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Ubehlo 15 rokov práce na  našich  obec-
ných novinách „ Zbehy informujú „ a v 
tomto roku pokračuje jeho šestnásty ročník 
prvým vydaním. Snažíme sa informovať  o 
práci v obci, úspechoch aj neúspechoch, o 
športe, kultúre, o spoločenských organi-
záciách, o školách základnej a materskej, 
spoločenské okienko a pod....Vzhľadom k 
tomu, že v máji začal platiť nový zákon o 
ochrane osobných údajov, niektoré články, 
rubriky budú musieť byť písané inak, ako 
ste boli zvyknutí doposiaľ, ...jednoducho 
povedané, že sa budú písať anonymnejšie 
voči dotknutým osobám, aby boli menej 
identifikovateľnejšie. V tomto roku sme 
začali realizovať investičné akcie, ktoré sa 
doposiaľ pripravovali  vo forme projekto-
vej a vybavovaní povolení.

Zrealizovali sme rozšírenie vodovodu 
k areálu MKK Zbehy a futbalového are-
álu, opravili sme miestnu komunikáciu 
za poštou a obchodnými domami. Zača-
li sme realizovať  priechody cez cesty, pri 
ktorých bolo najťažšie zosúladiť cestárske 
a dopravné normy, elektrikárske a pries-
torové určenie a  po niekoľkých úpravách 
projektovej dokumentácie sa to nakoniec 
podarilo. Podotýkam, že v prvom zámere 
bolo navrhnutých až sedem priechodov 
a nakoniec nám odsúhlasili štyri, ktoré 
budú spĺňať posledné prísnejšie normy v 
závislosti od kategórie cesty.

Urobili sme terénne úpravy zberného 
miesta na zelený odpad. Vybudovali sme 
oporný múr o dĺžke 30 metrov. Tieto prá-
ce zvýšili aj jeho  kapacitu.

Na neustále požiadavky občanov na 
vybudovanie chodníka vedľa cesty v obci 
smerom na Andač, môžeme konštatovať, 
že máme pripravenú projektovú doku-
mentáciu so stavebným povolením. Do-
posiaľ nevyšla žiadna výzva z operačných 
programov , aby sme sa uchádzali o fi-
nančné prostriedky na vybudovanie chod-
níka. Objem investície je cca cez 100- tisíc 
Eur. Na zvýšenie bezpečnosti osvetlíme 
cestu lepšími LED svietidlami na každom 

stĺpe od základnej školy po koniec obce. 
Určite to občania ocenia hlavne v zimných 
mesiacoch. 

Na požiadavku materskej školy boli pri 
zrkadlovej križovatke smerom na Čaka-
jovce  a do centra obce osadené zvodidlá 
na ochranu prechádzajúcich sa detí počas 
vychádzok v materskej škôlke, ale aj chod-
cov prechádzajúcich okolo križovatky.

Na základe zvýšenej dopravy počas vý-
stavby, ale aj po nej, sme začali rokovať 
MH-Investorom, ktorý zastrešuje výstav-
bu automobilky na osvetlení zostávajúcich 
hlavných ciest v obci Led svietidlami. Za-
tiaľ máme od nich ústny prísľub .

V mesiaci máj by sme mali začať s vý-
stavbou kaplnky Sv. Urbana na pôvodnom 
mieste, ako bola tá pôvodná, ako ste sa do-
čítali v poslednom vydaní obecných novín 
, kde bol zverejnený aj jej návrh. Pripomí-
nam, že bude v modernom štýle s odka-
zom na minulosť. Aj medzi vami vážení 
občania a čitatelia to malo dobrý ohlas 
aj keď musím priznať , že sa našli aj ne-
gatívne názory, ale tých bolo veľmi málo, 
možno z desiatich  jeden. Ďalšou akciou 
je v letných mesiacoch oprava skladových 
priestorov kuchyne ZŠ a sociálnych zaria-
dení.

Projekty, v ktorých sme sa uchádzali o 
finančnú podporu formou dotácií sú po-
merne úspešné. Časť z nich máme schvá-
lené a ostatné sú ešte v schvaľovacom pro-
cese.

Projekty, ktoré máme odsúhlasené, sú 
vo väčších finančných objemoch, ale aj 
nižších. Zatiaľ sa nám podarili tieto :

• Západoslovenský futbalový zväz 10 
000,- Eur, na automatickú závlahu 

• Agentúra životného prostredia 5000,- 
Eur, druhá etapa pri multifunkčnom ihris-
ku Výstavba altánku a výsadba zelene

• Environmentálny fond 170 000,- Eur „ 
Celoobecný vodovod „ dokončenie

• Nitriansky samosprávny kraj 1000,- 
Eur podpora na športové popoludnie

• Nitriansky samosprávny kraj 1050,- 

Eur podpora na kultúru celo obecné do-
žinky

• Ministerstvo životného prostredia v 
rámci eurofondov nám schválilo projekt 
vo výške 120 000 € na dodanie komposté-
rov do domácností.

Tieto projekty máme odsúhlasené a sú 
v štádiu pripravovania zmlúv o poskytnutí 
finančných prostriedkov v prospech obce.

Zostávajú nám projekty , ktoré sú v 
rámci hodnotenia a postúpili z formálnej 
časti do odbornej. Ide o projekt „Budova-
nie prvkov zelenej infraštruktúry v obci 
„projekt  bol podaný v minulom roku k 
30.6.2017 a stále trvá schvaľovací proces. 
V rámci predloženia  dokladov bola pod- 
mienka mať usporiadaný vlastnícky vzťah 
na pozemok č. p. 211/1 .  Jedná sa o spev-
nenú plochu v strede obce, takzvané ná-
mestie. Po intenzívnych a dlhodobých 
rokovaniach so Slovenským pozemkovým 
fondom (SPF) a za pomoci Generálnej 
riaditeľky SPF Adriany Šklíbovej,  obec 
nadobudla daný pozemok do svojho vý-
lučného vlastníctva delimitačným proto-
kolom, takže okrem nákladov na prevod a 
nákladov na cestovanie obec iné výdavky 
nemala.

Vážení spoluobčania!
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Posledným projektom, ktorý je podaný 
na úrade vlády, je na rozšírenie detského 
ihriska. Tento projekt sa podával vo febru-
ári a doposiaľ nemáme o ňom žiadnu 
spätnú väzbu.

Dňa 26. apríla bola po dlhých jedna-
niach o umiestnení stavby otvorená nová 
moderná predajňa COOP Jednota SD, 

všetci sme na ňu dlho čakali. Verím, že 
bude slúžiť v prospech všetkých nás a za-
bezpečí kvalitné zásobovanie potravín  a 
široký sortiment tovaru v obci.

Vážení spoluobčania! Tieto akcie, ktoré 
som opísal, sa buď zrealizovali, realizujú 
sa a budú sa realizovať. Popri nich sa ešte 
budú realizovať kultúrne a spoločenské 

akcie ako Deň detí, Celoobecné dožinky, 
Posedenie pri guláši, Súťaž vo varení gulá-
šu, futbalové zápasy a podobne. Na všetky 
tieto akcie ste  srdečne pozvaní. Veď naj-
krajším zadosťučinením usporiadateľov je 
bohatá účasť vás všetkých.

Ing. Ivan Habiňák, starosta obce

- za hrsť spomienok na jarné mesiace 
roka 2018...

Ako by to bolo, keby sme sa neveno-
vali našej najmladšej, vyrastajúcej gene-
rácii, veď oni si to zaslúžia a majú na to 
právo, aby sme ich zoznámili s prejavmi 
ľudovej tvorivosti. S piesňami, zvykmi, 
tradíciami, históriou.

Veľkou pomocou v našom snažení je 

nám Krajské osvetové stredisko v Nitre, 
ktoré v rámci projektu   „K prameňom 
tradícií“, podporeného Fondom na pod-
poru umenia, nás aj v tomto roku pozvalo 
na – spevácke tvorivé dielne – pod vede-
ním odborníčky,  hlasovej pedagogičky, 
Margity Jágerovej . Odborný, teoreticko-
praktický seminár pre malých ľudových 
spevákov sa konal v priestoroch KOS na 

Fatranskej 3, v Nitre  5. februára 2018  a 
zúčastnil sa ho náš šikovný folklorista 
Adamko Laluch. Pani Jágerová ho po-
chválila za krásnu intonáciu a zaujímavú 
farbu hlasu.

Začiatok tohoto roka bol poznačený 
veľkou chorobnosťou detí, čo sa odzr-
kadlilo na ich účasti- neúčasti na nácvi-
koch a následne aj na vystúpeniach.

Dňa 6. februára sme sa pokúsili spes-
triť priebeh výročnej schôdze ZO ZZP 
NK v Zbehoch v kult.dome s niekoľkými 
deťmi, ktoré odolali chrípke. Našu účasť 
na tejto akcii zachránili Terezka Bereco-
vá, Ninka Matejková, Chiarka Slošiar a 
Miško Berec. Ďakujeme predsedníčke  
Milke Filovej a celej členskej základni za 
ústretovosť a pochopenie.

Fašiangového sprievodu mestom Ni-
tra, ktorý sa konal 10. februára, sa zú-
častnili iba dve deti, Adamko a Tomáško 
Laluchoví s rodičmi a s vedúcimi súbo-
ru. V prípade záujmu si môžete pozrieť 
túto , napriek veľmi chladnému počasiu, 
vydarenú akciu v archíve  TV CENTRAL 
NITRA zadaním do vyhľadávača Go-
ogle: „Fašiangy 2018 v Nitre“  príp. na 
YouTube, Facebook .

 SME TU a NAĎALEJ AJ BUDEME  
– detský folklórny súbor Zbežanček
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Dňa 1. marca sa v KOS Nitra konala 
regionálna postupová súťaž a prehliadka 
hudobného folklóru detí „ZVONKY“, 
ktorá je základným stupňom celoštátnej 
postupovej súťaže a prehliadky Vidieča-
nova Habovka. Tejto súťaže sa zúčastnili 
aj naši traja folkloristi: Nelka a Dorka Bí-
rové, Adamko Laluch a boli zaradení do 
bronzového pásma.

NAŠE AKTIVITY: 9. februára sa ko-
nala v kult. dome výročná schôdza DFS 
Zbežanček, za účasti hosťa, pani Aleny 
Držíkovej, v zastúpení za pána staros-
tu obce Zbehy Ivana Habiňáka. Zdarný 
priebeh schôdze spríjemnili naše zbe-
žančatá a s obsluhou pomohli pani Hele-
na Vargová a Katarína Žákovičová, za čo 
im patrí veľká vďaka.  

K našim vlastným aktivitám a poduja-
tiam uskutočňovaným na uspokojovanie 
kultúrnych potrieb širokej verejnosti, 
patrí každoročné vynášanie zimy a roz-
nášanie letečka obchôdzkou po dedine.

Kvetná nedeľa, kde si kľúče podela?....
tak spievali malí koledníci pred do-

mom Fuskových, Hallových, Balkových, 
Kollárových, Kupcových a v Pizzérii u 
Hassa a po speve: „dajte nám vajíčko, 
lebo dve, šak vám to máličko ubunne“, 
naozaj dostali do košíčka vajíčka a rôzne 
sladkosti. Deti ďakujú všetkým za ocho-
tu ich prijať a za podarúnky, z ktorých im 
dobré tety Helenka a Katka v kultúrnom 
dome urobili vynikajúcu praženicu. Deti 
obdarovala aj rodina Kečkešová.

V najbližšom jarnom období ešte 
máme naplánovanú akciu „ Deti deťom 
stavajú máje“ v Materskej škole v Zbe-
hoch. Táto milá akcia sa uskutoční vo 
štvrtok  3.mája  o 14,45 – 15,00 hod.

„K prameňom tradícií“ – 29. marca 

2018 sa v KOS v Nitre konal teoreticko-
praktický seminár pre vedúcich folklór-
nych kolektívov v spolupráci s odborník-
mi v oblasti tradičnej kultúry Katarínou 
Babčákovou, Alžbetou Lukáčovou, Mi-
chalom Nogom a Alfrédom Linckem. 
Seminára sa zúčastnili vedúci súboru 
Anna Jankovičová a Štefan Čemes.

Získali sme novú umeleckú vedúcu, 
študentku UKF v Nitre, folkloristku, 
speváčku a tanečnicu  Mirku Školovú z 
Oščadnice, pretože Monika Magdaliko-
vá je na materskej dovolenke.

V súvislosti so žiadosťami o pridelenie 
dotácií na rok 2018, sme obstáli nasle-
dovne:

NSK Nitra: naša žiadosť o dotáciu 
na doplnenie zariadenia „MIXÁŽNY 
PULT“ k ozvučovacej technike, bola 
vyradená z posudzovania na schválenie 
finančných prostriedkov z dôvodu ne-
spĺňania náležitostí v zmysle VZN.

MsÚ Nitra: náš projekt na doplnenie 
krojového vybavenia bol podporený  
čiastkou 100,-- Eur.

Zbehy – obec: naša žiadosť na dotá-
ciu z podielových daní obce na činnosť 
a podujatia v roku 2018 bola podporená 
obecným zastupiteľstvom nasledovne –

Základný príspevok na činnosť or-
ganizácie 200,- Eur, Vynášanie Moreny 
50,- Eur, MDD pre členov súboru 100,- 
Eur, Výročná schôdza súboru 50,- Eur 
a Mikuláš pre členov súboru 100,- Eur. 

O ďalších aktivitách vás budeme in-
formovať nabudúce. Našou veľkou túž-
bou je, aby folklór a tradície v našej obci 
nezanikli, preto neľutujeme čas námahu 
ani vynaložené peniaze. Pomôžte nám v 
tomto úsilí modlitbami. Ďakujeme vo-
pred! 

Anna Jankovičová
štatutár OZ DFS Zbežanček

Po 21. rokoch manželstva, moja žena 
odo mňa chcela, aby som zobral na ve-
čeru inú ženu. Povedala, „Ľúbim ťa, ale 
viem, že táto žena ťa ľúbi tiež a veľmi rada 
by s tebou strávila nejaký čas.“ Tá druhá 
žena, ktorú som mal navštíviť, bola moja 
mama, ktorá je už 19 rokov vdova. Po- 
žiadavky mojej práce a tri deti mi umož-
nili ju navštíviť iba občas. „Čo sa deje? 
Je všetko v poriadku?“ opýtala sa. Moja 
mama je typ ženy, ktorá je podozrieva-
vá ku neskorým večerným telefonátom 
alebo neočakávaným pozvaniam, ktoré 
sú poslami zlých správ. „Myslel som si, 
že by bolo príjemné stráviť s tebou čas.“ 

odpovedal som. „Iba my dvaja.“ Chvíľu 
nad tým rozmýšľala a povedala: „To by 
sa mi veľmi páčilo.“ V piatok po práci, 
ako som ju išiel vyzdvihnúť, som bol 
trochu nervózny. Keď som dorazil k jej 
domu, všimol som si, že aj ona sa zdala 
nervózna. Čakala vo dverách už obleče-
ná v kabáte. Mala natočené vlasy a oble-
čené šaty, ktoré mala na oslave posled-
ného výročia svadby. Žiarivo sa na mňa 
usmiala. „Povedala som mojím pria- 
teľom, že idem von so svojím synom a 
boli ohúrení.“ povedala, ako si sadala do 
auta. „Už sa nevedia dočkať, keď budem 
o tom rozprávať.“ Išli sme do reštaurá-

cie, ktorá nebola nóbl, ale pekná a do-
mácka. Moja mama ma chytila za pažu 
tak, akoby bola najdôležitejšia žena v 
reštaurácii ten večer. Ako sme sa posadi-
li, musel som jej čítať menu. Vedela pre-
čítať iba veľké písmenká. Keď som bol v 
polovici predjedál, zdvihol som pohľad 
a uvidel som mamu, ako na mňa uprene 
hladí. Mala nostalgický úsmev na tvári. 
„Ja som bola tá, čo ti musela čítať menu, 
keď si bol malý.“ povedala. „Tak nadišiel 
čas, aby si si oddýchla a dovolila to mne 
na oplátku, urobiť pre teba.“ odpovedal 
som. Počas večere sme mali príjemný 
rozhovor. Nič výnimočné, skôr sme si 

Mama
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dopĺňali informácie o udalostiach v na-
šich životoch. Tak sme veľa hovorili, že 
sme zmeškali film. Ako sme neskôr do-
razili k jej domu, povedala mi: „Pôjdem 
s tebou znovu von, ale iba ak mi dovolíš, 
aby som ťa pozvala.“ Súhlasil som. „Aká 
bola večera?“ spýtala sa ma manželka, 
keď som sa vrátil domov. „Veľmi príjem-
ná. Oveľa lepšia, ako som si vedel pred-
staviť.“ odpovedal som. Niekoľko dní 
neskôr moja mama zomrela na infarkt. 
Stalo sa to tak náhle, že som pre ňu ne-
mohol nič urobiť. Nejaký čas neskôr 
som poštou dostal obálku.  Obsahovala 
účet z reštaurácie z toho istého miesta, 
kde sme s mamou večerali. A bola tam 
priložená poznámka: „Zaplatila som 
tento účet vopred. Nebola som si istá, či 
tam budem môcť byť. Akokoľvek, zapla-
tila som za dve porcie,  jednu pre teba a 
druhú pre tvoju ženu. Nikdy si asi neu-
vedomíš, čo ten večer pre mňa zname-

nal. Ľúbim ťa syn môj! V tom momente 
som to pochopil. Pochopil som, aké je 
dôležité v čase povedať „Ľúbim ťa.“ A 
venovať našim milovaným čas, ktorý si 

zaslúžia. Nič v živote nie je dôležitejšie, 
ako vaša rodina. Dajte im čas, ktorý si 
zaslúžia, pretože nedá sa to stále odkla-
dať „na inokedy alebo neskôr“.

Starší ľudia sú nositeľmi rozvážnosti, skú-
senosti a  múdrosti. Túto životnú múdrosť 
si všetci pripomíname práve v jesenných 
mesiacoch. Preto si aj deti v tomto obdo-
bí viac ako inokedy, uvedomovali význam 
slov staroba, úcta, pomoc, pozdrav a tieto 
slová si vždy spájali i s dobrotou starých 
rodičov, ale i ostatných starších ľudí.Pri 
príležitosti 20. výročia vzniku základnej 
organizácie Zväzu zdravotne postihnutých 
v Zbehoch si deti spoločne s učiteľkami 
materskej školy pripravili pekný a boha-
tý kultúrny program spestrený piesňami 
a tancami. Potlesk a šťastný úsmev bolo 
vidieť na ich tvárach. Tieto stretnutia 
majú okrem iného aj svoje poslanie, spá-
jajú starých rodičov so svojimi vnúčatami. 
Veď práve títo ľudia sú najmilšími a naj- 
vďačnejšími poslucháčmi.

Stretnutia rodičov s deťmi, zvlášť v 
predvianočnom období, bývajú veľmi 
príjemné. Vôňa medovníkov, vyzdobené 
priestory, usmiate detské tváričky, to všet-
ko prezrádza, že sa naozaj blížia Vianoce. 
Tento predvianočný čas a deti spoločne s 
rodičmi a starými rodičmi príjemne strá-
vili tvorivé dopoludnie. Voňavé medovní-
ky sme si potom spoločne s rodičmi vy-
zdobili na tvorivých dielňach. Všetky deti 
zdobili medovníky s veľkou láskou. Vložili 
do nich kus svojho srdiečka, lebo vedeli, že 
ich  podarujú svojim najbližším. Okrem 
zdobenia medovníkov, rodičia s deťmi vy-
rábali vianočné pozdravy, zhotovovali aj 

Škôlkari si užívali aj na jeseň aj v zime
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krásne vianočné ikebany, ktorými sme si 
vyzdobili  priestory našej materskej školy. 
Sviatočnú atmosféru dotvárali vianočné 
koledy s vianočným programom, pri kto-
rých každý cítil čaro Vianoc.

Šiesteho decembra zazvonil pred dve-
rami materskej školy Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi anjelom a čertom, aby zistil, 
ako sa deti celý rok správali a podľa toho 
ich aj odmenil. Deti Mikulášovi zarecito-
vali a zaspievali básničky a pesničky a ako 
odmenu obdržali z jeho rúk  balíček so 
sladkosťami, od anjela anjelské pohlade-
nie a čertisko s reťazou vyhľadával menej 
poslušné deti. Na záver sa Mikuláš s deťmi 
odfotil a rozlúčil. Sľúbil, že sa o rok vráti 
zas, ale celý rok sa bude pozerať do skle-
nenej gule a bude ich pozorovať, ako sa 
správajú.

Siedmeho decembra sa uskutočnil  11. 
ročník recitačnej súťaže na počesť Jozefa 

Ignáca Bajzu - Bajzove Zbehy. Už tradi-
čne sa tohto podujatia zúčastnila aj naša 
Materská škola. Súťažilo sa v kategóriách: 
materská škola, základná škola a seniori.  
Liliana Čentéšová , Roman Ballay a Tomáš 
Mego vzorne reprezentovali našu mater-
skú školu.

Dňa 28. februára 2018 navštívilo ma-
terskú školu mobilné planetárium. Deti sa 
najskôr zahrali na planéty a potom sa z nich 
stali kozmonauti. S malou obavou vstúpili 
do tmavej kopuly, kde si posadali a pozre-
li si príbeh o Vesmírnom dobrodružstve. 
Deti sa ocitli vo vesmíre a dozvedeli sa veľa 
o hviezdach a planétach slnečnej sústavy. 
Programy sa snažia deťom zrozumiteľnou 
formou rozprávky vysvetliť základné javy 
astronómie – deti sa napr. môžu dozvedieť, 
prečo sa na Zemi strieda deň a noc, ako sa 
nazývajú fázy Mesiaca, ako sa volajú naj-
známejšie súhvezdia, alebo prečo v meste 

nemôžeme pozorovať hviezdy a prečo ja-
blko padá zo stromu dole na zem.

Dňa 13. marca 2018 zavítali na otvorenú 
hodinu medzi deti prvého ročníka ZŠ Zbe-
hy predškoláci z MŠ Zbehy. Na prvý pohľad 
bolo vidieť nadšenie a radosť detí. Predško-
láci neskrývali túžbu naučiť sa čítať, písať a 
získavať množstvo nových vedomostí. No 
a prváci sa im snažili ukázať čo najviac zo 
svojho školského života. Vzávere návštevy 
si predškoláci odnášali nové skúsenosti zo 
školského prostredia a malé darčeky.

Dňa 27. marca 2018 sme sa zúčastnili 
predstavenia „Janko Hraško“-veľký báb-
kový svet z hráškovej perspektívy v Starom 
divadle Karola Spišáka v Nitre. Predstave-
nie bolo zábavné a zároveň poučné, plné 
peknej hudby. Bábkoherci predviedli vyni-
kajúce výkony s trojmetrovými bábkami, 
ktoré tvorili kontrast s maličkým Jankom 
Hraškom. Pútavé predstavenie deti odme-
nili veľkým potleskom.

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 
V ZBEHOCH:

Riaditeľstvo Materskej školy v Zbehoch 
oznamuje, že zápis do materskej školy pre 
školský rok 2018/2019 sa bude konať dňa 
15. mája 2018 v čase od 08.00 h do 16.00 
h v priestoroch materskej školy. Potrebné 
je priniesť rodný list dieťaťa a občiansky 
preukaz zákonného zástupcu.

Na záver dovoľte v mene kolektívu pra-
covníkov materskej školy, ale hlavne detí, 
poďakovať sponzorom ako aj všetkým, 
ktorí prispeli a prispejú 2% z dane k obo-
hateniu a zlepšeniu chodu našej materskej 
školy.

Mgr.Denisa Čičková
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Zbehy -povolania voľakedy a dnes 
Hlavným zdrojom obživy a zamestna-

ním Zbežanov bolo od nepamäti  poľno-
hospodárstvo. To potvrdzuje aj erb obce, 
ktorého motív vychádza z historickej pe-
čate zo 16. storočia. Naši predkovia pest-
ovali predovšetkým obilniny. Najmä chle-
bové obilie. V osemnástom storočí bola 
najobľúbenejšou „suržica“ - zmes raže a 
pšenice, v nedávnej minulosti sme poznali 
„súraž“. Múka z nej bola kvalitnejšia a ako 
ozimina odolnejšia voči mrazom a menej 
náročná na vlahu a pôdu. V chotároch de-
diny bol dostatok lesov, lúk a pasienkov. 
Začiatkom dvadsiateho storočia rozšírili 
pestovanie zemiakov, cukrovej repy, stru-
kovín. V dvadsiatich rokoch zasa dorábali 
konope, neskôr tabak a ďalšie plodiny. 

V nive rieky Nitry a tunajších potokov 
bolo výhodné pastierstvo, v samotných 
tokoch rybolov. Chovali a pásli kone, 
kravy, ovce, kozy, dokonca aj ošípané. K 
životu a pokroku prispievalo včelárstvo, 
ovocinárstvo, pletenie, pradenie, drevový-
roba, vinohradníctvo. K výhodám patrila 
blízkosť bohatých miest Nitry, Hlohovca, 
Topoľčian, kde predávali na miestnych 
trhoch svoje výrobky a nachádzali ďalšie 
možnosti obživy.

K zlepšovaniu podmienok pre život 
pomohlo klčovanie lesov, odvodňovanie, 
kultivovanie pôdy. Zbehy boli majetkom 
ostrihomského arcibiskupstva a pôdu 
mali v  prenájme viacerí šľachtici-„virilis-
ti“. V chotároch obce sa svojho času roz-
šírilo hospodárenie na majeroch. Známe 
boli  Darmo majer, Dvor Oder, Prímašský 
Dvor, Čačkov majer. Tu pracovali naši 
predkovia (poddaní), ako bíreši, náden-

níci a sezónni robotníci. Všetky majere 
zanikli, len Dvor Oder torzom pripomína 
minulé časy majetkových pomerov a hos-
podárenia. Tam starší súrodenci po vojne, 
chodili cez prázdniny na brigádu do kon-
zervárne. Teraz sa tu stretávajú milovníci 
bojového umenia, piantbalisti.

V Zbehoch najzámožnejšiu vrstvu pod-
danského obyvateľstva tvorili sedliaci 
(gazdovia). Od zemepána mali užívacie 
právo na urbariálnu usadlosť, na ktorej 
hospodárili. V rokoch 1715 a 1752 sedliak 
v našom chotári obhospodaroval priemer-
ne 1 až 3 ha pôdy a patril k najtypickejšej 
vrstve poddaných. Polia orali jedno, alebo 
dvojzáprahom, koňmi, volmi, alebo kra-
vami. Tí čo mali len jednu kravu, druhú si 
museli požičať. To im umožňovalo robiť aj 
furmanov a privyrobiť si. Chudobnejší od 
nich boli želiari. Takmer bezmajetní a naj-
chudobnejší boli podželiari. Robili sluhov 
a paholkov, dokonca boli ako nájomníci u 
bohatších gazdov.

Podľa sčítania ľudu v roku 1869 bolo 
v Andači prítomných 102 obyvateľov, na 
Holotke 40 obyvateľov, v Zbehoch 876 
obyvateľov. Najviac bolo roľníkov, želia-
rov a nádenníkov, niekoľko čeľadníkov a 
pastier svín. V roku 1900 v Zbehoch pra-
covalo v poľnohospodárstve viac ako tri 
štvrtiny obyvateľov. Okrem chovu ťažných 
koní, kráv, ošípaných, je tu ovčiarstvo, 
chov kôz, tí chudobnejší mali ťažné so-
máre. Svoje poslanie tu preto mali obecní 
pastieri. Hlavným ťažným prostriedkom, 
aj zdrojom obživy do polovice 20. storočia 
boli kravy a kone. Do nich i do zeme (rolí) 
roľníci investovali najviac. Role boli istota. 

Zámožní gazdovia držali aj viac ťažných 
párov.

Početné zastúpenie mali remeslá, kto-
ré boli doménou mužov. Boli to mlynári, 
pekári, kováči, murári, tesár, stolár, ko-
lár, krčmár, krajčír, obuvník (šuster), ob-
chodník. Domáce služobníctvo zasa robili 
ženy. Vo verejnej službe pôsobili učitelia, 
pôrodná baba (asistentka), pravdepodob-
ne lekár. Myškárov, (tých čo kastrovali 
žrebce, junce, kance) robili skúsení sedli-
aci (náturisti).

Postupne sa menila veľkosť hospodárs-
tiev, aj štruktúra roľníckeho obyvateľstva. 
Rástla majetková rozdrobenosť v obci. 
Začiatkom 20. storočia pribúdali samo-
statní roľníci, pomáhajúci a závislí členo-
via roľníckych rodín, sluhovia a robotníci. 
Dôsledkom rastúcej rozdrobenosti ma-
jetkov sa stávalo, že výmera nestačila na 
potreby živobytia rodiny vlastníka. Takže 
viacerí hľadali východisko a robotu mimo 
domova a vysťahovalectvom.

Zbehy mali agrárny charakter aj medzi 
svetovými vojnami. V roku 1930 sa živilo 
roľníčením až deväť z desiatich obyvateľov. 
Každý tretí bol maloroľník (samostatný 
roľník). Niektorí si pre obživu museli pri-
vyrábať ako nádenníci, hájnici, sluhovia, 
pastieri, bíreši, kočiši. Bola kríza a chudo-
ba, zaviedli sa žobračenky (poukážky na 
nákup tovaru). Druhou početnou sociál-
nou skupinou boli remeselníci.

V roku 1940 v Zbehoch sa živilo poľno-
hospodárstvom deväť z desiatich produk-
tívnych osôb. Viac ako  dve pätiny ľudí boli 
robotníci. Z remeselníkov boli zastúpení 
stolári, kováči, pekári, šustri, krajčíri a 
ďalší. Aj po II. svetovej vojne obyvateľov 
obce prevažne živila pôda.

Tradičná mlatba, obilie ručne pokosené 
a dovezené v snopoch z poľa, v humne u 
gazdu mlátili stacionárne mláťačky, osa-
denstvu sa hovorilo – mlatci.

Zmeny vlastníckych vzťahov k pôde v 
polovici 20. storočia radikálne premenili 
vidiek i našu dedinu. Podľa zákona z roku 
1947, prebehla v obci pozemková refor-
ma  a skonfiškovanie majetkov presahuj-
úcich 50 ha pôdy. Takýto majetok mohol 
byť pridelený najmä malým  a stredným 
roľníkom. O tom rozhodoval ONV, MNV 
a miestna roľnícka komisia. Pôdu o ktorú 
nebol záujem pridelili Štátnym majetkom, 
ktoré v Zbehoch vznikli v roku 1948.V 
novembri 1951 založili Jednotné roľnícke 
družstvo. Vznikla nová sociálna skupina 
nášho vidieka- družstevní roľníci. Gaz-
dov, ktorí nevstúpili do družstva zaradili 
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do JHR (jednotlivo hospodáriacich roľní-
kov) a tých, čo obhospodarovali väčšiu vý-
meru označili ako kulakov. Sluhovia, ná-
denníci, bíreši, kočiši, sa vytratili. Aj chov 
koní a hospodárskych zvierat z bývalých 
gazdovských dvorov. Trvalé zamestnanie 
v družstve našli traktoristi, pracovníci v 
rastlinnej výrobe, ošetrovatelia zvierat, 
remeselníci. Traktory a ďalšia technika 
sa postupne stali hlavnou hybnou silou v 
poľnohospodárskej prvovýrobe. 

Po nežnej revolúcii (1989) nastali ďalšie 
zmeny v živote a možnostiach zamestna-
nia. Pracovný trh a cestovanie za prácou 
sa zvyšujú. Nastúpilo súkromné podni-
kanie. Traktoristi sú dlhodobo rozhodu-
júcou kategóriou pracovných síl v chle-
bovom odvetví. Ich činnosti sa presúvajú 
na samohybné stroje - kombajny, sadzacie 
stroje, zberacie stroje atď. Do nich a trak-
torov je sústredený majetok. Sem najviac 
investujú, dnes už sprivatizované poľno-
hospodárske podniky, farmári, aj roľníci.

Zatiaľ čo v  roku 2001 pracovalo v sú-
kromnom sektore 54,8 % ekonomicky ak-
tívneho obyvateľstva obce, v roku 2011 je 
to rozhodujúca väčšina. Z celkového po-
čtu 1075 ekonomicky aktívnych osôb bolo 
71,2 % zamestnancov. Podnikateľské pozí-
cie malo 11,3 % Zbežanov. V primárnom 

sektore (v poľnohospodárstve, lesníctve, 
vodnom hospodárstve, ťažbe a energe-
tike) pracovalo len 2,5 % ľudí. Prevratné 
zmeny života na dedine, dokazujú aj tieto 
údaje. V roku 2011 za prácou mimo obec 
dochádzalo 83,4 % osôb, o 22 % viac ako 
pred desiatimi rokmi. Najviac Zbežanov 
robí v stavebníctve, veľkoobchode, malo-
obchode, doprave, vo verejnej správe, v 

školstve a zdravotníctve. Iba necelá pätina 
trvale bývajúcich ekonomicky aktívnych 
osôb pracuje v obci (nedochádza za prá-
cou mimo obec).

Serafín Horka

  Tradičný spôsob dojenia kráv a mlieka 
do hrotka, vľavo nádejná gazdiná.

„Možnosť zostarnúť je dar... je to dar, 
ktorý všetci nedostanú“.

Od posledného príspevku do obecných 
novín, sme si dňa 7. 12. 2017 uctili

pamiatku  Jozefa Ignáca Bajzu literár-
nou súťažou v prednese slovenskej poézie 
a prózy. Súťaže sa zúčastnili kategórie: deti 

z materskej školy, žiaci základnej školy a 
seniori. Študenti stredných škôl chýbali. Z 
roka na rok úroveň súťaže stúpa a  porota 
má ťažkú úlohu určiť víťaza v danej kate-
górii. I touto cestou je potrebné poďakovať 
sa všetkým súťažiacim. Boli skvelí.

V mesiaci december máme už 1800 
rokov zachovanú tradíciu – oslavu sviat- 

ku svätého Mikuláša. Nielen deti, ale aj 
my skôr narodení, máme radi sladkú ná-
dielku, a tak našich členov JD navštívil 
Mikuláš a Lucia. Nechýbali darčeky, kul-
túrny program a pohostenie. Pri takej istej 
príležitosti spevácka skupina Zbežanka 
spestrila kultúrny program aj členom ZZP 
NK spevom a hranou rozprávkou „ Sne-
hulienka a sedem trpaslíkov„, ktorá sa ko-
nala v Nitre.

Dňa 9. 12. 2017 sa v Hrušovanoch  
uskutočnila  súťaž v kolkoch, ktorej sme sa 
zúčastnili aj my. Napriek tomu, že sa nám 
veľmi nedarilo, čo pripisujeme slabému 
tréningu, bol to pekne využitý deň. 

Nový rok sme začali výročnou člen-
skou schôdzou, na ktorej bola prednese-
ná a schválená správa o činnosti, správa o 
hospodárení za uplynulé obdobie. Taktiež  
návrh plánu činnosti ako i rozpočet na 
rok 2018.O kultúrny program na výročnej 
schôdzi ako aj na výročnej členskej schôd-
zi ZO ZZP sa postarala spevácka skupina 
Zbežanka.

Najveselšie obdobie roka - fašiangy, vys- 
triedal 40 - dňový pôst. Dňa 13. 2. 2018 

Zo života dôchodcov
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sme usporiadali „Po-
chovanie basy“. Je to 
ľudová tradícia paro-
dizujúca skutočný po-
hreb. Hlavnými kos-
týmovými postavami 
bola postava kňaza 
- Škorica, organistu - 
Filo, smrtky - Suchopa 
a smútiacich pozosta-
lých - členky spevokolu 
Zbežanka za hudob-
ného doprovodu Ing.
Štefanku. Zosnulá Basa 
mala naozaj pohreb na 
úrovni, neskončila však 
v zemi ani v potoku, ale 
v pivnici, aby sme ju po 
Veľkej noci mohli opäť 
vytiahnuť a veseliť sa 
pri hudbe a tanci.

Sviatok všetkých žien 
spevácka skupina tra-
dične oslávila v Iván-
ke pri Nitre a svojim 
vystúpením obohati-
la aj výročnú členskú 
schôdzu JD v H. Krš-
kanoch. 

Pripomeňme si, že 
sviatok MDŽ je medzi-
národne uznávaný svi-
atok stanovený OSN k 
výročiu štrajku 40 000 

newyorkských krajčírok v roku 1908. Tie-
to bojovali za zrušenie desaťhodinového 
pracovného času, proti nízkym mzdám a 
zlým pracovným podmienkam. Prvý svia- 
tok MDŽ v ČSSR sa konal v roku 1921, 
počas druhej svetovej vojny bol zrušený a 
po roku 1945 bol znovu obnovený.

Najsmutnejším vystúpením speváckej 
skupiny bola posledná rozlúčka na pohre-
be našich dvoch členov speváckej skupiny, 
ale aj priateľov p. Števka Fúsku a Imriška 
Maladiho. Opustili tento svet, ale zostanú 
v našich spomienkach, je nám to ľúto, 
budú nám chýbať!

Koncom mesiaca využijeme bezplatnú 
dopravu vlakom a odvezieme sa na týž-
dňový pobyt do Tatranskej Lomnice do 
hotela Morava. Hotel si nesie nezameni-
teľnú históriu od roku 1933. Preslávil sa 
natáčaním kultového filmu „ANDĚL NA 
HORÁCH“ (1956). Veríme, že počasie 
nám bude priať a užijeme si krásy Vyso-
kých Tatier. 

Na mesiac jún pripravujeme športové 
súťaženie, ktorého cieľom bude poskyt-
núť priestor aktívnemu zašportovaniu si 
všetkým, ktorí v rámci svojich možností 
a schopností môžu vykonávať nenáročné 
športové disciplíny, prekonávať samých 
seba a tešiť sa z pohybu na čerstvom vzdu-
chu. Príďte si zašportovať, zasúťažiť a hlav-
ne sa príjemne zabaviť. 

Mária Habayová

Ustanovujúca členská schôdza sa konala 
3. marca 2018 v kultúrnom dome v Andači. 
Zvolal ju prípravný výbor v zložení: Jozef 
Bohunický, Ing.Ján Dodeka, Milan Antá-
lek.

Na rokovaní sa zúčastnila  poslankyňa 
Obecného zastupiteľstva v Zbehoch  Alena 
Držíková a podnikateľ Ing. Martin  Štefan-
ka , konateľ firmy Marand. 

 Igor  Miškolci oboznámil prítomných s 
cieľmi činnosti združenia:

1. Hlavným cieľom združenia je združiť 
záujemcov o kynológiu predovšetkým v 
oblasti výcviku a chovu pracovných ple-
mien psov FCI, ktorí pôsobia v tejto oblasti 
ako fyzické osoby alebo ako právnické oso-

V Andači založili  
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
KYNOLOGICKÝ KLUB APA ANDAČ
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by, zaistiť ich vzájomnú informovanosť, há-
jiť záujmy členov združenia vo vybraných 
oblastiach.

2. Starať sa o rozvoj chovu pracovných 
plemien psov, o udržanie a zlepšenie ge-
nofondu, zdravia a pracovných vlastností 
psov za dodržania predpisov FCI.

3. Zabezpečovať odborný výcvik psov, 
prípravu psovodov, organizovať skúšky, 
výstavy a iné športové kynologické podu-
jatia. Zabezpečovať účasť svojich členov na 
kynologických akciách.

4. Prenajímať priestory na organizáciu 
výcvikových a chovateľských podujatí, 
chovných zvodov, bonitácií, výstav, kultúr-
nospoločenských akcií, športových akcií, 
búrz.

5. Napomáhať rozvoju športovej kynoló-
gie v Slovenskej republike.

6. Zabezpečovať vyhľadávanie, prípravu 
a  výchovu talentov športovej kynológie 
najmä z  radov mládeže a  rast ich športovej 
výkonnosti.

7. Organizovať súťaže, preteky a akcie 
masového, výkonnostného a vrcholového 
charakteru športovej kynológie.

8. Na rozvoj športovej kynológie vytvárať 
materiálno-technické podmienky.

Na ustanovujúcej schôdzi zvolili pred-
sedníctvo v zložení:   Predseda OZ : Jozef 
Bohunický, podpredsedu OZ: Milan An-
tálek, pokladník OZ: Štefánia Škorvagová,   
revízna komisia OZ: Soňa Košťálová , Ing. 
Ján Dodek, Peter Fraňo. Čestný člen Igor 
Miškolci.

Novozvolený predseda p. Jozef Bohu-

nický poďakoval prítomným za prejavenú 
dôveru a zvolenie do funkcie. Povedal: „vy-
nasnažím sa zo všetkých síl Vašu dôveru 
nesklamať, svoje povinnosti si budem plniť 
najlepšie, ako budem vedieť“. Vo svojom 
príhovore ďalej uviedol, že areál nebude 
slúžiť iba pre potreby kynológov, ale veľmi 
radi by ako organizácia boli nápomocní pri 
podchytení mládeže formou vytvorenia 
žiackeho futbalového družstva. Súčasťou 
areálu bude i futbalové ihrisko, ktoré bude 
slúžiť i verejnosti. Samozrejme bude po-
trebný dohovor s vedením organizácie, aby 
sa nekrížili termíny s výcvikom psov. Časť 
areálu bude vyčlenená na oddych a pose-
denie. I tu bude možnosť využitia pre ob-

čanov, hlavne pre mamičky s deťmi. Rozvoj 
areálu je nastavený na dlhšie obdobie. V 
súčasnosti budeme upravovať plochy a ak 
sa podarí so sponzormi, chceli by sme zre-
alizovať masívnejšiu výsadbu zelene .

Na záver poďakoval predseda OZ za od-
vedenú prácu a zabezpečenie materiálu a 
sponzorstvo p. Marianovi Murínovi, p. Mi-
roslavovi Hrebíkovi, p. Sone Košťálovej a 
podnikateľovi Ing. Martinovi Štefankovi.

Zvlášť poďakoval za ústretovosť a mate-
riálnu podporu starostovi obce p. Ing. Iva-
novi Habiňákovi a poslancom obecného 
zastupiteľstva v Zbehoch.

Jozef Bohunický predseda OZ
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Školský rok pokračuje...

Od posledného vydania miestnych 
novín Zbehy informujú sa v našej škole 
uskutočnili nasledovné akcie a súťaže:

Súťaže zamerané na prednes poézie a 
prózy: 

Tradične sme sa zúčastnili prednesu slo-
venskej poézie a prózy Bajzove Zbehy.Naši 
žiacisúťažili s recitátormi z okolitých obcí.
Michal Barát obsadil vo svojej kategórii l. 
miesto, Matúš Vyhlídal 2. miesto, Adam 
Laluch 3. miesto.

Zapojili sme sa do súťaže v prednese 
slovenských povestí Šaliansky Maťko. V 
okresnom kole nás reprezentovali víťa-
zi školského kola Adam Laluch a Michal 
Barát.

Obvodného kola súťaže Hviezdosla-
vov Kubínsa zúčastnili víťazi školského 
kola Michal Barát, Adam Laluch, Viktor 
Chmeliar, Viktória Miková, Tamara Do-
vičovičová.

Každý rok sa zapájame aj do prednesu  
v cudzích jazykoch:

Najskôr sa konalo krajské semifinále 
súťaže Jazykový kvet. V prednese v ang-
lickom jazyku školu reprezentovali Miri-
am Habľáková, Lenka Čápeková, Viktor 
Chmeliar, Stanislav Kupec.Viktor a Sta-

nislav postúpili do krajského 
finále. Stanko skončil na 3. 
mieste.Viktor dokázal, že je 
ozaj výborným recitátorom. 
Obsadil 1. miesto a postúpil 
do celoslovenského kola.

Do prednesu v nemeckom 
jazyku sa zapojili Ema Tome-
ková a Laura Megová. 

Zapojili sme sa aj do recita-
čnej súťažeSTORY – prednes 
poéziea prózy v anglickom ja-
zyku.Zúčastnili sa jej Stanislav 
Kupec a Kristína Laciková.

V okresnom kole STORY 
– prednes poézie a prózy v nemeckom 
jazyku získala Ema Tomeková 3. miesto  
a Laura Megová 5. miesto.

Ďalšie súťaže:
V predvianočnom období sme sa aj 

tento školský rok zúčastnili navianočnom 
aranžovaní v školskom i okresnom kole. 
Reprezentovali nás v ňom Paulína Lauko-
vá a  Miriama Gondeková, ktorá skončila 
na 2. mieste.

Veľkonočné obdobie sme si pripome-
nuli len školským kolom veľkonočného 
aranžovania.

Technická olympiáda- po úspešnom ab-
solvovaní školského kola nás v nej repre-
zentovali žiaci Alex Králik a Adam Mego. 
Pracovali vo dvojici, obsadili 7. miesto, 
Matej Timoracký pracoval sám a skončil 
na 6. mieste. Súťaž pozostávala z teoretic-
kej a praktickej časti. 

3. miesto získalo družstvo Sára Krajan-
cová, Andrej Fúska a Juraj Mikuš v deka-
nátnom kole v Biblickej olympiáde.

Dejepisná olympiáda – Sára Krajanco-
vá bola úspešnou riešiteľkou, obsadila 9. 
miesto.

Čo vieš o hviezdach – Matúš Vyhlídal 
získal pre našu školu 2. miesto.

Súťaže matematického zamerania:
Matematická olympiáda–jej úspešným 

riešiteľom bol Viktor Chmeliar. Juraj Mi-
kuš obsadil v okresnom kole 5. miesto, 
postúpil do krajského kola a vypočítal si 
6. miesto.

MAT-X – Matematický expres – v tejto 
súťaži družstiev obsadili Kristína Kováčo-
vá, Vladimír Kupec a Juraj Mikuš 9. mies-
to v rámci Slovenska.

Fyzikálna olympiáda – Juraj Mikuš ob-
sadil v okresnom kole 1. miesto, postúpil 
do krajského kola.

Body získali naši žiaci v Pytagoriáde, 
zapojili sme sa do súťaže Matematický 
Klokan.

V rámci finančnej gramotnosti si žiaci 
overili svoje vedomosti v súťaži Európsky 
kvíz o peniazoch. Žiaci ôsmeho ročníka v 
nej obsadili 30. miesto zo 106 zapojených 
škôl v rámci Slovenska.

Zapojili sme sa do literárnych súťaží 
Nebuď otrok drog, Svet patrí mladým, 
do výtvarných súťaží Nebuď otrok drog a 
Vesmír očami detí.

21. marca 2018 prebehlo testovanie žia-
kov 9. ročníka z matematiky a zo sloven-
ského jazyka a literatúry  Testovanie T9-
2018. Niektorí z našich žiakov sú už prijatí 
na stredné školy. Ostatných v máji ešte ča-
kajú prijímacie pohovory. Prajeme im veľa 
šťastia a hlavne, aby sa dostali na školy, 
ktoré si pre svoj budúci život vybrali.

Športové súťaže:
Žiaci súťažili v prehadzovanej, čaká nás 

v nej ďalšie kolo. Stihli sme už aj Orientač-
ný beh. Mladší žiaci postúpili do ďalšieho 
kola v McDonald´s Cupe. Ostatné kolá 
súťaží futbalu pokračujú v nasledujúcich  
mesiacoch.

V januári sa uskutočnil v poradí XX. 
ročník plesu rodičov a priateľov ZŠ Zbe-
hy. Ples každoročne organizuje Rodičov-
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ské združenie pri ZŠ Zbehy. Za prípravu 
celého podujatia ďakujeme predsedníčke 
výboru Erike Molnárovej a členkám Vie-
roslave Fuskovej, Renáte Fúskovej, Joze-
fovi Fabovi, Gabriele Billovej, za výzdobu 
Martine Gondekovej a Zuzane Kučerovej. 
Ďakujeme pánovi starostovi Ivanovi Ha-
biňákovi, majiteľom Sport Clubu Zbehy 
Martinovi Fuskovi a Máriovi Petríkovi. 
Naša vďaka patrí všetkým sponzorom a 
tým rodičom a priateľom školy, ktorí sa 
postarali o výborný priebeh plesu. Taktiež 
ďakujeme za hodnotný kultúrny program, 
ktorý predviedli členovia bubeníckej show 
Tambores z Nitry, bratia Andrej a Tomáš 
Fúskoví.

Vo februári sa uskutočnil školský karne-
val. V telocvični školy sa stretlo množstvo 
masiek. Zatancovali si, zahrali si niekoľko 
súťaží, odniesli si ceny.

Vo februári sa uskutočnil výchovno-
výcvikový kurz pre žiakov 8. ročníka v 
lyžiarskom stredisku Krahule. Náklady 
boli hradené zo štátnej dotácie. Zo štátnej 
dotácie budú hradené aj náklady do školy 
v prírode, ktorú absolvujú žiaci 4. ročníka 
koncom apríla.

5. apríla 2018 sa uskutočnil zápis žia-
kov do 1. ročníka. Deti dokazovali svoju 

školskú zrelosť pred pani uči-
teľkami základnej školy a pani 
učiteľkami materskej školy. 
Dokázali, že sú šikovné a  v 
septembri môžu nastúpiť do 
1. ročníka. Predtým navštívi-
li našich prvákov a vyskúšali 
si prostredie, v ktorom budú 
tráviť od septembra svoj čas.

Žiakov zaujal výchovný 
koncert témou Cesta sloven-
skou históriou.

Počas testovania žiakov 9. 
ročníka sa žiaci 1. stupňa vy-
brali do rádia MAX. Niektorí 
z nich boli dokonca v živom 
vysielaní. V tvorivých diel-
ňach si urobili náramky, vy-
fotografovali sa s maskotmi 
rádia. Na chvíle prežité v tento deň určite 
tak rýchlo nezabudnú.

Naša škola sa aj v tomto školskom roku 
zapojila do celoslovenskej kampane Čer-
vené stužky, ktoré sú symbolom boja proti 
AIDS. Žiaci si spolu s vyučujúcimi pripli 
stužky na viditeľné miesto, a tým vyjadrili 
postoj k tejto chorobe.

Opäť sme skrášlili životné prostredie v 
našej škole. Na chodbe 1. poschodia pri-

budli skrinky na odkladanie pomôcok na 
vyučovanie. Počas prestávok sa môžu žiaci 
odreagovať v oddychových zónach. 

V najbližšom období nás čakajú ďalšie 
súťaže. O ich výsledkoch vás budeme in-
formovať v budúcom čísle. Taktiež o ďal-
ších akciách, ktoré nás ešte v tomto škol-
skom roku čakajú.

Mgr. Dana Šaturová
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Zo života našej farnosti

Hlavnou témou uplynulého 23. roční-
ka Dobrej noviny je podpora práce Dcér 
kresťanskej lásky na severe Etiópie. Vo 
vianočných dňoch vás s týmto cieľom pri-
šla navštíviť skupinka koledníkov. Opäť 
ste dokázali, že Slováci sú otvorení k ľu-
ďom, ktorí potrebujú pomoc hoci žijú na 
opačnej strane zemegule. Nadšenie detí a 
vaša štedrosť priniesli krásne výsledky. V 
našej farnosti bolo navštívených 32 rodín 
a vyzbieraných 830€. Na celom Slovensku 
sa do koledovania zapojilo 24 297 ko-

ledníkov v 2522 skupinkách 
v 1287 obciach a mestách a 
spolu navštívili 65 938 rodín. 
Celkový výnos 23. ročníka je 
viac ako 1 100 000€.   Ďalšou 
peknou akciou, ktorú sme za-
žili v prvých dňoch nového 
roka bola návšteva Tatran-
ského ľadového dómu s té-

mou Pocta rodine, inšpirovanou slávnou 
bazilikou v Barcelóne Sagrada Familia. 
Českí a španielski sochári použili na ľado-
vú stavbu viac ako 190 ton ľadu. Dva plné 
autobusy pútnikov zo Zbehov, Čakajoviec 
a Lužianok malo možnosť obdivovať uni-
kátne dielo ľadovej rozprávkovej krásy. 

V sobotu 27. januára sa uskutočnila 
ďalšia vydarená akcia, keď sme spolu so 
susednou farnosťou Lužianky navštívili 
rodisko i miesto posledného odpočinku 
Mons. Vincenta Malého, ktorý odišiel 

na večnosť pred desiatimi rokmi. Veria-
ci i všetci traja duchovní  otcovia sme v 
Čiernych Kľačanoch ďakovali za požeh-
nané roky pôsobenia pána dekana. Mod-
litbou a spevom sme vzdali vďaku a úctu 
za tohto vzácneho Božieho služobníka. Z 
Kľačian sme sa presunuli do neďalekých 
Topoľčianok,  kde sme vykonali najskôr 
krížovú cestu, ktorú sa predmodlievali 
duchovní  otcovia, potom sme v pútnic-
kom chráme pred obrazom Škapuliarskej 
Panny Márie slávili svätú omšu. Domáci 
farníci nás privítali, pripravili hudobný 
sprievod a po svätej omši ešte aj bohaté 
agapé. Pán Boh nech im odplatí ich šted-
rosť a lásku. Obaja duchovní otcovia z Lu-
žianok,  tak pán farár Peter ako aj kaplán 
Ondrej pôsobili v minulých rokoch práve 
v tejto farnosti. Posilnení na duši i tele 
sme ďalej absolvovali prehliadku vinných 
pivníc, spojenú s ochutnávkou vín a tiež 
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možnosťou nakúpiť niečo z produkcie 
miestnych vinárov. Záverom dňa bola 
návšteva Topoľčianskeho zámku s hod-
notným výkladom. Veľká vďaka všetkým, 
ktorí sa o tento zážitok zaslúžili a vďaka 
Bohu i za krásne mierne počasie na janu-
ár veľmi príjemné. 

Popolcová streda pripadla tento rok 
podľa liturgického kalendára na 14. febru-
ár. Ňou sa začalo pôstne obdobie, čas stí-
šenia od svetských radovánok, ale najmä 
stíšenia srdca. Čas pôstu a modlitby, čas 
keď si viac uvedomujeme, že utrpenie 
nie je zbytočné ani nezmyselné. Pomáha 
nám duchovne rásť, prerásť nás samých a 
stať sa lepšími ľuďmi. V našom kostole sa 
konali v piatok a nedeľu pobožnosti krí-
žovej cesty. Pôstne obdobie vyvrcholilo 

Veľkonočným trojdním. Už tradične sa 
na Veľký piatok konala krížová cesta pod 
lesom za hojnej účasti ľudí. Slávenie po-
kračovalo v sobotu Veľkonočnou vigíliou 
a procesiou zo Vzkrieseným Kristom.

Blíži sa leto, čas dovoleniek, pútí, ná-
vštev miest spojených s významnými uda-
losťami Cirkvi. Rok 2018 je ďalším jubi-
lejným Mariánskym rokom. Po vlaňajšej 
storočnici Fatimy je to 160 rokov odvte-
dy, čo sa 11. februára 1858 Bernadete 
Soubirousovej v Lurdoch pri Massabiel- 
skej jaskyni zjavila Božia Matka. Nasle-
dovali i ďalšie zjavenia, uzdravenia a dnes 
sú Lurdy známe a navštevované. Možno 
niektorí z vás navštívia toto miesto i tento 
rok. Ale Pannu Máriu môžeme oslavovať 
všade. Je len jedna a prednáša naše prosby 

svojmu synovi nech sme kdekoľvek. Ak sa 
nám podarí vykonať cestu- púť aj mimo 
domova, nech to slúži na naše vnútorné 
obohatenie, veď je to naša spoločná Mat-
ka a patrónka nášho národa.

... a na záver:
Podstatné životné potreby máme zadar-

mo. Dostávaš ich bez platenia. Lono tvo-
jej matky. Otca, ktorý ťa nosí na rukách. 
Úsmev dieťaťa. Srdečné objatie. Slnko a 
zeleň jari. Vtáčí spev. Zurčanie potôčika. 
Miazgu stromov. Vlny mora. Deň a noc. 
Pokoj a ticho. Siedmy deň. Život a smrť. 
Ľudské bytie na zemi. So všetkými veca-
mi, ktoré máš zadarmo, môžeš zaobchád-
zať jedine s láskou. /Phil Bosmans/

Mária Balková
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11 rád pre seniorov ako sa nestať 
obeťou podvodníkov a zlodejov 

Priatelia, týmto príspevkom inšpirujte svojich starých rodičov, ale aj iných starších ľudí. Prikladáme  plagát s ďalšími informáciami. 
Policajný zbor z dôvodu neustáleho zaznamenávania podvodov a krádeží páchaných na starších osobách pod vymyslenými legendami 
poskytuje niekoľko rád pre seniorov ako sa nestať obeťami podvodníkov.
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„Zachrániť ľudský život je po počatí ži-
vota ten najúžasnejší čin.“ 

(G.Washington)

Prvá pomoc vedie k:
- záchrane života
- zabráneniu alebo zníženiu výskytu 

komplikácií
- urýchleniu zotavenia.

Prvou pomocou buď nahrádzame dôle-
žité funkcie tela, ktoré zlyhali, alebo brá-
nime väčším škodám.  

Špecializované zdravotnícka záchranná 
služba (ZZS) môže prísť k postihnutému 
v najlepšom prípade za 5 - 15 minút v 
mestách a za 10 - 30 minút v mimomes-
tských podmienkach. Súčasná štruktúra 
rozmiestnenia ZZS dovoľuje predpokla-
dať dojazd k pacientovi do 15 minút v 95 
% výjazdov. Pritom prvých 15 minút roz-
hoduje o prežití poraneného. Za 5 min-
út zastavenia krvného obehu a dýchania 
odumierajú mozgové bunky, za 10 minút 
krvácania môže vzniknúť nezvratný šok 
vedúci v horizonte pár dní k zlyhaniu 
životne dôležitých orgánov. Ak nie je po-
skytnutá základná prvá pomoc okamžite 
po vzniku úrazu prvým svedkom nehody, 
žiadna záchranná služba ani najlepšia ne-
mocnica nezabránia komplikáciám, trva-
lým následkom alebo až smrti. 

Záchranná reťaz: 
1. okamžité opatrenia = poskytnutie 

prvej pomoci pri život ohrozujúcich sta-
voch:

- zabezpečenie miesta nehody, zaistenie 
bezpečnosti záchrancu

- vyslobodenie postihnutého z nebez-
pečnej oblasti

- záchranné dýchanie a stláčanie hrud-
níka pri zastavení krvného obehu a dý-
chania

- zastavenie krvácania pri veľkom von-
kajšom krvácaní

- uloženie do stabilizovanej polohy na 
boku pri bezvedomí bez vážnych porane-
ní

- protišokové opatrenia pri úrazoch a 
ochoreniach

2. privolanie špecializovanej pomoci:
- 155 (poškodenie zdravia), 112 - inte-

grovaný záchranný systém 
- 158 (polícia), 150 (hasiči)
3. poskytnutie prvej pri ostatných pora-

neniach a stavoch:
- polohovanie podľa stavu postihnuté-

ho a druhu ochorenia, úrazu

- chladenie popálenín, obviazanie rán, 
znehybnenie poranených končatín

- upokojovanie postihnutého a príbuz-
ných

4. liečba a prevoz do nemocnice zá-
chrannou službou

5. definitívne ošetrenie v zdravotníc-
kom zariadení

Priority poskytovania prvej pomoci
Po prvotnom a druhotnom vyšetrení sa 

poskytovanie pomoci sústredí na jednot-
livé poranenia a postihnutia v poradí: 

1. zastavenie dýchania a krvného obe-
hu

2. veľké vonkajšie krvácanie
3. bezvedomie
4. šok
5. ostatné poranenia: popáleniny, pora-

nenia kostí a kĺbov, rany

Postup záchranára:
1. zistiť situáciu
2. myslieť na vlastnú bezpečnosť
3. predstaviť sa postihnutému
4. prvotné vyšetrenie
5. život zachraňujúce výkony
6. anamnéza
7. druhotné vyšetrenie
8. polohovanie
9. privolať posilu k ošetreniu
10. poučiť postihnutého o stave
11. vysvetliť postup ošetrenia
12. ošetriť poranenia
13. nepretržitý kontakt a upokojovanie
14. kontrolovať životné funkcie

Príznaky niektorých život ohrozujúcich 
stavov: 

Podozrenie na srdcový infarkt: bolesť s 
vyžarovaním na niekoľko rôznych miest 
na tele, potenie, sucho v ústach, pocit 
na vracanie, sťažené dýchanie, poruchy 
trávenia, pocity na odpadnutie, poruchy 
krvného tlaku, pulzu. Dva najpodstatnej-
šie príznaky: 1. nepríjemný pocit /tlak/ 
- bolesť za hrudnou kosťou v strede hrud-
níka a 2. pocit trvá viac ako 10 minút bez 
prerušenia.

Pri mozgovej porážke je množstvo 
príznakov zo strany mozgovej činnosti, 
poruchy zmyslov, svalov, nervov. Tieto 
príznaky sa vyskytujú takmer vždy: 1. po-
ruchy reči, 2. asymetria vo výraze tváre, 3. 
slabosť a porucha pohyblivosti prstov na 
jednej ruke, prípadne porucha hybnosti 
končatín na jednej strane tela.

Čerpané z knihy: 
5P - Prvá pomoc pre pokročilých po-

skytovateľov (Pre tých, čo chcú vedieť 
viac) - Viliam Dobiáš 

Činnosť Základnej  školy v oblasti po-
skytovania prvej pomoci: 

Aj žiaci základnej školy sa učili, čo sú 
to život ohrozujúce stavy. Žiačky 8. roční-
ka ostatným spolužiakom predviedli ako 
uskutočňovať kardiopulmonálnu resusci-
táciu. Žiaci sa učili sa, aký je rozdiel pri 
oživovaní dospelého a dieťaťa. Figurína 
na KPR bola  zapožičaná z Územného 
spolku ČK v Nitre. Dúfame, že si žiaci za-
pamätali základy KPR a pomôžu v prípa-

Poskytovanie prvej pomoci
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de núdze v reálnej situácii.
Činnosť miestneho spolku SČK
Miestny spolok ČK uskutočnil ďalší od-

ber krvi dňa 26.februára 2018. Ďakujeme 
všetkým darcom za účasť! Ďalší odber sa 
uskutoční 25. júna 2018. V mesiaci ma-
rec 2018 sa uskutočnila výročná členská 
schôdza členov ZO ČK v Zbehoch. Prí-
tomných sa prihovoril starosta Ing. Ivan 
Habiňák, ktorý  pozitívne zhodnotil a 
podporil činnosť organizácie. Schôdze 
ČK sa zúčastnila aj Ing.  Jana Žitňáková, 
členka Územnej rady SČK Nitra. Pod-
porila činnosť nášho spolku a vyzdvihla 
pravidelné uskutočňovanie odberov krvi 
v našej obci. Taktiež hovorila o pokračo-
vaní akcie poskytovania pomoci sociálne 
slabým v spolupráci s  Kauflandom. 

Sme potešení, že počet členov ZO ČK 
v Zbehoch a počet darcov sa zvyšuje a 
pribúdajú aj prvodarcovia. Želáme všet-
kým pevné zdravie a veľa optimizmu do 
ďalšieho života. Ďakujeme všetkým, ktorí 
podporujú činnosť a myšlienky našej or-
ganizácie. V budúcnosti s radosťou priví-
tame nových darcov a členov miestneho 
spolku SČK v Zbehoch.

Jana Krajčírová

Supermarket otvorený
Po dlhých rokovaniach a hlavne sťažnos-

tiach našich občanov sa konečne otvorila 
dňa 26.4.2018 nová predajňa Jednoty, kto-
rá svojou rozlohou a výberom sortimentu 
milo prekvapila. Nakupovanie je veľmi 
príjemné, vystavený tovar nie je nahádza-
ný na hromade ako v starých priestoroch, 
kde iná možnosť nebola, ale krásne vysta-
vený. Svoj priestor dostali mäsové výrobky, 
mliečne, mrazené a svoje oddelenie majú 
aj pekárenské výrobky a zelenina. Želáme 
zákazníkom príjemné nakupovanie a pre-
davačkám bezproblémových zákazníkov.

M. Bakytová
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Po čase sa Vám opätovne prihováram 
s informáciami o dianí v našej TJ Slovan 
Zbehy.

Po „zimnom“ spánku sme sa všetci 
opäť pustili do práce. Tak, ako aj v ostat-
nom období, reprezentujú našu TJ 4 
mužstvá. A to mladší žiaci, starší žiaci, 
dorast a „A“ mužstvo. 

V zimnom období naše mužstvá ab-
solvovali turnaje v halách a zodpovedne 
reprezentovali obec Zbehy.

Zmeny na trénerských postoch sa ne-
udiali, a teda mi dovoľte informovať Vás, 
kto vedie naše družstvá.

Mladší žiaci : Ing. Jozef Antoš
Starší žiaci : Boris Lacika a Marek Né-

meth /vedúci mužstva/
Dorast: Roman Zentko, František Ma-

cho a Radoslav Šatura  /vedúci mužstva/
„A“ mužstvo : Daniel Fuska
V januári 2018 sa uskutočnila výroč-

ná schôdza TJ, na ktorej sa zúčastnilo 
viacero členov TJ , široká verejnosť a po 
prvýkrát aj niektorí poslanci obecného 
zastupiteľstva.

Po vystúpení trénerov a predsedu TJ 
sme sa venovali činnosti a predstavili si 
plány do budúcnosti. Okrem iného, Vás 
chcem informovať, že tento rok oslávime 
90.rokov založenia futbalu v našej obci. 
Súčasťou programu osláv bude aj stret-
nutie s našimi bývalými futbalistami.

Najlepšími futbalistami v jednotlivých 
kategóriách sa stali:

Mladší žiaci : Viktor Chmeliar
Starší žiaci : Dalibor Debnár
Dorast : Marek Tomek
„A“ mužstvo : Lukáš Mikula
Aj v mene Vás im ešte raz gratulujem, 

a prajem im, rovnako ako všetkým našim 
futbalistom, veľa športových úspechov.

Najlepším fanúšikom sa stal Marián 

Fuska. Tu stačí povedať iba: Ďakujeme 
Maroško!

Tak, ako každý rok, sme volili aj členov 
výkonného výboru TJ na rok 2018. Sta-
li sa nimi p. Fuska , Petrík ,Ing. Macho, 
Mikula ,Lauko, Babčan , Ing. Habiňák . 
Výbor teda ostáva nezmenený napriek 
tomu , že v priebehu roka viacerí členo-
via avizovali vstup do výkonného výbo-
ru. Po úvodnom zasadnutí výboru bol za 
predsedu TJ zvolený Vladimír Lauko. Aj 
touto cestou ďakujem tým, ktorí ma vo-
lili za prejavenú dôveru a verím, že ich 
rovnako ako aj fanúšikov, nesklamem. 
Urobím všetko preto, aby futbal v Zbe-
hoch pokračoval v stanovenej ceste.  Za-
slúžia si to všetci, od najmenších, až po 
Vás, fanúšikov a občanov obce Zbehy.

V úvodných jarných kolách naše muž-
stvá vykročili do bojov tou správnou 
nohou. Hlavne čo sa týka „A“ mužstva a 
našich najmenších.

Chcem sa, v mene Vás, poďakovať 
všetkým našim trénerom, ale hlavne tré-
nerom našich mládežníckych mužstiev. 
Verím, že aj v budúcnosti oceníte ich 
prácu. 

Ďakujem sponzorom, a to hlavne obci 
Zbehy v zastúpení pána starostu a M. 
Líškovi zo spoločnosti Stravovanie u 
Líšku. Rovnako tak všetkým, ktorí nám 
pomáhajú.

Vážený fanúšik futbalu v Zbehoch, ná-
jdi si prosím na nás čas, nech Ti môžeme 
predviesť svoje umenie!

Športu zdar a futbalu zvlášť!

Vladimír Lauko, 
predseda TJ Slovan Zbehy

Vážený futbalový fanúšik!
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Opustili nás

Božena Nagyová                   
Katarína Fusková                 
Jolana Jirásková                  
Štefan Fuska                          
Peter Fúska                           
Jolana Bohunická                 
Jozef Tomek                        
Helena Žemberová               
Imrich Maládi                     
Némethová Marta               
Alžbeta Pillerová  

Vítajte na svete

Jurika Jakub                        
Sýkorová Eliška                    
Lisyová Sofia                         
Magdaliková Emma          
Kopec Martin                        
Jašíková Jazmína                 
Jašíková Karolína                 
Holešová Zoe                       
Hriadelová Emma               
Chudý Martin                      

Jubilanti

Gubáňová Renáta
Citeny Dominik
Balko Aurel
Šranková Zdenka
Remenárová Alžbeta Mgr.
Dovičovičová Zuzana 
Čapeková Zdenka

Borotová Helena 
Fedor Štefan
Hazda Milan 
Kollárová Helena 
Fuska Miroslav
Hromádková Anna
Žákovič Marián Ing.
Šaturová Danka Mgr.
Miháliková Alena
Guzmická Ľudmila Ing.
Lisý Ľubomír
Senická Anna
Lehocká Oľga
Štefanka Silvester Ing.
Solčanský Blažej
Hallo Vladimír
Blažovská Oľga
Fusková Anna
Čapeková Marta
Béger Štefan
Filová Marta
Fuska Jozef
Ravinger Augustín
Šunderlík Karol
Hovanjecová Jozefa
Šmátralová Mária
Mikulová Mária

Štatistika za rok 2017 

V roku 2017 sa prihlásilo na trvalý pobyt: 36 obyvateľov.
V roku 2017 sa odhlásilo z trvalého pobytu 48 obyvateľov.
V roku 2017 sa narodilo 25 detí z toho 12 dievčat a 13 
chlapcov. 
V roku 2017 zomrelo 19 občanov. Z toho 12 žien a 7 
mužov. 

UZNESENIA zo zasadnutia OZ obce Zbehy, dňa zo 26.februára 2018 

Doporučuje starostovi vyhľadať a zabezpečiť spracovateľa komunitného plánu. 
Schvaľuje: Žiadosť na Slovenský pozemkový fond na delimitáciu protokolom – prevzatie pozemku vo vlastníctve SPF SR – zastava-

ná plocha – verejné priestranstvo do vlastníctva Obce Zbehy.

Zapisovateľka: Alena Držíková 

UZNESENIA OZ obce Zbehy
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Oznamujeme občanom, že od stredy 04.04.2018 bude otvorený zberný dvor na zelený odpad zo záhrad a dvorov nasledovne:
Pondelok: 17.00 – 20.00 hod.   Streda: 17.00 – 20.00 hod.    Sobota: 9.30 – 12.30 hod

Novinka pri riadení verejných financií

Projekt DCOM /Dátové centrum obcí a 
miest Ministerstva financií SR/ je zameraný 
na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj 
elektronických služieb, poskytovaných na 
miestnej a regionálnej úrovni. Do tohto pro-
gramu prešla aj naša obec. Cieľom projektu  
je poskytovať kompletné IT služby obciam a 
orgány verejnej správy majú zase povinnosť 
primárne vykonávať svoju činnosť elektro-
nicky a zavádza dôležitý nový princíp, podľa 
ktorého  orgány budú pri komunikácii navo-
nok voči občanom vystupovať spoločne ako 

jeden subjekt a nebudú si od občanov žiadať 
údaje, ktoré už má k dispozícii iný orgán ve-
rejnej správy. Napr. dane a poplatky sa budú 
inkasovať elektronicky. To znamená spraco-
vávanie výmerov a inkasovanie cez počítač. 
Právnickým a fyzickým osobám, ktoré majú 
zriadenú elektronickú schránku, budú vý-
mery zasielané priamo do týchto schránok. 

Bližšie informácie prihlásenia občana do 
tohto systému nájdete na stránke minister-
stva financií ÚPVS aj s návodom na jeho 
používanie. Informácie sú poskytované aj 
na obecnom úrade pri inkasovaní daní a po-
platkov. 

Aj tento rok sa k nám vrátila rodinka bocianov a od 11.4.2018 nám priniesli jar. 
         Foto: Lenka Nagyová-Komačková

Oznamy OÚ

Poslovia jari

Zdravé leto v kuchyni
Pesto z medvedieho cesnaku
Jarný zázrak, aj tak by sme mohli na-

zvať medvedí cesnak a jeho vynikajúcu 
korenistú chuť a liečivé účinky. Usklad-
niť túto bylinku nie je vôbec jednoduché 
a uchovať v nej potrebné živiny je ešte 
ťažšie. Pesto je však jeden z najlepších 
spôsobov, ako vyťažiť z tohto zázraku čo 
najviac. Prečítajte si náš obrázkový re-

cept na pesto z medvedieho cesnaku.
Príprava: Čerstvo natrhaný medvedí 

cesnak, orechy, olivový olej, soľ, chilli, 
citrón. Medvedí cesnak vložte do sitka a 
pod tečúcou studenou vodou ho dôklad-
ne očistite. Pri peste nebudete bylinku 
spracovávať tepelne ani v alkohole, pre-
to je potrebné ju poriadne umyť. Umytý 
cesnak otraste a nechajte chvíľu usušiť. 
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Vložte ho do vysokej nádoby, v ktorej ho 
budete mixovať ručným mixérom. Ak 
máte klasický mixér, listy medvedieho 
cesnaku vložte doňho. Začnite cesnak 
mixovať v nádobe. Už teraz môžete pri-
dať k cesnaku soľ, citrón a olivový olej. 
Všetky suroviny vrátane pomletých ore-
chov môžete pomiešať aj naraz v hlbo-
kom tanieri alebo miske. Olej pridávajte 
podľa potreby, aby pesto nebolo príliš 
husté. Pesto uskladnite v chladničke a 
ochuťte si ním napr. cestoviny alebo lo-
sosa. Prajeme vám dobrú chuť!

Púpavový šalát 

 Mladé listy, ktoré ešte neobsahujú 
mlieko, obsahujú vysoké množstvo vi-
tamínu C a mnoho iných zdraviu pro-
spešných látok, preto sa využívajú do 
jarných šalátov. Jarný šalát z púpavy je 
vhodný aj pre diabetikov, pre obsah inu-
línu. Púpavu treba dôkladne prežuť, aby 
sa lepšie strávila, a využili sa všetky jej 
prospešné látky.

Čo potrebujete:
• čerstvú púpavu
• cibuľu (môžete použiť jarnú aj s vňa-

ťou)
• citrónovú šťavu
• olivový olej lisovaný za studena
• koreniny podľa chuti (kurkuma, 

čierne korenie...)
• morská soľ
• biely jogurt (kyslá smotana)
Očistenú púpavu a cibuľu nadrobno 

nakrájajte. Pridajte šťavu z citróna a za 
polievkovú lyžicu olivového oleja. Podľa 
chuti osoľte a okoreňte. Ak použijete 
kurkumu tá pridá šalátu ešte na horkos-
ti. 

Základný šalát a je vhodný na priamu 
konzumáciu. 

Pre zmenu chuti a doplnenie, môžete 

primiešať biely jogurt alebo kyslú smo-
tanu, šalát zjemní a čiastočne zredukuje 
horkosť púpavy.

„Veselá myseľ a pokojné srdce sú naj-
lepšie lieky pre zdravie.“

Kramerius

Višne 
Višne sú dobrým zdrojom draslíka; ten 

pomáha udržovať pravidelný rytmus srd-
ca a zdravú pokožku. Naviac obsahujú 
nezanedbatelné množstvo vitamínu C.

Višne pomáhajú aj pri liečení porúch 
pamäte. Vedci zistili, že višňa je úspešná 
aj pri zápalových procesoch a zmierňuje 
bolesti pri artritíde. Pohár višňovej šťa-
vy je ekvivalentom 0,3 gramu aspirínu a 
pohár mrazených višní sa rovná účinku 
0,9 gramu aspirínu. Pravidelná konzu-
mácia višní znižuje množstvo kyseliny 
močovej v tele, ktorá zapríčiňuje bolesti 
kĺbov. Aj jeden pohár višňovej šťavy do-
káže zmierniť bolesti kĺbov. Pravidelné 
konzumovanie višní dokonca zabraňuje 
vzniku cukrovky a niektorých druhov 
rakoviny.

Kokosovo-višňová bublanina
700 g višne, múka na vymastenie ple-

chu, maslo na vymastenie plechu
Cesto: 6 ks vajce, 300 g maslo, 200 g 

cukor, 300 g špaldová hladká múka, 
1 balíček kypriaci prášok do pečiva, 1 
štipka soľ, 120 g kokosová múčka

Posýpka: 30 g maslo, 30 g špaldová 
hladká múka, 30 g kokosová múčka, 30 
g cukor

Maslo vymiešame s cukrom do penis-
ta a postupne pridáme žĺtka. V druhej 
mise vyšľaháme bielka so štipkou soli a 
1 KL cukrom. Bielka primiešame ručne 

k žĺtkam. Pridáme múku zmiešanú s 
kypriacim práškom do pečiva. takto pri-
chystané cesto vylejeme na plech, ktorý 
sme si vymastili a vysypali múkou. V 
mise spracujeme posýpku, a to zmieša-
ním múky, kokosu, masla a cukru. Urov-
náme a poukladáme čerešne, prípadne aj 
iné bobuľové ovocie ktoré máte po ruke. 
Posýpku nasypeme na ovocie a dáme 
piecť do rúry vyhriatej na 180 stupňov, 
30-40 minút. Dobrú chuť!

Cibulová omáčka s pažítkou
Fantastická omáčka z gréckeho jogur-

tu s do zlata opečenou cibuľou získa tú 
pravú chuť vďaka koreniu a vôni čerst-
vých byliniek. Skvelá k pečenej či grilo-
vanej zelenine alebo k zemiakom.

Suroviny:
 panenský olivový olej 15 ml
cibuľa 1 ks
grécky jogurt 250 g
čerstvá nasekaná pažítka
čerstvý rozmarín 
morská soľ 
čierne korenie

Postup: Na malej panvici rozohrejte 
olivový olej a pridajte cibuľu. Na mier-
nom ohni pozvoľna restujte 15 minút. 
Nechajte vychladnúť. Grécky jogurt daj-
te do malej hlbšej misky a pridajte vy-
chladnutú  cibuľku, nasekanú pažítku a 
rozmarín. Všetko dobre rozmixujte.

Hotovú omáčku dochuťte korením a 
soľou. Podávajte ku grilovanej zelenine 
alebo k pečeným zemiakom.

Dobrú chuť! M.Bakytová

Trochu úsmevu, aby lepšie chutilo
Stojí babka vedľa chodníka, pozrie na 

nebo a hovorí“ Pane Bože, pošli nieko-
ho, kto mi venuje pár eur, lebo dôcho-
dok mám malý a potrebujem na lieky.“ 
Započul to mladý muž, ktorý išiel oko-
lo. Vybral z peňaženky 100 Eur a podal 
babke. „ Tu máte babička a Boha nepros-
te ten aj tak nie je.„

Keď sa mladík vzdialil babka opäť po-
hliadla na nebo a hovorí: „ Ďakujem ti 
Pane Bože, že si konal tak rýchlo, len mi 
druhýkrát neposielaj takého bezbožní-
ka!“

ZBEHY INFORMUJÚ
Zbehy informujú vydáva: Obecný úrad Zbehy, PSČ 95142, tel. 037/ 7793048, e-mail: starosta@
zbehy. sk, EV 3662/09. IČO:00308668, 3krát ročne. ISSN:1339-1070. Zodpovedný Ing. Ivan 
Habiňák Redakčná rada: Magdaléna Bakytová, Mária Balková, Ing. Marta Lopašková, Alena 
Držíková, PhDr. Ivan Rác, PhD. Redakcia si vyhradzuje príspevky skrátiť, redakčne upraviť, 
alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah písomných alebo fotografických materiálov nesie 
autor. Nevyžiadané materiály redakcia nevracia. Príspevky neprešli gramatickou úpravou. 
Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Tlač: 
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o., Potravinárska 6, 949 01 Nitra, Slovakia


