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Vážení spoluobčania!

Po veľmi peknom horúcom lete sa naše
deti opäť vrátili do školských lavíc. Verím, že
aj mnohí z vás si počas letných dovoleniek
oddýchli a tiež načerpali veľa nových síl.
Počas letného voľnejšieho obdobia, sa
nám podarilo vypracovať a podať množstvo projektov. Boli to projekty, v ktorých sa
uchádzame o nenávratné finančné dotácie.
Najväčší projekt, ktorý sa podal, bol riešenie
zelených a oddychových zón v obci. Jedná
sa o plochy pri cintoríne, železničnej stanici
Obec Zbehy, športové areály, kynologický
klub a TJ Slovan Zbehy a v strede obce v
priestore medzi obchodmi a poštou. Druhý
projekt bol žiadosť o kompostéry pre každú
domácnosť v obci. Tretím projektom je projekt, v ktorom žiadame o výmenu povrchu
na multifunkčnom ihrisku, športové vybavenie a rozšírenie detského ihriska pri OÚ.
Pripravovali sme projektové dokumentácie na prechody v obci. Po podaní žiadosti
na dopravné určenie a stavebné povolenie
nám dopravný inšpektorát nedal súhlasné
stanovisko a na základe vyjadrenia sme museli prepracovať projektovú dokumentáciu.
V súčasnosti je už projektová dokumentácia odovzdaná na okresnom úrade odbor

pozemné komunikácie a na dopravnom inšpektoráte. Čakáme
na určenie dopravného značenia
a následnú realizáciu.
Upravovali sme projektovú dokumentáciu na stavebné
povolenie „ vodovod Andač „
nakoľko staré povolenie stratilo
právoplatnosť. Museli sme požia
-dať o nové stavebné povolenie.
Zabezpečili sme aj projektovú
dokumentáciu na rozšírenie celoobecného
vodovodu v lokalite futbalového a kynologického areálu.
V mesiaci máj sa nám podarilo opraviť súsošie sv. rodiny v centre obce. Dostalo nový
šat a zároveň bolo aj vysvätené.
V letných mesiacoch sa uskutočnila rekonštrukcia kuchyne základnej školy, vybudovali sa chodníky na cintoríne v Andači,
pripravujeme výmenu oplotenia z čelnej
strany futbalového areálu, na ktoré sme dostali dotáciu z ministerstva financií a otvárame územný plán obce . Do konca roka sa
musia urobiť rozbory a prieskumy.
K výstavbe kanalizácie je potrebné vysporiadať pozemky. Nie je to úloha ľahká preto,
lebo veľa vlastníkov pozemkov pod cestami
už nežije, je neznámych a pod. Preto sme hľadali formu akou to uskutočniť. Jeden spôsob
bol postupné prevody pozemkov, ktorý nám
vzišiel ako neuskutočniteľný. Druhý spôsob
je priechodnejší, ale tiež náročný. Je to metóda jednoduchých pozemkových úprav,
ktorá sa praktizuje v extravilánoch. My by
sme túto metódu aplikovali do intravilánu
obce. Je to práca približne na dva roky, ale
iný spôsob zatiaľ neexistuje. Bude to len na
vlastníkoch pozemkov, či budú ochotní obci
pomôcť, a tak napomôcť budovaniu kanalizácie vo verejnom záujme.
V priebehu leta sa uskutočnil aj rad kultúrno - spoločenských akcií ako boli deň
detí, súťaž v petangu, posedenie pri guľáši,
zavítali k nám automobiloví veteráni, bola
súťaž vo varení guľášu, celoobecné dožinky
a strelecké súťaže. Všetkým organizátorom

jednotlivých akcií by som chcel poďakovať
za tieto akcie, ktoré robili pre nás všetkých
na úkor svojho voľného času.
Po dlhých jednaniach, konečne nastal dohovor o umiestnení novej modernej predajne COOP Jednota. V týchto dňoch prebieha
stavebné povolenie na výstavbu novej predajne, ktorá bude slúžiť hlavne k lepšiemu
komfortu obslužnosti našich obyvateľov.
Dovoľte mi, aby som vás touto cestou
všetkých vyzval a požiadal o disciplinovanosť pri odovzdávaní odpadových komodít,
to znamená, ak niečo prinesiete na zberné
miesto obecného úradu, je potrebné sa nahlásiť u zamestnancov obecného úradu,
nakoľko odpad, ktorý je donesený, nie vždy
zodpovedá katégórii, ktorá sa môže umiestniť na dvore obecného úradu. Môže to byť
veľkoobjemový odpad ( matrace, koberce,
skrine a pod....), stavebný odpad , sklo a
tabuľové sklo, textil. V poslednom období
nám nedisciplinovaní občania priniesli odpad, ktorý tam nepatrí ( drobný komunálny
odpad, uhynuté zvieratá, elektro odpad, nebezpečný odpad, atď).
Tiež by som chcel požiadať o nahlásenie
všetkých stavebných úprav na hrobových
miestach pred ich vykonaním na obecný
úrad, aby nedošlo k neoprávneným zásahom.
Vážení spoluobčania, týmto som chcel v
krátkosti spomenúť aktivity , ktoré sa robili v
uplynulom období v prospech obce.
Ing. Ivan Habiňák
starosta obce
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Dokedy ešte majú slušní ľudia trpieť a
byť na posmech?
Vandalizmus a vulgarizmus sa u nás začal šíriť kozmickou rýchlosťou.
Mnohí ľudia našej obce sa boja ohlásiť,
keď niekto ruší nočný kľud, nadáva alebo
hreší. Nočné vytrubovanie autom a pritom
letieť šialenou rýchlosťou v obci je samozrejmosťou. Radšej to budeme trpieť, len
aby mi neporozbíjali okná, alebo sa nejako
inak nepomstili. Skrátka nechcem prísť s

nikým do konfliktu, nech to radšej rieši
starosta alebo poslanec.
V dnešnej dobe má každý občan mobil
(niektorí aj tri), takže môžu volať políciu č.
158 a povedať, že chce zostať v anonymite.
Myslím, že v našej obci je veľa rozumných ľudí, ktorí by nemali tolerovať hrubé
správanie neprispôsobivých jednotlivcov.
Aj pre nich platia zákony pre dobré spo-

lunažívanie. Len vtedy sa nám tu bude žiť
dobre, ak sa budeme navzájom rešpektovať
a neničiť to, čo iní budovali. Vtedy bude
naša obec prekvitať, keď sa dokážeme angažovať aj verejne pri budovaní a skrášľovaní našej maličkej dedinky.
poslankyňa za obec Andač
Monika Fedorová

Novinky obce Andač
Minulý mesiac sme začali budovať
chodník na cintoríne a dala sa nová
dlažba pred Dom smútku.
Taktiež pokračujem pri budovaní futbalového ihriska.
Smerom k železničnej zástavke v Andači boli vymenené drevené stĺpy za betónové.
Monika Fedorová

li ľudia chodiť po blate, rozhodlo dňa
12.12.2016 obecné zastupiteľstvo, že najlepším riešením bude položenie nových
chodníkov, ktoré tento problém vyriešia. No však odsúhlasiť nie je všetko,
je to len začiatok. Začalo sa s výberom
firmy a s návrhmi, ako najlepšie vymyslieť chodník v tomto komplikovanom
teréne, ktorý je svahovitý a plný koreňov
stromov. Verím, že sa napokon vybralo
to najvhodnejšie riešenie. Pri prácach
sa tiež položili nové elektrické prípojky
pre kaplnku a márnicu. V najbližšom
období by sa mali vykonať ešte drobné
úpravy terénu a v ďalšom období chceme pokračovať s úpravou vstupnej cesty.
Celkovo dostal touto zmenou cintorín
nový vzhľad a bude pekným a dôstojným miestom posledného odpočinku.
Michal Gudába, poslanec OZ
Vedeli ste, že v Synagóge udeľovali
Janského plakety....

Stavebný ruch na cintoríne v Andači
V mesiacoch júl a august zavítal na
pokojný Andačský cintorín neznámy
stavebný ruch. Nakoľko prístup k hrobom nebol najlepší a často krát muse2

Vyše dvesto dobrovoľných darcov
krvi z Nitry a okolia ocenili v Synagóge.

Udelili spolu 123 bronzových, 47 strieborných, 31 zlatých a 5 diamantových
Janského plakiet. Za 100- a viacnásobné
darcovstvo udelili jednu medailu doktora Kňazovického,“.
Jedná takáto bronzová medaila dostala čestné miesto i u nás V Andači. Pani
Denisa Kucharová, rodená Lukáčová je
jej čestnou držiteľkou. Po 13 rokoch života v Lukáčovciach sa opäť vrátila do
svojej rodnej obce kde si postavila svoj
domček, pracuje ako vedúca potravín a
aktívne sa zapája do spoločenského života obce.
Keď som sa jej spýtala ako sa stala
dobrovoľnou darkyňou krvi odpovedala
mi :
„Moja cesta dobrovoľného darcu krvi
začala celkom nevinne. Oslovila ma kamarátka práve na moje narodeniny a tak
môj prvý odber krvi bol zároveň akoby
darček k narodeninám. Za 8 rokov, po
10 odbere krvi mi udelili bronzovú Jánskeho plaketu.
Teším sa, že takto môžem pomôcť tým,
ktorí to potrebujú. Moja staršia dcéra
Nikoleta tiež ide v mojich šľapajach a na
svoje 18 narodeniny po prvý krát darovala krv. Na budúci rok sa k nám chce
pripojiť i mladšia dcéra Viktória“.
Mnohí ani nevieme koľko výnimočných ľudí žije medzi nami. Darovať
krv je tá najvzácnejšia vec. Viem, že v
našej obci je niekoľko darov krvi, ale o
tejto darkyni ste určite nevedeli. Týmto
jej prajem veľa zdravia a veľa odberov,
ktoré pomôžu zachrániť nejeden ľudský
život.
Ing. Marta Lopašková
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Andač – „multifunkčné ihrisko.“
Je to len sen, túžba, ktorá sa možno
premení na skutočnosť ?....
Po tom, čo vedenie a.s. COMPACTA AGRO zabralo pozemky, na ktorých bolo
roky futbalové ihrisko, zostala obec bez
futbalového ihriska. Občania postupne
hľadali riešenie, kde nájsť vhodné miesto pre deti, pre plochu, ktorá by mohla
spĺňať štatút ihriska. Jediné voľné miesto sa našlo pod cintorínom. Niektorí tvrdia, že to nie je práve vhodné miesto, ale
kde potom ?.... kde sa majú tie deti hrať
aby nevymýšľali? Naučme ich správať sa
ako na ihrisku a rešpektovať ticho a úctu
k našim zosnulým. Možno sa to dá, len
treba chcieť a hľadať kompromisy. Detské ihrisko so šmýkačkou, hojdačkou a
pieskoviskom už máme dávno, pomaly
by už potrebovalo renováciu. Pridalo
sa k nemu malé asfaltové ihrisko, kde
deti a mládež hrajú volejbal, nohejbal
a v zime, keď je ľad i hokej. Stále nám
chýba futbalové trávnaté ihrisko. Za pomoci dobrovoľníkov a starostu obce sa
začala vytvárať nová trávnatá plocha. Je
menších rozmerov, ale mohla by spĺňať

formu ihriska. Stále však nie je dokončené. Osadené sú stĺpiky na ohradu, ale
nie je natiahnuté pletivo. Ani počasie
nám nepraje slnko praží a tráva vysychá.
Spojilo sa pár spomínaných nadšencov
na čele s pánom Jozefom Bohunickým,
Petrom Fraňom a ďalšími a v akcii „Z“,
ako sa voľakedy hovorilo a robilo, natreli a zabetónovali vysoké stĺpy, ktoré
budú potiahnuté sieťami, aby lopta pri
hre neohrozovala cintorín a pohyb áut
na ceste.
Máme veľa smelých plánov. Na jar
chceme oddeliť časť cintorína od ihriska,
vysadiť tuje, okrasné kríky a rôzne stromy. Vytvoriť miesto na sedenie a oddych
nielen pri ihrisku, ale možno i pre návštevy cintorína. Vysadiť
na ihrisku nový trávnik.
Je toho veľa čo by sa
ešte dalo urobiť a čo som
možno ani nevymenovala, možno to napadne Vás, zastavte sa, poraďte...!, pomôžte...! im
, nám všetkým, každý
dobrý nápad a pomoc
je vítaná. Robíme to pre

nás, pre naše a Vaše deti !!!!
Ďalším plánom je vytvoriť kynologický areál pre cvičenie psov. Tiež ho oddeliť oplotením a tujami. V každej obci
takýto areál majú, nie je to nič výnimočné, veď pes je odjakživa priateľ človeka,
tak prečo by sme nemohli žiť v priateľstve, spolu ...?
Touto cestou ďakujem všetkým, ktorým záleží na tom, aby sme si v našej i
tým ostatným, aby sa pristavili, zamysleli, poradili a podali pomocnú ruku.
Verím, že keď sa pridajú všetci, nielen
deti, mládež, rodičia, ale i naši skúsení
dôchodcovia, spoločne to dokážeme !!!
Ing. Marta Lopašková

Púť k Matke Božej
Na Kalvárii v Nitre sa každoročne na sviatok Nanebovzatia
Panny Márie (okolo 15. augusta),
koná mariánska ďakovná púť. Pútnikov, turistov aj domácich priťahuje pôvab nitrianskej Kalvárie,
zliaty z krás prírody, diel histórie
i tajomstiev posvätna.Nitrianska
Kalvária je známa už niekoľko
storočí. Prvá správa o miestnom
kostole Panny Márie sa nachádza
v listine uhorského kráľa Belu IV.
z roku 1248, ktorým dáva Nitre

mestské práva. Podľa zasvätenia kostola ho volali už vtedy Vrch Matky Božej.
„Nitriansky biskup Ján Gustíni zaviazal
obyvateľov Nitry listinou z 20. decembra 1765, aby sa každoročne 15. augusta
uskutočnila procesia na sviatok Nanebovzatia Panny Márie pod vedením mestského farára. Biskup Gustíni zaviedol
tiež zvyk, ktorý sa zachováva doteraz, že
slávnostné bohoslužby na Kalvárii vedie
nitriansky biskup.“
Tradičným vyvrcholením púte bola
slávnostná svätá omša, ktorá sa konala o
10. hodine. Celebroval ju J. E. Mons. Viliam Judák, nitriansky sídelný biskup.
Slová, ktorými sa k nám prihováral
otec biskup sa nám vryli hlboko do srdca
i mysle.
Zo všetkých pútnikov vyžarovala radosť, láska a nádej, ktorú sme si všetci odnášali domov, do svojich rodín. Pre mňa
osobne je každá púť spomienkou na moje
detstvo, čas kedy sme ako mládež tradične chodievali na púť so svojimi starými
rodičmi. Dodnes sú to pre mňa nezabudnuteľné chvíle plné krásnych spomienok.
Ing. Marta Lopašková
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Naša farnosť

Tohtoročnej Krížovej cesty na Veľký
piatok sa nás na ceste pod lesom zišlo za
krásneho jarného počasia viac ako 100.
„Váha“ Božej lásky...
Ježiš ti hľadí s úsmevom do očí a drží ťa
okolo ramien. Spomínaš? Sú to ruky, ktoré
utvárali galaxie! Sú to ruky, ktoré sa dali
pre teba preraziť klincami...
Popoludní na Veľký piatok bol na Holotke posvätený obnovený drevený kríž
na hlavnej ceste. Pán Boh zaplať všetkým,
ktorí sa o to zaslúžili.
Slávnosť prvého svätého prijímania
v našej farnosti 30.apríla 2017. Sviatosť
kresťanskej dospelosti 14. mája 2017 .
Po slávnosti prijatia Ducha Svätého sme
„využili“ prítomnosť generálneho vikára
Mons. Petra Brodeka a na námestí pred
obchodmi bola posvätená rekonštruovaná
socha Svätej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa.
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Finančným a materiálnym zabezpečením obce dostala táto viac ako 100 rokov
stará pamiatka nový vzhľad. Nech je pre
nás všetkých stálou pripomienkou, že aj v
dnešnom svete má mať rodina prvé miesto
v našich srdciach.
Stojí za mnou Boh, ktorý si ma sám
vybral
V sobotu 17. júna v Katedrále sv. Emeráma v Nitre, prijalo z rúk diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka 5 absolventov
seminára kňazskú vysviacku. Diecéza dostala novokňazov, ktorý budú vykonávať
službu pre dobro všetkých ľudí. Podobne
ako apoštoli, aj oni opúšťajú všetko a idú
za Pánom. Pre našu farnosť je táto udalosť
osobitne dôležitá a radostná, pretože jedným z nich je aj Janko Kollárik z filiálky
Čakajovce. Sprevádzali sme ho modlitbami počas štúdia. Dnes ich potrebuje ešte

viac. Veď odteraz sa na neho upierajú pohľady veriacich, hľadajúcich i blúdiacich.
Myslime na Janka i na ostatných novokňazov, ale aj tých skôr povolaných, aby mali
vždy dosť síl k osobnej svätosti, a boli pre
svet vzorom mravne vyváženého človeka.
Primičná svätá omša sa konala o týždeň
neskôr 24. júna na lúke v Čakajovciach.
Práve na sviatok narodenia sv. Jána Krstiteľa- Jankovho patróna. Zúčastnilo sa na
nej veľký počet ľudí z farnosti i širšieho
okolia. Jankovi vyprosujeme, aby načúvajúc svojho Pána s radosťou daroval svoje
kňazstvo do služby vernému Božiemu
ľudu.
Putovali sme...
Na Skalke pri Trenčíne, na mieste, ktoré
dýcha najstaršou históriou nášho národa,
sa v nedeľu 23. júna konala púť k patrónom
diecézy sv. Andrejovi Svoradovi a sv. Benediktovi. Svätú omšu celebroval sekretár
Kongregácie pre Východné cirkvi Mons.
Cyril Vasiľ z Ríma. V homílií povzbudil
prítomných ku spoznávaniu príkladného
života pustovníkov. Benediktínske Ora et
labora- Modli sa a pracuj platí aj v dnešnej
dobe. Ak sa v návale práce a povinností
zamotáme natoľko, že nám chýba čas, chuť
a nakoniec aj schopnosť modliť sa, stane
sa náš život nevyváženým. Nie sme však
národ bez histórie. Dedičstvo sv. Cyrila a
Metoda, Svorada a Benedikta, ale aj stoviek ba tisícov ich bezmenných nasledovníkov- našich predkov, sú pre nás ľudí 21.
storočia, žijúcich na tomto krásnom kúsku
zeme uprostred Európy, silnou motiváciou k plnohodnotnému prežívaniu našej
časnosti. Dobrým príkladom pre naše deti
i budúce generácie- spoločnú večnosť, pre
ktorú sme stvorení.
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Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa v Nitre konala národná púť. Predsedal jej biskup Dávid BartimejTencer- slovák, ktorý bol svätým otcom Františkom
poverený viesť katolícku Cirkev na vzdialenom Islande. V závere slávnosti sa uskutočnilo zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie.
Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie
sme aj tento rok v sobotu 12.augusta puto-

vali pešo na Nitriansku kalváriu.
Putujem, putuješ, putujeme
Spoločne i osamote. Ďaleko i blízko. V tichosti i v slovách. V daždi
i za horúceho slnka. S priateľmi i
neznámymi. S radosťou i bolesťou.
„Kristus mal tichú tvár. K nemu treba dlho putovať. Si pútnik. Nenadávaj na ďalekú cestu.“
Mária Balková

Diecézna púť k patrónom nitrianskeho
biskupstva sv. Andreja – Svorada a
Beňadika

Každoročne v mesiaci júl prichádzajú
na Skalku tisíce veriacich z celého Slovenska a tiež zo zahraničia.
Púť je pravidelne organizovaná z príležitosti sviatku sv. Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí sú patrónmi Nitrianskeho
biskupstva.
Tento rok sa púť konala dňa 17.júla

2017 a veriaci z farnosti Lukáčovce
a teda aj veriaci z obce Andač sa jej
zúčastnili.
Slávnostná sv.omša sa začala o
10,00 hod. a hlavným celebrantom
bol otec biskup
Viliam Judák.
Sv. omše predchádzala modlitba
sv. ruženca. Slávnosť pokračovala
procesiou medzi kostolom na Malej
Skalke a kláštorom na Veľkej Skalke.
Počas procesie, ktorá viedla po ceste obkolesenej peknou prírodou sme spievali
krásne mariánske piesne. V sprievode veriacich s nami kráčal aj otec biskup Viliam Judák.
Slávnosť tohto dňa bola zakončená spoločnými modlitbami v kláštore na Veľkej
Skalke.

Po skončení púte si veriaci pozreli historické miesta.
Naplnení bohatým duchovným programom, ako aj peknou prírodou sme sa
spokojní
šťastlivo vrátili domov.
Gabriela Janečková
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Zo života dôchodcov!
Druhý štvrťrok roku 2017 bol pre
našich dôchodcov opäť zaujímavý a
pestrý.
Nitrianska humanitná spoločnosť
Homo Nitriensis, pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho
kraja Milana Belicu a primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča, zorganizovala 1. ročník charitatívneho majálesu
pod názvom „Nitra v kroji“. Spevácka
skupina Zbežanka tam reprezentovala svoju obec krojom ako i spevom.
Pozvanie prijali aj od JD Dolné Krškany, kde sa konala oslava ku dňu matiek,
od poľovníckeho združenia Nitrianska
Blatnica a tiež vyplnili kultúrny program z
príležitosti dňa matiek a otcov pre členov
ZŤP a JD v Zbehoch.
Príjemné letné počasie prialo dôchodcom, keď strávili slnečný deň v okolí našej poľovníckej chaty. Súťaž v petangu, v
streľbe na terč či rôzne loptové hry boli zavŕšené zapálením vatry, opekaním a spevom za doprovodu gitary do neskorých
večerných hodín.
Pekným osviežením počas prázdnin
bola návšteva termálneho kúpaliska Chalmová .
Od mája sa naši dôchodcovia zúčastňovali športových hier.
V Ivánke pri Nitre sa zapojili do viacerých športových disciplín, odkiaľ si
naše členky priniesli bronzové medaile,
p.Fúsková Mária v streľbe zo vzduchovky
a p.Filová Margita v hode váľkom.
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Športová novinka, hra petangu si získala
veľa priaznivcov a preto sa konala takáto
súťaž aj v Zbehoch.Súťažilo 8 družstiev.
1. miesto získali záhradkári
2. miesto družstvo senioriek/ p.Budinska, Čapeková,Hallová,Vachnová/
3. miesto družstvo dievčeniec zo ZŠ
4. miesto družstvo chlapcov zo ZŠ
Z Lužianok sa nám nepodarilo priniesť
žiadnu výhru zo športových hier v petangu, ale zato v Hrušovanoch naši súťažiaci
obsadili pekné 3. miesto.
K augustu patrí leto, horúčavy,
voda, prázdniny, koniec žatvy ale aj
dožinková slávnosť, ktorej cieľom je
zachovať tradície dožiniek. Tradícia dožinkových slávností v našej
dedine ešte stále žije a k nej patrí
okrem krojov, aj dožinkový veniec,
ktorý je symbolom ukončenia žatevných prác a poďakovanie za úrodu, upečenie chlebov a koláčov z

novej múky. Vence, chlieb a koláče sa
niesli cez celú dedinu na alegorickom
voze a nakoniec boli odovzdané najväčšiemu gazdovi v chotári, v našom
prípade generálnemu riaditeľovi Poľnofarmy Radar s.r.o. a najvyššiemu
predstaviteľovi našej obce, starostovi.
Kultúrny program mal folklórny
charakter. Na pódiu sa vystriedali
členovia speváckych skupín: Podhoranka,Ivančanka,Lužiančanka a Zbežanka. Podujatie spestrila svojim vystúpením detská skupina Bad Girls a
tanečná skupina Country Sen. Nechýbalo
ani bohaté občerstvenie, pečená klobása,
koláče na sladko i na slano, dobré vínko
a samozrejme dobrá nálada.V záverečnej
časti je potrebné poďakovať speváckej
skupine Zbežanka pod vedením Ing. Štefanku,členom klubu JD a všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave tak pekného podujatia.
Mária Habayová
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VIII. zraz historických vozidiel
V prvú júlovú nedeľu sa naša obec
stala zastávkou VIII. zrazu historických vozidiel, ktorý bol organizovaný Občianskym združením Veteran
Car Club Oponice pod záštitou obcí
Súľovce, Oponice, Nové Sady, Zbehy
a sponzorov. Prehliadky historických
vozidiel sa zúčastnila vyše stovka áut
a motocyklov vyrobených v minulom
storočí. Najkrajšie a najzaujímavejšie
vozidlo získalo pohár starostu obce
Zbehy.
A. Držíková
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Kynologická sezóna v Zbehoch

Národný pohár
Každoročne náš klub organizuje podujatie, kde sa stretnú priaznivci kynologického
športu z celého Slovenska aby si zasúťažili
podľa Národného skúšobného poriadku v
kategóriach SVV1, SVV2 a SVV3.
Prvenstvo v kategórii SVV1 sa dostalo
Arpádovi Debrovskému s počtom bodov
280, ktorého psík mal na pretekoch premiéru. Druhé a tretie miesto patrí Romanovi
Kuvíkovi a Jozefovi Lorinczovi. SVV2 vyhral Peter Kohút, na druhom mieste skončil
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náš hlavný výcvikár Roman Lacuša tretie miesto
patrí prezidentovi Zväzu
športovej kynológie na
Slovensku Jurajovi Štaudingerovi, ktorý len o
bod predbehol našu členku Marcelu Čapekovú.
Poradie v SVV3 je Ivan
Párička, Ľuboš Bednár
a Pavol Mocný. Taktiež
treba spomenúť sponzorov, ktorý nám každoročne či už finančne, alebo materiálne v podobe
cien pomáhajú a to firmámHAPPY DOG, Z
POLYTANU SK, AGRO TAMI, Obecnému
úradu Zbehy a Miroslavovi Antalovi.
Na záver by sme chceli poďakovať všetkým zúčastneným či už členom klubu, rozhodcom Štefanovi Hamerlíkovi a Milanovi
Kadlecajovi, figurantom Martinovi Barlíkovi, Martinovi Hucskovi a Jurajovi Huberovi,
šlapačom a iným, ktorí pridali ruku k dielu
a pomohli zorganizovať akciu v príjemnej
atmosfére, v atmosfére, ktorú ani hustý lejak
nepokazil.

Zoborská kynologická liga
Tradične aj tento rok sa náš klub zapojil
do Záhorskej kynologickej ligy, kde sa zapojilo 5 klubov z neďalekého okolia. Poradie
bolo nasledovné: 1.MKK Zbehy (60 bodov
), 2. ZO ZŠK Čakajovce (43 b), 3.KK Prašice
(34 b), 4.KK Alekšince (10 b), 5.MsKK Nitra
(4 b).
Taktiež sa konala súťaž jednotlivcov, ktorej prvenstvo patrí Romanovi Lacušovi
(MKK Zbehy) s počtom bodov 30, ďalej sa
umiestnili Marcela Čapeková (MKK Zbehy
)a Peter Detko (KK Prašice) s 18 bodmi, Cabanová Barbora (ZO ZŠK Čakajovce ) s 13
bodmi, Martina Šuchová (MKK Zbehy ) s
12 bodmi
Medzi ďalšie úspechy klubu patria čoraz
lepšie výstavné výsledky, ale aj účasť našej
členky Martiny Šuchovej na Majstrovstvách talentovanej mládeže podľa BH-SK
na letnom výcvikovom tábore talentovanej
mládeže, kde obsadila prvé miesto. Pevne
veríme, že budúci rok bude pre náš klub ešte
lepší, ako bol tento.
Stanislav Žákovič
Predseda
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Zbehy - roľníci vtedy obilie
v humnách mlatili
Začiatkom 20. storočia ešte obilné kombajny u nás neboli. Na našich poliach tzv.
tanky mieru začali mlátiť v šesťdesiatich rokoch. Dovtedy roľníci obilie žali a
zberali ručne. Statkári a väčší gazdovia si
najímali, priberali žencov. Obilie kosili s
kosami a žnice ho s kosákmi odoberali a
hrsťovali. Viazalo sa do snopov povrieslami, ukladalo do krížov, aby ešte vyzrelo.
Zvážalo sa povozmi- rebrinákmi do humien, otvorených priestranstiev dvorov roľníckych usadlostí. Tu snopy obilia ukladali
do stohov- kobelín. Na mlátenie slúžili aj
pozemky na okraji dediny, za záhradami
tzv. záhumnie.
Do prvej svetovej vojny u nás
mlátenie obilia cepmi, bolo hlavnou mlatobnou technikou. Tým, ktorí to robievali
za výslužku sa hovorilo „cepári“. Robilo sa
aj vydupávaním, hospodárskymi zvieratami. Tradičné mlátenie postupne nahradili
mláťačky (mašiny), ktoré ju veľmi uľahčili a urýchlili. Na ich pohon slúžili parné
stroje, neskôr dízlové motory (stacionárne
naftové), potom traktory. Jedným z prvých
bol Lanz Buldog, so železnými kolesami i
zotrvačníkom. Na prevoz mláťačiek, od
jedného gazdu k ďalšiemu, slúžili tiež ťažné
kone, hovorili sme im „štajráci“. S mláťačkou chodili spravidla dvaja mašinisti najčastejšie vlastníci mláťačiek. U nás to boli
Aitneroví, Fábrioví, Ondroví, v Lužiankach Michal Lauko, v Šuriankach Ľudovít
Ambro a ďalší. Poskytovali služby miestnym gazdom, maloroľníkom. Viecerí boli
kováči. Zostavili mláťaciu súpravu tak, aby
všetko klapalo, k spokojnosti domácich. V
takejto, dnes už historickej podobe, ju môžeme obdivovať i ukážky mlátenia vidieť v
Nitre, na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex.
Žatva a mlatba, boli vynímočné udalosti v rodinách roľníkov. Pri mláťačke bolo
treba 14 -16, aj viac ľudí. Na dreskasni bol
dôležitý špajzer, skúsený a zodpovedný
muž. Primerane dával rozrezané snopy
obilia do trumľa (rotor s vysokými otáčkami), dával pozor, aby sa nezadrhla, aby sa
nikto nezranil. Spravidla mu pomáhali dve
ženy. Prerezávali krivákom povriesla, ktorými boli zviazané snopy. Z kobelín, alebo
priamo z vozov, snopy vidlami na mláťačku podávali zdatní muži- mládenci.
Viď foto: Mlatba na statku v 30. rokoch
20. storočia: zúčastnené osadenstvo- mlatci, nádenníci, bezzemkovia, bíreši

Vymlátenú slamu dopravoval elevátor na stoh (kozel). Na ňom robilo päť
aj viac chlapov, podľa potreby. Dvaja boli
pod dopravníkom -elevátorom. Odhadzovali slamu k okrajom stohu, kde boli ďalší chlapi. Hovorilo sa im „rohári“. Vedeli
stáčať slamu do valcov a ukladať do rohov
stohu tak, aby pevne stál a slamu prípadný
víchor a dažde neznehodnotili.
V spodnej časti mlátiacej mašiny,
boli zo strán výfuky. Z jedného vypadávali
plevy a z druhého úhrabky. Pri nich robili
spravidla ženy. Vo veľkom prachu a letnej
horúčave, s ručníkmi na hlavách a okuliarmi, ich drevenými hrabľami vyhŕňali
na určené miesto. Slúžili tiež ako krmivo i
podstielka.
Ventilátorom a riečicami vytriedené obilie dopravoval vačkový dopravník
(páter noster - otče náš) do zásobníka v
zadnej časti mláťačky. Odtiaľ zrno dávkovali „vreciari“ do mechov. Pri nich bývali
minimálne dvaja silní chlapi. Plné vrecia
odoberali, vážili po 50 kg na decimálke
a ukladali do tzv. klietok. Vymlátené obilie si potom, gazdovia konečne odvážali,
uskladnili. Dávali ho buď do sýpky, komory, alebo vynášali na povalu. Až vtedy mali
istotu, že hlad nebude.
Viď foto: „Vreciari“ vážia obilie na decimálke, august 1964
Mlátiť sa začalo skoro ráno, o
piatej už bola mlatba v plnom prúde. Najťažšie to bolo všetko zorganizovať a hlavne
mať na zreteli „Fajčiť zakázané“. Pre prípad
požiaru mali nachystanú v sudoch vodu.
Veru, neraz sa stalo, že aj hasiči mali robotu.
Okolo ôsmej bývali frištuky, na
poludnie obed, o 16.
hodine nešpor. Vtedy
mláťaciu súpravu strojníci zastavili, robili prípadné opravy, údržbu.
A gazdiná sa snažila pohostiť mlatcov tak, aby
ju v dedine neohovárali.
Okrem váry, ponúkali
koláče, smotanové osúchy, alebo šišky. Gazda
ponúkol aj štamperlík,
kto čo chcel. Pri takejto
ťažkej robote rýchlo vytriezveli. Ustatý a uprášený
mlatci pritom
stihli žartovať, bolo im

aj do smiechu. Po krátkom oddychu každý
nastúpil na svoje miesto. A pokračovalo sa
ďalej.
Na oldomáš domáci, ponúkli
jedlo a občerstvenie. Hospodár urobil niekedy poprávku príležitostne aj u krčmára.
Tovarichárov a mašinistov spravidla vyplatili naturáliami, peňažne, alebo vzájomnou výpomocou -odrábkou. Pri rozchode
ďakovali a prejavili mlatcom vďačnosť za
pomoc. Mladí sa potom zvykli ponáhľať
kúpať do Radošinky, či Žeberína. Lebo
doma kúpeľne neboli a skoro ráno boli viacerí u iného gazdu pri mlatbe.
Takto roľníci mlátili obilie v prvej
polovici 20. storočia a nielen v našej dedine. Okrem žita (pšenice), dorábali jačmeň,
ovos, proso, ďatelinu na semeno i raž. Tá sa
mlátievala ručne cepami, aby sa nerozdrvila slama. Používala sa na výrobu povriesel, ako otep- nástielka do strožokov, a tie
do postelí. A naše mamy z ražného zrna,
ktoré sa triedilo od pliev pomocou riečic,
alebo rajtaru, robievali výživný keltýš (kelkýš).
Po prvej svetovej vojne v niektorých dedinách, na majeroch a statkoch,
keď skončila žatva a mlatba, zvykli robiť
dožinky. Mali ďakovné a oslavné poslanie,
najmä u pána majetku. Po II. svetovej vojne a kolektivizácii, na dedinách dožinky
usporadúvali poľnohospodárske družstvá.
Aj po privatizácii bežia na vidieku tieto
dobré zvyky a poslania. Výnimkou nie sú
ani Zbehy. V roku 2017 ich robí Obecný
úrad, v spolupráci s Poľnofarmou Radar,
už po desiaty krát.
Serafín Horka.
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Realizácia vzdelávacieho programu
„Spoznávaj a chráň“ pokračuje

V druhom polroku školského roku
2016/2017 sme mali v materskej škole Zbehy naplánované rôzne zaujímavé akcie, ktoré vychádzali zo školského
vzdelávacieho programu SPOZNÁVAJ
A CHRÁŇ. Pri realizácii naplánovaných
akcií sme spolupracovali so základnou
školou, s obcou Zbehy, s rodičmi ako aj
ďalšími organizáciami a združeniami.
Výchovný koncert - dňa 7.februára sa
uskutočnil výchovný koncert p. Hlbockého, bývalého člena Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Témou vystúpenia boli ľudové remeslá a nástroje.
Koncert mal u detí veľký úspech a niektoré, tie odvážnejšie si s umelcom vyskúšali
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zaspievať a zahrať na hudobných nástrojoch.
Návšteva 1.triedy základnej školy predškolákov privítali 21.marca prváci s
ich učiteľom Mgr. Kunom a pripravili si
pre nich vzorovú hodinu, aká ich bude
o pol roka čakať v základnej škole. Deti
boli šikovné, spontánne pracovali a riešili úlohy, ktoré si ich starší kamaráti s
učiteľom pre nich pripravili. Na záver si
spolu zaspievali a navzájom rozdali pripravené darčeky.
Návšteva Obecnej knižnice v Zbehoch
- dňa 22. marca navštívili deti II. a III.
vekovej skupiny pri príležitosti mesiaca
knihy obecnú knižnicu v Zbehoch, v ktorej nás milo privítala
pani Erika Molnárová. Porozprávala nám
o knihách, ktoré majú
v knižnici. Náučnú
literatúru, literatúru
pre dospelých a veľa
rozprávkových kníh
pre deti. Oboznámila
deti aj s čitateľským
preukazom,
ktorý
budú musieť mať, keď
začnú knižnicu navštevovať. Deťom sa
v knižnici veľmi páčilo, poprezerali si veľa
rozprávkových kníh a
pútavých ilustrácií v

nich. Pri odchode sľúbili, že si prídu požičať veľa kníh, keď sa v prvej triede naučia správne čítať a písať, aby mohli svojim
kamarátom, rodičom a súrodencom porozprávať veľa pekných príbehov, básní a
rozprávok.
Prednes poézie a prózy - 7. apríla sa deti
zúčastnili v Materskej škole Lužianky súťaže „Mám básničku na jazýčku“, ktorá je
zameraná na umelecký prednes poézie a
prózy.Našu materskú školu reprezentovali Timea Kučerová, Filip Müllner a Tobias
Ťapušík.Za svoju snahu a veľmi pekný
prednes boli malí recitátori ocenení diplomom a darčekmi.
Deň otvorených dverí - dňa 12. apríla sa v MŠ uskutočnil ,,Deň otvorených
dverí,,. Prišli medzi nás rodičia, ale aj
starí rodičia, ktorí pomohli svojim ratolestiam pri výzdobe a skrášlení priestorov
k Veľkonočným sviatkom. Tak ako každý
rok, už tradične mohli nahliadnuť a vybrať z množstva aktivít a činností, ktoré
boli zaujímavé nielen pre deti, ale pre
všetkých, ktorí netajili nadšenie z výsledkov vlastnej práce.
Škola spieva- dňa 26. apríla sa uskutočnil 1. ročník speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne „Škola
spieva“. Súťaž, ktorú zorganizovali Základná škola Zbehy, Materská škola Zbehy a Detský folklórny súbor Zbežanček sa
konala v Kultúrnom dome Zbehy. Škôlku
úspešne reprezentovali deti z II. triedy
Sára Synčák, Monika Hanková a Bruno
Budáč.
Stavanie mája - detský folklórny súbor
Zbežanček za sprievodu harmoniky a
spevu ľudovej piesne „Staviame my máje“
spríjemnil a pripomenul deťom ľudovú
tradíciu stavania mája. Popritom sme si
spoločne zaspievali aj zatancovali.
Deň matiek - vzťahy učiteľ - dieťa- rodič sa vytvárali a prehlbovali pri príležitosti sviatku Deň matiek. V bohatom
programe sa deti predviedli v recitácii, v
speve, ako aj v tanci v príjemnom prostredí a atmosfére areálu materskej školy.
Mamičkám a babičkám spadla nejedna
slzička od radosti, či dojatia, pri vystúpení ich detí či, vnúčat.
Deň dopravy - dňa 26. mája organizovala materská škola „ Deň dopravy“. Deti
sa na bývalom hádzanárskom ihrisku
oboznamovali s dopravnými značkami
a súťažili o najrýchlejšieho cyklistu a
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cyklistku triedy. Víťazmi na triedach sa
stali v triede č. 1: Richard Čápek a Alžbeta Kečkešová, v triede č. 2: Oliver Filo
a Sofia Žákovičová a v triede č. 3: Marek
Čeliga a Sofia Billová.
Návšteva družinárov zo Základnej školy - 16. mája prijali pozvanie od predškolákov MŠ na športové popoludnie
družinári zo školského klubu základnej
školy. Na školskom dvore mali prichystané množstvo disciplín, v ktorých mohli
predviesť svoju zručnosť, rýchlosť, odvahu a súťaživosť so staršími kamarátmi.
Všetky deti boli za svoje športové výkony
odmenené sladkou odmenou.
Oslava MDD - dňa1. júna oslávili deti
svoj sviatok v areáli Poľovníckeho združenia Zbehy. K úspešnému priebehu osláv
prispeli príslušníci Krajského riaditeľstva
Policajného zbor v Nitre a príslušníci
úseku služobnej kynológie ZVJS. Deti so
záujmom sledovali ukážky činností kynológie, aj zásah policajných jednotiek.
O občerstvenie sa postarala Pizzeria u
„Hassa“.
Karnevalový sprievod obcou - dňa
7.júna sa konal v materskej škole karneval. Začal sa v priestore v materskej školy
a následne sa princezné, víly, šašovia, rytieri, policajti, draci, čarodejníci, spidermanmi, a rôzne iné čarovné rozprávkové
bytosti, vydali na sprievod obcou.

júna saškôlkari zúčastnili v MŠ Lužianky na 13.ročníku športovej olympiády
detí materských škôl. Našu škôlku na
olympiáde reprezentovali: Adam Varga v skoku - 1. miesto, Marek Čeliga
v
hode
a
Martin
Kohút
v behu - 1. miesto. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme, že nás úspešne reprezentovali.
Rozlúčka s predškolákmi - nadišla tá
očakávaná chvíľa, keď sa predškoláci MŠ
v Zbehoch lúčili s ostatnými deťmi a zamestnancami škôlky. Nechýbalo poďakovanie za krásne chvíle, ktoré sme spolu
prežili. Predškoláci nám zarecitovali,
zaspievali a zatancovali. Každý predškolák dostal Osvedčenie o predprimárnom
vzdelávaní a darček na pamiatku.
Pevne veríme, že aj školský rok
2017/2018 bude taký úspešný, ako ten
minulý.
Denisa Čičková
učiteľka materskej školy

Koncoročný výlet- dňa 13.júna sa škôlkari vybrali na výlet na Ranč pod Babicou v Bojnej. Počasie nám prialo a výlet
sme si naozaj užili. Prezreli sme si mini
ZOO, s obdivom sme si všetky zvieratká
poprezerali a potom sme si oddýchli aj
zašantili na detskom ihrisku.
Olympiáda materských škôl - 15.
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Skončil sa školský rok

Skončil sa školský rok 2016/2017. Odvtedy, ako sme vás naposledy informovali o
našej činnosti, sa uskutočnilo veľa akcií a
opäť sme sa zapojili do viacerých súťaží.
Súťaže zamerané na prednes poézie a
prózy:
Každoročne sa zapájame do prednesu
poézie a prózy v cudzích jazykoch.
V marci sa uskutočnilo krajské semifinále súťaže Jazykový kvet. V prednese v anglickom jazyku školu reprezentovali Adam
Tomek, Krištof Kováčik, Filip Galan. Adam
Tomek postúpil do krajského finále a v
prednese poézie získal 2. miesto.
V prednese prózy v nemeckom jazyku
postúpila z krajského semifinále do krajského finále Laura Hrošovská, skončila na
3. mieste.
V marci sa konalo aj okresné kolo súťaže
STORY – prednes poézie a prózy. V prednese v nemeckom jazyku obsadila Laura
Hrošovská 4. miesto. V prednese v anglickom jazyku školu reprezentovali Adam Tomek a Krištof Kováčik.
Úspechy našich žiakov v ďalších súťažiach:
V okresnom kole Matematickej olympiády sa Juraj Mikuš umiestnil na 1. mieste.
1. miesto získal Juraj aj v okresnom kole
Fyzikálnej olympiády. Zapojil sa do riešenia Pytagoriády.
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Reprezentovali nás aj Miriama Gondeková, Viktória
Miková, Viktor Chmeliar,
Krištof Kováčik, David Rábek, Marián Čápek.
Matematický klokan – ďalšia súťaž, do ktorej sa pravidelne zapájame. Úspešnými
riešiteľmi boli tento rok Sofia Kučerová, Adam Laluch,
Lenka Čápeková, Matias
Gondek, Miriama Gondeková, Viktor Chmeliar, Viktória
Miková.
Na Biblickej olympiáde
družstvo v zložení Sára Krajancová, Andrej Fúska a Juraj Mikuš obsadilo 2. miesto.
Družstvo mladých zdravotníkov, ktoré
tvorili Kristína Kováčová, Lucia Šumichrastová, Adam Mego, Jakub Žákovič a Samuel
Garay získalo 6. miesto.
V apríli sa uskutočnila okresná súťaž
Technické minimum. Alena Krajčírová sa
umiestnila na 1. mieste. Reprezentovala nás
aj Miriama Gondeková
Tento školský rok boli žiaci úspešní aj vo
vlastnej literárnej tvorbe – v písaní poézie
a prózy.
Svet patrí mladým – v tejto súťaži boli
ocenené Sára Krajancová a Nicol Výbohová.
Sára Krajancová získala 2. miesto aj v súťaži Najkrajšie vyznanie mojej matke.
Naši žiaci dokazujú svoj talent aj v speváckych súťažiach.
V apríli sa uskutočnil 0. ročník speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej
piesne „Škola spieva“. Súťaž sme organizovali v spolupráci s Materskou školou Zbehy
a Detským folklórnym súborom Zbežanček. V svojich kategóriách obsadili Paulína
Lauková a Ľubica Johancsiková 1. miesto,
Alexandra Štefanková, Tereza Filová a
Kristína Sollárová
2. miesto, Tatiana Jančiová, Viktória
Škorvagová a Lucia Billová 3. miesto.

Talent regiónu je prehliadka šikovnosti
mladých spevákov v speve ľudových a moderných piesní. V speve ľudových piesní sa
Adam Laluch, Ľubica Johancsiková a Alexandra Štefanková umiestnili na 1. mieste
(zároveň aj absolútny víťaz súťaže), Paulína
Janečková na 2. mieste, Kristína Sollárová
na 3. mieste. V speve moderných piesní si
Tatiana Jančiová a Patrícia Billová vyspievali 1. miesto, Tereza Filová 2. miesto.
Vo veľkej miere sa zapájame aj do športových súťaží. Tento rok to boli Coca –Cola
Cup, Malý futbal mladších žiačok ZŠ –
Školský pohár SFZ, Malý futbal mladších
žiakov ZŠ
– Školský pohár SFZ, Minifutbal žiakov
a žiačok ZŠ McDonaldś Cup, vybíjaná žiačok, Midivolleybal.
Zapojili sme sa aj do súťaží Orientačný
beh, Cezpoľný beh, Olympijský festival Slovenska, Sedem kľúčov od pokladu.
Zúčastnili sme sa tanečnej prehliadky
Tanečný kolotoč – 3. miesto, Vo víre tanca
získali dievčatá špeciálnu cenu poroty.
Deti sa učili, ako sa majú bezpečne správať na ceste, navštívili dopravné ihrisko.
V. apríli sa uskutočnil zápis žiakov do 1.
ročníka. Deti dokazovali svoju školskú zrelosť pred pani učiteľkami základnej školy a
pani učiteľkami materskej školy. Dokázali,
že sú veľmi šikovné a v septembri môžu
nastúpiť do 1. ročníka.
Deň Zeme sme začali rozhlasovou reláciou. Starší žiaci vytvárali enviro plagáty,
mladší žiaci získavali nové vedomosti o
prírode a ochrane Zeme.
MDD trávili žiaci časť dopoludnia tancom. Absolvovali výchovno-vzdelávací program, za ktorý získali naši mladí tanečníci a
hudobníci od Školy tancom certifikát.
Mama je najdôležitejšou osobou v živote každého z nás. Deň matiek je dňom,
kedy svojim mamám dokazujú naši žiaci
svoju lásku aj kytičkou piesní, tancov a básní, ktorú predviedli na slávnostnej akadémii.
Žiaci 2.- 4. ročníka absolvovali školu
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v prírode. Tentokrát bol cieľom ich cesty
Penzión pod Sitnom pri jazere Počúvadlo.
Vyliezli na vrch Sitno, pozreli si zrúcaniny
hradu, navštívili Bio farmu, Banskú Štiavnicu, zaujala ich práca hrnčiara, upiekli si
vianočky. Na množstvo zážitkov určite nezabudnú.
Žiaci 6. ročníka absolvovali plavecký
výcvik.
Koncom školského roka navštívili žiaci
Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v
Hlohovci, Atlantis Center v Leviciach, Bratislavu, Šamorín.
Žiaci sa denne starajú o čistotu vo svojich triedach. Tento rok ich mali najčistejšie
štvrtáci a V. B. Získali za to sladkú odmenu.
Najlepším žiakom roka sa stal Juraj
Mikuš – vynikajúci riešiteľ Matematickej
a Fyzikálnej olympiády, Pytagoriády, Matematického expresu, Biblickej olympiády,
účastník Hviezdoslavovho Kubína.
Čo sa týka materiálneho vybavenia
školy, aj tento rok pribudli do kabinetov
učebné pomôcky. Bola zrekonštruovaná
školská kuchynka – nachádza sa v nej nová
kuchynská linka a elektrospotrebiče. Boli
zakúpené skrinky pre žiakov na prízemí
školy a skrinkové zostavy do tried pre žiakov 1. – 5. ročníka. Obnovili sa parkety
v ďalších triedach. Počas letných prázdnin

bola zrekonštruovaná aj školská kuchyňa.
Vďaka za to, že od budúceho školského
roka bude strava pripravovaná vo vynovených priestoroch, patrí starostovi obce. Ing.
Ivanovi Habiňákovi.
Každý rok končia povinnú školskú dochádzku deviataci. Úspešne zvládli Testovanie
T9-2017 a prijímacie pohovory na stredné školy. Všetci sa umiestnili na školách,
ktoré si vybrali pre svoj budúci život. O
niekoľko dní začnú byť stredoškolákmi.
Rozlúčili sme sa s nimi už v júni na konci
školského roka, no aj tak im ešte raz prajeme veľa úspechov.
Mgr. Dana Šaturová
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Spomienka na SNP
Dňa 29.8.2017 sme si pripomenuli
73 rokov od vypuknutia Slovenského
národného povstania. Išlo o ozbrojené
povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na
územie vojnovej Slovenskej republiky.
Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana
pred nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde na čele s Jozefom Tisom,
ako aj snahou byť na strane víťazných
spojeneckých mocností druhej svetovej

vojny. Centrom povstania bola
Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili a v noci z 27. na 28. októbra
1944 časť jej jednotiek prešla na
partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti
nacistom až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a
československými vojskami na
jar 1945.
PhDr.Ivan Rác PhD

Od jari až k letu s DFS Zbežanček.

Začiatkom roka 2017 boli zástupcovia
DFS Zbežanček, vedúca súboru Anna Jankovičová a heligonkár Štefan Čemes, pozvaní riaditeľkou MŠ v Zbehoch Dankou
Danišovou,
medzi deti do škôlky, aby našim najmenším spríjemnili deň čítaním ľudových rozprávok.
K začiatku roka už tradične patrí aj výročná členská schôdza, na ktorú okrem členom
OZ DFS Zbežanček prijali pozvanie do KD
v Zbehoch hostia, starosta Ivan Habiňák a
za farský úrad otec Ľuboš. Príhovor predniesol starosta obce. Výročná členská schôdza
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sa konala 10. februára a jej priebeh
spríjemnili zbežančatá svojími tancami a spevom.
DFS Zbežanček sa pravidelne zúčastňuje fašiangového sprievodu
mestom Nitra, na ktorý nás pozýva
odbor kultúry mesta Nitra. Fašiangový sprievod sa konal 25. februára
na pešej zóne a naše deti krojmi,
hravosťou a veselosťou zaujali aj regionálnu televíziu Nitrička, ktorá
požiadala o rozhovor A. Jankovičovú
a.Š.Čemesa. Tento príspevok bol aj
odvysielaný, a boli v ňom použité priame
zábery našich detí zo sprievodu spolu s rozhovorom moderátorky s vedúcimi súboru.
Dňa 28. marca, pri príležitosti „Dňa učiteľov“, sme na pozvanie riaditeľky MŠ Bazovského v Nitre účinkovali v nitrianskej
synagóge. Pozvanie prijali: náš heligonkár
Š.Čemes , A.Jankovičová, a naša malá folkloristka Lucka Kunová, ktorá túto škôlku
navštevovala. Naše vystúpenie prítomní učitelia odmenili búrlivým potleskom.
Po zimných tradíciách prichádzajú na rad
jarné, ktoré sa v našej obci spájajú hlavne s
vynášaním „MORENY“ a
roznášaním „LETEČKA“.
Táto pekná akcia sa konala
na kvetnú nedeľu 9. marca,
v popoludňajších hodinách.
K Zbežančatám sa tento rok
pripojili aj deti z materskej
školy spolu so svojimi rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí pohostili malých aj
veľkých spevákov privolávajúcich teplé slnečné dni,

počas sprievodu našou obcou.
DFS Zbežanček spolu so ZŠ Zbehy a MŠ
Zbehy dňa 26. apríla 2017 zorganizovali úvodný ročník súťaže v speve ľudových
piesní „ŠKOLA SPIEVA“, v kultúrnom stredisku v Zbehoch, ktorý sa stretol s veľkým
záujmom okolitých škôl a škôlok nášho regiónu. DFS Zbežanček mal svoje zastúpenie
v jednotlivých kategóriách. V kategórii, žiaci
l. stupňa ZŠ, Nelka Bírová získala 1. miesto,
a 2.miesto obsadil Matej Mako. V druhej kategórii, žiaci II. stupňa ZŠ, získala 1. miesto
Ľubka Johancsiková, ktorá sa zároveň stala
aj celkovou víťazkou súťaže. Deti materských
škôl boli ocenené všetky. Predsedníčkou odbornej poroty bola pani Mišunová zo ZUŠ
v Nitre. Veľmi si vážime, že medzi nás prišla
a zo srdca jej ďakujeme. Tešíme sa na ďalšie
stretnutie s ňou o rok na tomto krásnom
podujatí.
Na jar, presnejšie 2. mája, si Zbežančatá
pripomenuli ďalšiu peknú tradíciu – Stavanie mája,
ktorý postavili pre deti v materskej škole.
Riaditeľka ZŠ Zbehy Zdenka Stieranková
pozvala DFS Zbežanček na účinkovanie v
krásnom programe, ktorý škola organizovala pri príležitosti „Dňa matiek“ 12. mája v
školskej telocvični.
Každoročne je táto akcia spojená s množstvom emócií a vďaky všetkých detí svojim
mamám, za ich lásku a každodennú starostlivosť.
Spevu ľudových piesní sa venovala aj
ďalšia spevácka súťaž „Talent regiónu“, ktorá sa uskutočnila 16. mája v KD v Lužiankach. Naši súťažiaci speváci zo Zbežančeka
- Adamko Laluch, Nelka Bírová a Ľubka
Johancsiková získali 1. miesta vo svojich ka-
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tegóriách a 2. miesto obsadil Matejko Mako.
Blahoželáme našim úspešným reprezentantom a želáme im ešte veľa správnych tónov.
Za účasti Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR sa v máji na Účelovom
hospodárstve Výskumného ústavu živočíšnej
výroby Nitra v Trenčianskej Teplej konalo
slávnostné uznanie nového národného plemena – dojná ovca. Podujatie sa stretlo s obrovským záujmom médií a naše Zbežančatá
Nelka a Dorka Bírové, Miriama a Matias
Gondekoví nás reprezentovali spevom, tan-

com aj asistenciou pani ministerke MPRV
SR Gabriele Matečnej pri slávnostnom akte.
MDD a koniec školského roka oslávili malí
súboristi spolu so svojimi rodičmi opekačkou 9. Júna, na strelnici v Zbehoch.
Ani cez prázdniny sme nezaháľali. S potešením sme prijali pozvanie spestriť kultúrnym programom krst knihy „Chlapci z vŕšku“ od autora a nášho spoluobčana Michala
Ilečka. Tento slávnostný akt sa uskutočnil
14. augusta o 17,OO hod. v Ponitrianskom
múzeu v Nitre za prítomnosti médií. Tak,
ako po minulé roky, ani tento rok sme ne-

chýbali na Poľnohospodárskej výstave AGROKOMPLEX 2017. Vystupovali sme 20.
augusta o 10.00 hod. a deti početnému publiku predviedli radosť z oslavy úrody.
O našich aktivitách na jeseň a v zime vás
budeme informovať v budúcom čísle obecných novín.
Anna Jankovičová
štatutár OZ DFS Zbežanček
Martina Gondeková
zástupca štatutára OZ DFS Zbežanček

Už zasa sme sa dozvedeli niečo nové.
Stáva tradíciou, že Základná organizácia
zväzu zdravotne postihnutých v Zbehoch
organizuje jednodňový poznávací zájazd.
Inak tomu nebolo ani v tomto roku. Tentokrát sme sa vybrali na Južné Slovensko do
Štúrova. Tam na nás čakal výletný vláčik
so sprievodkyňou, ktorá nás sprevádzala na
ceste do Ostrihomskej katedrály, známej ako
Ostrihomská bazilika. Ako sme sa dozvedeli,
je to najvýznamnejší a najväčší kostol v Maďarsku. Kráľ Štefan I., zakladateľ uhorského
štátu, celý život presadzoval kresťanstvo ako
jediné náboženstvo v krajine. Koncom roku
1000 založil Ostrihomské arcibiskupstvo. V
dôsledku toho, sa na hradnom vrchu začala
výstavba katedrály, ktorá mala byť hlavným
chrámom arcibiskupstva. Trošku podrobnejšie som sa rozpísala o tejto skutočnosti, pretože je to súčasťou našich dejín. V dôsledku
tureckej okupácie bolo sídlo ostrihomského
arcibiskupstva dlhé roky umiestnené v „exile“ v Trnave a Bratislave. Až v 20. rokoch 19.
storočia bolo centrum diecézy premiestnené
späť do Ostrihomu. Vďaka úsiliu vtedajšieho arcibiskupa Alexandra Rudnaya, ktorý
bol pôvodom Slovák a troch nastupujúcich
arcibiskupov, sa zrodila dnešná bazilika.
Tieto a mnohé iné zaujímavé skutočnosti

sme sa dozvedeli z úst našej sprievodkyne.
Prezreli sme si aj klenotnicu ostrihomskej
katedrály, ktorá je najbohatšou klenotnicou
v Maďarsku. Zbierka obsahuje vyše tisíc
rokov staré hodnotné umelecké diela. Je tu
umiestnených takmer 400 kusov starších aj
novších liturgických predmetov a odevov,
ktoré boli používané pri náboženských obradoch. Vďaka krásnemu počasiu sme mali
možnosť zažiť výnimočný výhľad na Dunaj
a blízke okolie
Po návrate do Štúrova sme sa vybrali
do Komárna, kde sme sa na námestí gen.
Klapku spoločne naobedovali a posedeli si
v príjemnom prostredí reštaurácie Klapka.
Cieľom našej cesty do Komárna bola návšteva Nádvoria Európy,
ktoré bolo vybudované
na prahu 3. tisícročia. Na
tomto jedinečnom námestí s rozlohou dvoch tretín
hektára sú vybudované
stavby, ktoré prezentujú
historickú
architektúru
charakteristickú pre jednotlivé časti Európy. Mohli sme tu na jednom mieste
vidieť architektúru budov

36 krajín a regiónov Európy, ktoré tu boli
doteraz vybudované. Je tu umiestnená galéria sôch „EURÓPA“, ktorá prezentuje panovníkov a významné historické osobnosti
ako napr. Mária Terézia, uhorská a česká
kráľovná, cisárovná Rímskej ríše, Alžbeta
Bavorská zv. Sissi, rakúska cisárovná, uhorská a česká kráľovná, či sochy Mateja Bela,
Jána Amosa Komenského a ďalších historických osobnosti a panovníkov. V Komárne sme pobudli 2 hodiny, počas ktorých si
mohli účastníci zájazdu prezrieť toto unikátne stavebné dielo architektov z Ateliéru
Európa v Komárne. Program počas 2 hodín
bol ľubovoľný. Niektorí z nás sa vybrali do
mesta, iní si posedeli pri káve, zmrzline, či
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inom občerstvení na námestí, iní zasa v neďalekom parčíku na lavičke.
Popoludní o 16,00 hod. pre nás prišiel vodič autobusu a pokračovali sme v ceste do
Kollárova , kde sme navštívili vodný mlyn
nazývaný tiež Lodný mlyn. Je to múzeum
vodného mlynárstva, ktoré je postavené na
mŕtvom ramene Dunaja. Prichádzali sme
sem po 85 metrov dlhom drevenom moste,
ktorý je najdlhším dreveným mostom v Európe. Od správkyne mlyna sme sa dozvedeli
veľa zaujímavosti o vodnom mlynárstve. Za
zmienku stojí spôsob, ako si mlynári poradili
v časoch, keď bol problém s nedostatočným
tokom rieky a koleso mlyna nebolo možné
roztočiť. Vodný mlyn postavili na lodi, na
ktorej ho potom vyviezli na miesto, kde bol
prúd rieky dostatočný, aby roztočil mlynské

koleso. Po prehliadke lodného mlyna sme
si posedeli v prostredí gazdovského dvora
pred tamojšou malou krčmičkou pri pive, či
inom občerstvení. Počasie nám prialo počas
celého dňa, čo napomáhalo k pokojnému a

spokojnému priebehu celého nášho výletu .
Okolo 19.00 hod. sme sa vrátili domov s pocitom dobre prežitého dňa .
Emília Filová

Michal Müllner - Majster sveta
Dňa 17-19.júna 2017 sa žiak tretej triedy
Základnej školy Michal Müllner zúčastnil v
Srbsku v Novom Sade najvyššej súťaže na akú
sa túžia dostať mnohí športovci. Súťaže Majstrovstiev sveta v športe pod názvom Fitness
detí, v ktorej sa umiestnil na najvyššom stupni
víťazov na prvom mieste a tým vo svojej kategórii získal svetový titul Majstra sveta vo fitness detí. Súťaž, tak ako všetky v tomto športe,
pozostávala z dvoch kôl a to prezentácia zostavy a prezentácia postavy. Prezentácia zostavy
spočíva v čo najlepšom odcvičení náročných
silových prvkov, akrobacie a gymnastiky na
vopred vybarnú hudbu v trvaní jeden a pol
minúty. Pre tento ročník Miško spolu s trénerkou vybrali rýchlu rytmickú ruskú hudbu
známu pod názvom Kalinka, ktorá mu veľmi
sadla. V druhom kole sa odohráva prezentácia postavy - pózovanie, čo znamená predstúpiť pred porotu v špeciálnych plavkách –
pózovačkách

a na pokyny pódiového rozhodcu čo najlepšie
predviesť svoju postavu. Tí hodnotia svalovú
hmotu vyrysovanú cvičením. Následne sa
spočítavajú body z oboch kôl a z výsledkov sa
vytvorí poradie súťažiacich. Miško mal tento
rok obrovský náskok pred druhým miestom
a tak suverénne tieto majstrovstvá vyhral.
Ako to všetko začalo?
Takýto úspech sa nedostaví zo dňa na deň
ale treba sa mu venovať dlhšiu dobu. Miško
začal trénovať od svojich siedmich rokov a to
štyri až päť krát do týždňa po dve hodiny, pod
vedením hlavnej trénerky Mgr. Lívii Maťúšovej a jej pomocných trénerov. Tréning spočíva
v rozcvičke, cvičení už spomínaných silových
prvkov, akrobacie ako sú saltá, fliky, rôzne
akrobatické kombinácie, taktiež gymnastiky
a posilňovaniu avšak výlučne len vlastnou
váhou tela. Rôzne činky sú pre deti neprípustné, aby sa nenarúšal ich zdravý fyzický a
psychický vývin. Po natrénovaní cvikov sa
vyberie hudba na ktorú bude
dieťa cvičiť, urobí sa zostava a
ide sa súťažiť. Súťaží je v sezóne
mnoho, tých sa zúčastňujú deti
z celého Slovenska. Následne sa
konajú Majstrovstvá Slovenska
na ktorých sa vyberajú deti, kto-

ré odchádzajú reprezentovať našu krajinu do
zahraničia a to na spomínané Majstrovstvá
sveta a Majstrovstvá Európy.
Tento rok Miško získal aj titul Majstra Slovenska čomu sa veľmi tešil. Momentálne ho
čaká príprava na nasledujúce klubové súťaže
a na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať v Budapešti. V novembri sa budú konať
aj medzinárodné preteky v Nitre na ktoré
ho prídu povzbudiť aj jeho mnohí kamaráti
a fanúšikovia. Má svoje ciele a pekne krôčik
po krôčiku si ide za nimi. A preto nezaháľa a
s tréningami sa začína už v auguste. Možno
si poviete , prečo nemá pokoj od tréningov
aspoň cez prázdniny. Tieto „fitnessácke“ deti,
tak ako aj Miško, však tento šport milujú, cvičia veľmi rady a nevedia sa dočkať kedy nabehnú do telocvične a budú môcť cvičiť, čo
je na túto počítačovú dobu veľmi zriedkavé.
Taktiež sa zúčastňujú aj rôznych sústredení
pod záštitou Slovenskej asociácie pod ktorú
patria.
Keď však chce Miško vyhrávať musí prinášať aj obete v podobe veľkej disciplíny,
veľkej driny, sebazaprenia, nemôže si dovoliť
vynechávať tréningy. To by sa hneď odrazilo
na jeho kondícii. Taktiež musí zvládať školu,
ktorá mu našťastie ide veľmi dobre a aj v nej
má svojich fanúšikov, ktorí mu fandia a držia
palce. Je to veľká obeta aj zo strany rodičov
ktorí musia svojich „šampiónov“ pravidelne
voziť na tréningy, na súťaže, prežívajú spolu
výhry ale aj prehry. To však len umocňuje
vzťahy medzi nimi.
Miško sa vo svojom športe našiel, ďalej nacvičuje nové a nové prvky, ktoré bude môcť
predviesť v nasledujúcich sezónach.

Mgr. Jaroslav Müllner
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Vážení futbaloví priatelia

V júni sme ukončili futbalovú sezónu
2016/2017 naše mužstvá
naplnili ciele a pri guláši sme sa rozišli
na zaslúženú dovolenku.
Príprava našich mužstiev začala v polovici júla zmenami, ktoré bolo potrebné urobiť hlavne čo sa týka „A“ mužstva.
Ukončili sme spoluprácu s trénerom J.
Mesárošom a s viacerými hráčmi. Touto
cestou sa im chcem ešte raz poďakovať
za reprezentáciu našej TJ. Už na konci
mesiaca jún sme si uvedomovali , že nebude jednoduché doplniť káder mužstva
tak, aby sme dôstojne reprezentovali naše
farby. Po hodinách a hodinách hľadania
vyjednávania a rozhovorov s viacerými
sa nám to našťastie podarilo. Prioritou
bolo omladenie mužstva . Priemerný vek
futbalistov s ktorými sme ukončili spoluprácu bol viac ako 35 rokov. Prvá zmena
a to zásadná bola v nájdení trénera. Oslovení boli viacerí, nakoniec ale výbor TJ
odsúhlasil za trénera človeka tak povediac
z domácej liahne a to Daniela Fúsku . V
spolupráci s ním potom začali nekonečne
dlhé, ale tak ako som už spomenul myslím si, že úspešné vyjednávania s hráčmi
. Do mužstva pribudli: Tomáš Kováčik ,
Samuel Kováčik, Viktor Hofej / ČFK Nitra
/, Patrik Šóš / Partizánske / Dominik Kolník / Svätý Jur / a Peter Botka / Preseľany
/.Do začiatku úvodného kola chýbalo pár
týždňov. My sme spolu s našimi fanúšikmi
sme očakávali úvodné stretnutie nového
ročníka 2017/2018. V čase písania tohto
článku ale môžem konštatovať, že úsilie,
ktoré sme vyvinuli, bolo zdá sa úspešné. V
prvom kole sme porazili Veľké Zálužie 5:0
a s vierou vo vlastné schopnosti sme cestovali na horúcu pôdu do Bábu. Víťazstvo
2:0 nás ale presvedčilo, že sme na správnej ceste. Áno, prídu aj prehry, tak ako to
už chodí, ak prehráme tak, že súper bude
lepší a my budeme presvedčení ,že sme
podali odhodlaný a bojovný výkon, ideme
ďalej. Chyba je vtedy, keď zápas
odflákneme resp. iba odohráme z povinnosti. Verím, a som o tom presvedčený, že
chalani sa budú snažiť podať v každom zápase obetavý výkon a výbor TJ sa im za to

bude snažiť zabezpečiť tie najoptimálnejšie podmienky. To
ale platí pre všetky naše mužstvá od tých najmenších, až po
už spomínaných áčkarov. V
mužstve dorastu prišlo taktiež
ku zmene trénera. Rovnako
ako v prípade mužov, opätovne sme siahli takpovediac do
vlastných zdrojov. Som veľmi
rád, že našu ponuku prijal Roman Zentko.
Prioritou v hľadaní trénera dorastu bolo
nájsť zodpovedného a skúseného človeka,
ktorý bude pre násťročných zbojníkov autorita a človek , ktorý má skúsenosti. Príprava mužstva tak trochu haprovala, ale
postupne sa dostávame tam, kde chceme
byť. Účasť na tréningoch sa zvyšuje a tvrdá práca trénera sa postupne odzrkadľuje. Cieľom dorastu bude boj o popredné
priečky. Pokiaľ chlapci pristúpia ku svojím
povinnostiam zodpovedne, pretože kvalitu určite majú.
Naši žiaci pod vedením Borisa Laciku
a Mareka Németha absolvovali v lete v
podstate vydarenú prípravu . Nebolo, samozrejme, jednoduché ich dať v dovolenkovom období dokopy. Týmto sa chcem
poďakovať ich trénerom za odhodlanie, s
akým pristupujú k svojim povinnostiam.
Očakávam od nich, že postupnými krokmi sa im podarí napĺňať ciele, ktoré sme
si stanovili. Tým cieľom je v prvom rade
udržať našich nádejných futbalistov pri lopte, aby sa nám nestalo, že ju vymenia za
počítač, resp. že sa budú venovať všetkému, len nie športu všeobecne.
Tak, ako som spomínal a písal vo viacerých predchádzajúcich článkoch v
obecných novinách, základným pilierom
rozvoju futbalu a športu musí byť základná škola. Učiteľ telesnej výchovy musí byť
autorita, len tak pritiahneme k športu ďalšie a ďalšie deti. Chalani, ktorí trénujú žiakov to robia dobrovoľne a zadarmo. Im
sa chcem preto poďakovať ešte raz v mene

Vás všetkých. Kolektívu žiakov verím a
prajem im veľa úspechov, veľa optimizmu
vo vlastné schopnosti a vieru ,že dokážu
zúročiť to, čo sa naučia na trávniku, aj v
súťažných zápasoch.
Naši najmenší „futbalisti“, to je naša asi
najväčšia radosť. Pod vedením Jožka Antoša začínajú postupne trénovať a chystať
sa na boj proti svojim rovesníkom. Držím
im palce. Nech im radosť z futbalu vydrží čo najdlhšie, a nech sa tešia z každého
streleného gólu. Nech z nich majú radosť v
prvom rade rodičia , ktorí sa pevne verím,
prídu na svoje ratolesti pozrieť ako bojujú na trávniku v oveľa väčšom počte ako
doteraz.
Záverom mi dovoľte poďakovať sa obci
Zbehy , starostovi a poslancom za podporu futbalu. Ďalej sa chcem poďakovať
sponzorom a to konkrétne spoločnosti Stravovanie u Líšku / Marián Líška/ ,
Sport Clubu Zbehy / Mário Petrík , Martin Fúska/ ,firme Adam Stav Zbehy / Peter Vanko /, Poľno farme Radar, Penziónu
Hoffer a všetkým ostatným, ktorí podporujú futbal v obci. Osobitne chcem poďakovať p. Mariánovi Líškovi majiteľovi spoločnosti „Stravovanie u Líšku“. Je to človek
s ktorým spolupracujeme už pekných pár
rokov. Nikdy sa nám neotočil chrbtom.
Chcem podotknúť, že je z Lužianok, áno
náš kamarát a bývalý futbalista Zbehov
„Lužančan“ dnes podporuje futbal v Zbehoch viac, ako si viete predstaviť. Takže
touto cestou ešte raz „ Maroš ďakujeme“.
PS: Vážený futbalový fanúšik, ďakujeme
Ti za podporu! My hráči a vedenie urobíme všetko preto, aby sme Ti robili radosť!
Ostávam s pozdravom, prajem
Vám všetkým Zbežanom farebnú jeseň
plnú hojnosti, osobných zážitkov, radosť zo života a tak trochu aj z futbalu.
Športu zdar a futbalu zvlášť
Vladimír Lauko
Predseda TJ Slovan Zbehy
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Opustili nás
Etela Žákovičová			
Jarmila Fúsková				
Mária Lukáčová				
Mária Hrošovská			
Vincencia Solčanská			
Štefan Sorad 				
Mária Kopáčiková 			
Emil Rác				
Michal Balko				

50 roční
Zbehy 520
Zbehy 391
Andač 100
Zbehy
Zbehy 278
Zbehy 464
Zbehy 329
Zbehy 252
Zbehy 149

Vítajte na svete
Damián Berec 				
Laura Berecová				
Filip Rác				
Sofia Moravčíková			
Viktória Skladaná 			
Alex Billa				
Eduard Billa				

Zbehy 315
Zbehy 494
Zbehy 252
Zbehy 657
Zbehy 626
Zbehy 232
Zbehy 236

Povedali si áno
Martin Antoš 				
Ing. Zuzana Tomanová 			

21.4. 2017
Nové Sady

Radim Rezek 				
Lenka Bališová 				

28.4.2017
Nitra

Peter Virág 				
Lenka Gašparíková 			

13.5. 2017
Zbehy

Ľuboš Babčáň 				
Ing.MartinaHorková			

20.05.2017
Nitra

Mgr. Andrej Bednárik 			
Michaela Farenzenová 			

27.5.2017
Jelšovce

Ondrej Zabák 				
Miroslava Komačková 			

03.06.2017
Zbehy

Ing. Adam Žákovič 			
Mgr. Silvia Šóšová 			

03.06.2017
Zbehy

Patrik Gerbel 				
Marcela Škorvagová 			

03.06.2017
Ludanice

Michal Dovičovič 			
MUDr. Martina Sýkorová 		

29.07. 2017
Nitra

Juraj Bojda a Kristína 			
Stieranková 				

12.08. 2017
Preseľany

Žember Pavol			
Bednárik Marek 			
Fraňo Peter			
Ing. Wachal Juraj		
Tóthová Ľudmila			
Baumanová Dana		
Gažúr Igor			
Kotúčeková Alžbeta		
Mgr. Lukácsová Eva		
Hurtová Ľubica			
Hirc Miroslav			
Ing. Moravčík Pavol 		
Fúsková Anna			
Plechová Viera			
Hybská Tatiana			
Valkovičová Ľubica		

60 roční
Vanek Vladimír			
Rácová Helena			
Lauková Helena			
Kollár Ľuboš			
Krivošík Jozef			
Tornócziová Mária		
Tornóczi Tibor			
Kašubová Anna 			
Šandor Ľuboš 			
Keškéš Peter 			
Billa Dušan			
Šunderlíková Mariana		
Šatura Jozef			
Teplanská Helena 		

Zbehy 468
Zbehy 252
Zbehy 290
Zbehy 111
Andač 88
Zbehy 96
Zbehy 96
Andač 81
Zbehy 235
Zbehy 458
Zbehy 236
Zbehy 672
Holotka 23
Zbehy 740

70 roční
Olah Kamil			
Trebichalská Emília		
Ing. Abbásová Eva		
Ďurišová Irena			
Harineková Margita 		
Sýkorová Darina			
Hrnko Stanislav			
Bodi Peter			
Šlosár František			
Andeličková Ida			
Ščasný Anton			
Krčmárová Klára		
Németh Vincent			

Zbehy 624
Andač 94
Holotka 36
Andač 38
Zbehy 431
Zbehy 554
Zbehy 646
Zbehy 509
Holotka 33
Zbehy 223
Zbehy 459
Zbehy 404
Holotka 1

80 roční
Držíková Vincencia 		
Moravčíková Gabriela		
Lauková Terézia			
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Zbehy 788
Zbehy 206
Andač 31
Zbehy 729
Zbehy 426
Zbehy 812
Zbehy 485
Zbehy 467
Zbehy 270
Zbehy 614
Zbehy 435
Zbehy 389
Zbehy 744
Andač 89
Zbehy 221
Zbehy 361

Zbehy 628
Zbehy 389
Zbehy 656
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S láskou a vďačnosťou spomíname
Dňa 14. augusta 2017, vo veku 97
rokov navždy zavrela svoje láskavé
oči sestra Stella Rozália Danková, na
ktorú s veľkou vďakou spomínajú aj
mnohí zbežskí obyvatelia. Oznámenie
o jej skone som sa dozvedela od pani
Helenky Líškovej. Pre oživenie spomienok vtedajšej mládeže v školskom roku
1949 - 1950 mi poskytla fotografiu IV.
st. Strednej skoly v Zbehoch za pôsobenia pána riaditeĺa Michala Horku. O
veľkej láske, viere a horlivosti sestričky
Stelly som sa v minulosti dozvedela aj
z rozprávania pani Jolany Fúskovej a
hlavne už zomrelej RNDr. Kataríny
Sabadošovej. Dúfam, že splním prianie mnohých zbežanov, ke‘d vyslovím
vďaku za jej pôsobenie u nás. Viem, že
keď budete čítať tieto riadky budú sa

mnohým obyvateľom našej obce vybavovať spomienky na ňu. Je to zlomok čo
môžem v spomienke na sestričku Stellu
odovzdať obyvateľom Zbehov. Dovoľujem si doplniť jej životopis o ďalšie informácie, ktoré dotvárajú jej bohatý a
plodný život. Sestra Stella pôsoboila na
viacerých miestach Slovenska (Nitra,
Trenčín), Čiech (Smečno u Kladna, Bíla
Voda u Javorníka, Mendryka, Přelouč)
a vo Francúzku (Paríž). V päťdesiatych
rokoch bola prevezená do Ciech, kde
v rokoch 1958 - 1960 prešla viacerými
väznicami (v Brne, v Prahe a v Pardubiciach). V materskom dome DKL v Paríži pracovala 9 rokov ako sekretárka pre
vtedajšie Československo, Juhosláviu a
Rakúsko. V Čechách zriadila hostiareň
na výrobu hostií pre Čechy a Moravu.

Na Slovensku vyučovala v Nitre a ako
ošetrovteľka a zdravotná sestra pomáhala chorým vo viacerých nemocniciach a zariadeniach pre chorých na
Slovensku i v Čechách. Posledných 27
rokov pôsobila v Kňažskom seminári sv. Gorazda v Nitre, kde vykonávala
rôzne služby a vyučovala seminaristov
francúzky jazyk.
Pri príležitsoti 90 - tych narodenín jej
Jeho Svätosť Benedikt XVI. udelil Apoštolské Požehnanie.
Po 78 rokoch zasväteného života
zomrela v provinciálnom dome dcér
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
v Nitre.
Odpočinutie večné daj jej, Pane.
Ing. Ľudmila Štefániková

Uznesenia zo zasadaní Obecného
zastupiteľstva obce Zbehy
Berie na vedomie:
Správa starostu obce a plnenie uznesení
Stanovisko finančnej komisie k Záverečnému účtu obce za rok 2016
Správu hlavnej kontrolórky a stanovisko
k Záverečnému účtu 2016
Ponuku SGS Holding a.s. ohľadne jednoduchých pozemkových úprav k projektu obecnej kanalizácie

Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2.polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
Použitie prebytku rozpočtovaného hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 14.108,74 Eur.

Predloženie žiadosti o NFP za účelom
realizáciu projektu s názvom: „Budovanie
prvkov zelenej infraštruktúry v obci Zbehy“ realizovaného v rámci výzvy

Poveruje starostu obce:
Podaním žiadosti na Okresný úrad Nitra o začatie procesu jednoduchých pozemkových úprav
Zapisovateľka:
A.Držíková
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Okienko do kuchyne
Salsa k hocičomu

Prapôvod tejto pochúťky patrí, bezosporu, Mexicu. Po čase sa udomácnila aj u nás
doma a má v našej kuchyni široké uplatnenie, či do gulášov, na pizzu, ku chrumkám,
so syrom...
Paradajková salsa
Paradajky 1 kg, cesnak 6 strúčikov ,olivový olej ,mleté korenie, bazalka, oregano,
trochu soli
Dáme do pohárov a sterilizujeme 20 min.
pri 80 ° .
POSTUP:
Rozmixujeme si lúpané paradajky. Do nahriatej panvice pridáme pretlačený cesnak,
opečieme na olivovom oleji a pridáme rozmixované paradajky. Paradajkovú zmes povaríme a necháme odpariť prebytočnú vodu.
Osolíme a okoreníme. Na záver pridáme na
jemno nakrájanú bazalku, premiešame.
Takto pripravenú salsu necháme sterilizovať 20 min. pri 80°
Dobrú chuť!

re asi 1 cm od okraja.
Do hrnca nalejeme vodu a dáme na sporák. Keď voda zovrie, pridáme ostatné prísady a keď sa cukor rozpustí, potom, ešte
horúci nálev nalejeme na zeleninu tak, aby
siahala nad ňu. Poháre zavrieme a sterilizujeme 10 minút , aby chytili viečka.
Vyberieme z vody, obrátime hore dnom a
necháme celkom vychladnúť. Na druhý deň
si môžeme pochutnávať.
M.Bakytová

nakrájané na väčšie kocky, pričom prebytočnú šťavu z paradajok odstránime. Do misky
pridáme cibuľu nakrájanú najemno, nasekaný petržlen a prelisovaný cesnak.
Do misky so zeleninou pridáme kuracie
kúsky a premiešame.
Pripravíme si zálievku: Ocot, olej, horčicu, med, tymián a drvený cesnak zmiešame v miske a necháme 20 minút odpočívať.
Nakoniec zeleninovo-kurací šalát zalejeme
zálievkou, poriadne premiešame a môžeme
servírovať!

Vyskúšajte neskutočne dobrý šalátik s medovo-horčicovou zálievVierka Kušnírová kou!

Pochúťka z rajčín, cibule a výborného nálevu

Potrebujeme:
15 ks väčších paradajok, 15 ks cibule,
2-3 hlávky cesnaku
Nálev (na 1 l vody):
2 lyžice octu, 2 lyžice trstinového cukru, 2
lyžice soli, 1 lyžicu oleja, 2-3 bobkové listy
Postup:
Paradajky umyjeme a nakrájame na kolieska, rovnako nakrájame aj cibuľu a cesnak.
Zeleninu vrstvíme do pohárov – vrstvu
rajčín, pár kusov cesnaku a vrstvu cibule.
Takto pokračujeme, kým nenaplníme pohá-

Ľahká večera, ktorá vás zasýti a môžete si
ho dopriať bez výčitiek svedomia. Lahodné
kuracie mäso, svieža zelenina a fantastická
medovo-horčicová zálievka. Jednoducho
pochúťka, na ktorú sa budete tešiť už od
rána!
Potrebujeme:
2 ks kuracích pŕs, 1 plechovku konzervovanej kukurice, 1 plechovku konzervovanej
červenej fazule, 1 zelenú papriku, 2 paradajky, 1 strednú cibuľu, 1 strúčik cesnaku, Petržlen, Korenie na kurča, Zálievka, 1/3 lyžice
olivového oleja, 3 lyžice octu, 3 lyžice horčice, 1 a 1/2 lyžice medu, 2 strúčiky cesnaku,
½ lyžičky tymián
Postup:
Kuracie mäso opláchneme a vysušíme
utierkou. Nakrájame na kocky a posypeme
korením. Vložíme do chladničky marinovať na cca 60 minút a potom ho osmažíme
domäkka.
Kukuricu a červenú fazuľku scedíme z
nálevu a necháme odkvapkať, vložíme do
väčšej misky. Pridáme papriku a paradajky

ZBEHY INFORMUJÚ
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Niečo na dobrú chuť !

M.Bakytová

Malá Janka hovorí dedkovi: „Dedo prefarbí sa mi ručník pre bábiku pivom na červeno?“
Dedko: „Ale to sa predsa nedá.“
Janka: „Prečo nie, mama hovorila, že máš
červený nos od piva …“
...
Príde pán do obchodu a pýta sa: „Máte
kockový cukor?“ Predavač odpovie: „Bohužiaľ, nemáme.“ „A nejakú inú lacnú bonboniéru pre svokru¬?“
...
DELICIOSA RECEITA – Recept na tresku
Je to skvelá chuťovka a nedá skoro žiadnu
prácu.
Potrebujeme: tresku, olivový olej, papriku,
cesnak, cibuľu, soľ, pivo … a ženu.
Spôsob prípravy: postavíme ženu so surovinami do kuchyne, zatvoríme za ňou dvere
a otvoríme si pivo. Za dve hodiny je jedlo
hotové!
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