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Zima, ktorá po 
dlhom čase bola 
jedna z tých chlad-
nejších, je už dávno 
za nami. Prišla jar a 
s ňou aj teplé poča-
sie. Počas  zimných 
mesiacov sa pri-
pravil rad akcií, na 
ktoré sme podali 

žiadosti o finančné prostriedky, veľa akcií bolo 
rozpracovaných, alebo našli spoločné riešenia  
a postupy.

Podával sa projekt na zateplenie šatní na TJ. 
Predtým, ako sa podal projekt,  bolo potrebné 
prepracovať projektovú dokumentáciu vzhľadom 
k tomu , že sa zmenila norma pri energetickom 
posudku. V nadväznosti na to sa musela upraviť 
aj projektová dokumentácia, kde sa zvýšili hrúb-
ky izolantov. Celý projekt bol podaný na Envi-
ronmentálny fond. Druhý projekt bol podaný 
na opravu oplotenia z čelnej strany futbalového 
ihriska. Žiadosť bola odoslaná na Ministerstvo 
financií.

Prechody pre chodcov sú v štádiu prebiehajú-
ceho stavebného konania. Bude vydané stavebné 
povolenie na osvetlenie prechodov a na úpravu 
spevnených plôch. Zároveň bude z Odboru do-
pravy Okresného úradu  vydané určenie doprav-
ného značenia. 

Ďalej sa zaoberáme obnovením  stavebného 
povolenia  na verejný vodovod v Andači. Pôvod-
né povolenie prepadlo z dôvodu, že akcia sa ne-
začala realizovať. Po vydaní nového povolenia 
bude  žiadosť podaná na Environmentálny fond. 

Ďalším predmetom investičnej akcie bude 
rozšírenie verejného vodovodu smerom   
k futbalovému ihrisku. Investičný zámer  si vyži-
adalo  viacero podnetov. Jedným z najdôležitej-
ších podnetov bol  z hľadiska požiarnej ochra-
ny, keďže sa chceme uchádzať o rekonštrukciu 
športovej haly. Vzhľadom na kapacitu haly je 
potrebné mať k dispozícii požiarny hydrant na-
pojený na obecný rozvod vody, alebo vybudovať 
požiarnu nádrž. 

Ďalší podnet vznikol na výročnej schôdzi 
miestneho kynologického klubu, ktorý požiadal 

dotiahnutie pitnej vody a dobudovanie sociál-
nych zariadení.  Popri tom  by sa na pitnú vodu 
napojili aj šatne s ubytovňou a kancelárie Mik-
roregiónu Radošinka. V prvej etape je potrebné 
urobiť projektovú dokumentáciu a vybaviť sta-
vebné povolenie. 

Po dlhodobých jednaniach s Coop Jedno-
ta nakoniec prišlo k ujednoteniu myšlienky, že 
nová predajňa Coop Jednoty bude stáť na ich po-
zemku. Obec na SPF odblokuje časť plochy, kto-
rá bude slúžiť ako chodník okolo novej predajne. 
Bude potrebné vybaviť búracie a nové stavebné 
povolenie. Odstránia sa všetky objekty Coop 
Jednota, okrem súčasnej predajne a začne sa s 
výstavbou. Investorom bude SD Coop Jednota.

V letných mesiacoch po 23.júni bude opäť ot-
vorený územný plán obce Zbehy, preto aj touto 
cestou Vás vyzývam, aby ste svoje pripomienky a 
podnety do nového územného plánu obce Zbe-
hy doručili na Obecný úrad, aby boli odovzdané 
projektantovi a následne vyhodnotené a zapra-
cované do územného plánu.

Po dohovore s farským úradom v Zbehoch sa 
začalo s opravou súsošia „Svätej rodiny“. Súsošie 
je už opravené, jeho opravu zabezpečil farský 
úrad a úpravu stĺpa a okolia zabezpečuje obec. Po 
rokoch bude súsošie opäť krášliť našu obec. 

V mesiacoch január – marec sa konali výroč-
né členské schôdze, na ktorých som sa zúčastnil 
osobne, alebo prostredníctvom zástupcov obce. 
Vypočuli sme si výročné správy jednotlivých 
spoločenských organizácií za minulý rok a plány 
do tohto roku. S potešením môžem konštatovať, 
že účasť členov bola početná a jednotlivé orga-
nizácie žijú aktívnym spoločenským životom. 
Aj touto cestou by som chcel popriať týmto or-
ganizáciám veľa síl a elánu počas ich činnosti aj  
v tomto roku, aby sa im naplnili plány, ktoré si 
zobrali.

V mesiaci január bolo v obci vytvorené klzis-
ko za výdatnej pomoci dobrovoľníkov. Hlavným 
iniciátorom, bez ktorého by sa klzisko nezačalo 
robiť,  bol Milan  Líška a firma Adamstav s.r.o., 
ktorí u nás iniciovali vybudovanie klziska. Všet-
kým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri údržbe 
a prevádzkovaní, chcem týmto poďakovať. 

Po dlhom období sa bude v obci meniť cena 

vody, ktorá bola stanovená Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví. Menovaný úrad vydáva potvr-
denie o cene vody, ktorú môže obec fakturovať 
svojim odberateľom. Cena pitnej vody sa skladá z 
dvoch častí a to: z maximálnej fixnej zložky ceny, 
ktorá bola úradom stanovená na 11,00 EUR/rok 
a maximálne variabilnej zložky ceny vody  1,0728 
EUR/m3. Obecné zastupiteľstvo určilo cenu fix-
nej zložky na 9,00 EUR/rok (pôvodne 5,00 EUR/
rok) a cenu variabilnej zložky ceny na 1,07 EUR/
m3 (pôvodne 1,13 EUR/m3), z toho vyplýva, že 
cena vody za m3 sa znížila o päť centov  a fixná 
zložka sa zvýšila o 4,00 EUR/rok. Dôvodom zvý-
šenia fixnej zložky vody sú náklady na vodomer, 
ktorý musí obec vymeniť každých šesť rokov. 
Regulačný úrad potvrdenie o cene vody vydal na 
obdobie do 31.12.2021.

Na záver chcem všetkým popriať milostiplné a 
požehnané Veľkonočné sviatky.

Ing.Ivan Habiňák  
starosta obce

Nie je to klam, ani čary
sú tu krásne sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom
každučké srdce, každý dom!
Buďte verní starým zvykom
nech šibe len korbáčikom.
By jemný dotyk korbáča
Vám líce slzou nezmáčal.
Kto rozum má – pochopí
slabúčko vodou pokropí.
Pre všetkých dobrých šibačov
chystajte misu koláčov.
Ešte vínko nie však moc
tak veselú Veľkú noc!

Želá starosta, poslanci a redakčná rada

Vážení spoluobčania!
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Koledovanie na Andači
K Vianociam neodmysliteľne patrí aj 

zvestovanie narodenia Pána -„Koledova-
nie“, do ktorého sa zapojila aj naša de-
dinka. Dňa 26. 12. 2016 deti pripravené 
s vianočnými piesňami a koledami vošli  
do ulíc a domov, aby táto radostná zvesť 
obišla všetkých ľudí. Bol to dlhý deň, 
počas,  ktorého sme poriadne vymrzli, 
ale úprimná radosť na tvárach starých 
či mladých, ktorú sme mohli vidieť, nás 
zohriala pri srdci.  Naši najmenší zareci-
tovali krátke koledy a za doprovodu gita-
ry zaspievali vianočné piesne. A aj touto 
cestou by sme chceli poďakovaťvšetkým 
za Vaše hojné dary. 

Kristína Horníková

ANDAČ - Silvester 2016
Ďalší pekný rok je za nami. Na Andači 

už pravidelne vítame Nový rok na Sil-
vestrovskej zábave. Pani Denisa Kuchá-
rová, majiteľka potravín na Andači sa  

aktívne  zaujíma  o spoločenské dianie 
v našej obci. Stalo sa už pravidlom, že v 
spolupráci s Úniou žien Slovenska v An-
dači organizuje rôzne akcie ako Majáles 
a Silvestrovskú zábavu. Inak  nebolo 
tomu ani tento rok. Zábava bola výbor-
ná s perfektným ohňostrojom až do sa-
mého rána. Všetci spolu veselí a šťastní  
sme privítali Nový rok 2017.Ďakujeme 
za spoluprácu a tešíme sa na 
rok 2017.

Trojkráľový koncert na  hrade
Dňa 6.januára2017 sa usku-

točnil na hrade, v katedrále 
svätého Emeráma „Trojkráľo-
vý koncert“, na ktorom sme 
sa malá skupinka zúčastnili. 
Spevom vianočných kolied sa 
nám predstavili: folklórny sú-
bor Jánošík z Partizánskeho, 
Pavol Kovalíček a ľudová hud-
ba Kovalíčkovcov, Terchovská 
muzika z Dolniakov a Gajdoš-

skí Trogári z Veľkého Zálužia. Spev a 
muzika bola nádherná a všetci sme boli 
očarení. Domov sme odchádzali plní 
energie a nezabudnuteľných tónov, kto-
ré budú v nás ešte dlho znieť. Veríme, že 
sa stretneme i na budúci rok. „Už teraz 
sa tešíme“ 

Ing. Marta Lopašková

Dňa 11.marca 2017 sme si v našej  
knižnici pripomenuli „Marec mesiac 
knihy“. Spolu s čitateľmi sme si po-
pozerali nové knižky, ktoré obohatili 
našu knižnicu a porozprávali sa, čo ich 
zaujalo. Napriek tomu, že knihy sú v 
súčasnosti pomerne drahé, podarilo sa 
nám zakúpiť 23 titulov, ktoré určite po-
tešia malých i veľkých čitateľov. Jedna 
kniha bola získaná darom.  

Za posledné roky sme doplnili detskú 
literatúru o leporelá, nádherne ilustro-
vané knižôčky o zvieratkách, doprav-
ných prostriedkoch, kde sme kládli 
dôraz aj na obsahy textov vhodných 
pre deti. Pozývame rodičov s deťmi, 
ktoré ešte nevedia čítať, žiakov, ale aj 
dospelých, ktorí radi čítajú romány, de-
tektívky i náučnú literatúru. Sprievod-
né akcie knižnice: V priebehu roka sa 
s deťmi chystáme na návštevu múzea 
a knižnice v Rišňovciach, kde sa vybe-
rieme vlakom, besedu s misionárom a 
tvorivé dielne pre deti. Tešíme sa na no-
vých čitateľov.

poslankyňa Monika Fedorová

NA ANDAČI rok 2016 končí a rok  
2017 začína...

Marec - mesiac knihy v Andači
Knižné novinky pre dospelých:
1.  Anna, Šarišská amazonka  (Eva AvaŠranková)
2.  Znamení ohňe   (Albert Maltz)
3. Janičiarova  žena   (Jana  Pronská)
4.  Vojnový kôň   (Michael Morpurgo)
5.  40 jesení    (Nina  Wilner)
6.  Až naveky    (DanielleSteel)
7. Láska na vlnách   (Barbara  Cartland)
8. Zabudnutá    (CatherineMcKenzieová)
9.  Zdravie dieťaťa   (prelož. Martin Lukáč)

Nové knihy pre deti
1. Prekabátené mačky    (Eva Pádár)
2. Šlabikár včielky Maji  (Jozef Pavlovič)
3. Sloní chobot levia hlava,
    nech je zo mňa ježibaba!  (prelož. Tatiana Žáryová)
4. Kolieska nás odvezú   (Jozef Pavlovič)
5. Medovníková chalúpka   (Jana Semelková)
6. Ježibaba Eulália a drak Dobrák (AnnRocardová)
7. Na farme čísla – leporelo  (Tom James)
8. Putovanie prírodou stromy,
    kvety, vtáky    (Laura  Howell)
9. Bájky zblízka i zďaleka  (Dana Hlavatá)
10. Akadémia drakobijcov nový žiak (KateMcMullan)
11. Môj maličký misál   (MalgorzataNawrocka)
12. Ako sa opice naučili vrieskať (Peter Stoličný)  
13.  Anička a Adelka   (Hana Primusová) 
14.  Červená čiapočka    (Jana Semelková) 
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Čo sa udialo v našej farnosti
Striedanie ročných období 

sprevádza jednotlivé časti li-
turgického roka. V decembri 
sme slávili Vianoce -  sviatky 
narodenia Pána. Okrem účas-
ti na  slávnostných bohosluž-
bách sme mali možnosť v tom-
to čase prejaviť naplno svoju 
blízkosť voči druhým ľudom  
rôznymi prejavmi a skutkami 
telesného i duchovného mi-
losrdenstva. V našej farnosti 
to bola najmä podpora koled-
níckej akcie Dobrá novina na 
sviatok Troch kráľov. Malí i väčší kolední-
ci navštevovali vaše príbytky. Za to, že ste 
ich prijali, Vám patrí veľká vďaka. Kona-
ním skutkov milosrdenstva sa dotýkame 
Kristovho tela v našich trpiacich bratoch 
a sestrách, ktorí, tak ako my, potrebujú 
byť nasýtení, oblečení, mať strechu nad 
hlavou a čistú vodu. Počas koledovania 
bolo navštívených 30 domácností a vyko-
ledovaná suma bola 762 €. Celkový výsle-
dok zbierky k 31.3 2017 za všetky diecézy 
Slovenska je suma 981 872,60 €.

Boh nechce od teba slová ale srdce
Vianočné obdobie nám každý rok 

obohatia svojím predstavením členovia 
Združenia mariánskej mládeže. Pod ve-
dením sestry Mariany (DKL) sa naše deti 
vžijú do úlohy hercov a priblížia obecen-
stvu príchod očakávaného Mesiáša na 
tento svet. Hra v sebe zahŕňa hovorené 
slovo, spev či podmanivú hudbu a hlbo-
ké duchovné zamyslenie. Odmenou pre 
účinkujúcich je úprimný potlesk a radosť 
v srdci. Po predstavení v rámci Jasličkovej 
pobožnosti vystúpili naši seniori s pás-
mom vianočných piesní a kolied.  

Fašiangové obdobie bolo tento rok po-
merne dlhé, veď Popolcová streda pripad-
la až na prvý marec. Bolo teda dosť času 
na radosť, veselosť a plesanie. Ani tento 
rok nechýbal tradičný farský karneval pre 
malých i veľkých. 

Vo februári prišiel do našej farnosti 
nový výpomocný duchovný Mgr. Ľuboš 
Močáry. Pochádza zo spišskej diecézy. 
Veríme, že si nielen v našej farnosti, kde 
bude bývať, ale i v celom dekanáte, nájde 
svoje miesto a získa srdcia veriacich. Vy-
prosujme mu spoločne Božie požehnanie 
a ochranu Nebeskej Matky. 

Od fatimských zjavení Panny Márie 
v roku 1917 uplynie 100 rokov. V Cirkvi 
teda slávime „ďalší“ jubilejný rok. Božia 
Matka vo Fatime naliehavo žiadala obrá-

tenie, pokánie a návrat ľudí 
k Bohu. V našom farskom 
kostole sa budú v nasle-
dujúcich mesiacoch konať 
pobožnosti prvých sobôt 
spojené s modlitbou sväté-
ho ruženca a zasvätením. 
Chceme takto vyproso-
vať pokoj pre nás samých, 
pre naše rodiny, trpiacich 
a opustených, za nové povo-
lania a prehĺbenie duchov-
ného života celej Cirkvi. 

Chceš, aby tvoja modlitba priletela až k 
Bohu? Daruj jej dve krídla – almužnu a 
pôst.

Počas pôstneho obdobia si máme viac 
uvedomiť svoje slabosti a odmietanie Bo-
žej lásky, pred ktorou tak často zatvárame 
dvere svojho srdca. Konaním pokánia sa 
naopak vraciame späť aby sme potom 
mohli naplno precítiť Ježišovo utrpenie 
i víťazné vzkriesenie. Na Veľký piatok sa 
u nás koná krížová cesta  pod lesom. Po 
nej nasledujú obrady v kostole. Veľko-
nočná vigília začne v sobotu 15. apríla po 
20:00 hodine. Buďme kresťanmi nie podľa 
„nálepky“, ale opravdivo. Nemajme strach 
vstúpiť bránou viery v Ježiša a dovoľme 
mu čoraz viac vstupovať do nášho života.

 
Jestvuje niekto, kto ťa počúva. Neváhaj 

sa modliť. Ten, kto ťa počúva, je v tvojom 
vnútri.

… a na záver
 Celý svet je v pohybe. Aj tí, ktorí ne-

cestujú dopravnými prostriedkami alebo 

vôbec nechodia, putujú životom. A nie-
kedy sa cesty končia všelijako. Poznáme 
to všetci z vlastnej skúsenosti. Občas bý-
vame na konci s cestou, niekedy aj s ro-
zumom. 

Ako ďalej? 
Nikto na blízku, a my – v koncoch. 
Čo tak namiesto blúdenia po zemi oto-

čiť svoju hlavu na opačnú stranu?
 Inými slovami...
 Ak sa dostaneme cestou od NIKDE do 

NIKAM na križovatku, kde vľavo je NIČ 
a vpravo NIKDY, je ešte šanca vydať sa 
NAHOR.

(...Vždy lepšie, ako sa do hanby prepad-
núť pod zem.)   (Max Kašparů)                                 

Mária Balková
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Zo života dôchodcov!

  V decembri nás zastihla vianoč-
ná nálada, a preto sa naša činnosť niesla  
v tomto duchu.  Výbor JD navštívil  doma 
svojich členov, ktorí zo zdravotných 
dôvodov nemohli prísť na organizované 
podujatia a tak im dal na vedomie, že sa 
na  nich nezabúda. 

Spevácka skupina Zbežanka obohatila 
program  na Vianočnom benefičnom kon-
certe ZŤP konanom v Evanjelickom kos-
tole svätého Ducha v Nitre  a rok  ukon-
čila vystúpením na jasličkovej pobožnosti  
v kostole Zbehoch. 

Bodkou za minulým rokom bola výroč-
ná schôdza konaná vo februári 2017 , kde 
okrem vyhodnotenia starého roka a plánu 
do nového nechýbalo pohostenie,  spev a 
tanec. 

Na výročnú  schôdzu JD v Dolných 
Krškanoch bola pozvaná aj  naša spevác-
ka skupina a za svoje vystúpenie  zožala 
veľký úspech. Skoro na všetkých poduja-
tiach  spestrovala program, pod vedením 
Ing.Silka Štefanku, za čo mu patrí od nás 
veľká vďaka. Taktiež ďakujeme aj pani Re-
natke Sokolovej, ktorá vedie tanečnú  sku-
pinu Country  Sen. 

Náročné na prípravu  a jej  
uskutočnenie  je podujatie  
„Pochovávanie basy“, nácvik 
celého ceremoniálu, vtipných 
scénok, pohostenia a tom-
boly. Odmenou bol pre nás 
úsmev, potlesk, zapojenie sa 
do súťaže, veselá atmosféra a 
spokojnosť  na tvárach našich 
členov.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc 
ide, kto nemá kožúšok zima 
mu bude…

Fašiangy patria k zvykom spojeným  
s prelomom zimy a jari a sú najveselšími 
zvykmi počas roka. Obdobie fašiangov je 
časovo vymedzené odo dňa Troch kráľov 
po začiatok cirkevného pôstu (Veľkého 
pôstu) a to po Popolcovú stredu (nazývanú 
tiež Krivá alebo Škaredá streda). Popolco-
vou stredou sa pre kresťanov začína obdo-
bie štyridsaťdňového pôstu, ktorý trvá až 
do Veľkonočnej nedele. Je to čas pokánia 
a prípravy na najstaršie a najvýznamnej-
šie sviatky kresťanského cirkevného roka 
- Veľkú noc. Dodnes si staršia generácia 
uchováva v pamäti, že vo Veľkom pôste 
sa nekonali tanečné zábavy, ani svadobné 
hostiny či iné podujatia, ako 
znamenie vážnosti týchto 
sviatkov,  pripomínajúcich 
utrpenie a smrť Ježiša Kris-
ta.  Pomenovanie fašiangov 
podľa prameňov z obdobia 
Veľkej Moravy sa u nás v 
9. storočí používal termín 
mjasopust (koniec jedenia 
mäsa pred pôstom). V Čes-
ku sa toto slovo zachovalo 

vo forme masopust, na Slovensku ho ešte 
v stredoveku vystriedal názov nemeckého 
pôvodu fašiangy, fašangy, fašengy.

Na fašengi viskaj, v posce bruch scis-
kaj! 

Hlavným organizátorom fašiangových 
zábav na dedine bola dospelá mládež. 
Veselo bolo v domoch, kde sa mládež 
schádzala na priadky, i v pohostinstvách 
vyhrávali muzikanti po tri dni do tanca. V 
tomto období sa uskutočňovala aj väčši-
na svadieb. V minulosti totiž boli svadby 
neodmysliteľnou súčasťou fašiangového 
obdobia. Najviac sa ich konalo v januá-
ri a vo februári. V slovenskom prostredí 
to bolo podmienené roľníckou kultúrou. 
V tomto období predsa len ešte nebolo 
toľko roboty, hoci gazdovia sa už pripra-
vovali na jarné práce. Svadby boli veľmi 
obľúbené. Trvali oveľa dlhšie ako dnes  
a bola to slávnosť nielen rodiny, ale aj širšej 
komunity - celej dediny. Všetci sa na nej 
aj podieľali, nielen materiálne, ale pomá-
hali ju aj pripravovať. Hoci malo mäso zo 
zabíjačky vydržať po celý rok, mohli si ho 
počas fašiangov dožičiť viac.  Na stoloch 
nechýbali mnohé nápoje – pálenka, víno, 
pivo a obľúbená medovina. V domoch 
piekli gazdinky mäso, varili bravčovú 
huspeninu, klobásku i slaninku, vypráža-
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li šišky či fánky. Toto tradičné fašiangové 
pečivo bolo rovnako bežné v mestách i na 
dedinách. Bolo zvykom sa riadne najesť 
pred obdobím pôstu a tradovalo sa aj, že 
človek, ktorý sa poriadne nenaje, bude po-
tom hladný po zvyšok roka. Ľudia sa po-
čas fašiangov obliekali  do masiek, ktoré 
okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný 
význam a mali ochrániť pred pôsobením 
negatívnych síl, zabezpečiť úrodný rok a 
plodnosť hospodárskych zvierat.Fašiang 
sa končil pochovávaním basy. Pri tomto 
symbolickom pohrebe miestni občania 
v prestrojení za farára, organistu, kostol-
níka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo 

veľa plaču, smiechu a zábavy všetkých 
prítomných.  Žartovná ľudová múdrosť 
hovorila o tom, že keď je dlhý fašiang, 
vydávajú sa len pekné dievčatá, a keď sú, 
naopak, krátke, vtedy sa vydajú všetky, 
aj tie škaredé, pretože mládenci nemajú 
veľa času preberať a berú dievčatá z kraja. 
Fašengy še kraca, už še nenavraca, stare 
dzivky laju, že še neodaju… alebo Kratke 
fašengi – pre šumne dzivki, dluhe fašen-
gi i pre britke dzivky.  Pochovávanie basy 
zostáva stále živou a obľúbenou tradíciou, 
niekde sa vykonávajú obchôdzky po dedi-
ne, s maskami i bez nich.

Čo by sme si teda mohli z fašiango-

vých tradícií preniesť do dnešnej doby? 
Fašiangové obchôdzky mali význam aj 
v tom, že sa domu prialo dobroprianie. 
“Dajže Bože, dobrý deň, aby vás nestihla 
povodeň.” “Bodaj by vám zdravie slúžilo a 
nie sucho, ale dážď pole rosilo.” “Láska a 
zmierlivosť, nech je váš stály hosť.” 

Ak sú už fašiangové sprievody a záve-
rečné oslavy fašiangov v mnohých regi-
ónoch len spomienkou, mohli by sme si 
aspoň medzi sebou popriať dobro, dobrú 
úrodu a svornosť nielen v rodinnom kru-
hu, ale tiež v celej spoločnosti.

Mária Habayová

Výlet  na Hrebienok.
Pred koncom zimy sme sa dohodli, 

zopár dôchodcov, že sa vyberieme na 
prehliadku ľadových sôch, vystavených  
na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. 
Tieto sochy boli vytesané z ľadových 
segmentov umelcami z celého sveta. 
Umiestnili ich do pologuľatých výklen-
kov, v ktorých bolo ovzdušie ochladzo-
vané klimatizáciou, aby sa čo najdlhšie 
udržali v pôvodnom stave.  Sochy boli 

také priesvitné až vytvárali dojem ako-
by boli  zo skla.   Prekrásne výjavy zo 
života, z prírody,  sochy zvierat,  oltár s 
Pannou Máriou na nás veľmi zapôsobi-
li,  akoby sme sa nachádzali na posvät-
nom mieste. Bol to úžasný deň strávený  
v Tatrách. Aj keď počasie bolo pod mra-
kom na poludnie sa na nás usmialo zuba-
té zimné slniečko. V rámci  pobytu vo vy-
sokohorskom prostredí sme si zacvičili, 

čím sme do tela nasali čistý, nekontami-
novaný kyslík. V odpoludňajších hodi-
nách sme sa vracali domov v pohodlných 
vozňoch slovenských železníc. Keď sme 
vystupovali večer  z vlaku   boli sme  pre-
svedčení, že dnešný deň sme prežili nao-
zaj nádherne. Tešíme sa na ďalšie výlety, 
ktoré organizuje pán Dušan Vartík.                                                              

Kolektív účastníkov
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Zo života materskej školy. 

Počas školského roka sa pedagogickí 
zamestnanci materskej školy zamerali na 
rozvoj potenciálu každého dieťaťa, všíma-
li si a identifikovali potreby jednotlivých 
detí a taktiež pomáhali riešiť problémy 
adekvátnym spôsobom. Rozdiely medzi 
deťmi sa prejavovali v miere ich schopnos-
tí, v aktivite, kvalite výkonu a pozornos-
ti, v individuálnom tempe a v prejavoch 
individuálnych vlastností. V edukačných 
aktivitách boli rešpektované prirodze-
né rozdiely v intelektuálnej, emocionál-
nej, pohybovej, vôľovej a charakterovej  
oblasti.

          Edukačný proces bol zameraný 
na plynulú adaptáciu, rozvoj kľúčových 
kompetencií, podnecovanie ranej gra-
motnosti, rozvoj jednotlivých stránok 
osobnosti detí, stimuláciu komunikač-
ných kompetencií v zmysluplných hrách a 

činnostiach. Cieľom bolo dopĺňať rodinnú 
výchovu, vychádzať z potrieb detí, uplat-
ňovať všetky profilácie materskej školy,  
realizovať aktivity zamerané na  výchovu 
k zdravému životnému štýlu, stimulovať 
rozvoj tvorivosti, prehlbovať spoluprácu s 
rodičmi a ostatnými organizáciami.

V rámci projektu školského vzdeláva-
cieho programu  „Zdravá škola“, ktorého 
hlavným cieľom je zdravý životný štýl a 
dosiahnutie psychickej, fyzickej a soci-
álnej pohody jednotlivca, sa od začiatku 
školského roka  uskutočnilo niekoľko ak-
tivít:

Dňa 1. decembra 2016 to bola účasť na 
10. ročníku recitačnej súťaže, ktorá je or-
ganizovaná na počesť Jozefa Ignáca Bajzu 
- Bajzove Zbehy. Materskú školu vzorne 
reprezentovali - Sofia Žákovičová , Filip 
Müllner a Tobias Ťapušík.

Dňa 6. decembra 2016  prišiel medzi 
deti do škôlky Mikuláš s anjelom a čer-
tom. Pozdravil všetky deti a vypočul si 
krátke  pásmo básní a piesní. No a za od-
menu, že celý rok poslúchali, priniesol aj 
sladké dobroty, za ktoré sa deti  poďako-
vali.  Veríme, že sa uvidíme opäť o rok.

Dňa 13.decembra v rámci šírenia ľu-
dových tradícií navštívila materskú ško-
lu „Lucia“.Je ťažké povedať, prečo Lucia, 
ktorú začala cirkev uctievať ako svätú, sa 
nakoniec stala najväčšou čarodejnicou. 
Sviatok sv. Lucie v minulosti sprevádzali 
bohaté zvyky a tradície, ktoré dnes už za-
padajú do zabudnutia .

Deti zo staršej vekovej skupiny sa ak-
tívne viackrát zúčastnili na kultúrnych 
podujatiach organizovaných obcou, s 
krátkym kultúrnym programom ako na-
príklad ukončenie fašiangového obdobia.

Dňa 7. februára sa uskutočnil v ma-
terskej škole výchovný koncert Petra  
Hlbockého, bývalého člena  SĽUK-u na 
tému remeslá a ľudové nástroje. Deťom 
sa koncert páčil. Odvážnejšie deti sa za-
pojili a koncert spestrili sprevádzaním na 
hudobných nástrojoch. Materskú školu 
navštívili aj folkloristi Anna Jankovičová 
a Štefan Čemes z detského folklórneho 
súboru Zbežanček.

Na záver nesmieme zabudnúť poďako-
vať všetkým rodičom, starým rodičom 
a ostatným   priateľom materskej školy, 
ktorí pomohli pri organizovaní,  ako aj 
finančnej či materiálnej podpore nielen 
vyššie uvedených akcií ale aj mnohých 
ďalších akcií, ktoré materská škola  orga-
nizovala.

Denisa Čičková
Učiteľka materskej školy
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Miestny spolok ČK v Zbehoch
Dňa 25. februára 2017 sa konala vý-

ročná členská schôdza Miestneho spolku 
Červeného kríža v Zbehoch. Predsedníč-
ka spolku p. Bernardína Solčanská pri-
vítala všetkých členov a hostí. Schôdze 
sa zúčastnila aj riaditeľka ÚS ČK Nitra 
PaedDr. Beáta Miškovičová, starosta Ing. 
Ivan Habiňák, 

p. Anna Budinská z Jednoty dôchod-
cov a Ing. Ľudmila Štefanková zo Zväzu 
zdravotne postihnutých v Zbehoch. Prí-
tomní hostia a členovia si vypočuli sprá-
vu o činnosti a hospodárení miestneho 
spolku. Boli oboznámení s uskutočnený-
mi akciami. Všetkým členom a darcom 
bola vyjadrená veľká vďaka 

za spoluprácu a hlavne za darovanie 
krvi. V diskusii sa prítomným prihovo-
rila  riaditeľka ČK. Vyjadrila pochvalné 
uznanie nášmu spolku, ktorý má 165 
členov a v roku 2016 máme evidovaných 
120 darcov krvi. Taktiež  vyzdvihla aj 
spoluprácu našich členiek pri  pomoci 
sociálne slabým rodinám, prácu s deťmi 
a mládežou pri učení, poskytovania prvej 
pomoci, a v prvom rade, vyjadrila vďaku 

za pravidelné uskutočňovanie odbe-
rov krvi. Prítomným sa prihovorili aj p. 
Štefanková a p. Habiňák, ktorí vyjadrili 
podporu nášmu spolku. Schôdze sa zú-
častnilo 68 členov. 

Dňa 27. februára 2017 sa uskutočnil 
odber krvi. Krv darovalo 32 darcov. 

V roku 2017 Miestny spolok ČK plá-
nuje uskutočniť  3 odbery krvi, ná-
vštevu divadelného predstavenia, 
upratovanie v okolí kostola a zájazd  

na termálne kúpalisko.
Touto cestou ďakujeme všetkým  

darcom krvi, členom miestneho spolku  
a všetkým priaznivcom.

Jana Krajčírová
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Školský rok pokračuje...

V novom roku pokračoval život školy 
ďalšími aktivitami a súťažami: 

Dňa 16. januára 2017 sa konala Olympi-
áda v anglickom jazyku. Kristína Kováčová 
bola úspešnou riešiteľkou, reprezentovala 

nás aj Kristína Laci-
ková.

Dňa 10. marca 2017 
sa uskutočnilo kraj-
ské semifinále recita-
čnej súťaže Jazykový 
kvet. V nemeckom 
jazyku postúpila do 
krajského finále Lau-
ra Hrošovská, v ang-
lickom jazyku Adam 
Tomek. Do tejto reci-
tačnej súťaže sa zapo-
jili aj Krištof Kováčik 
a Filip Galan.

Dňa 20. januára 
2017 sme sa zapojili 
do recitačnej súťaže 
Šaliansky Maťko. V 

okresnom kole nás reprezentovali Krištof 
Kováčik a Sára Krajancová.

Dňa 13. marca 2017 sa konalo spádové 
kolo ďalšej recitačnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín. Zúčastnili sa jej Adam Laluch, Mi-

chal Barát, Suzana Traljič, Tamara Dovičo-
vičová, Juraj Mikuš.

Dňa 14. februára 2017 sa konalo okresné 
kolo Dejepisnej olympiády. Zapojili sa do 
nej Lea Bačinská a Martina Billová.

Dňa 16. februára 2017 nás v okresnom 
kole Biologickej olympiády reprezentoval 
Adam Mego.

Každý rok sa zapájame do súťaží v aran-
žovaní v Centre voľného času Domino. 
V Jarnom aranžovaní kytíc získala dňa 3. 
marca 2017 Paulína Lauková nádherné 
prvé miesto. Reprezentovala nás aj Lucia 
Garayová.

Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže 
Vesmír očami detí. Do súťaže bolo posla-
ných 10 prác, ocenená bola práca Aleny 
Krajčírovej.

Online súťaž Matematický expres - 
MatX je internetová súťaž z matematiky 
pre žiakov základných škôl a osemročných 
gymnázií. Tímy v priebehu súťaže postup-
ne riešia matematické úlohy. V tomto roku 
sa súťaž uskutočnila 15. februára 2017. 
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Prvýkrát sa jej zúčastnili aj naši žiaci. Tím 
v zložení Kristína Kováčová, Juraj Mikuš 
a Vladimír Kupec v kategórii 8 obsadili v 
silnej konkurencii (128 tímov zo Sloven-
skej a Českej republiky) 

2. miesto.
V dňoch 6. februára – 10. februára 2017 

absolvovali žiaci 8. ročníka lyžiarsky vý-
cvik. Krahule – to je miesto, kde sa naši 
žiaci naučili základy lyžovania, niektorí si 
jazdu na lyžiach zdokonaľovali. Určite však 
prežili chvíle, na ktoré budú ešte dlho spo-
mínať.

Ďalšou akciou, na ktorú sa hlavne mlad-
ší žiaci každý rok tešia, je školský karneval. 
Aj tento rok sa 16. februára 2017 predsta-
vilo veľa zaujímavých masiek. Zabavili sa 
malí aj veľkí, zasúťažili si. Najlepšie masky 
boli odmenené cenami.

Na zábavu sa však tešia aj dospelí. Tento 
rok sa 27. januára 2017 konal XIX. ročník 
reprezentačného rodičovského plesu. Ples 
otvorili malí tanečníci z Akadémie tanca 
v Nitre. Jej členkou je aj žiačka našej školy 
Kristína Jančiová. Započúvať sme sa moh-
li do spevu v podaní Tatiany Jančiovej  a 
Michaely Sýkorovej. Chceme sa poďakovať 
pani Gabriele Billovej za organizáciu ple-
su, tiež všetkým členkám výboru RZ, pani 
Jane Macákovej za výzdobu sály. Naše po-
ďakovanie patrí aj sponzorom a všetkým 
tým, ktorí akokoľvek pomohli pri organi-
zovaní plesu.

Žiaci 1. stupňa našej školy sa v školskom 
roku 2016/2017 začali vzdelávať prostred-
níctvom portálu KOZMIX. Poučnosť a ná-
paditosť vyučovania prostredníctvom ani-
movaných videí a následne riešených úloh 

môžu potvrdiť všetci žiaci.
V nasledujúcom období nás čaká Pyta-

goriáda, STORY v anglickom jazyku, STO-
RY v nemeckom jazyku, Fyzikálna olym-
piáda, Biblická olympiáda, tanečná súťaž, 
športové súťaže.

Pretože sa blížia najkrajšie sviatky jari, 
Veľká noc, prajú všetci zamestnanci a žiaci 
školy:

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč, 
šunku, chlebík, ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc, 
skrátka krásnu Veľkú noc.

Mgr. Zdenka Stieranková
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Jubilejný rok 2016 v Zbežančeku

Milí naši spoluobčania, o  tom ako Zbe-
žanček oslávil svoje piate narodeniny ste 
sa už dozvedeli z článku v obecných novi-
nách, ale rok 2016 bol naplnený  viacerý-
mi vystúpeniami  na verejnosti  a aj našimi 
vlastnými podujatiami, uskutočňovanými 
na uspokojovanie kultúrnych potrieb ši-
rokej verejnosti. Začnem vystúpeniami  
na verejnosti.

Výpis z kroniky

Dňa 1.februára 2016 sa v KD v Zbehoch 
konala výročná schôdza ZO ZZP NK. Po ofi-
ciálnej časti nasledoval kultúrny program, v 
rámci ktorého hostí a členskú základňu roz-
veselil svojim vystúpením aj Zbežanček. Za 
pozvanie ďakujeme predsedníčke ZO ZZP v 
Zbehoch Ing. Ľudmile Štefankovej.

13.augusta 2016 sa v Zbehoch konali Ce-
loobecné dožinky v spolupráci Obce Zbehy 
s Poľnofarmou Radar, Jednotou dôchodcov 

Zbehy a Sport Clubom Zbehy. V bohatom 
kultúrnom programe sa predstavil aj Zbe-
žanček. Ďakujeme za pozvanie.

Máme za sebou 43. Ročník Medziná-
rodnej poľnohospodárskej a potravinárskej 
výstavy AGROKOMPKLEX 2016. V rámci 
expozície Národnej siete rozvoja vidieka 
SR, v pavilóne M1, bol prezentačný stánok 
MAS OZ Radošinka. Dňa  20.augusta 2016 
kultúrny program spestrili súbory z tohto 
regiónu: DFS Zbežanček zo Zbehov, DFS 
Pelikánik z Nových Sadov a FS Matičiari z 
Čakajoviec. Deti zo Zbežančeka predviedli 
početnému publiku vydarenú dožinkovú 
choreografiu. Za pozvanie ďakujeme Ing. 
Renáte Lelovskej a  Mgr. Romanovi Hraš-
kovi z Mikroregionu Radošinka v Zbehoch. 
Ten istý deň sa konala aj tradičná „Módna 
prehliadka krojov“. Zbežské kroje predsta-
vili aj zástupcovia Zbežančeka: dobový žen-
ský kroj vedúca súboru Anna Jankovičová 
a detský kroj  5 ročná členka Zbežančeka  

Lucka Kunová.
V dňoch od 11. do 15. septembra 2016 sa 

konalo v ŠD UKF v Nitre
Medzinárodné sympózium DesIRE, pod 

záštitou Ústavu techniky a informačných 
technológií PF UKF v Nitre. Účastníkmi 
sympózia boli akademickí úradníci z vyso-
kých škôl, z Arménska, Gruzínska, z Ukra-
jiny, Poľska, Maďarska, Nemecka, Belgicka a 
zo Slovenska. Tieto vysoké školy sa zúčast-
ňujú na  projekte „TEMPUS“ /túžba/. 

Hlavným dňom sympózia bol 13. Septem-
ber. Spoločenské podujatie ako súčasť sym-
pózia , malo motto: „Spoznajte svojich pria- 
teľov a ich kultúru“ a bolo vytvorené pod ve-
dením Mgr.A.Čiernej z Katedry hudby UKF 
v Nitre. Za to, že sme mohli vystupovať na 
tomto významnom podujatí ďakujeme za 
pozvanie hlavnému členovi organizačného 
výboru prof. Ing. Tomášovi Kozíkovi DrSc.

4. novembra, pri príležitosti „Dňa mater-
ských škôl“  sme prijali pozvanie, osláviť so 
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škôlkarmi tento ich deň.   Spoločne sme si 
zaspievali, zatancovali a porozprávali sme 
deťom o starých zvykoch a tradíciách. Za 
pozvanie ďakujeme riaditeľke MŠ v Zbe-
hoch Mgr. Danke Danišovej a celému peda-
gogickému zboru.

Posledným vystúpením bolo účinkovanie 
v Nitrianskom vianočnom mestečku 2016.  
Bolo to 22. decembra,  na hlavnom pódiu. 
Zbežančatá  vianočným scénickým pásmom 
zaujali divákov  - návštevníkov Vianočnej 
Nitry. Za pozvanie ďakujeme Mgr. Pavlovi 
Ferčákovi, z MÚ v Nitre, odboru kultúry.

Naše vlastné aktivity a podujatia v roku 
2016, uskutočňované na uspokojovanie kul-
túrnych potrieb širokej verejnosti: 

Občianske združenie Detský folklórny 
súbor Zbežanček začalo rok 2016  výročnou 
schôdzou, ktorá sa konala 21.1.2016 v KD v 
Zbehoch.

Na Kvetnú nedeľu, ktorá tento rok pripad-
la na 20. marec , sme, ako po iné roky, sym-
bolicky zapálili Morenu a po dedine sme 
roznášali „Letečko“ Ďakujeme rodinám, 
ktoré deti privítali pri svojich príbytkoch, 
vypočuli si starodávne piesne, spievané v 
minulosti pri tejto príležitosti,  a účinkujúce 
deti aj obdarovali vajíčkami a sladkosťami. 
Ďakujeme rodinám: Kečkéšovej, Žákovičo-
vej, Sollárovej a Peterkovej.

Dňa 3.6.2016 výkonný výbor OZ DFS 
Zbežanček zorganizoval   na strelnici v Zbe-
hoch opekačku ku Dňu detí, pre deti zo sú-

boru a ich rodičov. Pevne ve-
ríme, že si naši milí súboristi 
tento deň dokonale užili, a 
že im ho budeme môcť pri-
pravovať aj po ďalšie roky.

Poďakovanie patrí pánovi 
Miroslavovi Vašíčkovi.

O oslave 5.výročia DFS 
Zbežanček sme už infor-
movali, teraz už len krátko:“ 
Sme šťastní, že sa naše milo-
vané dieťa „Zbežanček“ v pl-
nom zdraví dožilo krásnych 
piatich narodenín.“

Poslednou našou akciou v 
roku 2016, bol príchod Mi-
kuláša s anjelom a čertom 
medzi Zbežančatá,  na ná-
cvik do školy, aby odmenil 
ich usilovnosť a snahu počas 
celého roka. 

Na záver si všetci prajeme, 
aby deti nestrácali chuť a 
nadšenie zachovávať tradí-
cie svojich  predkov, lebo to 
je znakom večnej mladosti 
národa.

Anna Jankovičová
Štatutár OZ DFS 

Zbežanček       
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Milí spoluobčania, dovoľte, aby som 
Vás oboznámila s prácou ZO ZZP NK v 
Zbehoch v kalendárnom roku 2016, kedy 
sme sa snažili napĺňať ciele, ktoré sme si 
vytýčili. Naša činnosť smerovala hlavne 
do oblastí vzdelávania, ozdravovania a 
rehabilitacií. Počet členov vzrástol zo 69 
na 78.

Zhromaždenia členov ZO sa uskutoč-
nili:   1. februára – výročná čl. schôdza,

5. apríla, 7. júna a určený termín 
29.12.2016 kvôli hromadnej chorobnosti 
bol nahradený a uskutočnený 12. 1. 2017. 
Schôdze správnej rady ZO boli  5-krát.

Správna rada organizácie vypĺnila a 
spríjemnila chvíle zorganizovaním po-
sedení pri príležitosti dňa matiek a dňa 
otcov, mikulášskym a ponovorčným. 
Samozrejme neboli nepovšimnuté ani 
jubileá našich členov, ktorých bolo toh-
to roku neúrekom. Každý jubilant dostal 
ako darček – peňažnú poukážku vo výš-
ke 10 €.

Naša bývala hospodárka, dnes no-
vozvolená predsedníčka ZO Emília Fi-
lová zorganizovala v priebehu roka via-
cero ozdravovacích zájazdov do Poľného 
Kesova a 22. septembra výlet do Starých 
hôr. Niektorí členovia absolvovali ma-
sážne rehabilitácie.

Môžeme sa pochváliť výstavou ľudo-
vých umeleckých diel, ktoré boli sústre-
dené z obcí Zbehy, Lužianky, Lehota, 

Horná Kráľová, Veľká Dolina a mesta 
Nitry. Výstava sa konala 19. až 20. no-
vembra a bola spojená už s tradičnou 
„huspeninovou party“, ktorá zožala veľký 
úspech. Huspenina, ktorú  varili naše 
členky správnej rady, oslovila aj návštev-
níkov z okolitých dedín.  Vďakou nešet-
rili a vraj si nedajú újsť takéto podujatie 
ani nabudúce.

V priebehu roka sa uskutočnili pre na-
šich členov prednášky: - 5. apríla „Ako 
si udržovať zdravie“ – predniesol MUDr. 
Hunák, - 7. júna „Ako je med dôležitý a 
produkty k nášmu životu“ - predniesla 

Ing. Štefanková a – v náhradnom termí-
ne, kvôli hromadnej chorobnosti, 12. ja-
nuára 2017 „Ako si podporovať zdravie“. 
Predniesol pán Dušan Vartík.                             

Členovia našej ZO si 12. januára vypo-
čuli prednášku z histórie PaeDr. Márie 
Dankovej „Povesti o Krvavých šenkoch“.

ZO ZZP NK v Zbehoch spolupracova-
la aj s inými základnými organizáciami v 
rámci ZZP NK a využívala akcie ich, tak 
aj samotnej krajskej správy. Okrem toho 
musím spomenúť spoluprácu v oblasti 
kultúry s miestnou MŠ, s detským súbo-
rom „Zbežanček“, ZŠ v Zbehoch, ZUŠ J. 
Rosinského v Nitre a SZUŠ H. Madario-
vej v Nitre.

    Prospešná bola aj spolupráca s ve-
dením obce, ktorá poskytovala priesto-
ry v kultúrnom stredisku na zasadnutia 
členov zhromaždenia a  správnej rady, 
umožňovala vyhlasovať naše akcie do 
obecného rozhlasu a príspevky z činnos-
ti našej organizácie uverejňovala v obec-
ných novinách „Zbehy informujú“.

     
     Popri našej činnosti patrí vďaka 

sponzorom – vedeniu obce Zbehy, Mgr. 
Apolónii Murínovej – majiteľke miestnej 
lekárne a Ing. Jozefovi Filovi na ozdravo-
vacie akcie. 

Ing: Ľudmila Štefanková

Práca Základnej organizácie Zväzu 
zdravotne postihnutých Nitrianskeho 
kraja v Zbehoch v kalendárnom roku 
2016
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Kuchynské okienko

Bezlepkové bagety
Ingrediencie:
25g bezlepkových kvasníc
6 dcl vlažnej vody
1,5  polievkovej lyžice bazového sirupu – 

prípadne akéhokoľvek svetlého 
2 vaječné bielka
1 polievková lyžica oleja
150 g prirodzene bezlepkovej hladkej bi-

elej ryžovej múky
60 g prirodzene bezlepkovej hladkej po-

hánkovej múky
80 g prirodzene bezlepkovej 

hladkej kukuričnej múky
35 g maizeny
2,5 polievkovej lyžice vlákni-

ny – psyllia
2 čajové lyžičky soli
Hladká biela ryžová múka na 

podmúčenie cesta  

Postup: 
1. Vo vlažnej vode rozpustíme bezlep-

kové kvasnice spolu s bazovým sirupom, 
vaječnými bielkami a olivovým olejom ( 
miešame metličkou ). 

2. V samostatnej miske zmiešame všet-
ky ostatné ingrediencie okrem vlákniny 
(miešame mixérom ).

3. Po vymiešaní pridáme vlákninu ( 
miešame rýchlo ) pokiaľ sa cesto nezačne 
oddeľovať od okrajov misky ( cesto je po 
vymiešaní hladké, celistvé až penové ).

4. Vymiešané cesto na bagety pokryjeme 
potravinovou fóliou a necháme ho kysnúť 
na teplom mieste 40 minút.

5. Po 40 minútach s pomocou hladkej bi-
elej ryžovej múky tvarujeme bagety.

6. Cesto je trošku gumové, preto už cesto 
nemiesime len zrolujeme do tvaru bagiet 
( po vytvarovaní sú bagety dosť škaredé / 
vráskavé ale pri pečení získajú pekný tvar 
aj vzhľad ).

7. Bagety preložíme na plech vystlaný 
papierom na pečenie a pod bavlnenou tka-
ninou / kuchynskou utierkou ich necháme 
podkysnúť 20 minút.

8. Po uplynutí 20 minút bagety šikmo a 
jemne narežeme ostrým nožom.

9. Pečieme ich pri teplote 250°C po dobu 
20 – 25 minút.

10. Upečené bagety necháme pred kon-
zumáciou úplne vychladnúť.

A.Držíková

Nie je cukor ako cukor     
diabetes 2-typu

CUKRY  tiež ako SACHARIDY, majú 
zlú povesť. Škodia nášmu zdraviu, spôso-
bujú cukrovku, obezitu a kardiovaskulár-
ne ochorenia. Pravda je ale  zložitejšia.

SACHARIDY sú neoddeliteľnou súčas-
ťou stravy a majú nezastupiteľnú úlohu pri 
fungovaní látkovej výmeny. Je na nás ,aby 
sme si vyberali tie, ktoré sú pre naše zdra-
vie prospešné. Patria medzi  makroživiny 
a vyskytujú sa v najrôznejších potravinách 
a nápojoch a väčšina ich je rastlinného 
pôvodu. Zdrojom prirodzene sa vyskytuj-
úcich sacharidov je ovocie, zelenina, mlie-
ko,  orechy, semená a strukoviny.

Existujú tri hlavné typy SACHARI-
DOV:

CUKOR – je ich najjednoduchšia for-
ma. Vyskytuje sa prirodzene v niektorých 
potravinách, vrátane ovocia, zeleniny, 
mlieka a mliečnych výrobkov. Poznáme 
FRUKTÓZU (ovocný cukor),  SACHA-
RÓZU (repný, trstinový cukor) a LAKTÓ-
ZU (mliečny cukor).

ŠKROB –je to komplexný cukor, čo zna-
mená, že je zložený z množstva cukorných 
jednotiek. Nájdeme ho v obilí, v zelenine, 
v zemiakoch a   v strukovinách.

VLÁKNINA – je tiež zložený sacharid. 
Svojou výživnou hodnotou obohacuje 
ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky, fa-
zuľu alebo hrach.

SACHARIDY by mali tvoriť 45-65 % 
denne prijatej energie, to znamená z prie-
merných 2000 kcal by 900 až 1300 kcal 
malo mať podiel sacharidov. Ich význam 
je nezastupiteľný. Sú hlavným zdrojom 
energie pre organizmus. Zložené cukry sa 
počas  trávenia rozkladajú na jednoduché 
cukry, ktoré sa vstrebávajú do krvi a tam 
poznáme ako krvný cukor GLUKÓZU. Z 
krvi vstupuje glukóza pomocou INZULÍ-
NU do buniek tela a umožňuje nám pohy-
bovať sa, dýchať, cvičiť atď.  Ukladá sa i do 
pečene, svalov a ďaľších tkanív ,odkiaľ sa v 
prípade potreby využije alebo sa premení 
na tuky. Pomáhajú v boji proti civilizačným 
chorobám. Celozrnné výrobky a vláknina 
znižujú riziko kardiovaskulárnych chorôb. 
Vláknina sa podieľa na optimálnom prie-
behu trávenia, chráni nás pred obezitou a 
cukrovkou 2-typu. V ovocí, v zelenine či 
v  celozrnných výrobkoch navodzuje pocit 
sýtosti už pri menej kalóriách, čím sa strá-
ca chuť na sladké, slané a mastné jedlá.

Uprednostňovať by sme mali ovocie a 
zeleninu, čerstvé, mrazené, konzervované 
bez pridaného cukru. Obmedzovať musí-
me ovocné šťavy a sušené ovocie. Sú totiž 
koncentrovanými zdrojmi prírodného 
cukru a preto majú viac kalórií. Celozrnné 
výrobky sú lepším dodávateľom vlákniny, 
selénu, draslíku a horčíku než rafinované 

obilniny. Rafináciou sa totiž odstraňujú 
určité časti zŕn a s nimi i živiny a vláknina. 
Pri mliekarenských výrobkoch sa doporu-
čuje konzumácia nízkotučných verzií a vy-
hýbať sa výrobkom prisladených cukrom. 
Strukoviny fazuľa, hrach  a šošovica patria 
medzi najvšestrannejšie potraviny. Neob-
sahujú cholesterol, sú bohaté na kyselinu 
listovú, draslík, horčík, železo rozpustnú a 
nerozpustnú vlákninu a prospešné tuky.

Doporučuje sa obmedzovať potraviny, 
do ktorých bol pri výrobe pridaný rafino-
vaný cukor. Sú to predovšetkým  sladené 
nápoje, dezerty a rôzne sladkosti, ktoré 
prispievajú aj k priberaniu na váhe. Pri 
diabete 2-typu sa doporučuje sladidlo z 
bylinky Stévia (Stevia rebaudiana Bertoni) 
v predaji pod názvom Sladík stévia tab-
letky a Steviol-glykosidy. Ide o sladidlo z 
prírodného zdroja, vyrobené z listov rast-
liny. Pre udržanie si zdravia je doporučené 
zaujímať sa o svoje zdravie. Konzumovať 
viac zeleniny a ovocia. Do svojho denného 
programu zahrnúť častý pobyt  a pohyb v 
prírode. Najlepšou formou je celodenný 
pobyt v prírode  či už vo svojom okolí, ale-
bo pobyt s vychádzkami v Tatrách.                                                

D.Vartík
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Banánové palacinky bez alergénov
Suroviny: 
100 g hladkej pohánkovej múky
50 g bielej ryžovej múky
2 lyžičky prášku do pečiva
2 – 3 dcl mandľového mlieka/ kokosové-

ho/ bezlaktózového 
2 polievkové lyžice medu alebo javoro-

vého sirupu
2 lyžičky vanilkového cukru
2 ks zrelý banán (cca 100 g)
Soľ, olej 
Postup: Zmiešame si všetky ingrediencie 

okrem banánu. Vymiešame hladké, tekuté 
a pevné palacinkové cesto. Teda postupuje-
me ako pri klasických palacinkách. Banány 
si nakrájame na malé kocky vo veľkosti 
hrášku a primiešame ich do cesta. Podľa 
možností celú masu vymixujeme na hlad-
ko. Palacinky pečieme na malom množstve 
oleja. Hrúbku palacinky si môžeme zvoliť, 
s cestom sa veľmi dobre pracuje. 

A.Držíková

Pre diabetikov 

Hlavným cieľom je, aby výživa diabeti-
ka bola racionálna a približovala sa strave 
zdravého človeka. Treba zabezpečiť dosta-
točný energetický obsah potravy s prihli-
adnutím na telesnú hmotnosť a pracovnú 
aktivitu, zaistiť správny podiel cukrov, 
bielkovín a tukov v energetickom príjme 
a správne časovo rozdeliť príjem potravy. 
Potraviny treba vyberať podľa ich vhod-
nosti vrátane príjmu nápojov a umelých 
sladidiel.

Citrusový  dia pohár

Suroviny:
• 300 g pomarančov alebo pomarančový 

dia kompót
• 100 g mandarínok alebo mandarínko-

vý dia kompót
• 100 g grapefruitu alebo grapefruitové-

ho dia kompótu
• 50 g vlašských alebo lieskových ore-

chov.
Postup:
Citrusové ovocie očistíme, olúpeme a 

pokrájame na rezance (dia kompóty scedí-
me a ovocie pokrájame na rezance) a zrnká 
odstránime. Premiešame a vložíme do po-
hárov alebo do misiek. Každú porciu posy-
peme nadrobno posekanými orechmi.

Nivová polievka:
 Ingrediencie: 100 g Nivy, 150 ml polo-

tučného mlieka, Soľčanka, 1/2 hovädzieho 
bujónu, 1/2 celozrnnej žemle. Postup: bu-
jón rozpustíme vo vriacej vode, ochutíme 
Soľčankou a povaríme. Pridáme mlieko a 
necháme prejsť varom. 
Na záver pridáme roz-
drobenú Nivu, ktorú 
necháme rozpustiť v 
polievke. Podávame s 
opraženou celozrnnou 
žemľou pokrájnou na 
kocky.

Pstruh pečený so ze-
miakmi: 

Ingrediencie: 
1 pstruh, morská soľ, 

mleté biele korenie, ty-
mián, citrónová šťava, 
1 PL olivového oleja, 
vegeta light, 200 g zemi-

akov, 1/2 vajca, 100 ml odtučneného mlie-
ka, mletá červená paprika, pažítka. Postup: 
pstruha vypitveme, očistíme a umyjeme. 
Osolíme, okoreníme a pokvapkáme citró-
novou šťavou. Zemiaky umyjeme, uvaríme 
v šupke v mierne osolenej vode, scedíme 
a olúpeme. Pokrájame na kolieska, ktoré 
uložíme na spodok vymasteného pekáča. 
Na zemiaky položíme pstruha a zalejeme 
rozšľahaným vajíčkom v mlieku. Posype-
me mletou červenou 

paprikou a pažítkou. Dáme piecť do  
vyhriatej rúry.

Jablkové lievance: 
Ingrediencie: 100 ml nízkotučného mlie-

ka, 70 g ovsených vločiek, 80 g celozrnnej 
múky, 1 žĺtok, 150 g strúhaných jabĺk, 
mletá škorica, 2 PL Flory. Postup: ovsené 
vločky namočíme do teplého mlieka, kým 
nezmäknú. Pridáme preosiatu múku, žĺ-
tok, strúhané jablká a vytvoríme masu. 
Veľkou lyžicou na rozohriaty rastlinný tuk 
kladieme malé kopčeky, ktoré opekáme z 
oboch strán. Podávame posypané mletou 
škoricou

Bravčové karé v zemiakovom cestíčku:
Potrebujeme: 600 g bravčového karé, soľ, 

mleté čierne korenie, 3-4 strúčiky cesna-
ku, 4 väčšie zemiaky, 100 g hladkej múky, 
1 vajce, 100 g syra eidam, mlieko, olej na 
vyprážanie           Ako na to:  Bravčové 
karé pokrájame, naklepeme, osolíme, oko-
reníme, potrieme pretlačeným cesnakom a 
necháme chvíľu odležať. 

Zemiaky očistíme, postrúhame, pridá-
me múku, vajce, nastrúhaný syr, mlieko 
podľa potreby, dochutíme soľou a mletým 
čiernym korením. 

Zmes spolu dobre premiešame a obaľu-
jeme v nej mäso, ktoré vyprážame v rozpá-
lenom oleji po oboch stranách. Podávame 
so zemiakovým šalátom.

M.Bakytová
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Zdravie  a bylinky
Jar sa nesmelým krokom zakráda, aby 

ukončila už konečne to zbesilé vyčíňanie 
zimy. Dosť bolo mrazov, až ma striasa. 
Ale aj zima musí byť! Mráz je jediným po-
mocníkom, ktorý nám pomáha sa zbaviť 
rôznych parazitov a chorôb v našich kve-
tinových záhradkách, záhradách, sadoch  
a na poliach. Končí pomaly aj chrípkové 
obdobie. Ozaj vyskúšali ste prírodné anti-
biotikum? Tu je návod: 1)Nadrobno nase-
kanú cibuľu ( 1 veľkú) zaliať  medom tak, 
aby bola ponorená. Po 12 hod užívajte 1 
čl. Zapíjajte lipovým čajom. Môžete užívať 
dlhodobo, nemá žiadne vedľajšie účinky.

2)Nakrájanú cibuľu zaliať horúcou vo-
dou. Takýto čaj piť niekoľkokrát za deň.

3)Urobte si zmes čajov :medovka,  pú-
pava, žihľava, ľubovník a nastrúhajte za 
1 pl  chrenu a zázvoru. Túto zmes zalejte 
do 7dcl pohára a vytlačte sem polovicu ci-
tróna. Môžete trochu dosladiť cibuľovým 
medom a popíjať celý deň. Pocítite úľavu 
a po troch dňoch začne choroba odznie-
vať. Takýto druh antibiotík nemá vedľajšie 
účinky, ale vyprovokuje celý organizmus k 
boji proti vírusom a baktériám. Doporu-
čujem užívanie ako prevenciu pred jarný-
mi chorobami a chorobami z prievanu či 
nachladnutia.

Pri jarnej vychádzke do hory si nazbie-
rajte Pľúcnik lekársky (Pulmonaria offici-

nalis L.). Na lúkach si nazbierajte 
Prvosienku jarnú(Primula veris 
L.) a na úvratiach nájdeme Pod-
beľ lekársky (Tussilago farfara L.).  
Tieto liečivé rastliny  sú vhodné na 
liečenie kašľa, zápalu priedušiek  
a na zlepšenie dýchania. Doporu-
čujem hlavne tieto bylinky ume-
lo dosušiť. U podbeľu lekárskeho 
zvlášť, lebo bez dosušenia dozreje 
a vytrúsi sa.              

  D.Vartík
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Vážení  priatelia futbalu!
Je tu jar a okrem toho, že  sa nám trochu 

zlepší nálada po dlhotrvajúcej zime,  sa k 
nám vracia aj futbal. Už nebudeme vyse-
dávať pri televízoroch a počítačoch / hlav-
ne tí mladší /, ale v sobotu a v nedeľu nás 
bude baviť hra zo všetkých tá najkrajšia, 
tá ktorá nám prináša radosti a samozrej-
me aj starosti. Tj Slovan Zbehy a jej štyri 
mužstvá využili prestávku na tréningo-
vý proces a nabratie hlavne fyzických síl 
do jarných bojov. Tréneri si riadne plnili 
svoje povinnosti a novozvolený výbor bol 
ako inak zahltený dopĺňaním mužstiev v 
prestupovom období.

Začiatkom  roka sa uskutočnila aj výroč-
ná členská schôdza, na ktorej sme bilanco-
vali uplynulý kalendárny rok a hodnotili 
výkony našich mužstiev. Vo všeobecnosti 
bol rok 2016 úspešný a hlavne sme splnili 
ciele, ktoré sme si pred sezónou dali. Vy-
hodnotili sme najlepších hráčov v jednot-
livých kategóriách a fanúšikom predstavili 
ciele a hodnoty, ktoré chceme zastávať.

V Kategórii prípravkárov bol ako naj-
lepší vyhodnotený Tomáš Lacina,  v žia-
koch 

Timotej Németh, v mužstve dorastu 
to bol Radoslav Šatura a v kategórii „A“ 
mužstva  Lukáš Mikula.

V mene vedenia TJ a  v mene starostu 
obce sa im chcem ešte raz poďakovať za 
vzornú reprezentáciu nielen našej TJ, ale 
aj obce Zbehy.

„A“ mužstvo pod vedením trénera Mes-
zároša trénovalo prakticky celú zimnú 
prestávku. Počas nej ale prišlo  k dvom 
výrazným zmenám. Mužstvo opustili 
dvaja hrotoví hráči a to Pavol Zlatňanský a 
Matej Fuska. Prvý menovaný skúsi šťastie 
vo Veľkom Lapáši a druhý bude obliekať 
dres Alekšiniec. Asi ste si všimli,  že obaja 
putujú do mužstiev našich konkurentov 
napriek tomu, že sme sa im vždy snažili  
vytvárať čo najlepšie podmienky. To, že 
dres mení Zlatňanský nás mrzí o to viac, 
že nám s ním „odchádza“ takmer polovič-
ka strelených gólov. Pri jeho veku, je to ale 
možno pochopiteľné nakoľko v jeho prí-
pade o nejakom patriotizme nemôžeme 
hovoriť. Čo sa týka druhého menovaného 
sklamanie je o to väčšie, že mužstvo opú-
šťa rodák zo Zbehov. Nikomu ale nič ne-
vyčítame a budeme bojovať tak, aby sme si 
po sezóne mohli povedať , že ich odchody 
sme ani nepocítili. Obom prajem v mene 
výboru Tj, v mene Vás fanúšikov,  ako aj v 
mene mojom,  veľa športových úspechov. 
Aj vzhľadom k uvedenému sme mužstvo 
doplnili o nových hráčov a pevne verím,  
že oni si nás budú vážiť a budú hrdí na to, 

že obliekajú dres našej Tj.  Do kádra pri-
budli Pavol Búš, Miroslav Boboň a Lukáš 
Garaj . Spolu s našimi vernými fanúšikmi 
verím, že vytvoria kolektív,  ktorý bude bo-
jovať a všetkým bude chcieť ukázať svoju 
kvalitu. V príprave sme odohrali veľa zá-
pasov, chlapci si na seba postupne zvykajú 
a hlavne, čo nás teší vytvorili partiu, ktorá 
sa vie nie len venovať poctivo futbalu, ale 
vie sa aj zabaviť. Veď o tom to je ....áno v 
prvom rade sú výkony, potom výsledky a 
v neposlednom rade dobrý kolektív. Fut-
bal predsa musí prinášať aj radosť.  

Náš dorast ostal pokope a pod vedením 
trénera J.Babčana začal plnohodnotnú 
prípravu s prípravnými zápasmi . Muž-
stvo žiakov a mladších žiakov sa postupne 
„prebúdza“ a opäť začína myslieť na fut-
bal. Trénerom žiakov, ktorí sa im venujú,  
Jožkovi Antošovi ,  Marekovi Némethovi,  
Borisovi Lacikovi a  v neposlednom rade   
Pavlovi Dovičovičovi želám veľa trpez-
livosti a hlavne veľa radosti z našich naj-
mladších. 

Na záver sa obraciam na Vás občanov 
a fanúšikov futbalu. Nežiadam Vás, a ani 
neprosím o podporu pripomínam Vám 
iba,  že život nás všetkých nie je len o 
starostiach, ale aj o radosti a pohode. Tú 
radosť a pohodu, okrem toho aj dobrú ná-
ladu sa Vám všetkým budeme snažiť vy-
tvoriť na futbalovom štadióne TJ Slovan 
Zbehy. Poctivo sa venujeme nielen futba-
lu a hráčom, ale snažíme sa Vám vytvoriť 
aj prostredie, v ktorom sa budete cítiť čo 
najlepšie. Príďte na futbal podporiť naše 
mužstvá a zatlieskať im po každej vydare-
nej akcii. Oni si to totiž zaslúžia a hlavne 
ich to poteší. 

Želám všetkým futbalistom, trénerom, 
vedúcim mužstiev, členom výboru a hlav-
ne Vám, našim verným fanúšikom, veľa 
úprimnej radosti z hry hier a bavme sa 
spolu futbalom.        Športu zdar a futbalu 
zvlášť.

Vladimír Lauko
Predseda TJ Slovan Zbehy
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Bude z Jakuba olympionik?

Je veľa dôvodov prečo viesť dieťa k špor-
tovaniu. Lekári tvrdia, že lepšie zvláda 
okrem iného  aj zdravotné problémy. Ja-
kub Žákovič, žiak ôsmej triedy ZŠ v Zbe-
hoch, poznal dobre zdravotný problém, 
ktorý sa týkal jeho  chrbtice. Na radu 
lekára sa mal častejšie venovať plávaniu. 
Hoci sa venoval aj iným športom, ako bol 
motokros a vodné lyžovanie, plávanie na-
koniec prevládlo. Potreba rehabilitovať, 
sa zmenila na záľubu a neskôr na túžbu 
zaradiť sa medzi úspešných plavcov. 

 Rodičia ho od začiatku v jeho smero-
vaní podporovali. Keď mal desať rokov 
stal sa členom klubu Aquatics v Nitre, za 
ktorý sa zúčastňoval pretekov u nás, aj v 
zahraničí. Dostavili sa prvé úspechy, túž-
ba a chuť nepoľaviť vo svojom snažení.  To 
vyžadovalo aktívny plnohodnotný den-
ný program, ktorému podriadil všetko. 
Ranný tréning pred nástupom do školy 

a poobedňajší, ktorý končí vo večerných 
hodinách. Jeho talent znásobený húžev-
natosťou, začal prinášať svoje ovocie. 
Postupne  začal zbierať  medaily.  Za svoj 
najväčší úspech považuje účasť na plavec-
kých pretekoch v Berlíne,  na neoficiál-
nych majstrovstvách 28 krajín v jeho ka-
tegórii,  kde opäť zbieral ocenenia. Účasť 
na pretekoch v Salzburgu mu vyniesla 2x 
druhé miesto a raz tretie v disciplíne 100 
m motýlik. Cení si aj svoj prvý úspech v 
Banskej Štiavnici a tiež účasť na plavec-
kých pretekoch v Bratislave. V nominač-
ných pretekoch na Olympijské hry 2016 
bol na 9. mieste a hoci postúpili iba prví 
dvaja, je to pre neho výzva do budúcnos-
ti. Je vzorom pre svojho mladšieho brata 
Maxa, ktorý kráča v jeho šľapajach a tiež 
sa stal členom klubu Aguatics . Možno sa 
čoskoro dozvieme aj o jeho úspechoch v 
plávaní. 

Slovenský plavecký zväz má vypraco-
vané kritéria pre zaradenie do útvaru ta-
lentovanej mládeže a zásady používania 
finančných prostriedkov spojených s ich 
činnosťou. Naplniť tieto kritériá je veľmi 
náročné a kým  naplní potrebný počet 
bodov, všetky náklady na tréningy a účasť 
na pretekoch musia znášať rodičia. Preto 
im patrí veľká vďaka a obdiv v  podpore 
svojich detí v ich snažení. Jakubovi želám, 
aby zúročil tréningovú drinu, odriekanie 
a nadšenie pre tento náročný šport.      

M.Bakytová 
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Štatistika za rok 2016 

V roku 2016 sa prihlásilo 
na trvalý pobyt   58 obyvateľov
odhlásilo sa z TP  55 obyvateľov
Narodilo sa   17 detí 
z toho    6 chlapcov
    11dievčat 
V roku 2016 zomrelo  25 ľudí
Z toho    9 mužov
    16 žien

Opustili  nás

Koloman  Ukropec  Zbehy 553
Jarmila  Šušeková  Zbehy 260
Ján Vozár   Zbehy Andač 91
Michal  Bača   Zbehy  469
Marta  Mikulová   Zbehy  617
František  Solčanský  Zbehy Holotka  15

Vitajte na svete

Jasmína Kohutová  Zbehy  738
Samuel  Blaho   Zbehy  718
Vivien  Lakatošová  Zbehy  117
Adela  Hatalová   Zbehy  605

50 roční

Ľudmila  Remenárová  Zbehy 515
Taťána Madová   Zbehy Holotka  30
Dušan  Šóš   Zbehy 396
Eva  Zentková   Zbehy 61
Ing. Andrea  Sovišová  Zbehy 442
Juraj  Kováč   Zbehy 402
   
 
60  roční

Pavel  Buzma   Zbehy  304
Štefan  Senický   Zbehy 303
Jozef  Murín   Zbehy Andač 6
Lýdia  Lazárová   Zbehy 540
Marta  Čentéšová  Zbehy 224
Dagmar  Vidličková  Zbehy  344 
  

70 roční

Františka  Brňová  Zbehy  283
Vojtech  Mišuta   Zbehy  118
Albín  Lauko   Zbehy  291
Miroslava  Dovičovičová  Zbehy  Holotka 14
Jozefína  Hriadelová  Zbehy  583
Elena  Šlosárová   Zbehy Holotka 33

    
80  roční

Anna  Klbiková   Zbehy  611
Otília  Krčmárová  Zbehy  555
Agneša  Višňovská  Zbehy  305

90  roční

Anna  Škoricová   Zbehy Holotka 29
Etela  Žákovičová  Zbehy  520
Helena  Žemberová  Zbehy  472

Blahoželanie k 90. narodeninám

Milá naša  oslávenkyňa  Anna Škoricová,
k Vašim  krásnym 90. narodeninám Vám chceme za-
želať veľa zdravíčka, šťastia a Božieho požehnania.
Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa 
pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. 
Vaše krásne okrúhle jubileum je malým zastavením 
pri jej čítaní. Prajeme Vám, aby ste ju aj               v 
budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou životnou 
múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpí-
šete, zostane v srdciach Vašich najbližších a budete si 
môcť povedať, že Váš život stál za to, pretože ste ho 
žili pre ostatných.
Do Vašich spomienok sa už veľa zmestí. Prajeme telu 
zdravie, ruke pevný stisk a  pokoj do srdca .
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dňa 12.12.2016

OZ berie na vedomie: 
Správu starostu obce a plnenie uznesení 

OZ 
Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Zbehy 
za šk. rok 2015/2016  

Správu nezávislého audítora   
Stanovisko finančnej komisie k návrhu 

rozpočtu na rok 2017 a viacročného roz-
počtu na roky 2018 – 2019   

Stanovisko hlavného kontrolóra k návr-
hu rozpočtu na rok 2017 a k viacročnému 
rozpočtu na roky 2018 – 2019  

OZ schvaľuje: 
Rozpočet  na rok 2017  bez výhrad. 
Viacročný rozpočet na roky 2018-2019 

bez výhrad.   
Plán zasadnutí na rok 2017   
Plán kontrolnej činnosti na rok 2017
Finančnú podporu k Vianociam 2016 

Komunita Kráľovnej pokoja v sume 50,- €.
Predvolanie na súdny spor o určenie 

vlastníctva a zároveň OZ poveruje staros-
tu obce zastupovať obec na pojednávaní 
dňa 07. marca 2017.  

Zmenu sadzobníka cien ( služieb ) Obce 
Zbehy                                                                     

OZ doporučuje starostovi obce: 
Začať proces vysporiadania pozemkov 

podľa Analýzy parciel pre výstavbu splaš-
kovej kanalizácie v Obci Zbehy

Dať odstrániť oplotenie bývalej  MŠ v 
Andači

Zakúpiť radlicu na odhŕňanie snehu do 
výšky 1.200,- € s DPH

                     
 Zapisovateľ : E. Ukropcová     

dňa 13.marca  2017

OZ berie na vedomie: 
Správa starostu obce a plnenie uznesení

OZ schvaľuje: 
Podanie žiadosti o odblokovanie časti 

pozemku pre parkovisko pre COOP Jed-
nota Slovensko, SD

Zriadenie kynologického priestranstva 
na Andači. Súčasne poveruje starostu ku 
spísaniu dohody o podmienkach používa-
nia.

Podanie žiadosti o stavebné povolenie  
a príprava projektovej dokumentácie na 
dobudovanie verejného vodovodu na fut-
balové ihrisko.

Zriadenie elokovaného pracoviska Cen-
tra voľného času pri MŠ Zbehy s výškou 
nájomného: 5,- Eur / mesačne

Cenu vody od 1.1.2017 podľa odpo-
ručenia ÚRSO Bratislava –  1,07 Eur / 
m3 a cenu fixnej zložky za vodomer:  
9 Eur / rok

Zapisovateľ : A.Držíková

Výpis z uznesení zo zasadnutia OZ 
Zbehy dňa 12.12.2016

VYMALUJ
SI S NAMI

‚
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Oznamy 

Veselo na veľkú noc!

Obec Zbehy Vám oznamuje, že od 15.03.2017 (streda) 
bude otvorený zberný dvor na zelený odpad (pod miest-
nou strelnicou) nasledovne:

PONDELOK  od 15.30 do 18.30 hod.

STREDA  od 15.30 do 18.30 hod.

SOBOTA  od 14.00 do 17.00 hod. 

Koledníci trochu znechutene pozerajú na misu, ktorú im teta priniesla. “A vajcia nemáte?”
“No vyzerám snáď ako chlap?!”

“Ja jednoducho milujem Veľkú noc,” blažene predniesol spokojný podnikateľ. “Za pár dní predám všetok tovar po záruke za celý 
predchádzajúci rok!”

Koledníci dopovedia koledu a teta prinesie z domu misu vajíčok. - “Chcete nejaké vajcia, chlapci?” - “Určite, teta,” naťahujú ruky 
koledníci. - “Výborne, takže to bude 20 centov za jedno.”

Na Veľkú noc: “Teta, tie vajíčka sa ti asi nejako zrazili, nie?” - “Kdeže vajíčka, tie zdraželi,” vysvetľuje teta, “to sú zafarbené  
orechy“ …

Prečo sa blondínky tešia na Veľkú noc? - Lebo nešibe len im.

Otec volá synovi: - Počúvaj ma synu, s mamou nejako nežijeme 
dobre, tak sme sa rozhodli, že sa po štyridsiatich rokoch manželstva 
rozvedieme. Už to zrejme nemá žiadny zmysel. Prosím ťa, vysvetli 
to aj svojej sestre. Ja to nedokážem!

Syn okamžite volá sestre a nasleduje bojová porada. O hodinu 
volá späť otcovi.

- Otec, prosím ťa, zatiaľ nič nepodnikajte. Prídeme aj so sestrou 
na Veľkú noc! Porozprávame sa. Otec zloží telefón a hovorí man-
želke:

- Tak deti predsa len prídu na Veľkú noc. Ale čo si vymyslíme na 
Vianoce?

Na jeseň minulého roka som navští-
vila  vlakom Švajčiarsko. Videla som 
nádhernú krajinu, pokosené lúky, 
stráne s pasúcimi sa kravičkami „Mil-
kami“, obrobený každý kus zeme, 
čistotu, poriadok. Neopísateľná nád-
hera, vyrážajúca dych.

Preto by som si priala, keby sa dalo 
preniesť aspoň časť tejto nádhery a 

čistoty do našej obce. 
Niekedy stačí tak málo, keby našu 

malú dedinku neničili vandali a sepa-
rovali odpad tak, ako sa patrí, a nevy-
vážali plasty do prírody. Určite by sa 
nám potom žilo lepšie. Namiesto od-
padu by sme vysadili stromy, kríky, 
kvety, a dosadili lavičky na oddycho-
vanie. Obyvatelia obce by prinášali 

veľa dobrých nápadov a podnetov.
Čiže zo smetiska by bola oddycho-

vá zóna. Všetko je iba v myslení ľudí 
a vo výchove, kde človek nemyslí iba 
na seba, ale myslí aj na iné generácie, 
ktoré prídu po nás.

poslankyňa Monika Fedorová

Vybudujme si malé „Švajčiarsko“


