť v podstate ani 
nie je čo, lebo z jarnej 

časti sezóny 2019/2020 sa odohralo len prvé jarné kolo 
a sezóna bola predčasne ukončená a výsledky boli 
anulované. 
Čo sa týka nášho mužstva, hneď na začiatku roka sme sa 
zúčastnili halového turnaja Sever proti Juhu v Galante, 
ktorý organizoval FC Pata. Hralo sa v dvoch skupinách 
po 4 mužstvá. V silnej konkurencii sme sa stali víťazmi 
tohto turnaja, čo nás povzbudilo do ďalšej práce pred 
náročnou zimnou prípravou a napravili sme si povesť 
po nevydarenom Vianočnom turnaji. Absolvovali sme ju 
v domácich podmienkach, odohrali sme 7 prípravných 
zápasov. Urobili sme maximum, aby sme boli pripravení 
na jarnú časť. Ako to dopadlo, všetci dobre vieme. Dva 

mesiace sme netrénovali, nestretávali sa a po uvoľnení 
opatrení sme mohli v podstate začať odznova. Dá 
sa povedať, že v máji sme začali letnú prípravu na 
nový ročník, aj keď sme nevedeli, či sa vôbec začne. 
Naplánovali sme a odohrali 7 prípravných zápasov s 
bilanciou 4 výhry, 1 remíza a 2 prehry a jeden turnaj v 
Lukáčovciach, kde sme skončili ako prví.“

2. „Čo ma potešilo bolo, že chlapci boli hladní po futbale, 
vo veľkom počte chodili na tréningy. Ďalej to, že je 
záujem hrať za Zbehy. Podarilo sa nám udržať káder 
pokope a dotiahnuť prestupy Záhona, Kamencaya, P. 
Mikulu a nášho rodáka D. Bojdu, ktorý má skúsenosti aj 
z českej ligy. Na hosťovanie prišiel z ViOn R. Lukács. Po 
zranení sa vrátil M. Fuska, trénovať začal aj M. Mikula. 
Počas rozbehnutej sezóny sa k nám pripojil B. Stracinski, 
ktorý ihneď zapadol do nášho herného systému. V 
ČFK Nitra máme na hosťovaní 2 našich dorastencov 
(Mego, Debnár), ktorí tam hrajú 2. dorasteneckú ligu, 
trénujú aj s nami. Majú veľký potenciál a do budúcna 
s nimi počítame. V mužstve je zdravá konkurencia, 
momentálne máme na súpiske 20 hráčov. Máme 
alternatívy na všetky posty. Čo sa týka výkonnosti, 
nemám žiadne výhrady. Rusnák je istota v bráne, 
každý zápas vyčnieval niekto iní, ale asi najstabilnejšie 
výkony mal S. Kováčik. Ale chcem vyzdvihnúť mužstvo 
ako celok. Pracovať s takým počtom hráčov je náročné 
a preto som uvítal príchod R. Zentka, ktorý sa podujal 
robiť asistenta trénera. S brankármi mi pomohol J. 
Kovalčík, ktorý robil trénera brankárov v Artmedii 
Petržalka v ére, keď hrala európske poháre. Futbal v 
Zbehoch má svoju históriu spolu s predsedom klubu p. 
Laukom sa ho snažíme robiť na čo najlepšej úrovni, aj 
keď je to v dnešnej dobe veľmi náročné. V jesennej časti 
sme odohrali len 10 kôl a súťaž sa prerušila. Po štyroch 
kolách sme boli na 1. mieste. Administratívnou chybou 
sme prišli o 3 body, čo sa poznačilo na psychike hráčov 
v ďalších štyroch kolách, v ktorých sme získali len 1 bod. 
Zomkli sme sa a v posledných dvoch odohratých kolách 
sme vyhrali na ihrisku súperov. V tabuľke po 10 kolách 
sme na 5. mieste. S umiestnením sme spokojní, aj keď 
sme mohli mať o pár bodov viac, a mohli sme byť v prvej 
trojke.“

3. „Som sklamaný z toho čo sa deje, trpí futbal a šport 
ako taký. Čo sa týka nášho mužstva, mrzia ma hlavne 
zranenia kľúčových hráčov. S úrazmi kolien sa u nás 
v poslednej dobe roztrhlo vrece. Chlapci sa postupne 
dávajú do poriadku, a verím že do zimnej prípravy 
nastúpime kompletní a plnohodnotne sa pripravíme na 
ďalší náročný ročník.“

4. „Záverom sa chcem poďakovať vedeniu TJ Slovan 
Zbehy za vytvorené podmienky v tak náročnej dobe, 
starostovi obce, poslancom OZ a hlavne našim verným 
fanúšikom za celoročnú podporu. Vydržme, verím, že 
táto situácia nebude trvať večne a čoskoro sa vidíme na 
futbalových štadiónoch.“ 
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A na záver moje hodnotenie z pohľadu predsedu 
klubu.

V prvom rade si musíme uvedomiť, že rok 2020 bol 
celý akýsi divný! Corona nám všetkým skomplikovala 
celý rok. Naštrbila prípravu a z týždňa na týždeň sme 
vlastne nevedeli, čo nás čaká. Napriek tomu som 
presvedčený, že naše mužstvá odviedli maximum. Od 

tých najmenších až po áčko. Koniec koncov výsledky to 
len a len potvrdzujú. Futbal nám priniesol v tomto roku 
aj starosti, tie ale nahrádzajú radosti. Príkladom je výjazd 
našich nádejí na turnaj do Stankovian pri Ružomberku.

 Chcem toto cestou poďakovať každému jednému z 

vás chlapci futbalisti (futbalistky), ktorí reprezentujete 
TJ Slovan Zbehy od najmenších až po najskúsenejších. 
Som na Vás hrdý a veľmi si vás vážim za to, že prinášate 
ľuďom radosť.

Potešili ma hlavne, tak ako som spomínal výsledky 
a samozrejme aj hra. Vždy sa dá ale urobiť viac a to 
musíme mať na mysli stále a všetci. V klube nám funguje 

mládež a to je dobre.  Je potrebné skvalitniť tréningový 
proces a rovnako tak prácu výboru TJ . 

Plány sú maximálne. Latku ,ktorú sme si nasadili určite 
nebudeme chcieť podliezť. Moja vízia je rozšíriť výbor 
TJ a určiť úlohy pre každého jedného člena výboru. 
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Skvalitniť spoluprácu s obcou a v neposlednom rade 
mobilizovať fanúšikov. Ďalej budem presadzovať 
spoluprácu všetkých organizácií, ktoré sa v obci 
nachádzajú a budem prvý za to, aby sme sa všetci 
podporovali. Futbal má spájať a nie rozdeľovať. V 
dnešnej dobe krízy obzvlášť platí citát rímskeho cisára 
Caligula: „DAJTE ĽUĎOM CHLIEB A HRY A BUDÚ VÁS 
MILOVAŤ“.

PS: Poďakovanie za spoluprácu patrí všetkým 
sponzorom hlavne obci Zbehy, spoločnosti Stravovanie 
u Líšku a všetkým ostatným, ktorí nám pomáhali. Za 
spoluprácu a sponzorské príspevky ďakujem opäť 
aj všetkým, ktorí prispeli na náš 1. ročník LETNÉHO 
TÁBORA.

Športu zdar a futbalu zvlášť ...
Vladimír Lauko 

predseda TJ Slovan Zbehy
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Oznam 
Redakčná rada obecných novín „Zbehy informujú“ oznamuje všetkým organizáciám a inštitúciám 

v pôsobnosti obci Zbehy, že uzávierka článkov do nasledujúceho čísla obecných novín (máj 2021) 
je 25. marca 2021. Články (formát word) a fotografie (formát jpg) je potrebné zaslať na adresu 
redakcnaradazbehy@gmail.com. 

Redakčná rada „Zbehy informujú“

Najlepší strelci U 11  
1.  Kenedy Lakatoš  
2. Dominik Fuska
3. Adam Podhradský  

Pavol Nikel 
7 

Najlepší strelci U 13  
1.   
2.  Tomáš Toth
3.  

Najlepší strelci U 15  
1.   Richard Lakatoš 41  
2.  David Vilhem
3.  Marek Šípoš 5 
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n  Imunita v zime
Úlohou imunitného systému je udržiavanie homeostázy, 

teda akejsi rovnováhy organizmu za akýchkoľvek 
okolností. Práve v týchto zimných mesiacoch prechádza 
naša imunita poriadnou skúškou. K súčasnej zime sa ešte 
pridala pandémia Covid – 19, ktorá dokáže slabší imunitný 
systém ešte viac potrápiť.  

Imunitu si človek buduje celý život. Už bábätko v 
maminom brušku si vytvára svoj imunitný systém. Prvým, 
tzv. prirodzeným imunomodulátorom v prvých minútach 
nášho života, je materské mlieko. Táto vzácna tekutina 
nám dáva to najlepšie pre priaznivý vývoj imunitného 
systému. Zhruba od 3 rokov života do dospelosti postupne 
pokračuje dozrievanie nášho imunitného systému, 
pričom mechanizmy prirodzenej imunity sú plne funkčné 
približne už od 5. roku života dieťaťa. Mnoho vedeckých 
štúdií potvrdilo, že v  školskom období už imunitný systém 
detí funguje podobne ako imunitný systém dospelých. 

Nie každý z nás má dokonalú imunitu, ale každý z nás 
môže pre ňu niečo urobiť. Veď 
už naše staré mamy dobre 
vedeli, čo v zime poriadne 
zahreje. Samozrejme okrem 
pohárika domácej . Kým 
siahneme po tabletkách, 
skúsme niečo z našej prírody...

Zoberme si taký obyčajný 
kurací vývar. V židovskej 
kuchyni nazývali tento vývar 
aj tekutým penicilínom. 
Látky obsiahnuté v polievke 
totiž pôsobia protizápalovo, 
pomáhajú zmierňovať kašeľ 
a uvoľňujú upchatý nos. Posilňujú organizmus, imunitný 
systém, blahodarne pôsobia na tráviacu sústavu. Zjesť 
kuraciu polievku znamená zohriať telo zvnútra a doslova 
ho nabiť dôležitými  vitamínmi. Hydratuje organizmus 
a je vynikajúcou kombináciou látok pre ich okamžité 
vstrebávanie do organizmu. Obsahuje proteíny, ktoré sú 
pri prechladnutí a pri nechuti do jedenia veľmi dôležité pre 
posilnenie imunity. Kurací vývar okrem mäsa pozostáva aj 
zo zeleniny, ktorá predstavuje bohaté spektrum vitamínov 
a antioxidantov. Proces liečby tak prebieha rýchlejšie. 
Poctivá kuracia polievka podľa najnovších výskumov 
skutočne funguje ako liek. Výskum skúmal vplyv vývaru na 
pohyb bielych krviniek, ktoré chránia telo pred zápalom. 
Pri rôznych infekciách sa ich rýchlosť spomaľuje. Práve 
pri konzumácii kuracej polievky sa opäť aktivizujú, a tým 
sa telo s chorobou vysporiada skôr. Tvrdí to aj na svojej 
webstránka Únia hydinárov Slovenska, a podotýka, že 
najlepšie je samozrejme kura pôvodom zo Slovenska. 

Poďme si teraz uvariť teplý čaj, taký ozajstný, prírodný. 
Jedným zo všeliekov nielen na respiračné ochorenia je 
úžasný zázvor alebo ďumbier. Obsahuje éterické oleje, 
množstvo vitamínov a pre telo nevyhnutné aminokyseliny. 
Typickú pikantnú chuť zázvoru spôsobuje látka gingerol, 
po ktorej má aj anglické pomenovanie „ginger“. V 

kombinácii s čerstvou mätou, citrónom a medom je to 
vitamínová bomba. Na záver článku pripájame aj krátky 
recept, ktorý zvládne naozaj každý. 

Ďalším prírodným liekom je obyčajný cesnak. Dôkazom 
o jeho zázračnej sile v boji proti vírusom je, že po vypuknutí 
aktuálnej vírusovej pandémie na jar zmizli strúčiky 
cesnaku z obchodných regálov behom jedného dňa. 
Cesnak obsahuje totiž viac ako 200 účinných látok, ktoré 
likvidujú škodlivé mikroorganizmy, posilňujú imunitu a 
pôsobia protizápalovo. Silné prírodné antibiotikum alicín 
sa uvoľňuje počas mechanického spracovania, preto 
je dobré cesnak buď rozhryznúť alebo nastrúhať. Kto 
nezvládne rozhryznutie, nech si uvarí napríklad cesnačku. 

Keď nemáte radi cesnak, siahnite po inej vitamínmi 
nabitej tradičnej slovenskej zelenine, ktorou je kyslá 
kapusta. Kyslá kapusta preukázateľne podporuje 
imunitný systém a stimuluje nervy a mozog. Zároveň 
zlepšuje náladu, koncentráciu a vďaka vysokému obsahu 

mliečnych baktérií podporuje 
trávenie. Ďalej je bohatým 
zdrojom vitamínu C, skupiny 
B, K a minerálov, ako je draslík, 
vápnik, fosfor, síra a horčík. 
Pri kvasení sa navyše tvorí 
látka cholín, ktorá podporuje 
funkciu pečene. Najlepšie je ju 
jesť v surovom stave, pretože 
teplom sa vitamín C postupne 
odbúrava. 

V zimných mesiacoch 
siahame viac aj po citrusových 
plodoch, ktoré obsahujú 

mnoho vitamínov, hlavne ale vitamín C. Nevynechajme 
ale ani na naše druhy ovocia, ako sú jablká či hrušky v 
našich komorách.

A samozrejme netreba zabúdať na pravidelný pohyb. 
Na krátkej prechádzke si môžete nazbierať šípky na teplý 
čaj, ktoré sú hotovým prírodným skladom vitamínu C. 
Príkladom nám môžu byť členovia organizácie ZZP, ktorí 
nelenia a podnikajú krátke výlety, či prechádzky aj v našom 
okolí. O ich aktivitách sa dočítate aj v týchto novinách.  

V zimných mesiacoch je dôležité aj krátke a intenzívne 
vetranie domácnosti. Už za 5 minút sa nám v domácnosti 
vymení vydýchaný a vlhký vzduch za čerstvý a suchší. Za 
tento krátky čas steny v dome nestihnú vychladnúť a po 
zatvorení okien, dverí a opätovnom spustený radiátorov 
sa miestnosť opäť rýchlo vyhreje. Ideálne je vetrať hneď 
ráno a potom ešte aspoň raz denne. 

Zázvorový čaj s mätou a citrónom
2 lyžičky nastrúhaného zázvoru a približne 10 lístkov z 

čerstvej mäty zalejeme 0,3 l vriacej vody. Premiešame a 
necháme pár minút vylúhovať. Scedíme a pridáme med a 
citrón podľa chuti. Pijeme v teplom stave.  

Martina Gondeková
členka redakčnej rady
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n  Spoločenská kronika

*****
Dufeková Dana
Hallová Adriana
Hamza Hasim
Janči Peter
Kohúthová Janka
Kolár Vladislav
Rácová Janette
Šinská Helena
Šumská Andrea

******
Bednáriková Alena
Bilovská Anna
Fuska Jozef
Fuska Peter
Králik Vladimír
Minarčík Ján
Ružička Ernest
Šinksý Ladislav
Šošová Daniela

*******
Berec Štefan JUDr.
Bojdová Gabriela
Bugala Marián
Červený František
Dovičovič Vladimír
Hallo František
Macáková Anna
Mako Milan
Mikula Alojz
Sýkora Michal JUDr.
Žákovič Dominik

********
Balko Ján
Dillhoffová Mária
Hallová Veronika
Horková Anastázia

*********
Čentéš Teofil 
Gregušová Marta

Jubilanti

Aktuálne informácie
nájdete na stránke:

www.zbehy.sk
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Opustili nás

Cvoligová Margita
Gašpar Ľuboš
Kasana Augustín
Žákovič Jozef
Vaculová Mária
Juraj Bojda

Vitajte na svete

Deák Alex
Deák Maxim
Hatalová Timea
Močková Emma
Kollárová Tereza
Ďuriš Teodor
Žákovič Erik
Skladaná Vivien

Povedali si áno

Poláš Peter a Savarová Sabína
Sitár Andrej a Baumanová Sandra
Odvarka Tomáš Ing. a Tóthová Lucia Mgr.
Varga Dušan a Myjavcová Andrea Mgr.
Berec Patrik a Vargová Michaela
Kandela Rastislav a Majerčíková Mária
Kováč Ivan a Fusková Jana Mgr.
Porhajaš Jozef a Zelísková Lenka
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8 1 5 2 30
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18 10 12 11
24 21 19 16
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6 7 30 8 6
13 11 10 13
14 13 16 20
15 20 22
27 25 30

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2021

obec Zbehy

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hoblinyÁNO: 
kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorkyNIE:

august

decembernovember

máj jún júl

január február marec apríl

BIO ODPAD

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

ELEKTRO + NO 

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky, vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE: znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok (napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.),
guma, molitan, polystyrén, znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol 
ÁNO: 
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia

september október


