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Vážení spoluobčania!
Do rúk sa Vám dostáva, prvé tohtoročné číslo obecných novín „Zbehy
informujú“. Dovoľte, aby som Vás informoval o práci a akciách Obecného
zastupiteľstva od posledného vydania
obecných novín.
Obec sa uchádzala o získanie nenávratného finančného príspevku z
fondov EÚ na úplnú rekonštrukciu a
modernizáciu verejného osvetlenia.
Napriek tomu, že sme projekt podali
včas, proces vyhodnotenia trval veľmi
dlho. Až 7.decembra nám bolo oznámené, že projekt bol úspešný a z požadovaných cca 440-tisic Eur nám
bolo poskytnutých 323-tisíc Eur. Celý
rozdiel sme mali dofinancovať z vlastných zdrojov a celé dielo vyfinancovať
do konca roka 2015. Išlo o vybavenie
preklenovacieho úveru a samotnú realizáciu. Nakoľko sme sa nachádzali
v časovej tiesni vznikalo veľa rizík,
samotná realizácia diela, vysoká výška obecných zdrojov, úver, nebola
vykonaná ani kontrola verejného obstarávania ministerstvom a pod. Tak
sme sa rozhodli, že danú dotáciu obec
za každú cenu neprijme a neuzatvorí
sa zmluva s ministerstvom hospodárstva a budeme čakať na novú výzvu v
novom programovom období 2014 –
2020 a projekt sa podá opätovne.
V mesiaci marec sa v školskom areáli opravili komunikácie v rámci školy,
na ktoré nám bola poskytnutá nenávratná účelová finančná dotácia z úradu vlády vo výške 20-tisíc Eur. Opravili
sa všetky komunikácie medzi objektmi samotnej školy, vstupu, telocvične
a jedálne s klubom detí. Do objektov
sa zriadili aj bezbariérové vstupy. Nakoľko išlo o účelovú dotáciu, obec ju
nemohla použiť na iné aktivity, inak
by sme porušili finančnú disciplínu a
všetky prostriedky by sa museli vrátiť.
V materskej škole sa počas jarných
prázdnin medzi jedálňou a sociálny-

mi zariadeniami menili
veľké okenné otvory za
plastové z dôvodu bezpečnosti a estetiky.
V
tom istom mesiaci bežala aj výzva na opravy,
dostavby a vybavenie telocviční. Do tejto výzvy
sme sa zapojili a žiadali
financie na zateplenie
strechy a telocvičnú výbavu. V projekte sme uspeli
a získali dotáciu vo výške
takmer 29-tisíc Eur. Teraz
sa na ministerstve školstva pripravuje zmluva
o poskytnutí finančných
prostriedkov. Realizácia
by sa mala uskutočniť v
letných mesiacoch cez prázdniny. Ďalšou je dotácia zo Slovenskej agentúry
životného prostredia vo výške 5-tisíc
Eur, kde sme žiadali financie na projektovú dokumentáciu: Architektonická štúdia pre zóny v okolí materskej
školy, bytovky a multifunkčného ihriska. Po ukončení projekčných prác sa
budeme uchádzať o dotáciu na samotnú realizáciu.
Od začiatku roka sa riešia aj projektové dokumentácie na kanalizáciu
a kultúrno -športovú halu . Po ukončení projektových prác bude potrebné
vybaviť všetky potrebné povolenia a
následne podať projekt.
V mesiaci marec sme podali žiadosť
na Ministerstvo financií o dotáciu na
opravu oplotenia futbalového areálu prvú etapu. Žiadosť je vo vyhodnocovacom procese.
Naďalej prebiehajú jednania s COOP
Jednota SD o výstavbe novej predajne.
Po rokovaniach Jednota pristúpila na
výstavbu na pozemkoch v ich vlastníctve. Bude potrebné doladiť parkovacie
priestory a spôsob, akým ho obec poskytne. Zároveň obec začala jednania

so Slovenským pozemkovým fondom
o prevode vlastníctva námestia v obecný prospech.
V mesiacoch január až marec sa
konali výročné schôdze organizácií
pôsobiacich v obci, na ktorých som
sa postupne zúčastňoval. Môžem,
konštatovať, že organizácie v obci sú
vyprofilované , každá organizácia vie
čo chce robiť podľa svojho poslania a
čo najviac poteší, je vysoká účasť ich
vlastných členov na výročnej schôdzi ,
kde sa zhodnotia výsledky z minulého
roka a stanovia sa nové plány práce na
príslušný kalendárny rok. Z okolitých
obcí máme najviac organizácií pôsobiacich spolu ich je až jedenásť.
Vážení spoluobčania, v krátkosti
som zhrnul obdobie mojej práce, ale
aj obecného zastupiteľstva od posledného vydania obecných novín. Určite
tu nie je všetko zahrnuté, alebo spomenuté, stačí sa len kontaktovať a vaše
otázky a nejasnosti budú zodpovedané.
Ing. Ivan Habiňák
starosta obce
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Obec ANDAČ a život v nej...
Bláznivý karneval 2016
Začiatkom apríla Únia žien Slovenska v Andači tak, ako každý rok, zorganizovala pre všetky deti bláznivý
karneval. Deti sa mohli tešiť na bohatú tombolu a my ostatní na zaujímavé a nápadité masky. Hlavné slovo
mal Šaško – Mgr. Mariana Fedorová
a jeho hovorca bola mladá cigánka
– Mgr. Dagmara Lopašková. Okrem
promenády, predstavovania masiek,
pesničiek a básničiek, ktorými sa bez
problémov predviedli, boli pre deti
pripravené rôzne súťaže a detská diskotéka. Rodičia mali radosť z toho ako
sa ich deti do sýtosti vybláznili.
Stavanie mája na Andači
Tento sviatok patrí hlavne mladým
mužom, ktorí chceli v minulosti potešiť svoju milú . Dnes môžeme vidieť
v každej obci ako sa vypína máj. Verím, že v našej obci i tento rok mladí
muži postavia pekný máj, ktorý bude
zdobiť stred obce.
MAJÁLES - Andač 2016
Únia žien Slovenska v Andači v spolupráci s miestnou knižnicou a vedúcou predajne potravín pani Denisou
Kuchárovou, organizuje 2.ročník majálesu obce Andač, ktorý sa uskutoční
dňa 21.mája 2016. Do tanca nám bude
hrať hudobná skupina METEOR.
Potraviny Dena Zbehy – Môj obchod
na Andači
Keď do našej obce prišla pred rokmi
naša rodáčka pani Denisa Kuchárová
s tým, že si od Jednoty do prenájmu
zoberie obchod s potravinami potešili

sme sa. Tak ako ona bola v očakávaní, tak i obyvatelia nevedeli ako bude
táto prevádzka fungovať.

Dnes už môžeme s istotou povedať,
že obchod je výborné zásobovaný,
podľa potreby obyvateľov tovar, ktorý
nie je momentálne na predajni je v čo
najkratšom čase, niekedy i v ten deň k
dispozícii k spokojnosti zákazníkov.
Novinkou je objednávanie zákuskov
zo súkromnej cukrárne. Spolupráca
vedúcej a občanov je výborná, spolupracuje s miestnou organizáciou
Úniou žien Slovenska v Andači, organizuje rôzne kultúrne akcie ako Silvestrovskú zábavu, Majáles a iné. Keď
Vám bude doma niečo chýbať zastavte sa u nás v obchode na Andači určite
tam nájdete čo potrebujete!
Ing. Marta Lopašková
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Čím žila naša farnosť od zimy do jari
Každoročne v prvých vianočných
dňoch sa ulicami našej dediny vydajú
koledníci, aby vám zvestovali radostné posolstvo o narodení Božieho Syna.
Narodil sa v chudobe, v maštaľke. V
podobnej chudobe žijú dnes v 21. storočí milióny ľudí. Chudobné matky
privádzajú na svet svoje deti v Ázii,
Afrike, Južnej Amerike. Kolednícka
akcia Dobrá Novina a zbierka s ňou
spojená, je vám už myslím dostatočne
známa. Verím, že jej tradícia potrvá
ešte veľa rokov. Vyzbierané prostriedky putujú cielene a veľmi užitočne
tam, kde ich je najviac treba. Mnohé projekty, najmä v strednej Afrike,
pomáhajú deťom získavať vzdelanie,
umožňujú prístup k pitnej vode, jedlu a neskôr aj možnosť zamestnať sa.
Tohtoročná zbierka v našej farnosti
bola v sume 707 eur pri návšteve 21
rodín. Na celom Slovensku bolo vyzbieraných 958 058,37 eur. Je to veľa
či málo, pre toľkých núdznych? Svätý
otec František v encyklike „Laudato
Si“ v starostlivosti o stvorenie, o náš
„spoločný dom“ Zem, nás vyzýva k

zodpovednosti za to, aby všetci ľudia
mohli žiť dôstojnejšie. To znamená
zredukovať konzum, žiť jednoduchšie, vlastniť menej. Je to ochota o
„zmenu srdca“, schopnosť podeliť sa.

Chcieť menej je viac!
Boh však nemá iné ruky iba naše,
ak sú neschopné, nič sa nezmení.
Počas fašiangov, ktoré trvali vďaka
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skorej Veľkej Noci krátko, konali sa
mnohé zábavné stretnutia a veselice
a tiež Farský karneval, ktorý má svoje stále miesto v podujatiach pre deti
a mládež našej farnosti. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa oň zaslúžili.
Popolcová streda pripadla tento
rok na 10. február. Ňou sa začal 40dňový pôst. Počas pôstu sa konajú
pobožnosti krížovej cesty, ktorou si
sprítomňujeme umučenie a smrť Pána
Ježiša. Na Veľký piatok sa už po niekoľko rokov koná krížová cesta za dedinou pri lese. Tento krát sa na nej aj
vďaka veľmi príjemnému počasiu zúčastnilo asi 150 ľudí. Spolu s farníkmi
ju konali aj dve desiatky kresťanov z
Iraku, ktorých sme pred niekoľkými
dňami privítali v našej farnosti. Žiaľ,
v súčasnosti už u nás nebývajú. Rodina pána Nissana sa rozhodla vrátiť
domov. Ich túžba byť so svojimi blízkymi, ktorých v domovine zanechali,
bola väčšia, ako možnosť žiť v pokoji
a slobode. Prosím Vás o modlitbu za
nich, aby v ich krajine zavládol pokoj
a porozumenie.
Nech rok milosrdenstva prinesie
všetkým Božiu dobrotu a nežnosť.
Týmito slovami sa pápež František
prihovoril svetu 8. decembra 2015 v
deň otvorenia Svätej brány v bazilike
sv. Petra. Prežívame teda „ďalší“ svätý
rok. Je v mnohom výnimočný. Prvý
krát v histórií je ponúknutá možnosť
celej v Cirkvi otvoriť Sväté dvere - brány milosrdenstva aj v miestnych diecézach, vo významných kostoloch a v
pútnických svätyniach. Od 8. decembra 2015 do slávnosti Krista Kráľa 20.
novembra 2016, ktorý je záverom Svätého roka, koná sa množstvo podujatí
a slávení. Je to čas pútí, spojených s
pokorným uznaním vlastnej hriešnosti. Prechodom cez svätú bránu máme
možnosť získať odpustky. V našej farnosti sme sa v tomto roku rozhodli vykonať púť do srdca cirkvi - Ríma. V nedeľu 17. apríla vo večerných hodinách
sa 51 pútnikov spolu s duchovným
otcom Petrom vydalo na cestu. Prvou
zastávkou bola nádherná Florencia centrum regiónu Toskánska, mesto s
takmer 400 tisíc obyvateľmi. Narodili
sa tu takí velikáni umenia ako Michelangelo Buanaroti, Sandro Botticelli,
Leonardo da Vinci, ale aj majstri slova Petrarca, Boccaccio a veľký Dante
Alighieri (1265-1321), autor Božskej
komédie (Peklo, Očistec, Raj), ktoré
sa považuje za najvznešenejší vklad
talianskeho národa do pokladnice
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svetovej literatúry. Do slovenčiny dielo skvele preložili a prebásnili Jozef
Felix a Viliam Turčáni. Vo Florencii
sme mali možnosť vidieť krásne architektonické diela a zažiť atmosféru
„galérie pod holým nebom“. V utorok
bola v programe cesty návšteva historických klenotov - miest Lucca a Pisa.
Potvrdilo sa nám, že raz vidieť je viac,
ako veľakrát počuť. V utorok vo večerných hodinách sme prišli do cieľa
cesty „večného mesta“ Rím. V stredu
ráno na audiencií vo Vatikáne sme
spolu s tisícami pútnikov pozdravili
svätého otca Františka a prijali jeho
požehnanie.
Nasledovala návšteva Vatikánskych
múzeí a popoludní o 17. hodine prechod s krížom Jubilejného roka cez
Svätú bránu baziliky sv. Petra. V tých
chvíľach sme si možno najviac uvedomili, že Svätý rok milosrdenstva je
časom, kedy je každý z nás pozvaný
objaviť radosť z toho, že nám Boh odpustil. Počas ďalších dvoch dní strávených v Ríme, sme navštívili aj tri
patriarchálne baziliky a prešli cez ich
Sväté brány. Veľkú radosť sme prežili
v chráme sv. Alfonza, kde sa nachádza originálna ikona Matky ustavičnej
pomoci, ktorú máme mnohí vo svojich domácnostiach. Rehoľa redemptoristov bola pápežom Piom IX. 26.

apríla 1866 poverená úlohou, urobiť
obraz známym po celom svete. Preto sa v tomto roku slávi aj rok Matky
ustavičnej pomoci. Videli a zažili sme
veľa. Rím je naozaj výnimočné mesto.
Často sme sa v ňom strácali i nachádzali, takže bolo aj veselo. Na ceste
domov sme sa zastavili v Rakúskom
kláštore sv. Gabriela v Modlingu, kde
nás privítal slovenský verbista páter
Peter Dušička. Spoločne sme slávili
ďakovnú sv. omšu a po nej sa vrátili
domov.
.... a na záver:
Človek - Božie dieťa má hľadieť na
minulosť s vďačnosťou, prítomnosť
prežívať s nadšením a budúcnosť objať s nádejou.
Veriaci vie, že jeho život niekto
organizuje, niekto, kto ho pozná po
mene, má ho rád a má s ním veľké
plány.
M.Balková
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Majstrovstvá Slovenska ZŠK SR
SVV3 19.9 2015 v Zbehoch
Dňa 19. septembra sa v našej obci,
ako každý rok, konal Národný pohár
Zbehy. Tento rok sme mali tú česť byť
aj organizátormi Majstrovstiev Slovenskej republiky v kategórii SVV3. O titul Majstra Slovenska bojovalo sedem
psovodov, čo je chválihodné, vzhľadom
na obtiažnosť disciplín. O obtiažnosti
svedčí aj vek psov, ktorý je len zriedkavo menší ako tri či štyri roky. Zapísať
sme sa mohli aj do jednoduchších discilplín, a to SVV1 a SVV2.
Nie len súťažiaci, ale aj rozhodcovia
k nám prišli z nemalej diaľky. Výkony
posudzovali p. Marta Majtásová, Mgr.
Dušan Majtas a Mgr. Juraj Štaudinger.
Celá akcia sa niesla v priateľskej atmosfére. Pochutiť sme si mohli napríklad
na guláši, ktorý zabezpečil Sportklub
Zbehy. Týmto chceme poďakovať aj
futbalistom a výboru Tj Slovan Zbehy,
ktorý nám prepožičali ihrisko na záverečné obrany.
Tu psy museli ukázať svoju nebojácnosť a ochranu svojho majiteľa, ktorého počúvali na slovo. Obdiv taktiež patrí figurantom, ktorí museli preukázať
hlavne svoje kondičné schopnosti a to

Martinovi Barlíkovi a Martinovi Tothovi. Z nášho klubu sa do súťaže zapojili:
Martina Šuchová so sučkou Fergie z POLYTANU v kategórii SVV1 a o kategóriu
vyššie teda SVV2 Bc. Marcela Čapeková
so sučkou Kitty Tur-Lad. Obe skončili
na peknom štvrtom mieste.
Majstrom Slovenska sa už po druhýkrát stal JUDr. Tibor Síleš so psom Fénix
Anrebri, ktorý obhájil titul z minulého
roka. Na druhom mieste sa umiestnil p.
Pavol Mocný so psom Eros z Ponorky
a na treťom p. František Rakovský so

psom Roden Avax Hof. Víťazi obdržali
hodnotné ceny, za ktoré vďačíme našim
sponzorom: Obci Zbehy, firme Z POLYTANU alebo firme HAPPYDOG. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a
dúfame, že ak ste nás tento rok nestihli,
uvidíme sa o rok.
TEXT Martina Šuchová
FOTO Janka Gogová
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Zo života našich najmenších
v materskej škole
Filozofiou našej školy je, aby dieťa v materskej škole bolo šťastné a
pripravené na život v spoločnosti.
Preto našim hlavným cieľom je pripraviť deťom také prostredie, aby
sa u detí rozvíjali i návyky súvisiace so zdravým životným štýlom a
pripraviť im adekvátne podmienky
na rozvoj ich potenciálu, s dôrazom na podporovanie a rozvíjanie
s rôznymi aktivitami...
Tak ako v prvom, aj v druhom
polroku tohto školského roku sme
pripravili pre našu najmladšiu generáciu plán nadštandardných aktivít,
ktoré obohatia náš výchovno-vzdelávací program . Počas zimy sa nám
podarilo navštíviť bábkové divadlo,
ktorým sme si vynahradili slabú nádielku tohtoročného snehu a využili
sme zimu aj bez výdatnej sánkovačky
rôznymi aktivitami. Rozveselili sme
sa a zatancovali si v našej materskej
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škole aj počas pochmúrneho počasia za našimi oknami s milou vílou
,,Simsalala“, s ktorou sme si spoločne
zahrali na rôznych detských hudobných nástrojoch. V každej triede sa
uskutočnil počas fašiangov karneval,
ktorý si pripravili samé deti so svojimi učiteľkami pre spestrenie, zábavu
a radosť.
Deti sa premenili na princov, víly,
šašov či rytierov. Staršie deti v tento
deň mali deň bez spánku, čo potešilo
hlavne „nespáčov.“ S nástupom jari
sme sa poctivo pripravovali na veselú
,,Veľkú noc“ výzdobou a maľovaním
kraslíc pre ,,šibačov a kúpačov“.
Najväčšiu radosť zo všetkého mali
asi tí naši najmenší, pomaľovaní spolu so svojimi krásnymi výtvormi. Dňa
6.4.2016 naše dve deti Nina Fabová a
Tomáš Mego navštívili materskú školu v Lužiankach, kde nás reprezentovali v prednese básni v súťaži ,,Mám
básničku na jazýčku“. Celá naša ma-

terská škola navštívila aj zvieratká na
farme pri Hoferi z čoho mali krásny
zážitok a veľa zábavnej diskusie medzi sebou.
Z našej najstaršej vekovej skupiny, teda naši ,,veľkáči“ sa zúčastnili
7.4.2016 zápisu do prvého ročníka
ZŠ, kde predviedli svoju šikovnosť.
Úspech detí na zápise predchádzala
dôkladná a poctivá príprava z rôznych oblastí, či už z matematickej, jazykovej, literárnej, ale aj iných... Tak
ako v ZŠ, aj v našej MŠ sa bude konať
zápis detí:
ZÁPIS
Riaditeľstvo Materskej školy v Zbehoch oznamuje, že zápis do materskej školy pre školský rok 2016/2017
sa bude konať dňa 16.05.2016 v čase
od 08.00 h do 16.00 h v priestoroch
materskej školy. Potrebné je priniesť
rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.
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V poslednom mesiaci sa často ozýva
z našej materskej školy spev a hudba,
ktoré sú znakom usilovnej prípravy
detí k významnému sviatku svojich
mám. Deti sa snažia pozdvihnúť a
ukázať čo dokážu každým rokom
počas vystúpenia ku ,,Dňu matiek“ a
obdariť ich, ale aj blízkych nacvičeným programom. Tento rok sa bude
program detí pre mamičky a blízkych
konať dňa 13. 05. 2016.
V súčasnosti pripravujeme ešte aj
iné aktivity, ako:
-návštevu Základnej školy
15.04.2016
-dopravný - športový deň
19.04.2016
-návštevu bábkového divadla ,,Janko a Marienka“ 28.04.2016
-putujeme za ľudovou piesňou –
máj
-majálesový karneval
27.05.2016
-deň detí na poľovníckej chate
01.06.2016
-rozlúčka detí s materskou školou
jún
To je stručný výpočet toho najhlavnejšieho, čo sme pripravili pre naše
deti a tešíme sa na zábavu, ktorá nás
spoločne čaká. Budeme sa snažiť aj
naďalej pripravovať akcie, na ktorých deti zažijú veľa dobrodružstiev
a nových poznatkov. Na záver sa opäť
chceme poďakovať všetkým, ktorí
nám pomohli a prispeli k obohateniu
a zlepšeniu chodu našej materskej
školy.
Bc. Margita Štefanková,
učiteľka materskej školy
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Zázračná púpava
Pomôže pri poruchách trávenia ba aj
pri rakovine.
Známa bylinka, ktorá kvitne žltým
kvetom, je v súčasnosti veľmi podceňovaná. V skutočnosti má však vynikajúce liečebné účinky, o ktorých však
len málokto vie. V medicíne starých
amerických Indiánov, ako aj v čínskej
medicíne je už stáročia používaná ako
liečivo, dokonca aj proti rakovine. Najnovšie výskumy tieto liečivé účinky potvrdzujú.
Zatracovaný poklad
Ľudia, ktorí sa vyznajú v bylinkách,
by určite potvrdili to, že púpava je nesmierne liečivá a pritom tak ľahko dostupná. Jej zber vám zaberie len pár
minút. No kvôli nevedomosti je púpava
zatracovaná a považovaná za burinu.
Ľudia ju namiesto pozbierania radšej
pokosia, alebo si ju vôbec nevšímajú.
Od dávnych dôb je pritom púpava využívaná v medicíne starých Grékov, ktorí
používali jej mlieko na očné zápaly a s
jej šťavou bojovali proti únave. Široké
využitie má aj v tradičnej čínskej medicíne. Starí americkí Indiáni ju zas
oddávna používajú okrem iného aj na
liečbu rakoviny. Púpava obsahuje vitamíny A, B, C, D a minerály draslík, vápnik, železo a sodík.
Púpava má schopnosť liečiť ochorenia, ktorými trpí väčšina z bežnej
ľudskej populácie nachádzajúcej sa v
strednom veku. Pomáha pri: chorobách
pečene a žlčníka, problémoch s pankreasom, prečistení čriev, obličiek a
celého tela, zbavovaní toxínov z krvi,
trávení, čistí žalúdok, prekyslení žalúd-
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ka, únave a celkovej slabosti, zvyšovaní
chuti do jedla, problémoch s močovými
cestami, rozpúšťaní žlčníkových kameňov, zlepšovaní stavu pleti s akné,
či vyrážkami, reume a cukrovke.
Bojovníčka proti rakovine
Aj keď sa to na prvý pohľad môže
zdať ako žart, je to skutočne tak. Áno,
presne tá púpava, ktorá rastie takmer
všade, vie bojovať so zákernou rakovinou. Potvrdili to viaceré vedecké štúdie,
ktoré boli uskutočňované v posledných
rokoch po celom svete. Výhodou je, že
neničí zdravé bunky. Môže však narušiť
účinok chemoterapie, či protirakovinových liekov, preto sa pri tejto diagnóze
vždy dopredu poraďte s lekárom. Podľa
výsledkov je účinná v boji s rakovinou:
prsníka, vaječníkov, s melanómom,
chronickou monocytickou myeloidnou
leukémiou a niekoľkými ďalšími typmi
rakoviny.
Využitie je široké:
Púpava kvitne od jari, kedy je vhodné
si ju nazbierať a vysušiť. Vždy vyberajte
odľahlejšie miesta bez smogu. Pripraviť
si z nej potom môžete liečivý čaj, ktorý môžete piť denne jeden až dvakrát.
Konzumovať ju však môžete aj čerstvú
(umyté stonky – 6 ks denne) a to najmä
pri problémoch so žlčníkom a pečeňou.
Z kvetov si zas môžete pripraviť zdravý
sirup alebo púpavový med. Recept je
jednoduchý. Natrhajte si asi 400 kvetov
púpavy, poriadne ich umyte, dajte do
hrnca a zalejte približne litrom vody.
Pridajte dobre umytý citrón nakrájaný
na kolieska (niekto pridáva aj pomaranč) a dajte na sporák. Keď voda zo-

vrie, nechajte povariť asi štvrť hodinu.
Na druhý deň preceďte zmes cez plátno
a z kvetov a ovocia vytlačte čo najviac
tekutiny. Potom pridajte cukor a povarte až do želaného zahustenia (čím dlhšie varíte, tým bude zmes hustejšia).
Potom nalejte do zaváraninových pohárov a zavrite.
Púpavové listy môžete tak isto konzumovať čerstvé a pridať si ich napríklad
do šalátov, alebo ako prílohu k mäsu.
Mladé listy obsahujú veľa vitamínu C.
Na prípravu odvaru sa využíva aj sušený koreň púpavy – jedna lyžička na dva
deci vody a nechať niekoľko minút povariť. Používa sa na žlčníkové a tráviace
problémy, zápalové ochorenia pečene,
uvoľnenie spazmov v žlčových cestách
a úpravu tvorby žlče, metabolické účinky, podporu vylučovania tráviacich
štiav. Pri sušení koreňa si treba dávať
pozor, aby ste ho nepresušili (napádajú
ho červy) alebo nenechali nedosušený
(ľahko plesnivie). Ideálne je sušenie na
suchom a tienistom mieste.
M.Bakytová
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Roláda bez múky s jablkovou plnkou
Suroviny:
Cesto:
6 ks vajec,
5 pl kryštálového cukru,
3 pl kakaa,
3 pl zomletých orechov,
1/2 čl sódy bicarbóny
Plnka:
podľa veľkosti jabĺčka
( aby sme pokryli plech )
Trochu: pomletých orechov, mak, škoricu, pikantný lekvár
Postup:
Jabĺčka očistíme a postrúhame na
plátky, trošku hrubšie ako zvykneme strúhať uhorky. Cesto: Oddelíme
žĺtky od bielkov. Z bielkov šľaháme
tuhý sneh s postupným zašľahávaním
kryštálového cukru. Žĺtka pridávame
tiež postupne. Nakoniec vmiešame ka-

kao a orechy.
Na plech položíme papier na pečenie,
na ktorý poukladáme plátky jabĺk, aby
tvorili tenkú vrstvu. Na jabĺčka vylejeme rovnomerne cesto a dáme piecť
do vyhriatej rúry. Pečieme buď 6 min.
pri teplote 200 ºC, alebo 15 – 17 min
pri teplote 170 ºC. Po upečení vyberieme cesto z rúry a necháme trochu vychladnúť. Pripravíme si prázdny plech,
na ktorý položíme papier na pečenie
a celé to prevrátime na upečené cesto.
Znova prevrátime a stiahneme papier.
Na jabĺčka jemne natrieme pikantný
lekvár posypeme jemne pomletými
orechmi, jemne makom ( je jedno či
celým, alebo pomletým ) a škoricou.
Nakoniec zrolujeme do rolády. Hotovú
roládu môžeme dotvoriť čokoládovou
polevou alebo pred servírovaním posypeme práškovým cukrom. Dáme do
chladničky a krájame pred podávaním.
Ing. Ľudmila Štefanková

Ing. Ľudmila Štefanková

Osviežujúce šaláty
octu vymiešame nálev. Prelejeme ním
zeleninu a necháme v chladničke cez
noc marinovať. Pred podávaním necháme ohriať na izbovú teplotu.
Šalát z marinovanej cukety
Suroviny na 4 porcie: 3 ks cuketa, 1
KL vločky, 2 PL mäta, 2 PL petržlenová
vňať, 1 PL krupicový cukor, 4 PL biely
vínny ocot, 3 PL olivový olej, soľ
Postup receptu: Mätu aj petržlenovú
vňať umyjeme, osušíme a nasekáme
najemno. Cukety nakrájame na tenké
kolieska a vložíme do potravinárskeho
vrecka s uzáverom.

Šalát s reďkovkou a olivami
Suroviny na 4 porcie: 400 g cestoviny,
trochu soľ, olivový olej, 1 ks viazanička
reďkoviek, 350 g kokteilové paradajky,
2 ks červená cibuľa, 120 g zelené olivy,
50 g kukurica z konzervy, 4 stonky
mäta, 30 ml biely balzamikový ocot,
čerstvé mleté čierne korenie.
Pikantný mrkvový šalát
Suroviny na 4 porcie: 500 g mrkva, 4
PL olivový olej, 2 PL maslo, soľ, 3 strú-

čiky cesnak, čerstvý majorán, pomarančová šťava, 2 PL biely vínny ocot.
Mrkvy olúpeme a nakrájame na plátky. V hrnci rozpustíme maslo, 2 PL oleja
a mrkvy krátko opečieme. Pridáme lyžicu alebo dve vody, osolíme a chvíľku
podusíme. Mrkvičky by mali byť zľahka chrumkavé. Odstavíme, preložíme
do misy a necháme vychladnúť.
Cesnak nakrájame na plátky a pridáme k mrkve. Primiešame majorán. Zo
zvyšného oleja, pomarančovej šťavy a

V miske zmiešame vločky, bylinky, cukor a ocot, pridáme štipku soli.
Miešame, pokiaľ sa cukor a soľ nerozpustia a nálev vlejeme do vrecka s cuketami. Premiešame a dáme na noc do
chladničky.
Cukety podávame ochutené olejom a
ozdobené vetvičkami petržlenovej vňate.
M.Bakytová
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Voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky
Dňa 5.3. 2016 sa konali voľby do
Národnej rady SR, o ktoré bol aj
v našej obci veľký záujem.
V dvoch okrskoch, zriadených na
Obecnom úrade v Zbehoch a v knižnici na Andači, bol mimoriadny
ruch. Bolo potrebné pre každého voliča pripraviť kandidátne listiny 23
politických strán, ktoré sa uchádzali
o kreslá v parlamente. Hlavne v okrsku v Zbehoch mali plné ruky práce.
Takto zistili okrskové komisie výsledky :
Zbehy:
počet voličov zapísaných v zozname 1600, počet voličov, ktorí sa
zúčastnili na hlasovaní 983, počet
platných odovzdaných hlasov 966.
Účasť voličov 61,40 %
Najväčší počet hlasov 415 získal
SMER- sociálna demokracia. Za ním
sa umiestnili SNS 144 hlasov, Sloboda a solidarita 104 hlasov, OľanoNova 66 hlasov, SME RODINA- Boris Kollár 65 hlasov, KDH 51 hlasov,
Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko 43 hlasov, SIEŤ 34 hlasov,
MOST- HÍD 19 hlasov, Slovenská
občianska iniciatíva 8 hlasov, Strana
zelených Slovenska 7 hlasov, Komu-
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nistická strana Slovenska 3 hlasy,
SDKÚ 2 hlasy, Strana TIP 2 hlasy,
Demokrati Slovenska-Ľudo Kaník
1 hlas, KOALÍCIA SPOLOČNE ZA
SLOVENSKO 1 hlas, VZDOR – strana
práce 1 hlas.
Andač:
počet voličov zapísaných v zozname 196, počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 136, počet
platných odovzdaných hlasov 134.
Účasť voličov 69.40 %
Poradie:
SMER – sociálna demokracia
57 hlasov,
SNS 15 hlasov,
Kotleba – Ľudová strana
Slovensko 13 hlasov,
OĽANO- NOVA 13 hlasov,
Sloboda a Solidarita 10 hlasov,
SME RODINA- Boris Kollár
9 hlasov,
KDH 7 hlasov,
MOST- HÍD 3 hlasy,
Komunistická strana Slovenska
2 hlasy,
STRANA TIP, SMS,
KOALÍCIA SPOLOČNE
ZA SLOVENSKO,
Slovenská občianska koalícia

a PRIAMA DEMOKRACIA získali
po 1 hlase.
M.Bakytová

ZBEHY INFORMUJÚ

Činnosť ZO SČK v Zbehoch
„Daruj krv, zachrániš život!“
Toto známe heslo je prioritou pre našich spoluobčanov, ktorí pravidelne darujú krv, ale aj pre ZO SČK dlhodobo
pracujúcu v našej obci.
ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA V ZBEHOCH pravidelne organizuje odbery
krvi, stretnutia darcov a členov ČK, ale
aj pomoc slabším spoluobčanom.
Činnosť v kalendárnom roku 2015
bola zameraná hlavne na darcovstvo
krvi a pomoc našim slabším spoluobčanom. V minulom roku bol zabezpečený odber krvi spolu trikrát. Zúčastnilo
sa ho 96 darcov.
Do odberov sa zapojili aj prvodarcovia. Naša organizácia získala 25 nových
členov. V súčasnosti je registrovaných
160 členov. Za minulý rok darovalo krv
spolu 156 darcov.
ZO SČK v Zbehoch sa v minulom
roku rozhodla pomôcť aj rodine Vargovej pri riešení náročnej životnej situácie. V spolupráci s Okresným výborom
ČK v Nitre sa pre nich podarilo vybaviť
finančný príspevok vo výške 700 eur .
Taktiež v spolupráci s okresným výborom bola poskytnutá aj pomoc vo forme potravinového balíčka pre rodinu
z Andača, ktorá je v hmotnej núdzi.
Pravidelne organizovanou aktivitou ZO
SČK je aj návšteva termálneho kúpaliska Podhájska. Navštívili sme ho v júli.
V decemberi členky navštívili 15 našich členov vo veku od 77 do 92 rokov
a boli im odovzdané malé darčeky za

dlhodobé členstvo v organizácii. Taktiež bolo v decembri uskutočnené slávnostné posedenie s darcami krvi. Ocenili sme desať darcov. Uvedení členovia
boli ocenení aj Okresným výborom ČK,
a to za získanie jednej najvyššej Plakety
prof. MUDr. Jána Kňazovického; jednej
diamantovej, jednej zlatej, dvoch strieborných a šiestich bronzových Plakiet
prof.MUDr. J.Jánskeho. Darcom patrí
veľká vďaka!
Ďakujeme aj učiteľkám materskej
a základnej školy, ktoré sa dlhodobo
venujú mladým zdravotníkom. Učia
deti ako poskytnúť prvú pomoc a ako
pomáhať pri nešťastných udalostiach.
Deti sa taktiež učia, čo je náplňou činnosti Červeného kríža. Naša vďaka patrí aj starostovi a poslancom obecného
zastupiteľstva, ktorí každoročne poskytujú finančný príspevok na činnosť.

V kalendárnom roku 2016 nás čakajú
alebo už boli uskutočnené nasledovné aktivity:
- 29. február 2016 – hromadný odber
krvi /zapojili sme sa do Valentínskej
kvapky krvi/
- 27. jún 2016 – hromadný odber krvi
- v letných mesiacoch dvakrát zabezpečiť zájazd na termálne kúpalisko
Podhájska
- počas roka zabezpečiť brigádu
v okolí kostola
- 24. október 2016 – hromadný odber
krvi
- december – zabezpečiť posedenie
s darcami krvi.
V mene všetkých členiek výboru ZO
SČK ďakujem za podporu a pomoc!
Jana Krajčírová
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Školský rok pokračuje...
Od posledného vydania miestnych
novín Zbehy informujú sa v našej škole
realizovali nasledovné akcie a súťaže:
Súťaže zamerané na prednes poézie a prózy:
1. decembra 2015 sa uskutočnil 8.
ročník v prednese slovenskej poézie
a prózy Bajzove Zbehy. Naši žiaci súťažili s recitátormi z okolitých obcí. Stanislav Kupec a Adam Mego obsadili
vo svojich kategóriách 1. miesto.
Zapojili sme sa do súťaže v prednese
slovenských povestí Šaliansky Maťko.
V okresnom kole nás reprezentovali
víťazi školskéko kola Viktor Chmeliar,
Hana Filová a Adam Mego.
10. marca 2016 v obvodnom kole
súťaže Hviezdoslavov Kubín obsadil
Viktor Chmeliar 3. miesto. Školu reprezentovali aj Viktória Miková a Nicol
Výbohová.
Stanislav Kupec ako minuloročný
víťaz regionálneho kola postúpil doň aj
tento školský rok.
Každý rok sa zapájame aj do
prednesu v cudzích jazykoch.
1. marca 2016 sa konalo krajské
semifinále súťaže Jazykový kvet.
V prednese v anglickom jazyku
školu reprezentovali Adam Tomek,
Krištof Kováčik, Hana Filová, Filip
Galan, Adam Mego. Krištof Kováčik postúpil do krajského finále,
skončil na 4. mieste.
Do prednesu v nemeckom jazyku sa zapojili Iveta Poláková
a Kristína Lisyová. Obidve postúpili do krajského finále. Kristína skončila na 4. mieste, Iveta na
3. mieste.
22. marca 2016 sa naši žiaci Krištof
Kováčik a Adam Mego zúčastnili okresného kola súťaže STORY – prednes
poézie a prózy v anglickom jazyku.
23. marca 2015 sa konalo okresné
kolo STORY – prednes poézie a prózy
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v nemeckom jazyku. Kristína Lisyová získala 5. miesto, Iveta Poláková 6.
miesto.
Predvianočné obdobie sme si tento
školský rok pripomenuli vianočným
aranžovaním v školskom i okresnom
kole. Reprezentovali nás v ňom Paulína Lauková a Dagmara Debnárová,
ktorá skončila na 3. mieste.
Ďalšie súťaže:
Technická olympiáda prebehla v decembri 2015. Po úspešnom absolvovaní
školského kola nás na nej reprezentovali žiaci Andrej Cétenyi a Šimon Čička, ktorí vytvárali vo dvojici svietnik
z dreva a kovu. Adam Mego zhotovil
uholník z dreva a získal 2. miesto. Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti.
Vedomosti ukázali naši žiaci aj v matematicko-fyzikálnej súťaži Náboj Junior. Družstvo v zložení Juraj Mikuš,
Andrej Cetényi, Matej Szorád a Jaroslav Sollár obsadilo 3. miesto.

3. miesto získalo družstvo Emma
Podhradská, Andrej Fúska a Tomáš
Fúska v dekanátnom kole v Biblickej
olympiáde.
Ďalšie pekné umiestnenia dosiahol
Juraj Mikuš v Matematickej olympiáde, v okresnom kole obsadil vo svojej
kategórii 1. miesto.
Body získali naši žiaci v Pytagoriáde, Dejepisnej olympiáde, Olympiáde v anglickom
jazyku.
Riešili KOMPARO a svoje vedomosti si overili žiaci 5. ročníka v Testovaní T5-2015.
6. apríla 2016 prebehlo testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry Testovanie
T9-2016. V máji ešte čakajú
deviatakov prijímacie poho-

vory na stredné školy. Prajeme im veľa
šťastia a hlavne, aby sa dostali na školy,
ktoré si pre svoj budúci život vybrali.
Športové súťaže:
Dievčatá a chlapci starší absolvovali Minifutbal Jednota , Malý futbal
mladší žiaci a mladšie žiačky Dôvera ,Veľký futbal COCA COLA, Midi
COOL Volley. V nasledujúcom období
nás čaká Orientačný beh a ďalšie kolá
súťaží futbalu, ktoré pokračujú v jarných mesiacoch.
Stolnotenisový turnaj v Lužiankach
– ďalšia súťaž, v ktorej obsadili Kristína
Laciková, Martin Lacika a Jiří Kuna
3. miesto.
Máme aj šikovné tanečníčky a tanečníkov. V súťaži Tanečný kolotoč si
skupiny R-B Ladies and Boys a GAPPA
vytancovali 3. miesta, no určite za nimi
nezaostávali ani najmenšie tanečnice
zo skupiny CRAZY GIRLS.
V januári sa uskutočnil školský karneval. V telocvični školy sa stretli princezné, bosorky, kovboji, športovci,
zvieratká a veľa iných masiek. Zapojili sa do rôznych súťaží, zatancovali si a vyhrali hodnotné ceny.
Vo februári sa uskutočnil v poradí XVIII. ročník plesu rodičov
a priateľov ZŠ Zbehy. Ples každý
rok organizuje Rodičovské združenie pri ZŠ Zbehy. Za prípravu
celého podujatia ďakujeme predsedníčke výboru Gabriele Billovej
a jeho členkám Erike Molnárovej,
Jane Macákovej, Renáte Fúskovej,
Martine Gondekovej. Ďakujeme
pánovi starostovi Ivanovi Habiňákovi, majiteľom Sport Clubu Zbehy
Martinovi Fuskovi a Máriovi Petríkovi.
Naša vďaka patrí všetkým sponzorom
a tým rodičom a priateľom školy, ktorí
sa pričinili o výborný priebeh plesu.
10. februára 2016 sa uskutočnil výchovný koncert Spievajže si, spievaj.
Manželia Hlbockí so svojím najmladším synčekom Jakubkom predviedli
folklórne pásmo. Žiaci mali možnosť
vypočuť si množstvo ľudových piesní,
vidieť a počuť známe aj menej známe
hudobné nástroje. Celé pásmo bolo pre
nás krásnym umeleckým zážitkom.
V marci sa uskutočnil výchovno-výcvikový kurz pre žiakov 8. ročníka
v lyžiarskom stredisku Krahule. Náklady boli uhradené zo štátnej dotácie. Zo
štátnej dotácie budú hradené aj náklady do školy v prírode, ktorú absolvujú
žiaci 4. ročníka v máji.
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7. apríla 2016 sa uskutočnil zápis
žiakov do 1. ročníka. 27 detí dokazovalo svoju školskú zrelosť pred pani
učiteľkami základnej školy a pani uči-

teľkami materskej školy. Dokázali, že
sú šikovné a v septembri môžu nastúpiť do 1. ročníka.
Žiaci navštívili divadelné predstavenie Čin-Čin, hvezdáreň v Hlohovci, Fyzikálnu vedeckú roadshow.
Naša škola sa po prvýkrát v tomto
školskom roku zapojila do celoslovenskej kampane Červené stužky, ktoré
sú symbolom boja proti AIDS. Žiaci si
zhotovili červené stužky, pripli si ich na
viditeľné miesto, a tým vyjadrili postoj
k tejto chorobe.
Organizovali sme literárnu a výtvarnú súťaž s protidrogovou tematikou,
zapojili sme sa do literárnej súťaže Svet
patrí mladým, Európa v škole.
Máme skrášlené aj prostredie školy.
Vďaka pánovi starostovi Ivanovi Habiňákovi chodíme v celom areáli školy po
nových chodníkoch. Boli vybudované
z dotácií Úradu vlády SR získané pri
výjazdovom zasadnutí. V lete dostala

učebňa v prírode novú strechu a teraz
na jar novú podlahu. Pekné posedenie
v prírode využívajú žiaci v ŠKD a v teplých dňoch ju určite využijeme aj na
vyučovacích hodinách. Vybudovali
sme nové oplotenie v časti za bytovkou
a telocvičňou. Kúpou počítačov sme
obnovili počítačovú učebňu.
V najbližšom období nás čakajú ďalšie súťaže. O ich výsledkoch vás budeme informovať v budúcom čísle. Taktiež o ďalších akciách, ktoré nás ešte
v tomto školskom roku čakajú.
Mgr. Dana Šaturová
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Ako pracovala v roku 2015 Základná
organizácia Zväzu zdravotne
postihnutých Nitrianskeho kraja
v Zbehoch.
Členskú základňu ZO ZZO NK v Zbehoch tvorí 69 členov. Členmi sú seniori
a zdravotne postihnutí občania rôznych vekových skupín. Výbor základnej organizácie zabezpečuje: vzdelávanie zdravotne postihnutých formou
odborných prednášok, organizuje
rehabilitačné a ozdravovacie pobyty,
zabezpečuje členom vstupenky na kultúrne podujatia, zapája ich do klubovej
činnosti – ručné práce a iné záujmové
aktivity, umožňuje začlenenie sa do
spoločnosti, zabezpečuje možnú mieru
nezávislosti, stability, sociálnej integrácie, ľudskej dôstojnosti a spríjemnenie
ich bežného života.

V tomto roku naša základná organizácia absolvovala päť zasadnutí
členskej základne, kde sa snažila za-

bezpečeným kultúrnym programom,
zaujímavými zdravotnými prednáškami, či pripraveným pohostením,
o ktoré sa postarali členovia výboru,
spríjemniť bežný život. V júni zorganizovala zájazd na Oravu a Kysuce s výhliadkovou plavbou na Slanecký ostrov.
V rámci zájazdu sa výletníci zastavili
ešte na dvoch zaujímavých miestach
a to v Oravskej Lesnej, kde sa odviezli
vláčikom po úzkorozchodnej železnici
a v Starej Bystrici, kde je vybudovaný
prvý orloj na Slovensku. Za spoznanie
tejto oblasti Slovenska si zaslúži vďaku
pani Milka Filová, ktorá je rodáčkou z
Oravy.
V spolupráci ďalších základných
organizácií ZZP, ktoré zastrešuje ZZP
v Nitrianskom kraji, mali naši členovia
možnosť využiť v mesiaci marci liečebno-rehabilitačný pobyt v Turčianských
Tepliciach, od 3.7. do 12.7. letnú dovolenku v Chorvátsku, kultúrno – rehabilitačné zájazdy do termálnych kúpeľov
Gyor, v mesiaci máj kultúrno-rekreačný
zájazd do Valticko-Lednického areálu
a od 4. 10 do 9. 10. liečebno-rehabilitačný pobyt v Nimnici.
Nemožno nespomenúť ani deň zdravia v Lehote, ktorý sa konal v tamojšom
kultúrnom dome dňa 7. novembra, spo-

VYMAĽUJ
SI
S NAMI
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ločenský večer v Golianove dňa 5. decembra a benefičný koncert dňa 9. decembra v Evanjelickom kostole Svätého
Ducha v Nitre, ktorých sa zúčastnili aj
naši členovia základnej organizácie zo
Zbehov.
13. októbra tohto roku bola urobená finančná zbierka našimi členmi,
čím spolu s finančnými prostriedkami
darovanými Ing.Valentovou z poľnofarmy Zbehy a Mgr. Murínovou z miestnej
lekárne, prispeli na rehabilitačný pobyt
pána Miroslava Tótha z Veľkej Doliny,
ktorý je v súčastnosti v bdelej kóme po
vážnom krvácaní do mozgu. Za tento
šľachetný čin ďakujú aj jeho príbuzní.
Ing. Ľudmila Štefanková
predsedníčka ZO ZZP NK v Zbehoch
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Morena, Morena kde ťa vynesieme?
K našej Radošinke, tam ťa zahodíme.
Na Kvetnú nedeľu 20.marca sa tieto
verše v podaní Detského folklórneho
súboru Zbežanček ozývali našou dedinou, pretože tak ako zvyky a tradície
na jar kážu, treba sa pomaly so zimou
rozlúčiť. Zbežančatá vyniesli Morenu
ako symbol zimy k Radošinke, kde ju
zapálili a s pokrikom ,,Morena heš, do
potoka bež!“, hodili Morenu do vody
a tá odplávala do neznáma. Zima bola
vyprevadená a jar privolaná. Zdá sa, že
malí folkloristi splnili úlohu nad očakávanie, o čom svedčilo aj teplé počasie
v ostatnej dobe.
Do dediny sa Zbežančatá vracali
s jarnými piesňami a letečkom (stužkami ozdobenou rozkvitnutou halúzkou) ako symbolom jari. Deti ďakujú
všetkým, ktorí ich vítali pri svojich
bránach. Menovite rodine Kečkéšovej,
Žákovičovej, Sollárovej a rodine Peterkovej. Zbežančatá im za naplnenie košíkov sladkosťami a vajíčkami a za milé
pohostenie zaspievali jarné piesne.
Občianske združenie DSF Zbežanček začal rok 2016 výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala dňa
21.1.2016 v KD v Zbehoch. Po oficiálnej časti a diskusii nasledoval kultúrny program, v ktorom deti zatancovali
a zaspievali všetkým pozvaným a zúčastneným hosťom. Na záver bolo prichystané občerstvenie. Vyslovujeme
vďaku všetkým sponzorom, ktorí sa

podieľali na jeho zabezpečení. Ďakujeme pánovi G. Bírovi, A. Jankovičovej,
M. Gondekovej, H.Vargovej a K.Žákovičovej.
Dňa 1. februára bol Zbežanček pozvaný na výročnú členskú schôdzu
Základnej organizácie Zväzu zdravotne
postihnutých do KD v Zbehoch, kde
im program spestrili svojím vystúpením, piesňami a párovým tančekom
„Čaraná“.
Zbežančatá sa so zimou rozlúčili,

jar piesňami privolali a teraz usilovne
každý štvrtok o 17.00 hod. v ZŠ Zbehy
trénujú na letné vystúpenia, aby mohli s hrdosťou reprezentovať našu obec
tým, čo im ide najlepšie, a to sú ľudové
piesne a tance.
Občianske združenie DFS Zbežanček,
PhD. Ing.Martina Gondeková,
Anna Jankovičová

Morena – staroslovanská bohyňa,
kráľovná zimy a smrti.
Za čias Slovanov naši predkovia nepoznali lietadlá, autá, veľké lode, počítače či iné veci, ktoré napĺňajú dnešný
náš život, a tak veľa otázok nemali zodpovedaných. Predstavovali si svet podľa
toho, čo videli vôkol seba. Tak vznikala
viera v rôzne božstvá, dôsledkom čoho
sa na základe duchovného poznávania
tvorili vymyslené tvrdenia – mýty, ktoré podávali ľudové výklady o javoch či
veciach, ktoré nabádali k premýšľaniu
a poukazovali na vnútorný vzťah k božstvám. Naši slovanskí predkovia tiež
verili v bohov a na základe predstáv si
rozprávali o nich dobrodružstvá.
Jedna zo spoločenstva staroslovan-

ských bohov bola Morena, kráľovná
zimy a smrti.
„Morena, Morena, nech Tvoj mrazivý
chlad nezasiahne naše srdcia!“
Mýtus o nej pochádza z obdobia
dávnych čias, keď boli bohovia ešte
mladí a ona mala prekrásny palác v
Irii. Patrila medzi najkrajšie bohyne z
množstva uctievaných bohov. Napriek
tomu sa jej ostatní bohovia vyhýbali
a nepozývali ju medzi seba, keďže jej
srdce bolo studené ako ľad. Morena sa
tiež chcela zabávať, preto vo svojom
paláci usporadúvala vlastné slávnosti, ktoré boli prepychové. Účastníkmi
boli zväčša škriatkovia, obri, démoni a

temné božstvá. Morena bola bohyňou
zimy a smrti. Bola matkou mnohých
démonov, chorôb a nešťastí. Hovorí sa,
že mala knihu otlačkov rúk každého
smrteľníka a v jednej z jej jaskýň horela
každému smrteľníkovi lampa. Až dohorel všetok olej v niektorej lampe, poslala svojho syna, aby priviedol túto dušu
do podsvetia. Podľa toho, či bola duša
jasná, alebo temná, išla buď do kráľovstva Práv ( svet bohov, ktorý je pre ľudí
neviditeľný a nachádza sa v košatej korune ) , alebo Nav ( je podzemný svet
mŕtvych v koreňoch duba ). Morena
preberala vládu nad svetom v čase zimy
a zasadala na svoj ľadový trón vo svo15
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jom starom krištáľovom paláci. Na jar
obradne zomierala. No ani v čase, kedy
nad svetom nevládla, nebola bezmocná. Prejavovala sa rôznymi chorobami
a nešťastiami. Jej meno má rovnaký koreň ako slovo Mor, alebo Mord, čím poukazuje na to, že bola bohyňou smrti.
Ako kráľovnej zimy a ľadu bol Morene
zasvetený diamant. Zo stromov to bol
smrek, z rastlín blen a zo zvierat vrana
a krkavec. Jej symbolom bola vybielená
lebka, svieca alebo lampa. Rovnako jej
bola zasvätená sobota. Morene sa prinášali obety: chlieb, med, mlieko, olej,
kože, víno, vlna a železo, najmä v podobe zbraní. Sviatky venované bohyni

Morene sa začínali na jeseň - 1. novembra. Po 1. novembri nasledovalo temné
obdobie, počas ktorého sa prejavovali
temní bohovia, medzi ktorých patrila
aj Morena. Po tomto období nasleduje
zimný slnovrat. Počas týchto sviatkov
sa nosili masky, predovšetkým zvieracie, alebo sa muži prestrojovali za ženy
a naopak. Význam prestrojovania sa a
nosenie masiek spočíval v zastrašovaní
démonov a odvrátenie ich zlej pôsobnosti.
Príchodom jari v podobe bohyne
Vesny sa končila Morenina moc, čo sa
slávilo jej symbolickým upálením alebo obradným utopením. Tento rituál sa

robil v čase novolunia, pred sviatkom
jarnej rovnodennosti.
Je veľmi zaujímavé, že napriek tisícročnému potieraniu staroslovanských rituálov sa zvyk vynášania Moreny dodnes zachoval veľmi živo. Aj v
našej dedine si každú jar pripomínajú tieto zvyky naši seniori z Jednoty
dôchodcov a deti zo súboru Zbežanček,
ktorí prebúdzajú v nás naše korene.
Ing. Ľudmila Štefanková

Zbehy- kultúra v hovorových
prejavoch
Zbehy sú písomne spomínané už pred
860 rokmi, ich existenciu potvrdzujú
ešte skôr Fuldské anály benediktínskych mníchov v Nemecku. Je to dôvod
na to, aby sme v histórii, tradíciách pátrali, aj písali, ako Zbežania žili, bývali,
pracovali, ako sa „dorozumívali“.
Zbehy boli v minulosti viac národnostná obec, ako teraz. Od 8. storočia
v regióne bývali Slovania, v stredoveku
mali prevažne maďarský charakter. Po
vyhnaní Osmanov, prví slovenskí kolonisti prichádzajú do dovtedy prevažne
maďarských Zbehov, v priebehu osemdesiatych rokov 17. storočia. Sú to Slováci z Hornej Nitry, z okolia Trenčína,
Považskej Bystrice, Myjavy, z Oravy,
Liptova, Kysúc a ďalších stolíc. Žili tu
aj Nemci, do II. svetovej vojny Židia,
sem tam „Cigáni“, bulharskí záhradníci, Česi, či Moraváci. Aj „začátkom“
„dvacátého“ „storočá“ často bolo počuť
u nás maďarčinu, vtedy úradný i školopovinný jazyk. V „Űzbeghu“, naši predkovia, otcovia i mamy bežne používali
slová, Ašakerť (Nové Sady), Sárlokajza
(Šarlužky-Kajsa)), Jágerseg (Jelšovce),
„lavór“, „kýbel“, „apa“, “nenka“, „hátižák“a ďalšie. Časté boli a sú u nás aj výrazy tvrdého „nárečá“, napríklad: „bov
som rada“, „čo si robev?“. Zbežani pili
„mlíko“, „burčák ze samorodáku“. „Vačšina“ obyvateľov má materinský jazyk
slovenský. Medzi domorodcami „níkeré“ rodiny pre „rýchlejšú“ orientáciu volali prezývkami. Napríklad: Fúskových
(Zránikoví, Firgencoví, Matisoví, Boletoví, Kozoví, Brdároví - bol „vochter“),
Dovičovičových (Trafikantoví, Koťkoví,
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Kútikoví, Bahroví, Šurmanoví- stolár),
Škoricových (Kepeňoví, Šuloví, Sakroví), Králikových (Jótkoví, Okánkoví,
Činčíkoví, Ferčinoví), Miškolciových
(Kakajoví, Kajsanoví), Berecových ( Šošovička, Hrkút), Laukových (Lábaďoví,
Panduloví), Mikulových (Šalátoví), Mihalikových (Holčákoví), Sollárových
(Madajoví), Šunderlíkových (Smolkoví), Jančiových (Regnoví), Bojdových
(Bonbošoví), Klačmanových (Cupajoví), Janíkových (Selecký) a viaceré ďalšie. Tiež v škole sme nelenili a prezývali sa. Žiaci z Lužianoki boli „Šalužani
- srnci“, žiaci z Čajkajoviec „kuvici“.
A oni sa nedali, domácim nadávali
„Zbežani frajeri“. Na „vaceré“ „dalšé“ si
už „nepamatám“, ani na prezývku Andačanov, boli skromnejší. A ak som „níkeré“ skomolil, prepáčte , nechcel som
nikoho uraziť. Mnohé rody, priezviská, školáci, sa takto „lepší“ rozumeli,
spoznali, veď na „místnych“ úradoch
to aj teraz dobre „vedá“. Nuž nečudo, zvyky sa ťažko vykoreňujú, nielen
v našej dedine. Treba však povedať aj
to, že mnohé boli a sú prínosom aj pre
dnešné časy. Folklórne skupiny i spoločenské organizácie v dedine i ďalší,
oživujú kultúru našich predkov nielen
v hovorových prejavoch.
Tradičnú ľudovú kultúru dediny tvorili najmä roľníci. Jej pozostatky na
rodnej hrudi veľmi skromne pretrvali dodnes a sú symbolizované v erbe
obce. Domy si stavali svojpomocne, z
miestnych materiálov. „Najvác“ z hliny, surových tehál, strešnou krytinou
bola trstina, alebo „režná“ slama. Tak-

úto strechu „najdlkší“ držali na dome
„u Kečkíšov“ smerom na Čakajovce, tiež
na stodole „u Bojdov“, v „kerej“ po socializácii, „garážuvalo“ JRD traktory.
Stála v „psačej“ uličke, kde je aj môj
rodný dom. Zástavbu domov orientovali po dĺžke parciel, do dvora. Prvá bola
spravidla „prenná“ izba, potom pitvor,
alebo kuchyňa, komora a na „zadku“
mávali maštal. Za domom bolo hnojisko, „chlívy“, u lepších gazdov „pajta“,
v „kerej“ „sečkuvali“ krmivo pre „lichvu“ ručne, aj pomocou geplov. Tu tiež
„cepuvali“ snopy i „rajtaruvali“ obilie,
„keré“ zožali ženci s kosami, žnice zberali kosákmi a “vázali“ do snopov „povríslami“. Aj kukuricu tu šúpali a sušili
„vázanice“, „skladuvali“ seno, slamu,
„náradí“. Obilné mláťačky, „dreskasňu
a elevátor“, mali napríklad Ondroví, na
Oderi, na pohon parnými, alebo „dýzlovými“ motormi. V polovici minulého storočia boli vymoženosťou. Elektrinu mal v tom čase zavedenú málokto
v dedine. „Svítili“ sme „vyllankami“ na
petrolej, učili sa aj pri „svíčkach“. Aitneroví orali na Príhoni parnými oračkami, „selláci“- zámožnejší gazdovia
záprahmi- koňmo, volmi, chudobnejší
kravami. Mnohí sme „rýluvali“ vinohrady i záhrady ručne. A teraz výkonné kombajny a traktory „zeberú“ chlieb
náš každodenný priamo z poľa, ani sa
nenazdáme.
„Selláčky“ mali v dome jednoduchý
nábytok, na riad poličky, na „prállo“
truhlice, stavané pece na drevo. V príprave a v pečení kváskového chleba
i koláčov boli unikátne. Chutili nám,
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najmä u susedov. Osobitne u  tety Gizy
Horkovej, čo bývali za štrekou, „vella“
Sabadošov. Nám, deťom, často hovorili:
chleba je Boží dar, nevyhadzujte, radšej dajte „prascom“. V komore u „níkerých“ nechýbal “susák“ na múku.
Z modernejšieho nábytku bol snom
mnohých „kredenec“. Zato mali doma
kolovrátky, trlice, krosná. Z vlákna konopí priadli nite, tkali látky, z ktorých
oblečenie chladilo, najmä v letných horúčavách v žatve.
Foto: Priadky v Zbehoch v polovici
20. storočia, archív p. Rudolf Bojda
Prvá z ľava: Mária Bojdová, rod. Čápeková, prvý v hor. rade: Jozef Dovičovič st. (Trafikant)
O tradícii pestovania konopí v našom
chotári svedčia záznamy z rokov 19241925. Hovoria o rozširovaní výmery, lisovaní konopného oleja. Semená aj skrmovali, „pazderie“ (drevitá časť stonky)
dobre horelo i salo vlhkosť. Slúžilo ako
palivo i ako „podstílka“ pre „zvíratá“.
U susedov Hallových, sa na pazderí radi
„vyhrívali“ a spávali, psi s mačkami. V
detstve sme „semancom“ (semenom
z konopí) kŕmili vtáčiky v zime, chytali
stehlíky v „klonkách“ z prútov, slučkami z konských chvostov. Socializáciou
toto postupne skončilo, i vinohrady na
Lahňách, s hajlochmi a búdami.
V domoch i na „ulicách“ boli vahadlové „stunne“. Ako deti sme „tahali“
vodu tiež pomocou „rumpálov“ a hasili
„smad“ po hrách, ako boli: „nahánačky, „žmúrky“, „gramorky“, „skacky“,
„drnce“, „picko“, „oko - boko“ a ďal-

šie. Železné „pumpy“ boli skôr raritou a „selláci“ často vozili vodu z Radošinky. V jej brode „vella“ bývalého
zbúraného kamenného mosta, napájali
kravy, kone, v toku máčali konope. Aj
sme sa tam kúpavali, spolu s husami,
„keré“ scenériu letných dní dotvárali
aj na pažiti i na strniskách. A pozrite
sa, čoho sme sa dožili. „Šaragy“- kŕdle
hydiny, hospodárske zvieratá, povozy
„furmanov“ sa vytratili, a z humien
stohy sena, slamy. Teraz samé autá, internet. A zázračnú životodarnú tekutinu máme, na „rozdíl“ od našich otcov
už v bytoch. Život a „bývaní“ sa veľmi
zmenili. I „podmínky“ na kultúru, či
„športuvanie“. Pred 60 rokmi, okrem
futbalového ihriska nebolo v dedine
„žánné“. Futbal sme hrávali tiež doma,
„u Balkových“, na školských dvoroch,
na konfiškáte („čil“ Obecný úrad), kde
pred vyučovaním „nabka“, nám rozhodcu robil d. p. Ján Pospiech.
Hovorí sa, že Zbežania aj napriek
mnohým tvŕdzam, robili žarty, „sranduvali“. Pritom sa vážne tvárili, až im
„naleteli“, teda uverili. „Vácerí“ chlapi
boli sukničkári, no nedaj Bože, aby im
na to prišli. Ženy ich vedeli dať do „haptáku“. Šušká sa tiež, že „ strašne hrešili“, ale radšej to nechám tak, sem to
nepatrí. Spomeniem babky a ženičky,
ktoré často na lavičkách, na priedomí
„vyprávali“, najmä v nedeľu, a klebetili.
Toho, kto sa nedobre choval pomenovali „chumaj“, „chňup“, “baják“ a čo ja
viem ešte ako. To však neznamená, že
u nás teraz žijú samí anjeli. Isté je, že
po II. svetovej vojne bola núdza, že ako

vtedy, aj dnes, nad zlom víťazí pravda
a dobro.
„Potáral“ som o „šeličom“, ani som
si „nebov“ v šenku „hegnúť“. Spisovná
slovenčina dostávala na frak aj v školských laviciach. „Níkerí“ sme z nej boli
slabí ako „ Šurmanové páleno“. „Furt“
mi však vŕta v hlave, prečo nám „té“
nespisovné výrazy „nido“ „z kotrby“
nevytlče. Napríklad aj takéto: „šecko,
volade, namísto, šak, reku, kuknúť,
gde, krísiť, molliť, keby, kúsek, dopracuvat, zapatrošiť, ništ, nezávazne,
venku, vercajch, šporhelt“, atď. Mám
„podozrení“, že sme sa neučili dobre
jazyky, mám na mysli jeden konkrétny,
ten ľúbo zvučný, slovenský. „Jenno“ je
však isté a presviedčate sa o tom aj vy
„lokálpatrioti“, že „rada“ hovoríme tak,
ako nám naše jazyky v detstve narástli,
ako sme doma „vyprávali“.
A v tých časoch cesty domova boli
„vačšinou“ prašné, len hlavná „hracká“
a „štreka“ boli z makadamu. V lete sme
bosými nohami „čľapotali“ v horúcom
prachu ciest, pri pasení kráv i husí.
V čase dažďov sme zase ledva čižmy
„tahali“ z blata. Aj veľká cesta „magna
via“, „kerá“ už v roku 1471 „vídla“ zo
Zbehov do Nitry, bola hrboľatá. „Tedy“
bol chotár osady Kendi, v priestore
medzi Radošinkou a riekou Nitrou, pričlenený k Zbehom, „kerých“ zemepánom, bol ostrihomský arcibiskup Ján.
Nuž, ale to je iná doba, „kerú“ si „móžeme“ priblížiť milí rodáci, „níkedy“
„inakedy“.
Serafín Horka
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Počet obyvateľov k 31.12.2015

2251

Počet prihlásených na TP:
33
Počet odhlásených z TP :
42
Počet úmrtí
21
Z toho
muži
11
ženy
10
Počet narodených detí
25
Z toho chlapcov
14
Dievčat
11				
				
Opustili nás
Ivan Dovičovič
Jozef Vaškovič
Helena Vincová
Ján Piller
Otília Šóšová
Vladimír Šunderlík
Oľga Šandorová

Zbehy Holotka 14
Zbehy 332
Zbehy Holotka 9
Zbehy 205
Zbehy 466
Zbehy 420
Zbehy 235

Vítajte na svete
Ema Derková
Adela Trojáková
Kristián Filo
Filip Balko
Emma Poláčková
Christian Kollár
Diana Žáková
Matej Fülöp
Matúš Jančár

Zbehy 484		
Zbehy 110
Zbehy 429
Zbehy 495
Zbehy 830
Zbehy 822
Zbehy 660
Zbehy 693
Zbehy 532

Povedali si áno

Judita Berecová
Rudolf Králik
Helena Králiková
Ing. Augustín Ťapušík
Vincent Hurta
Ľuboš Mesároš
Ing. Miloš Čeretka
Miroslav Balko

Zbehy 771
Zbehy 168
Zbehy 181
Zbehy Andač 49
Zbehy 614
Zbehy 433
Zbehy 612
Zbehy 214

60 roční
Mária Žákovičová
Jozef Bilovský
Klára Cetenyiová
Anna Žákovičová
Jarmila Kraváriková
Bohumil Berec

Zbehy 518
Zbehy 492
Zbehy 721
Zbehy 704
Zbehy Andač 23
Zbehy 315

70 roční
Anna Horková
Zbehy
Margita Filová
Zbehy
Mária Šavlíková
Zbehy
Bernardína Solčanská
Zbehy
Augustín Dušan Brňo
Zbehy
			
80 roční
Mária Sollárová
František Hallo
Angela Kašubová
Jozef Remenár

488
726
649
430
283

Zbehy 409
Zbehy 698
Zbehy Andač 81
Zbehy 265

90 roční

Roman Bálent
Kristína Košťálová

21.11. 2015 Nitra

Martin Lauko
Lucia Erniholdová

28.11.2015 Mojmírovce

Ing. Matej Štefánik
Izabela Lörinczová

16.01.2016 Nitra

Jubilantka Helena
Kollárová, Andač - 90 rokov

Róbert Lauko
Ing.Katarína Buchová

23.01. 2016 Nitra

Dňa 15.4.2016 oslávila svoje 90.ročné jubileum naša
spoluobčianka Helena Kollárová z Andača.

Miroslav Császko
Martina Jeneyová

23.04. 2016 Zbehy

50 roční
Iveta Sollárová
Štefan Šumský
Mgr. Dagmar Bojdová
Ing. Ľuboš Soviš
Jaroslav Plecho
Jana Gregušová
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Zbehy 409
Zbehy Andač 90
Zbehy 284
Zbehy 442
Zbehy Andač 89
Zbehy Holotka 7

Mária Timoracká
Helena Kollárová

Zbehy 512
Zbehy Andač 80

Nech Vám slnko šťastia svieti, nech Vám láska
srdce hreje, nech Vám nikdy smutno nie je a nech
Vám nebesá doprajú pevné zdravie.
Gratulujeme!
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Výpis z uznesenia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 14.3.2016
OZ berie na vedomie:
Investičný zámer COOP Jednota
SD Nitra
Správa starostu obce a plnenie
uznesení
Správa hlavného kontrolóra
Auditorská správa o overení
účtovnej závierky za rok 2014
Auditorská správa o overení konsolidovanej účtovnej závierky za
rok 2014
OZ schvaľuje:
Pridelenie nájomných
bytov:
1-izbový byt p.Martine Kadlecovej 2-izbový byt p. Jane Hindickej
Predaj pozemku
s osobitným
zreteľom Jozef Hromádka a
manž. Anna, Zbehy č.718. Náklady spojené s prevodom pozemku
platí kupujúci. OZ splnomocňuje

starostu obce k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy. OZ zároveň
poveruje starostu obce k podpísaniu kúpnej zmluvy
Zámer k predaju pozemku s
osobitným zreteľom :
a)Stanislava Kupcová, Zbehy
b)Marián Macho, Nitra
c) Ing. Ján Murín, Veľké Zálužie
d) Zech Verwaltungs – Holding ,
Nemecko ( prevádzka Zbehy)
e) PZ Zbehy
OZ zamieta :
Žiadosť p.Martin Ondra a p.Jakub
Ondra, a p.Štefanka o otvorenie
územného plánu

jedenkrát ročne a to k 30.6.
OZ berie na vedomie:
Oznámenie p. Sabadošovej - list
zo dňa 14.10.2015
OZ doporučuje: starostovi jednať so Slovenským pozemkovým
fondom ohľadne pozemku parcela č. 211 registra „E“ k.ú. Zbehy
a odpovedať COOP Jednote SD
na investičný zámer s tým, že výstavbu povolíme iba v prípade, že
obec zostane vlastníkom pozemku pod prislúchajúcim parkoviskom.
A.Držíková

OZ schvaľuje :
že žiadosti o zmenu územného
plánu obce sa budú prerokovávať

Slovenský zväz technických športov
ZO Zbehy
Naša organizácia usporiadala
v roku 2015 devätnásť pretekov
v základnej časti guľových zbraní
- pištole a pušky.
Na počesť 50. výročia založenia
základnej organizácie a v rámci
prípravy pretekov sme zorganizovali na našej strelnici 13. ročník
memoriálu L.Balka, 29. ročník
VC- Agrokomplexu, 19. ročník
Zbežskej strely – SNP a 6 kôl
Open ligy Zbehy. Všetky preteky
sa podarilo zorganizovať na veľmi
dobrej úrovni. Strelnicu navštívili
pretekári zvučných mien, medzi
ktorými boli víťazi Majstrovstiev
Slovenska: Ivan Nemethy z ŠKP
Martin, Daniela Kučová z ŠKP
Martin, juniorský majster Slovenska Denis Červenka z Dukly
B.Bystrica a účastníci MS František Danaj, František Végh, Jana
Miklášová, Miloš Halmo, Pavol
Jurkáček, ale aj olympijskí pretekári z radov medajlistov telesne

postihnutých športových strelcov
ako sú Jozef Široký, Iveta Jahodková z ŠK Vištuk, Radoslav Morvay Štefan Varga ŠKP Bratislava.
Umiestnenie našich členov v takejto konkurencii bolo vynikajúce.
Výsledky Open ligy Zbehy: 1.
Ivan Bublák 2. Bohuš Popovič,
3. Milan Vrábel, 4. Jozef Jelínek,
5.Miroslav Vašíček.
Na počesť 50. výročia založenia
našej organizácie sme usporiadali
19. ročník Zbežskej strely – SNP
s výsledkami: 1. Denis Červenka
z Dukly Banská Bystrica, 2. Štefan Varga z ŠKP Bratislava – telesne postihnutý olympionik, 3.
Iveta Hahodková z ŠKP Vištuk,
4. Jozef Široký z ŠKP Vištuk –
telesne postihnutý olympionik.
Zapojili sme sa aj do novej sezóny 2015/2016 v streľbe zo vzduchovkových zbraní. Pravidelne sa
zúčastňujeme KSL, kde sa získa-

vajú body do celkového poradia
a pre postup na Majstrovstvá Slovenska.
ŠSK Rumanová
organizuje
Vianočné diabolky, na ktorej sa
pravidelne zúčastňujeme. Naše
umiestnenie v kategórii ŠPI 60 :
Ing.Anton Žikla – 3.miesto a v kategórii ŠPI 40 Miroslav Vašíček
3.miesto.
V krajskej súťaži obsadil Ing.
Anton Žikla 3.miesto a vybojoval
si postup na Majstrovstvá Slovenska.
V nasledujúcom období začína príprava na streleckú sezónu
2016. Dúfam, že dopadne aspoň
tak dobre ako rok predchádzajúci. Ďakujeme našim priaznivcom za nadšenie pre tento šport
a podporu.
Predseda Miroslav Vašíček
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Plán kultúrnych akcií na rok 2016
spoločenskými organizáciami,
pôsobiacimi na území obce
Jednota dôchodcov
07.02.2016 – Fašiangové posedenie
a pochovávanie basy
30.03.2016 – Marec – mesiac knihy
(posedenie pre deti)
30.04.2016 – Stavanie mája
05.05.2016 – Kolkový turnaj
(Preseľany)
08.05.-13.05.2016 – Týždňový zájazd
do Tatranskej Lomnice
17.05.2016 – Deň matiek a otcov
Návšteva Slovákov z Maďarska (3 dni)
letné kúpanie – Poľný Kesov a Chalmová
Súťaž v petangu

08.08.- 09.08. 2016 – Dvojdňový zájazd
pre členov do Nízkych Tatier
13.08.2016 – Celoobecné dožinky
návšteva krajanov v Maďarsku
letné kúpanie – Poľný Kesov a Chalmová
07.10.- 12.10.2016 – Pobyt v Sklených
Tepliciach
11.10.2016 – Úcta k starším
11.11.2016 – Výstava detských kníh
a kabeliek
01.12.2016 – Bajzove Zbehy
13.12.2016 – Mikuláš, Lucia a Vianoce
19.12.2016 – Posedenie pod jedličkou
DAB – podľa požiadaviek členov

Spolok záhradkárov
19.06.2016 – Deň matiek a otcov
kúpanie v letných mesiacoch
zájazd do Rakúska – výstava marhúľ
kúpanie v letných mesiacoch
14.10.2016 – 16.10.2016 - Výstava ovocia
a zeleniny, 25. Výročie
25.11.2016 – Degustácie vín
09.12.2016 – Jubilanti organizácie

Kynologický klub
17.09.2016 – Národný pohár – MKK

Poľovné združenie
Odstránenie odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch v riešenom území PZ Zbehy ( kataster obce
Zbehy ) za účelom zlepšenia aktuálneho stavu ŽP na úseku odpadového hospodárstva – PZ
Revitalizácia drevných porastov v poľovnom revíri Zbehy ( kataster obce)
Zbehy za účelom zvýšenia drevnej biomasy a druhotnej diverzity v riešenom
území – PZ
02.07.2016 – Poľovnícke odpoludnie pri
guláši v areáli chaty PZ Zbehy –PZ

Slovenský zväz technických
športov
23.04.2016 – 1. Slm MaPi – SZTŠ
24.04.2016 – 1. Slm MaPu – SZTŠ
07.05.2016 – Memoriál L. Balka, 14.ročník MaPu – SZTŠ
17.05.2016 – OPEN LIGA ZBEHY – MaPi,
MaPu – SZTŠ
28.05.2016 – 1. Slm MaPi – SZTŠ
29.05.2016 – 1. Slm MaPu – SZTŠ
04.06.2016 – OPEN LIGA ZBEHY –
MaPi, MaPu – SZTŠ
25.06.2016 – OPEN LIGA ZBEHY –
MaPi, MaPu – SZTŠ
02.07.2016 – OPEN LIGA ZBEHY – MaPi,
MaPu – SZTŠ
30.07.2016 – OPEN LIGA ZBEHY – MaPi,
MaPu – SZTŠ
13.08.2016 – OPEN LIGA ZBEHY – MaPi,
MaPu – SZTŠ
20.08.2016 – Veľká cena Agrokomplexu, 30. Ročník, MaPi – SZTŠ
01.09.2016 – Zbežská strela – SNP,
20.ročník MaPu - SZTŠ
MaPu – malá puška, MaPi – malá pištoľ
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Únia žien Slovenska v Andači
Novoročné posedenie, Zimné prechádzky prírodou, Veľkonočné tvorivé dielne, Kvetná nedeľa, Bláznivý karneval,
Deň Zeme (brigáda), Stavanie mája,
Deň matiek, Majáles, Medzinárodný
deň detí – súťaže, Turistika, Letná brigáda v obci, Rozlúčka s letom, Hodová
zábava, Výstava ovocia a zeleniny, Úcta
k starším, Tekvicová paráda, Tvorivé
dielne – príprava darčekov na Vianoce,
Mikulášske posedenie , Silvestrovská
zábava

Základná organizácia Slovenského červeného kríža Zbehy
29.02.2016 – Hromadný odber krvi – ZO
SČK
27.06.2016 – Hromadný odber krvi – ZO
SČK
24.10.2016 – Hromadný odber krvi – ZO
SČK

Posedenie s darcami krvi – ZO
SČK
-zájazd 2x na kúpalisko do Podhájskej
+ počas roku zabezpečenie brigády
v okolí kostola

Zväz zdravotne postihnutých
Nitrianskeho kraja ZO
Ozdravovací týždenný pobyt na Liptove, minimálne 2 kultúrne podujatia (divadlo, kino), 3x zdravotnícka prednáška, prednáška z oblasti histórie obce,
kurzy ručných prác- klubová činnosť
každý utorok, posedenie pri príležitosti
Dňa otcov a matiek, posedenie s jubilantmi, Mikulášske posedenie
A.Držíková
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