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        Dostalo sa k Vám do rúk posledné 
číslo pred koncom volebného obdobia 2014-
2018. Každá etapa by mala mať  nejaké svoje 
ukončenie, alebo lepšie povedané svoj odpo-
čet, čo sa počas tohto volebného obdobia po-
darilo  zrealizovať, čo je rozpracované, a čo sa  
posúva ďalej. Celý výsledok práce je  zhrnutý 
do niekoľko viet, ale za nimi sa skrýva čas a 
energia, vynaložená na spracovanie žiadostí, 
vypracovanie projektov, vybavenie všetkých 
potrebných povolení, odovzdanie a prevzatie 
stavby, konečné vyúčtovanie, monitorovanie 
projektov a mnoho ďalších úkonov, ktoré len 
ťažko popísať. Preto veľmi ťažko sa počúva, 
keď počuť od niektorých hlasy, že sa nič ne-
robí.                                                                                

Zrealizované akcie a úspešné projekty 
vo volebnom období 2014-2018

• Komunikácie v areáli ZŠ - dotácia z 
ministerstva financií 20.000,- Eur + vý-
mena hlavnej brány

• Rekonštrukcia strechy telocvične a 
vybavenie materiálne dotácia z minister-
stva školstva 27.000,-Eur

• Dokumentácia k obnove dediny, na 
čerpanie ďalších dotácií 5.000,-Eur, dotá-
cia z agentúry životného prostredia

• Prvky drobnej architektúry pri mul-
tifunkčnom ihrisku  stoly, lavičky, altánok, 
smetný kôš, informačná tabuľa a zeleň, prvá 
a druhá etapa, dotácia 5.000,- + 5.000,- Eur 
dotácie z agentúry životného prostredia 

• Z environmentálneho fondu dotácia 
na dokončenie celoobecného vodovodu 
170.000,- Eur

• Z eurofondov dotácia 120.000,- Eur  z 
ministerstva životného prostredia na za-
kúpenie kompostérov pre obyvateľov obce, 
ktoré sa budú bezodplatne rozdávať do do-
mácností

• Dotácia na automatickú závlahu hracej 
plochy z futbalového zväzu 10.000,- Eur

• Z ministerstva financií dotácia na výme-
nu oplotenia a brán futbalového areálu - prvá 
etapa  vo výške 10.000,-Eur

• Budovanie zelených plôch v obci euro-
fondy 489.000,-Eur, dotácia z ministerstva 

poľnohospodárstva, ide o štyri lokality :  pred 
cintorínom, pri železničnej zástavke Zbehy 
Obec, na verejnom priestranstve medzi poš-
tou a predajňou COOP Jednoty a pred fut-
balovým a kynologickým areálom,

• Výmena  oplotenia ZŠ dotácie 10 000,-
Eur z ministerstva financií

• Dotácie z NSK na kultúru a šport za celé 
obdobie v sume 4.000,- Eur, ktoré sa použili 
na športový deň detí pri príležitosti dňa detí 
a celoobecné dožinky

• Pozemok v centre obce bezhotovostným 
prevodom v hodnote 26.000,-Eur, je to verej-
ná plocha medzi poštou a predajňou COOP 
Jednoty

• Zakúpenie autobusu v hodnote 2000,- 
Eur

• Výmena brán na cintoríne
• Oplotenie kontajnerov na cintoríne,
• Vybudovanie chodníkov na cintoríne 

Andač
•Rekonštrukcia miestnych komunikácií 

podľa plánu od najhorších úsekov Hlboká 
cesta........, Za poštou 987 m2, Domovina......

• Rozšírenie vodovodu smerom kynolo-
gický areál, a futbalový areál,

• Rekonštrukcia havarijného stavu strechy 
šatní a ubytovne v areáli futbalového ihriska

• Rekonštrukcia domu smútku v Zbehoch, 
úplné vystierkovanie a vymaľovanie, vonkaj-
ší podhľad

• Vybudovanie priechodov v obci s osvet-
lením

• Na križovatke smerom na Čakajovce boli 

osadené zvodidlá, ktoré zvýšia bezpečnosť, 
prechádzajúcich občanov po chodníku

• Rekonštrukcia a výmena verejného 
osvetlenia na ulici smerom na Andač 

• Projektová dokumentácia so stavebným 
povolením na chodník vedľa cesty smerom 
na Andač

• Projektová dokumentácia so stavebným 
povolením na verejný vodovod Andač

• Vybudovanie informačného statického 
systému, rozmiestnenie smerových tabúľ,

• Rekonštrukcia sochy sv. Rodiny
• Výmena krytiny na zdravotnom stredis-

ku
• Obec získala v hodnotiacom a informač-
nom systéme Pečať rozvoja miest a obcí 
ako ocenenie obce s predpokladom sta-
bilného rozvoja za rok 2017, hodnotili sa 
všetky ekonomické, stabilizačné, finanč-
né operácie, pôžičkové ukazovatele a po-
dobne

• Začali sme s aktualizáciou projekto-
vej dokumentácie pre kanalizáciu

• Začali sme s usporiadaním pozem-
kov miestnych komunikácii a pod navr-
hovanú kanalizáciu

• Máme zhotovený statický posudok 
a zameranie skutočného stavu kultúrno-

športovej haly
• Získali sme financie na projektovú doku-

mentáciu na obnovu kaplnky sv. Urbana vo 
výške 3.000,- Eur

• Pravidelne sme pripravovali kultúrne a 
športové podujatia ako bol deň detí, príchod 
sv. Mikuláša, celoobecné dožinky, poďako-
vanie za dar života, posedenie s jubilantmi 
a podobne....pri niektorých akcie sme robili 
v spolupráci s Jednotou dôchodcov, s Miest-
nym kynologickým klubom a s TJ Slovan 
Zbehy

• Obec každoročne finančne, ale aj materi-
álne pomáha  spoločenským organizáciám, 
všetkých je spolu  14

• Obec sa stala súčasťou občianskeho 
združenia Podzoborská hrádza, kde cieľom 
je vybudovať cyklotrasu z Výčap Opatoviec 
cez Ľudovítovú, Jelšovce, Čakajovce, Zbehy, 

Vážení spoluobčania!
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Lužianky až po Nitru....zhotovená je projek-
tová dokumentácia a právoplatné stavebné 
povolenie

• Oprava vnútorných priestorov budovy 
obecného úradu, hlavne išlo vymaľovanie, 
výmenu zdravotechniky, elektroinštalácie, 
nové obklady a dlažby, rekonštrukciu ku-
chynky a sociálnych priestorov a nové inte-
riérové vybavenie

• Výmena rozhlasovej ústredne s prípra-
vou na bezdrôtový rozhlas

• Úplná rekonštrukcia terás v materskej 
škôlke a vybudovanie spevnených plôch 
na parkovanie automobilov zamestnancov 
škôlky

Spolu získané dotácie za volebné obdo-
bie 2014 -2018: 904.000,- Eur

Hotovosť na bežnom účte obce  k 31.8. 

2018 je  cca 350.000,- Eur,
Výška úveru k 31. 8. 2018 je 11.790,- Eur
Aj tieto čísla hovoria o tom , že obec je v 

dobrej finančnej  kondícií a hospodárenie 
je efektívne a zodpovedné.

Vážení spoluobčania,
Záverom chcem poďakovať všetkým tým, 

ktorí ku svojej obci pristupujú zodpovedne a 
sú na ňu hrdí. Moje poďakovanie tiež patrí 
všetkým spoločenským organizáciám pôso-
biacich na našom území, za organizovanie 
rôznych podujatí na úkor svojho voľného 
času a svojich rodín, ale aj jednotlivcom, 
ktorí reprezentujú našu obec doma, v regi-
óne, celoslovensky, ale aj na medzinárodnej 
úrovni. Poďakovanie tiež patrí Nitrianske-
mu samosprávnemu kraju, ktorý pravidelne 
prispieva na organizovanie kultúrno-špor-

tových aktivít, ako je športové popoludnie 
a celoobecné dožinky, tak isto tomu bolo i 
tento rok. 

Ďalšie poďakovanie patrí naším peda-
gogickým inštitúciám ako je materská a 
základná škola na čele s ich riaditeľkami a 
pedagogickými a nepedagogickými pracov-
níkmi za spoluprácu pri rôznych obecných 
príležitostiach, farskému úradu  a všetkým 
sponzorom, ktorí finančne, materiálne, ale-
bo iným spôsobom podporujú obec.

Dňa 10. novembra 2018 sa budú v celej 
krajine konať komunálne voľby do obecných 
zastupiteľstiev. Verím, že sa ich zúčastnite v 
čo  najväčšom počte a zvolíte si svojich zá-
stupcov do orgánov samosprávy.

Ing. Ivan Habiňák,
starosta obce

Ak majú byť v obci Zbehy zachované 
zvyky a tradície našich predkov aj v nasle-
dujúcich generáciách, treba si mladé talen-
ty pestovať už od útleho detstva.

V našej obci sa vychovávajú takéto mladé 
talenty v detskom súbore Zbežanček, kde 
sa v nich pestuje nadšenie a zápal pre naše 
krásne ľudové piesne, tance a zvyky, ktoré 
našim predkom pomáhali v každodennej 
namáhavej práci a určite spríjemnia živo-
ty aj našich súčasníkov. Dôkazom toho sú 
úspešné vystúpenia na verejnosti, doma aj 
mimo obce,  na rôznych podujatiach.

Z našich vlastných aktivít, uskutočne-
ných v našej obci, spomeniem stavanie 
mája v materskej škole a to 3. mája 2018, 
čo sa našim malým folkloristom podarilo 
veľmi úspešne.  Ďalšia akcia sa konala 26. 
júna v areáli strelnice v Zbehoch – bola to  
OPEKAČKA, ktorú usporadúvame každý 
rok pre detských aj dospelých členov nášho 
združenia DFS Zbežanček, na ktorú nám 
finančne prispela aj obec Zbehy a touto 
cestou za pomoc veľmi pekne všetci ďaku-
jeme.

11. augusta 2018 sme sa zúčastnili Hru-
boňovskej prehliadky detských folklórnych 
súborov a detskej ľudovej hudby. Deti pred-
viedli, ako si oni predstavujú oslavu úrody 
– Dožinky, ktorých sa v minulosti na de-
dinách zúčastňovali všetci, od najmladších 
až po najstarších, aby sa takto odovzdávali 
skúsenosti,  zdedené po predkoch. Najvi-
ac zažiarila naša najmladšia folkloristka 
Emmka, lebo keď s mamičkou tancovala 

ZBEŽANČEK a jeho BENJAMÍNCI
 – folklórna mlaď
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pri hre „Zatancuj Anička, zatancuj“  tanco-
vala a usmievala sa tak, že obecenstvo tento 
jej výkon odmenilo búrlivým potleskom. 
Za pozvanie,  skvelé darčeky a bohaté ob-
čerstvenie zo srdca ďakujeme starostovi 
obce Hruboňovo a tešíme sa na ďalšiu spo-
luprácu.

Dňa 18. augusta 2018 sme vystupova-
li  s dožinkovým scénickým pásmom aj 
na AGROKOMPLEXE 2018 v rámci ex-
pozície NSRV SR v pavilóne F. Aj tu malá 
Emmuška nelenila a očarila  tu prítomných 
divákov. Ani ostatní sa nedali zahanbiť a 
splnili všetky očakávania naše aj tých, ktorí 
nás do tohto kultúrneho programu pozva-

li. Dostali sme slovnú pochvalu od 
manažérky publicity PROUNION 
a.s. v Nitre: „ ste výborní, ste pro-
fesionáli“ .

Za pozvanie ďakujeme: Mikrore-
giónu Radošinka a Národnej sieti 
rozvoja vidieka SR, ktorej členom 
je aj OZ DFS Zbežanček.

O našich ďalších aktivitách vás 
budeme informovať v budúcom 
čísle novín..

Anna Jankovičová
štatutár OZ 

a vedúca DFS Zbežanček

Dvadsiateho  deviateho augusta si od 
roku 1944 pripomíname Slovenské národ-
né povstanie. Aktuálne je tomu 74 rokov, 
kedy bojovali slovenské povstalecké jed-
notky proti okupácii nemeckej armády na 
slovenskom území. 

Prípravy SNP inicioval v roku 1943 Ed-
vard Beneš, vodca česko-slovenskej exilo-

vej vlády. Odbojové prúdy, de-
mokrati, komunisti a antifašisti 
v slovenskej armáde prijali ten 
istý rok Vianočnú dohodu, na 
základe ktorej vznikla v septem-
bri 1944 povstalecká Slovenská 
národná rada. Sformovala sa aj 
konšpiračná skupina vojakov a 
politikov zodpovedná za prí-
pravu povstania, ich centrom 
bola Banská Bystrica.

Kľúčovými postavami SNP 
sa stali generáli Ján Golian a 
Rudolf Viest. Svoju úlohu  v 
ňom zohrali aj partizánske od-
diely, ktoré začali od roku 1943 
spontánne vznikať v horských 
oblastiach, neskôr sa ich ujali 
sovietski odborníci. 9.augusta 
1944 dostala slovenská armáda 

rozkaz proti nim zakročiť. Akcia bola ne-
úspešná. Naopak – mnoho vojakov začalo 
k partizánom spontánne prebiehať.

Pôvodne malo povstanie vypuknúť 
až po dohode s Červenou armádou, no 
29.augusta 1944 na Slovensko nečakane 
dorazila nemecká armáda a vojaci z od-

boja i bežní obyvatelia sa im spontánne 
postavili na odpor. Večer Golian oficiálne 
nariadil začiatok obrany.

Nemecko veľmi rýchlo eliminovalo na-
jlepšie povstalecké jednotky a prevahu sa 
im podarilo udržiavať prakticky po celú 
dobu trvania. Povstaleckú armádu defi-
nitívne porazili v noci z 27. na 28. októb-
ra. Časť jednotiek prešla na partizánsky 
spôsob boja, mnohé z nich bojovali až do 
oslobodenia krajiny na jar 1945.

Napriek porážke malo pre nás SNP 
dôležitý politický význam, zabezpečilo 
nám nezávislú politiku v rámci spoloč-
ného štátu s Čechmi i rešpekt víťazných 
mocností.

SNP v číslach: 
• Trvalo 60 dní
• Zapojilo sa doňho približne 80-tisíc 

ľudí
• Odhady hovoria o 10 až 15-tisícoch 

povstaleckých obetí 
• Bojovalo v ňom 33 národov
• Dodnes žije viac ako 1300 účastníkov

PhDr. Ivan Rác, PhD. 
Zdroj (hospodárske noviny)

Slovenské národné povstanie v kocke
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Školský rok 2017/2018 sa skončil. Od 
posledného vydania novín sa uskutočnili 
ďalšie akcie a  zapojili sme sa do viacerých 
súťaží. 

V júni sa uskutočnilo celoslovenské 
kolo súťaže Jazykový kvet. V prednese 
v anglickom jazyku školu reprezentoval 
Viktor Chmeliar.

Úspechy našich žiakov v ďalších súťaž-
iach:

V krajskom kole Fyzikálnej olympiády 
obsadil Juraj Mikuš 4. miesto.

Do riešenia Biologickej olympiády sa 
zapojili Laura Megová a Kristína Solláro-
vá. Obe boli jej úspešnými riešiteľkami. 

Družstvo mladých zdravotníkov ml., 
ktoré tvorili Adam Laluch, Michal Barát, 
Max Žákovič, Sabína Beláňová a Miriam 
Kubríková, obsadilo v okresnom kole 3. 
miesto. Družstvo mladých zdravotníkov 
st. v zložení Diana Beláková, Sabina Belá-
ková, Miriam Horková, Sára Krajancová a 
Radka Lániková získalo 6. miesto.

V apríli sa uskutočnila okresná súťaž 
Technické minimum. Reprezentovali nás 
Sofia Kučerová, Adam Laluch a Miriama 
Gondeková.

Letné aranžovanie – ďalšia zo súťaží. Mi-
riama Gondeková v nej obsadila 1. miesto. 
Reprezentovala nás aj Paulína Lauková.

V máji navštívili žiaci 1. ročníka a čle-
novia zdravotníckeho krúžku UKF v Ni-
tre, kde si  vyskúšali poskytovanie prvej 
pomoci.  

Naši žiaci dokazujú svoj talent aj v spe-
váckych súťažiach. 

Talent regiónu je prehliadka šikovnosti 
našich mladých spevákov v speve ľudo-
vých a moderných piesní. V speve ľudo-
vých piesní sa Alexandra Sýkorová a Adam 
Laluch umiestnili na 2. mieste. V speve 
moderných piesní si Tereza Filová vyspie-

vala 1. miesto, Tatiana Jančiová a Paulína 
Lauková 2. miesto. Školu v tejto súťaži ešte 
reprezentovali Paulína Janečková, Alexan-
dra Štefanková, Viktória Škorvagová.

Zúčastnili sme sa tanečnej prehliadky 
Vo víre tanca. 

Vo veľkej miere sa zapájame aj do špor-
tových súťaží. Tento rok sa našim žiakom 
darilo aj v nich. V prehadzovanej obsadili 
žiaci v okresnom kole 1. miesto, v kraj-
skom kole 5. miesto. Vybojovali ich Mi-
chal Barát, Lenka Čápeková, Matias Gon-
dek, Marcela Králiková, Tomáš Molnár, 
Tomáš Lacina, Max Žákovič.

V MidiCoolVolley  získali chlapci v 
krajskom kole 2. miesto, v celoslovenskom 
kole 8. miesto.  Zaslúžili sa oň Dalibor 
Debnár, Filip Galan, Alexej Králik, Tomáš 
Škorica, Vladimír Kupec, Adam Mego, Ja-
kub Žákovič.

V Minifutbale žiakov a žiačok ZŠ 
McDonalds´Cup obsadili naši žiaci v 
okresnom kole 6. miesto, v Malom futba-

le mladších žiakov Školský pohár SFZ 6. 
miesto, zapojili sme sa do Malého futbalu 
mladších žiačok Školský pohár SFZ. 

ZŠ v Nových Sadoch  poriadala turnaj 
vo vybíjanej a vo futbale. Obidve disciplí-
ny vyhrali naši žiaci.

Deti  sa učili, ako sa majú bezpečne sprá-
vať na ceste, navštívili dopravné  ihrisko.

V rámci dopravnej výchovy sme sa za-
pojili do projektu Do školy na bicykli. 
Celý týždeň sa žiaci venovali cyklistike. 
Na tomto dopravnom prostriedku chodili 
do školy, kreslili ho, venovali sa zloženiu 
bicykla a bezpečnej preprave na ňom.

V apríli absolvovali žiaci 4. ročníka ško-
lu v prírode.  Z Fantázie v Starej Myjave 
si priniesli množstvo nových vedomostí a 
nezabudnuteľných zážitkov.

Žiaci 6. ročníka absolvovali plavecký 
výcvik.

Navštívili divadelné predstavenie v an-
glickom jazyku, vypočuli si prednášku na 
tému Tvoj mobil v Afrike.

Zo života ZŠ Zbehy
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MDD bol tento rok pre našich žiakov 
obzvlášť zaujímavý. Najprv si v škole za-
cvičili. Potom sa premiestnili na futbalové 
ihrisko. S finančnou podporou Nitrianske-
ho samosprávneho kraja pripravil obecný 
úrad pre deti športovo-kultúrne popolud-
nie. Prezreli si zásahy polície, previezli sa 
na obrnenom transportéri. Mohli sa po-
voziť na koníkovi, kolotoči, poskákať na 
nafukovacom hrade, zmerať si svoje sily v 
súťažiach. Boli pre nepripravené darčeky 
a bohaté občerstvenie. Ďakujeme pracov-
níkom OÚ i členkám Jednoty dôchodcov 
Zbehy, ktoré sa o naše deti postarali.

Mama je iste najdôležitejšou osobou v 
živote každého z nás. Deň matiek je dňom, 
kedy svojim mamám dokazujú naši žiaci 
svoju lásku v programe, ktorý si každý rok 
pre ne pripravujú. Žiaci nižších ročníkov 
nakreslili pre svoje mamičky portréty, kto-
ré im okrem darčeka na konci slávnostnej 
akadémie podarovali.

Koncom školského roka navštívili žiaci 
Arborétum v Tesárskych Mlyňanoch, To-
poľčianky, Nové Zámky, Štúrovo, Žarno-
vicu.

Každoročne sa vyhodnocuje súťaž o naj-
krajšiu triedu. V tomto školskom roku ich 
mali najčistejšie prváci a piataci. Získali za 

to sladkú odmenu.
Posledný deň školského roka boli vy-

hodnotení najlepší žiaci školy a to Juraj 
Mikuš, Sára Krajancová a Viktor Chmeli-
ar. Všetci traja sa počas školského roka za-
pojili do viacerých súťaží a dosiahli v nich 
popredné umiestnenia.

Čo sa týka materiálneho vybavenia 
školy, aj tento rok pribudli do kabinetov 
učebné pomôcky. Boli zakúpené skrinky 
pre žiakov na 1. poschodí školy a skrinko-
vé zostavy do tried. Boli obnovené parkety 
v ďalších triedach.

Koncom školského roka bol na križo-
vatke pri škole vybudovaný prechod pre 
chodcov, ktorý má zabezpečiť bezpečnosť 
našich žiakov. Bol financovaný z vlastných 
prostriedkov obce Zbehy.  Dopravné zna-
čenie zabezpečila Regionálna správa ciest 
Nitra.

Počas prázdnin bola z vlastných pro-
striedkov obce zrealizovaná rekonštrukcia  
skladových a šatňových priestorov v škol-
skej jedálni.

V súčasnosti prebieha výmena oplotenia 
a brán v školskom areáli. Na projekt bola 
obci poskytnutádotácia 10.000 € z Minis-
terstva financií SR,  zvyšná časť bude dofi-
nancovaná z vlastných prostriedkov obce. 

Vďaka za to patrí starostovi obce Ing. Iva-
novi Habiňákovi a členom obecného za-
stupiteľstva.

Každý rok končia povinnú školskú do-
chádzku deviataci. Úspešne zvládli Tes-
tovanie T9-2018 a prijímacie pohovory 
na stredné školy, ktoré si vybrali pre svoj 
budúci život. O pár dní z nich budú stre-
doškoláci a na našu školu už budú iba spo-
mínať. Prajeme im veľa šťastia v ďalšom 
živote!

Rozlúčili sme sa aj s pánom farárom 
Mgr. Petrom Haydenom, ktorý pôsobil na 
našej škole 16 rokov.  Zaželali sme mu veľa 
zdravia a spokojnosti na novom pôsobis-
ku.

Do nového školského roka 2018/2019 
želáme všetkým veľa šťastia a úspechov!

Mgr. Dana Šaturová

Poďakovanie 
Kolektív školskej jedálne pri Základnej 

škole Zbehy vyslovuje poďakovanie sta-
rostovi obce Ing. Ivanovi Habiňákovi a 
zamestnancom Obecného úradu Zbehy za 
pomoc pri rekonštrukcii skladových, soci-
álnych a kancelárskych priestorov školskej 
jedálne. Ďakujeme!
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Zo života dôchodcov

Aj keď boli prázdniny, horúce leto, sta-
rostlivosť o vnúčence, spracovávanie úro-
dy zo záhrad, činnosť klubu JD fungovala 
ďalej. Veľa sa športovalo, spevácka sku-
pina Zbežanka vystupovala na obecných 
oslavách u nás aj v okolitých dedinách a, 
samozrejme, sa nezabudlo na relax.

Členovia JD  sa zúčastnili športových 
dní v Nitre, Ivánke, Hrušovanoch a v Lu-
žiankach. Usporiadali sme športové hry  aj 
v Zbehoch. Súťažilo sa v disciplínach: ženy 
- beh na 60 metrov - 1. miesto v K1 získala 
Daniela Hallová, K2 Filová Margita, hod 
granátom - Mária Fúsková, hod válkom 
- Daniela Hallová, hod do basketbalové-
ho koša - Mária Hlinková, hod do koša 
na zemi - Králiková Lídia, skok z miesta 
- Daniela Hallová a streľba zo vzduchovky 
-  Daniela Hallová. Muži - beh na 100 me-
trov - 1. miesto získal Štefan Velčický, hod 
granátom na cieľ - Augustín Škorica, kop 
na bránku - Anton Žákovič, skok z miesta 
- Štefan Velčický, hod do basketbalového 
koša - Ing. Silvester Štefanka, streľba zo 
vzduchovky - Albín Lauko. Na regulér-
nosť súťaže dohliadali Anna Budinská, 
Mária Habayová a Ľubomír Zámocký. 
Okrem športových výkonov, hodnotných 

cien zúčastnení prežili pekný, slnečný deň 
v kruhu priateľov.  

ZZP NK - Zväz zdravotne postihnu-
tých Nitrianskeho kraja slávil 25. výročie 
vzniku, kde do kultúrneho programu  pri-
spela spevácka skupina Zbežanka a taneč-
ná skupina country  Sen. Vystúpili aj na 
obecnej oslave v Beladiciach a v Pozbe, 
v malej dedinke Novozámockého okresu 
pri Podhájskej, v ktorej sa ako jediný slo-
venský súbor prezentovali s krásnymi ná-
rodnými piesňami.

Nemalé úsilie si vyžiadala aj príprava a 
uskutočnenie obecných dožinkových sláv-
ností, ku ktorým patrí nácvik dožinkové-
ho sprievodu, uvitie dožinkových vencov, 
upečenie sladkých a slaných koláčov. 

„ Daj Boh šťastia tejto zemi,
žehnaj ľudu každý deň,
kde nám chlebík každodenný,
dáva naša matka Zem.“
Na alegorickom voze z kultúrneho 

domu, cez dedinu, do areálu futbalového 
ihriska sa spevom viezli folklórne skupiny: 
Lúč z Lužianok, Ivančanka a Zbežanka. Po 
dožinkovom ceremoniáli, kedy boli odo-
vzdané dožinkové vence, koláče a chlieb 
generálnemu riaditeľovi Poľnofarmy Ra-

dar s.r.o a najvyššiemu predstaviteľovi na-
šej obce, starostovi, bol kultúrny program. 
Na pódiu sa vystriedali folklórne skupiny 
s tanečnou skupinou country Sen. Nechý-
balo bohaté občerstvenie a dobrá nálada 
do ranných hodín, o ktorú sa postarala 
hudobná skupina Žochári. 

Spevácka skupina Zbežanka sa zrelaxo-
vala uprostred tatranskej prírody v Rač-
kovej doline, v horskom hoteli Akademik. 
Dolina sa nachádza v liptovskej časti Zá-
padných Tatier, odkiaľ sme absolvovali 
ľahšie túry v podhorí lesa k lesnej studnič-
ke. Navštívili sme Štrbské pleso, termálne 
kúpalisko v Liptovskom Jáne aj Nový Targ. 
Ráno sme si spoločne zacvičili, súťažili v 
streľbe zo vzduchovky a v pingpongu, hra-
li karty, zbierali bylinky, huby, ale hlavne 
po večeroch veľa spievali za sprievodu 
akordeónu Ing.Štefanku. Oddýchnutí sa 
môžeme pustiť do prípravy na Celoslo-
venskú prehliadku speváckych súborov 
seniorov, ktorá sa bude konať 20.9.2018 
v Komárne. Konkurencia je veľká, ale vy-
naložíme všetko úsilie na to, aby sme čo 
najlepšie  reprezentovali našu obec.

Mária Habayová



7

ZBEHY INFORMUJÚ

Privítanie nového duchovného otca  
v našej farnosti.

Rozlúčka s duchovným otcom Petrom

V nedeľu 1.júla sme pri svätých omšiach 
privítali nového duchovného otca, pána 
farára Mgr. Romana Gallasa. Pán dekan 
Peter Brenkus prečítal menovací dekrét 

otca biskupa Viliama Judáka, ktorým ho 
na dobu 9 rokov poveril vedením našej 
farnosti Zbehy. Želáme a vyprosujeme 
mu veľa božích milostí, a tiež, aby sa stal 
jedným z nás. Prijmime jeho službu ako 
dar od Pána. Doprajme mu čas a pries-
tor, aby sa v novom prostredí udomácnil 
a cítil dobre. Len tak budeme všetci, on 
i jemu zverené ovečky, môcť dobre pre-
žívať svoj duchovný i spoločenský život, 
chváliť Boha a kráčať životom od časnos-
ti k večnosti. Možno vás bude zaujímať 
niekoľko informácií o otcovi Romanovi, 
ktoré ochotne o sebe prezradil. Duchovný 
otec je rodákom z neďalekého Hlohovca a 

je najmladší z troch súrodencov – bratov. 
Teologické štúdia absolvoval na CMBF v 
Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 8.sep-
tembra 2000 v katedrále sv.Jána Krstiteľa 
v Trnave. Jeho prvou kaplánkou bola far-
nosť Senec, ďalej Levice, Bratislava Petržl-
ka, Trnava Mesto, odkiaľ dostal v roku 
2004 poverenie spravovať farnosť Dolný 
Ohaj s filiálkou Hul až do leta 2018, kedy 
prišiel k nám do Zbehov. Dvere na jeho 
príbytku sú otvorené pre všetkých, ktorí 
by ho chceli navštíviť, možno viac poznať 
a porozprávať sa.

Mária Balková

Slávnosť prvého svätého prijímania našich malých  
farníkov na nedeľu Zoslania Ducha Svätého

Na sviatok sv.Petra a Pavla sme sa po 16 
rokoch pôsobenia v našej farnosti rozlúčili s 
duchovným otcom Petrom Haydenom. Ďa-
kujeme mu za roky duchovnej služby med-
zi nami. Za chvíle radosti i smútku, ktoré 
s nami prežíval, ako jeden z nás. Úprimná 
vďaka patrí za sprostredkované milosti pri 
vysluhovaní sviatostí, pri slávení sv. omší, 
adorácií. Počas jeho pôsobenia bol oprave-

ný náš farský kostol, mnohé sa vykonalo aj 
na farskej budove, mnohé ešte čaká na jeho 
nástupcu. Pán Ježiš nazval Petra Skalou, 
mocným kameňom. Všetci spoločne želáme 
duchovnému otcovi Petrovi na jeho novom 

pôsobisku Čaka v dekanáte Želiezovce, aby 
spolu so svojimi novými farníkmi dokázal 
budovať Boží chrám z ľudských sŕdc! 

Mária Balková

Po deviaty krát sme pešo putovali na nitriansku kalváriu  
na vigíliu sviatku Nanebovzatia Panny Márie
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Zbehy a každodenný chlieb
Naša  základná potravina chlieb, je po-

važovaný za Boží dar, v ľudovom prostredí 
bol vo väčšej úcte ako dnes. Peceň chleba 
prv ako sme načali, spravidla rodičia pre-
žehnali nožom. Spodnú časť kôrky značili 
krížikom. Takmer do polovice 20. storočia 
sa piekol len doma. Spolu s prípravou to 
bola predovšetkým  doména ženy - gaz-
dinej. Naše mamy sa starali nielen o do-
mácnosť. Mali čo robiť, aby nasýtili hladné 
krky, ktoré boli v rodinách početnejšie ako 
teraz. Po stáročia sa piekol zväčša v pec-
iach, postavených v  otvorených kuchy- 
niach, zadných izbách, alebo na dvore. Pec 
zaberala asi tri štvorcové metre.

Pred pečením si pripravili potrebné 
veci a ingrediencie. Dbali na kvalitu, 
chuť a trvácnosť.  Potrebné bolo dreve-
né koryto na miesenie a kvalitná múka. 
Obľúbené chlebové obilie boli raž a pše-
nica. Aby bol chlebík kyprý, múku osi-
evali, a pridávali varené zemiaky, aby 
bol mäkký. Nevyhnutný pri príprave 
bol kvások. Potrebné k tomu boli tzv. 
„žmolky“, u nás to boli „melence“. Sú 
to vysušené, starostlivo odložené kúsky 
vykysnutého cesta z predchádzajúce-
ho pečenia. V roľníckych domoch, kde 
mali vlastnú múku, gazdiné vedeli ako 
na to. Ráno museli skoro vstať. Po ruč-
nom vymiesení (hnetení) cesto prikryli 
plachtou a nechali kysnúť. Potom urobi-
li z neho okrúhle bochníky, vložili do sla-
mených ošítok a prikryli čistou utierkou. 
A toto robili týždenne, dva aj viac pecňov,  
podľa potreby. Chlebík vydržal, nepokazil 
sa ani za  viac dní, chutil stále.

Domáci pri príprave chleba pomáha-
li. Zakúrili do pece, čo si žiadalo nielen 
hodne času a roboty, ale aj spotrebu pa-
liva. Vykurovali drevom, „rívím“z viniča, 
alebo „raždím“ z hája. Využili všetko. Dre-
vené uhlie rozťahovali ohreblom po celej 
ploche pece, aby bola rovnomerne vy-
hriata. To trvalo viac ako hodinu, potom 
„uhlí“ s popolom „vymítli“ von. Ťah dymu 
z pece zabezpečoval otvorený lievikovitý 
komín vyústený na povalu, v ktorom po 
zabíjačkách súčasne údili.  Pred sádzaním 
gazdiná chlebové cesto z ošítky vyklopila 
na drevenú lopatu, potrela vodou, prežeh-
nala. Pieklo sa približne dve hodiny. Po 
vybratí bochníky zvykla potrieť slanou vo-
dou, aby sa leskli a bola kôrka chrumkavá. 
Chlieb  mal svoje stále miesto v komore, 
alebo v kuchyni, zabalený vo „valadinke“ 
(utierke).

Aby dobre využili rozhorúčenú pec, po 
upečení chleba, piekli aj koláče, v sezóne 

husi a ďalšie dobroty. Zo zvyškov chlebo-
vého cesta zvykli piecť osúchy, tzv. „popla-
múchy“. Upečené sa pomastili bravčovou 
masťou, osolili a potreli cesnakom. Tie 
boli unikátne, najskôr sa pojedli.  Zo staré-
ho chleba, ak sa stalo že sa nezjedol, robili 
topeničky, alebo pokrájali na kocky ktoré 
opiekli. Takýto chutil najviac v cesnakovej 
polievke. Ale nebolo nad čerstvý mastný 
chlieb s cibuľou. S obľubou sme ako deti  
s krajcom v hrsti hnali husi na strniská. Zo 
staršieho stvrdnutého pečiva robili strú-
hanku, tzv. „prézle“, takže nič nevyšlo na 
zmar.

V príprave a v pečení kváskového chle-
ba boli známe gazdiné - sedliačky. Takou 
bola aj naša susedka, teta Emília Hallová, 
u ktorých sme boli často „varení - peče-
ní“. Po vojne, ako málokto v dedine mali 
rádio, počúvali sme u nich rozprávky, v 
zime našich hokejistov na majstrovstvách 
sveta. V kuchynskej peci nám sušievali aj 
ovocie, slivky. Pripomínali nám, chleba je 
Boží dar, ak ho nezjete nevyhadzujte ho, 
radšej dajte „hydu“ (zvieratám).

Tradícia tejto namáhavej roboty domá-
ceho pečenia chleba ustupovala novým 
modernejším možnostiam. Veľké zmeny 
v spôsobe nielen žatvy a mlatby, ale tiež 
v pečení chleba nastali medzi svetovými 
vojnami a neskôr. Svoje poslanie tu zohrali 
remeselníci, pekári. Postupne sa stali hlav-
nými výrobcami  pekárenských výrobkov. 
Tí patrili svojho času k špecializovaným 
a hľadaným povolaniam v dedinskom 
spoločenstve. Nielen u nás chlieb začali 
piecť v miestnych pekárňach. Mal tú vý-
hodu, že domáce pece a otvorené kuchyne 
mohli zrušiť, gazdinkám ubudlo driny a 
znížila sa možnosť vzniku požiarov. K pe-
károm sa termín pečenia musel objednať 

- „zamelduvať“. K nim nosili naše mamy 
nakysnuté vlastné chlebové cesto. Najčas-
tejšie pešo, niektoré aj s dvomi ošítkami, 
s jednou na chrbte a s druhou na prsiach. 
Hoci sa  stával dostupným v ďalšom obdo-
bí v predajniach potravín, aj napriek tomu  
verili vlastnej kvalite i tunajším pekárom. 
Za upečenie veľkého pecňa sa platilo 1,50 
Kčs. Piekli a predávali tiež rožky a ďalšie 
výrobky.

Široko, ďaleko známym u nás i  na okolí 
bol v časoch môjho detstva, pán majster 
pekár Ján Pecho na Holotke. Pekáreň pre-
vádzkoval do roku 1950 v priestore, kde 

stojí teraz obchod potravín. Aj v zime na 
saniach sme so sestrou vedľa štreky vo-
zili k nemu ošítky s chlebovým cestom. 
Okrem neho pribudli aj ďalší miestni  
páni majstri pekári. František Šimoník 
neďaleko pôvodného kulturáku. Opro-
ti pôvodnej budovy základnej školy to 
bol Jozef Májový. Ten najdlhšie, aj za 
čias socializmu vydržal prevádzkovať 
živnosť. Na evidenciu, poriadok a do-
držiavanie hygieny, dbala jeho obetavá 
pani manželka. Istý čas pokračoval po 
nežnej revolúcii v otcovom remesle jeho 
syn František. Pamätníci vedia, ako sme 
k nim nosili piecť cez humná a dvory 
susedov a späť išli s veľkými okrúhly-
mi pecňami. Dobre hriali nesené na 
chrbtoch a doma sýtili, nevedeli sme sa 

dočkať. Často a s vďakou spomíname na 
nich, veď v pekárňach bolo aj v zime teplo, 
zato v lete ako v saune. A tá vôňa a zážitok, 
aj slinky sa v ústach zbiehali. 

Teraz ak chcete si upiecť domáci chlieb, 
ale neviete ako na to, sú aj ďalšie možnos-
ti? V ponuke na videu, či v kuchárkach sú 
recepty, podľa ktorých si to môžete skúsiť. 
Sú tam recepty pre pečenie v šporákoch 
i pre domáce pekárničky, dokonca bez 
melencov, bez lepku, od výmyslu sveta. A 
porovnajte ako chutí s tým z obchodu. Aj 
tento sa domácemu chlebu vyrovná a je 
lepší ako býval voľakedy. Priemerne kaž-
dý z nás za rok spotrebuje viac ako 35 kg 
chleba. Teraz už z veľkopekární z Nitry, 
Topoľčian, Klátovej Novej Vsi i z ďalších 
menších prevádzok ho kupujeme v  pre-
dajniach potravín.  Naviac jeho sortiment 
i pekárenských výrobkov je taký bohatý, 
čo sme my za mladi nezažili. Najmä po 
vojne bolo chleba poskromne,  vážili sme 
si každý krajec. A maslové rožky, to bola 
vtedy pre nás najväčšia maškrta, keď sa 
mama vrátila z nákupu z mesta.

Serafín Horka



9

ZBEHY INFORMUJÚ

Slovenský zväz technických  
športov ZO Zbehy

Vážení priatelia streleckého športu rád 
by som vás poinformoval o aktivitách 
našej organizácii za obdobie 2017 - 2018. 
Na vzduchovkovej lige sa naši členovia 
zúčastnili streľby zo vzduchovky, pištole 
a z pušky. V kategórii vzduchovková pi-
štoľ obsadil v krajskom streleckom kole 
z našej ZO Ing. Anton Žikla a v puško-
vej disciplíne obsadil 5.miesto Miroslav 
Vašíček. V roku 2018 usporiadala naša 
ZO šestnásť pretekov, z toho 2x Prvú slo-
venskú ligu, na ktorej sa zúčastnili minulí 
slovenskí reprezentanti Jozef Široký, Ive-
ta Jahodková, Denis Červenka a mnoho 
ďalších.

Organizovali sme aj podujatia, kto-
ré robíme každoročne. Za podpory OÚ 
Zbehy a našich sponzorov to boli akcie: 
Memoriál L.Balka, VC starostu obce Zbe-
hy, VC predsedu ZO, Open ligu, krajské 
strelecké kolá, VC Agrokomplexu, Zbež-
skú strelu SNP. 

Výsledky jednotlvých pretekov sú na-
sledovné: 

Memoriál L. Balka - 1. miesto Miro-
slav Fúska, 2.miesto Ing. Milan Koniar, 
3. miesto Jozef Horňák VC starostu obce 
- 1. miesto Denis Červenka, 2.miesto 
Jozef Široký a 3.miesto Iveta Jahodková 
VC predsedu ZO Zbehy – 1.miesto Pa-
vol Jurkáčik, 2.miesto Ing.Milan Koniar 
a 3.miesto František Donaj Open liga - 
1.miesto Pavol Jurkáčik, 2.miesto Franti-
šek Donaj a 3.miesto František Richter

Dňa 25.8.2018 sme uskutočnili 32. roč-
ník VC Agrokomplexu v športovej pištoli 
20 plus 20 a finále.

V základnej súťaži bolo poradie: 
1.Pavol Jurkáčik, 2. Tomáš Obložinský, 
3.Jozef Horňák, 4.Ing. Milan Koniar, 
5.Igor Mikláš

Finálová časť sa odohrávala systémom 
,,KO“ na jeden výstrel, kde postupuje 

iba 8 účastníkov. Konečné poradie bolo: 
1.miesto Pavol Jurkáčik, 2.miesto Tomáš 
Obložinský a 3.miesto Ing. Milan Koniar

Naša základná organizácia ďakuje všet-
kým priaznivcom streleckého športu a 
zvlášť tým, ktorí tento šport v našej obci 
podporujú.

Miroslav Vašíček, predseda
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Škôlkari si užívali jar a leto
Aj v jarných mesiacoch sa v materskej 

škole pokračovalo vo vedení detí k ohľa-
duplnosti a zodpovednosti prostredníc-
tvom hry. Spolupráca rodiny a školy sa 
prehlbovala aj počas akcií organizovaných 
materskou školou za účasti rodičov. Pri 
realizácii naplánovaných akcií sme spo-
lupracovali so základnou školou, s obcou  
Zbehy, s rodičmi ako aj ďalšími organizá-
ciami.  

Išlo najmä o tieto akcie: 
Dňa 25. 04. 2018 sme mali „dopravno-

športový deň“. Deti si priniesli bicykle, ko-
lobežky a odrážadlá. Spoločne sme vyrazi-
li na hádzanárske ihrisko. Deti predviedli 
svoje zručnosti,  zasúťažili si a najrýchlejší 
boli odmenení diplomom. 

Posledný aprílový deň už tradične na 
našom území patrí stavaniu májov. Aj keď 
táto stará tradícia v očiach našej mládeže 
stále viac upadá do zabudnutia, na mno-
hých miestach Slovenska sa stále nájdu 
mladí muži, či dokonca celé obce, ktoré 
tento zvyk udržiavajú pri živote. Detský 
folklórny súbor „Zbežanček“ za sprievodu 
heligónky a spevu ľudovej piesne „Stavia-
me my máje“ postavil deťom z MŠ krásny 
máj na školskom dvore a spoločne si pod 
nim zaspievali a zatancovali.

Dňa 02. 05. 2018 sa v našej materskej 
škole konal výchovný koncert – „Viktor“ 
Pretože počasie bolo krásne vychutnali 
sme si koncert na školskom dvore. Ujo 
Viktor nám zaspieval veľa veselých pesni-
čiek o domácich a lesných zvieratkách, za-
hrali sme sa na remeselníkov. Všetci sme 
si zaspievali, zatancovali a zabavili sa. 

Dňa 25. 05. 2018 sa v materskej škole 
konal karneval. Deti sa zmenili na rozličné 
rozprávkové bytosti a zvieratká. A tak sa 
stalo, že sa na jednom mieste stretli prin-

cezné, nevesty, čarodejnice, piráti, kovbo-
ji, lienky, včielky a iné zvieratká. Zahanbiť 
sa nenechali ani pani učiteľky, ktoré v kos-
týmoch privítali deti a spolu sa zabávali 
na diskotéke. Deti si z tohto dňa odniesli 
množstvo krásnych zážitkov a prekvapení 
ako napríklad zmrzlina v škôlke a darčeky, 
na ktoré budú s úsmevom spomínať ešte 
dlhý čas.

Prvý júnový deň „Medzinárodný deň 
detí“ slávili spolu všetky deti z MŠ a ZŠ v 
areáli kynologického klubu v Zbehoch pri 
futbalovom ihrisku. Počasie bolo priam 
ukážkové a naše deti sa mohli povoziť na 
kolotoči, pošmýkať a poskákať na nafu-
kovacom hrade, povoziť sa na koníkovi a 
pochutnať si na pukancoch a guláši. Pro-
gram bol obohatený s ukážkou psovodov 
z kynológie ZVJS aj ukážkou z teroristic-
kého prepadu autobusu a zneškodnenie 
výbušniny policajným pohotovostným 
útvarom Krajského riaditeľstva PZ Nitra. 
Našim deťom sa tento deň naozaj páčil a 
touto cestou sa chceme poďakovať OÚ v 

Zbehoch za zorganizovanie tejto akcie s 
bohatým programom pre deti.

Dňa 19. 06. 2018 sme navštívili Výskum-
ný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. 
Pri prehliadke areálu sme sa oboznámili 
s chovom jednotlivých zvierat. Najväčším 
prekvapením pre deti bolo jednodňové 
prasiatko, ktoré sme mohli pohladkať, 
spolu so zajačikmi a prepelicami. Takáto 
forma zážitkového učenia bola pre nás 
všetkých veľmi pútavá a podnetná. Prak-
tickým a prirodzeným spôsobom sme sa 
dozvedeli veľa nového o zvieratách a ich 
mláďatách. 

Dňa 13. 06. 2018 nás navštívili žiaci 
zo Základnej školy. Družinári prijali po-
zvanie od predškolákov MŠ na športové 
popoludnie. Na školskom dvore mali pri-
chystané množstvo disciplín, v ktorých 
mohli predviesť svoje športové zručnosti, 
rýchlosť a odvahu. Všetky deti boli za svo-
je športové výkony ohodnotené sladkou 
odmenou.

Dňa 14. 6. 2018 sme sa zúčastnili „Špor-
tovej olympiády“ v MŠ Lužianky. Našu 
Materskú školu úspešne reprezentovali 
deti z predškolskej triedy: Sofia Žakovi-
čová - skok do diaľky, Tomáš Mego - beh, 
Sebastián Žakovič -hod do diaľky. Svojim 
športovým výkonom vybojovali 2 zlaté 
medaile a získali tak pre našu škôlku zlatý 
putovný pohár.

Poslednou akciou v školskom roku 
2017/2018 bolo vystúpenie predškolákov, 
ktorí sa programom v ktorom spievali, 
tancovali a predviedli svoje zručnosti, 
šikovnosť a talent rozlúčili z materskou 
školou. Učiteľky ako aj ostatný personál 
materskej školy im poprial veľa úspechov 
v prvej triede.

Denisa Čičková
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Darovanie krvi
Krv - nenahraditeľná tekutina môže za-

chrániť to najcennejšie - ľudský život. Obete 
úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operá-
cie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádoro-
vé ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí 
všetci potrebujú krv.

Darovanie krvi je skutočným „darom 
života“. Môže ju poskytnúť zdravý jedinec 
človeku, ktorý je chorý alebo po úraze. Je 
to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý 
humánny krok.

Interval darovania je pre mužov každé 3 
mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý 
proces darovania krvi trvá, od registrácie až 
po odchod domov, približne hodinu a sa-
motný odber len 5 - 15 minút, počas ktorých 
daruje darca 450 ml krvi. 

Výhodou sú mobilné výjazdy pracovní-
kov transfúznej stanice, takže nemusíte ni-
kam dochádzať, všetko sa dá jednoducho 
uskutočniť priamo v našej obci 3x ročne. V 
obci Zbehy sme posledný odber uskutočnili 
v júni 2018. Plánované odbery sú vyhlasova-
né v obci a taktiež sú darcovia informovaní 
prostredníctvom SMS.

Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte 
spĺňať všeobecné základné kritériá:

Vek darcu: 18 - 60 rokov /pravidelní dar-
covia môžu darovať krv až do 65 rokov/, 
telesná hmotnosť: minimálne 50 kg, darca 
nesmie byť nosičom vírusu HIV, nesmie byť 
po prekonaní hepatitídy B a C, nemôže tr-
pieť na iné závažné ochorenia.

Aké pravidlá je potreb-
né dodržať pred odbe-
rom? 

Je nutné byť pred od-
berom dostatočne hyd-
ratovaný. 24 hodín pred 
odberom vypite dostatok 
tekutín, minimálne 2 lit-
re (vodu, minerálku, čaje, 
ovocné šťavy). Ráno pred 
odberom vypite 500 ml 
tekutín. Čierna káva je 
tiež povolená.

Na odber krvi nechoďte nalačno! Pred 
odberom nejedzte tučné jedlá (syry, maslo, 
smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeni-
ny). Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: 
ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, 
džem, med ...

Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 
hodín), nepite alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) 
a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte 
priveľkej psychickej a telesnej námahe, vy-
nechajte tréningy a návštevu posilňovne.

Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, po 
výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav 
sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi.

Pri odbere sa preukážete občianskym 
preukazom a vašou kartou poistenca , poki-
aľ nie ste prvodarca, aj vašou kartou darcu 
krvi.

Vyplníte dotazník pre darcu krvi, ktorý za-
hŕňa vaše osobné identifikačné údaje a rôz-

ne dôležité otázky týkajúce 
vášho zdravia, životného 
štýlu, rizikových faktorov a 
vami prekonaných chorôb. 
Vyplňte ho pravdivo, bez 
akéhokoľvek zatajenia zá-
važných skutočností, ktoré 
by mohli spôsobiť ujmu na 
zdraví darcu.

Každý vak odobratej krvi 
je testovaný. Určuje sa krv-
ná skupina A, B, AB, 0, Rh 
faktor +/–, tiež protilátky 
proti červeným krvinkám, 
ktoré by mohli byť príčinou 
problémov pre príjemcu.

Darovaná krv sa vyšetrí 
na infekčné ochorenia.

Pokiaľ bol nájdený pato-
logický nález, darcovia sú 
informovaní a predvolaní 
do transfúziologického za-
riadenia, kde sa im odpo-
rúča navštíviť svojho prak-
tického lekára.

Ďalšie predvolanie na da-

rovanie krvi teda svedčí o negativite všetkých 
testov pri vašom poslednom darovaní krvi.

Slovenský Červený kríž oceňuje za bez-
príspevkové darovanie krvi podľa počtu 
odberov plaketami profesora MUDr. Jana 
Janského a medailou profesora MUDr. Jána 
Kňazovického za mnohonásobné darovanie 
krvi.

Kategórie ocenenia podľa počtu odberov:
Bronzová plaketa - ženy 10 odberov, muži 

10 odberov
Strieborná plaketa - ženy 20 odberov, 

muži 20 odberov
Zlatá plaketa - ženy 30 odberov, muži 40 

odberov
Diamantová plaketa - ženy 60 odberov, 

muži 80 odberov
Kňazovického medaila - ženy 80 odberov, 

muži 100 odberov

Špeciálne ocenenie pre aktivistov v oblasti 
rozvoja darcovstva krvi:

Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra 
Krišla, CSc. 

Miestny spolok ČK v Zbehoch organizu-
je pravidelné stretnutia s darcami, výročnú 
členskú schôdzu, v letných mesiacoch vý-
let na termálne kúpalisko Podhájska nielen 
pre členov, ale aj pre širšiu komunitu. Sme 
radi, že pribúdajú noví členovia a darcovia 
krvi. Našou snahou je udržať našu činnosť 
aj naďalej a jej úroveň zvyšovať. Snažíme sa 
o agitáciu v tejto oblasti aj medzi mladými,  
žiakmi našej ZŠ. Členovia Zdravotníckeho 
krúžku sa učia poskytovať prvú pomoc, zú-
častnili sa exkurzie na odbere krvi a na Fa-
kulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF 
Nitra.  Dúfame, že nám vyrastajú ďalší per-
spektívni darcovia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú tieto 
humánne myšlienky. Radi privítame nových 
členov nášho miestneho spolku a nových 
darcov krvi! 

Zdroj: www.ntssr.sk, www.redcross.sk
Jana Krajčírová
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Guláš cup 2018

Kultúrno športové popoludnie  
pri príležitosti MDD 

Súťažné varenie guláša je už v Zbehoch 
počas letných mesiacov tradíciou. Inak 
tomu nebolo ani tento rok, kedy sa opäť 
v areáli futbalového ihriska TJ Slovan 
Zbehy konal už okrúhly, 10.ročník tej-
to zaujímavej a obľúbenej súťaže. Tento 
rok dátum padol na 23. júna a súťaže sa 
zúčastnilo 13 družstiev zo Zbehov, ale aj 
z okolia. Podujatie odštartovalo o 13:00 
hod. a varilo sa do 18:00 hod. 

Organizátori zabezpečili pre súťažia-
cich  základný servis ako: voda, drevo, 
lavice či plastový riad a všetky ostatné 
suroviny a koreniny si „gulášmajstri“ 
priniesli sami, a to zabezpečilo, že sú-
ťažné guláše boli skutočne rôznorodé a 
neopakovateľné. 

Každý tím mal preto svoj vlastný taj-
ný recept na „ najlepší guláš aký ste kedy 
jedli“.

Úlohou každého družstva bolo uvariť 
guláš zo svojich surovín, podľa vlastnej 
receptúry tak, aby sa trafili do chute po-
rotcov, ktorí boli náhodne vybraní aj z 
obecenstva. I keď družstvá svoje recepty 
na guláš neprezradili, najlepšou ingredi-
enciou bola dobrá nálada, ktorá kolovala 
medzi jednotlivými súťažnými družstva-
mi. 

Ako sa zapĺňali kotlíky surovinami, 
tak sa začala okolím šíriť vôňa, ktorá 
prilákala aj ľudí z okolia. Tí si mohli po-
chutnať na guláši, ktorý bol pripravený aj 
pre verejnosť. 

V podvečer už mali všetci súťažia-
ci dokončený guláš, ktorý vyhodnotila 
odborná porota. Mali neľahkú úlohu, 
pretože vybrať spomedzi všetkých gulá-
šov ten najchutnejší, bolo naozaj veľmi 
ťažké. Svoju úlohu však zvládli perfektne 

a vybrali tak tri víťazné družstvá. Cenu 
za najlepší guláš si odnieslo družstvo z 
Lukáčoviec (ŠK Magnus Lukáčovce ), 
druhý najlepší guláš navarilo družstvo 
Mateja Štefanku zo Zbehov a na treťom 
mieste sa umiestnilo družstvo s názvom 
Mačky s.r.o. Veľká pochvala však patrí 
každému jednému družstvu, pretože ako 
sa hovorí „ dôležité nie je vyhrať, ale zú-
častniť sa“. Každé víťazné družstvo si od-
nieslo zaujímavé ceny a diplom. O skvelú 
zábavu do neskorých ranných hodín sa 
postarala skupina ORION. Organizáto-
rom, p. Petríkovi a p. Fuskovi, všetkým 
súťažiacim ako aj zúčastneným patrí 
veľká vďaka a ja pevne verím, že v tejto 
peknej tradícii budeme pokračovať opäť 
o rok. 

Ing. Danica Hallová

Tradičné oslavy MDD sa 
uskutočnili v kynologickom 
areáli našej obce. Deti mali 
možnosť vidieť výcvik psov, 
prezrieť si techniku policajného 
zboru a zúčastniť sa na rôznych 
hrách, ktoré pripravili pre nich 
zamestnanci obecného úradu. 
Podujatie  sa vydarilo  aj vďaka 
finančnej podpore Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. 



13

ZBEHY INFORMUJÚ



14

ZBEHY INFORMUJÚ

Medzinárodný deň detí  je 
sviatok všetkých detí, ktorý sa 
oslavuje v mnohých krajinách 
sveta. Na Slovensku ako aj v 
niektorých iných štátoch pripa-
dá tento deň na 1 júna. Väčšinou 
si pripomíname, že aj deti majú 
svoje postavenie v spoločnos-
ti. Myšlienku urobiť deťom ra- 
dosť zdieľajú spolu vo viac ako 
54 krajinách sveta.

U nás sa o oslavu tohto sviat-
ku postarali členovia  Kynolo-
gického  klubu v Andači spolu 
s Obecným úradom Zbehy. Deň 
detí sme oslávili na pripravova-
nom novom ihrisku. Deti, ro-
dičia, starí rodičia i ostatní ob-
čania sa zhromaždili v hojnom 
počte.

Predseda Kynologického klu-
bu Jozef Bohunický pripravil 
pre deti rôzny program. 

Pani Božena Pavlovičová 
členka PZ Alekšince si pripra-
vila poučnú prednášku spo-
lu s ukážkou o poľovníctve, 

po ktorej sa deti v kruhu naučili pieseň  
o zajačikovi a spoločne si zatancovali. Hla-
vou témou prednášky bolo spoznávanie 
prírody, rozpoznávanie zvierat a vtákov  
v lese, rozpoznávanie stôp v prírode a 
samozrejme i správanie sa ľudí v príro-
de. Ako sa chovať na prechádzke v lese 
napr. tak, že nekričíme aby sme neplašili 
zver a podobne. Táto prednáška a hlavne 
príklady deti veľmi zaujali a preto by sme  
v tomto trende prednášok chceli pokračo-
vať a tak deti pritiahnuť k prírode aby si 
vedeli svoju prírodu a krajinu chrániť po-
vedal pán Bohunický.

V programe nasledovali ukážky z Ky-
nológie. Pán Bohunický priblížil malým i 
veľkým divákom niečo z histórie kynoló-
gie, a následne si preskúšal deti ako si za-
pamätali informácie, ktoré im podal. Kaž-
dý kto správne odpovedal bol odmenený 
sladkou odmenou. Po tomto poučnom 
výklade nasledovali ukážky z kynológie - 
predvedenie tzv. skúšobného poriadku  čo 
je výchova a výcvik psa. Deti mali taktiež 
k dispozícii možnosť zoznámiť sa a pozrieť 
si aj poľovníckeho psa. Celý tento program 
bol veľmi náučný, príjemný, bolo vidieť, že 

deti to veľmi zaujímalo. 
Neskôr pre potešenie 

detí nasledovali športové 
hry, kde si deti mali mož-
nosť zmerať svoje sily, na-
príklad v štafetovom behu, 
boli pripravené balóny, 
kresba na chodník atď. 
Deň plný nových informá-
cií a hier vyvrcholil občer-
stvením, ktoré pripravili 
členky kynologického klu-
bu. Pri chutnom gulášiku a 
pagáčikoch si ešte dlho po 
programe rozprávali svoje 
zážitky a postrehy z celé-
ho dňa. Tešíme sa, že nám 
prialo počasie a Deň detí 
sa vydaril...

Ing. Marta Lopašková

Ako sme oslávili Deň detí v Andači 
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Kynologický klub Andač pokračuje  
vo svojom zámere.....

V prácach na futbalovom ihrisku a bu-
dovaní priestoru pre kynologický klub 
v Andači sa pokračuje. V priebehu roka 
postupne sme doviezli 3 vlečky rašeliny, 
ktorú zabezpečil pán Miškolci z Alekši-
niec, pán Jozef Hanko v spolupráci s OÚ 
2 fúry piesku. Brigáda, ktorá za každou 
dodávkou bola zorganizovaná spočívala v 
ručnom rozhádzaní - lopatami rašeliny a 
potom piesku po celom ihrisku. Do brigád 
sa zapájajú vo voľnom čase i pán Vojtech 
Ťapušík, Jozef Pagačovič a Zdeno Fraňo.
Končnú úpravu terénu ihriska urobil pán 
Ján Halmeš

V tomto čase je ihrisko pripravené na 
zatrávnenie. Nemenovaný sponzor na 
túto činnosť daroval 80 kg trávového osi-
va za čo mu patrí veľká vďaka. Potom sa 
už len môžeme tešiť na zelený trávnik. 
Ihrisko postupne naberie ten správny šat. 
Bránky, ktoré už doslúžili budú nahradené 
novými. 

Pre kynologický areál sú už objednané 

prekážky pre výcvik psa: malá prekážka, 
veľká a malá kladina - A tzv. bariéra a rôz-
ne prvky na výchovu psa. Ďalej plánujeme 
vystavbu prístrešku, kde by sme sa mohli 
ukryť pred nepriazňou počasia. Chcem 
poďakovať všetkým členom kynologic-
kého klubu za ich ochotu a prácu, ktorú 

vykonávajú vo svojom volnom čase bez 
nároku na akúkoľvek odmenu.

Členovia klubu budú naďalej spolupra-
covať s OÚ Zbehy i ostatnými organizáci-
ami pri pripravovaní rôznych akcií v obci.

Ing. Marta Lopašková
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Futbalový ročník 2017/2018 ukončili 
naše mužstvá vo všeobecnej spokojnosti 
Vás fanúšikov, ako aj vedenia futbalového 
klubu. Asi najväčšiu radosť nám urobili  tí 
najmladší a najstarší. 

Začnem teda našou prípravkou, ktorá 
je rozdelená do mužstiev podľa ročníka 
narodenia. Chlapci pod vedením Jozefa 
Antoša majú príkladný prístup k svojim 
povinnostiam na ihrisku. Ich tréningový 
proces je kvalitný nielen čo sa týka obsahu, 
ale aj početným zastúpením hráčov. Hracia 
plocha je vo chvíľach ich tréningu plná ra-
dosti a oduševnenia. Ich tréner pristupuje 
ku každému z nich rovnako starostlivo a aj 
to bolo dôvodom ich krásnych výsledkov. 
Som presvedčený, že z mnohých týchto 
talentov vyrastú kvalitní futbalisti, ktorí 
budú reprezentovať našu TJ aj obec Zbehy. 

V mesiaci august sa zúčastnili futbalo-
vého turnaja v Stankovanoch pri Ružom-
berku. Touto cestou sa chcem poďakovať 
za vedenie družstiev hlavne ich trénerovi a 
všetkým jeho pomocníkom. Rovnako tak 
ďakujem šoférovi nášho autobusu, ktorý 
nás bezpečne odviezol, aj doviezol  domov 
po absolvovaní tohto perfektného turnaja. 
V neposlednom rade sa chcem poďakovať 
všetkým rodičom , ktorí vytvorili neopa-
kovateľnú atmosféru. Chlapcom budeme 
držať palce aj naďalej a ich rodičom odka-
zujem: “Pokračujte ďalej vo výchove svo-
jich detí tak ako doteraz, veďte ich k športu 
a podporujte ich v ich snažení.“

Naši starší žiaci pod vedením Borisa La-

ciku  a Mareka Németha sa snažia tak, ako 
im sily stačia. Nie vždy sa im darilo tak, ako 
sme si to predstavovali. Aj oni sami vedia, 
kde majú nedostatky a kde sa musia zlep-
šovať . Dúfam, že aj ich tréneri budú mať 
s nimi toľko trpezlivosti, tak ako doteraz,  
a povedú ich k nielen lepšiemu plneniu  
povinností na ihrisku, ale aj všeobecne. 
Ich tréneri budú mať vždy moju podporu 
už len z dôvodu, že pracovať s chlapcami v 
tomto veku je veľmi náročné a je potrebné 
vložiť do tohto boja všetky svoje sily.

Dorast: Už len slovo dorast značí pre 
mňa výchovu. Výchovu -násť ročných ne-
zbedníkov, ktorí si myslia, že už sú futba-
listi, a nie je potrebné napredovať . A pres-
ne toto sa stalo aj našim dorastencom. Čo 
na tom, že ich trénuje človek s obrovskými 
skúsenosťami, oduševneným prístupom, 
keď ich prístup nie je taký, aký by mal byť?  
Je potrebné si uvedomiť , že niektorí z nich 
nesklamú iba svojho trénera, ale aj svojich 
kamarátov. Poväčšine sú to inteligentní 
mladí ľudia, preto som presvedčený, že si 
vstúpia do svedomia a budú si vážiť jeden 
druhého. Čo sa týka futbalovej kvality, tá 
tam určite je. Len je potrebné ju vyšper-
kovať a prídu aj výsledky. Roman Zentko  
-tréner a psychológ v jednej osobe - im 
určite pomôže. Odkazujem Vám, že Vám 
stále verí  a dúfa, že ho nesklamete. Nie je 
jednoduché po odchode viacerých starších 
chalanov naštartovať mužstvo zo dňa na 
deň. Tréner potrebuje podporu tých star-
ších, aby sa dokázal zapracovať do mužstva 

15-ročných. Dôvera je veľmi dôležitá, ale 
veľmi ľahko sa stráca. Je preto najvyšší čas 
. Tí, o ktorých je týchto pár viet, vedia, o 
kom je reč. 

 „A“ mužstvo - Ročník 2017/2018  bol  
najúspešnejší za posledných 17 rokov. 
Svojím prístupom nám áčkari dokázali, 
že majú svoju kvalitu. Tréner Daniel Fus-
ka postupne získal ich dôveru a oni sa mu 
odvďačujú tým najlepším spôsobom. Dru-
hé miesto v tabuľke je viac ako úspech. V 
5.lige bolo veľa vyrovnaných mužstiev a 
skončiť tesne pod vrcholom tabuľky je vý-
borné. Výbor TJ sa im vždy snažil vytvoriť 
tie najlepšie podmienky. O tom, že to u nás 
v Zbehoch funguje, svedčí aj fakt, že po 
skončení sezóny nás nikto nechcel opustiť. 
Dúfam, že zmeny, ktoré sme urobili, boli 
len na základe zlepšenia kvality mužstva. 
Takže ešte raz ďakujem hráčom, ďakujem 
mojim kolegom vo výkonnom výbore TJ a 
všetkým, ktorí pomáhajú. 

Je tu nová sezóna a my sa opäť budeme 
snažiť, bojovať a dokazovať Vám fanúši-
kom , že futbal je o radosti, o výsledkoch, 
ale aj o rešpekte k súperovi.

Ďakujem všetkým sponzorom, starosto-
vi obce a všetkým tým, ktorí o futbal majú 
záujem. Ďakujem skutočným fanúšikom 
za podporu a verím, že sa budeme stretávať 
čo najčastejšie.

Športu zdar a futbalu zvlášť!

 Vladimír Lauko 
predseda TJ Slovan Zbehy

Vážení priatelia futbalu
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Komunálne voľby 2018 
 
Predseda Národnej rady Slovenskej 

republiky Andrej Danko vyhlásil voľby 
do orgánov samosprávy obcí. Deň kona-
nia volieb určil na sobotu 10. novembra 
2018.  

Vo vyhlásení určil Andrej Danko le-
hotu na určenie volebných obvodov pre 
voľby poslancov obecných zastupiteľs-
tiev a počtu poslancov obecných zastu-
piteľstiev v nich do 17. augusta 2018, 
lehotu na utvorenie volebných okrskov 
a určenie volebných miestností do 11. 
septembra 2018, lehotu na utvorenie 
miestnych volebných komisií do 11. 
septembra 2018 a lehotu na ich prvé za-
sadanie do 18. septembra 2018. Okresné 
volebné komisie a okrskové volebné ko-
misie majú byť vytvorené do 11. októbra 
2018 a prvýkrát zasadnúť majú do 24. 
októbra 2018.

Právo voliť do orgánov samosprávy 
obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý 
má v nej trvalý pobyt. Občania môžu vo 
voľbách aj kandidovať. Za obecných či 
miestnych poslancov môžu byť zvolení 
obyvatelia obce s trvalým pobytom v nej 
a musia mať aspoň 18 rokov. Vyšší vek, 
teda 25 rokov, sa vyžaduje od kandidá-
tov na starostov a primátorov.

Voľba je jednokolová. Za poslancov 
zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, 
ktorí získajú vo volebnom obvode v po-
radí najviac platných hlasov. Za starostu 
alebo primátora bude zvolený ten kandi-
dát, ktorý získa najviac platných hlasov. 
Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vy-
konajú nové voľby.

Informácie k voľbám nájdete na strán-
ke MV SR: https: https://www.minv.
sk/?volby-oso2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Informácie pre voliča:
I  Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa 

konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 
7:00 do 22:00 h.

II  Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy 

obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý 
pobyt v obci a najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej slobo-
dy z dôvodov ochrany verejného zdra-
via.

III  Právo byť volený
Za poslanca obecného (mestského) 

zastupiteľstva, v hlavnom meste Sloven-
skej republiky Bratislave a v meste Koši-
ce aj miestneho zastupiteľstva, môže byť 
zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý 
pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najne-
skôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, 
starostu mestskej časti môže byť zvole-
ný obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt 
v obci a najneskôr v deň konania volieb 
dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
· výkon trestu odňatia slobody,
· právoplatné odsúdenie za úmyselný 

trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahla-
dené,

· pozbavenie spôsobilosti na právne 
úkony.

IV  Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho tr-

valého pobytu vo volebnom okrsku, v 
ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do vo-
lebnej miestnosti preukázať okrskovej 
volebnej komisii svoju totožnosť predlo-
žením občianskeho preukazu alebo do-
kladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zak-
rúžkuje poradové číslo voliča v zozname 
voličov a vydá voličovi dva hlasovacie 
lístky - hlasovací lístok pre voľby do 
obecného (mestského) zastupiteľstva a 
hlasovací lístok pre voľby starostu obce 
(primátora mesta) a prázdnu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky 
obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obál-
ky potvrdí volič v zozname voličov 
vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním 
odobrať do osobitného priestoru ur-
čeného na úpravu hlasovacích lístkov. 
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasova-
cích lístkov, okrsková volebná komisia 
hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby po-
slancov obecného (mestského alebo 
miestneho) zastupiteľstva môže volič 
zakrúžkovať najviac toľko poradových 
čísiel kandidátov, koľko poslancov má 
byť v príslušnom volebnom obvode 
zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa 
volí vo volebnom obvode je uvedený na 
hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby sta-
rostu obce (primátora mesta alebo 
starostu mestskej časti) môže volič za-
krúžkovať poradové číslo len jedného 
kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na 
úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do 
obálky jeden hlasovací lístok pre voľby 
do obecného (mestského) zastupiteľstva 
a jeden hlasovací lístok pre voľby staros-
tu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková vo-
lebná komisia vydá za nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky iné. Nesprávne 
upravené hlasovacie lístky vloží volič do 
schránky na odloženie nepoužitých ale-
bo nesprávne upravených hlasovacích 
lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hla-
sovací lístok pre zdravotné postihnutie 
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať 
a oznámi pred hlasovaním túto skutoč-
nosť okrskovej volebnej komisii, má prá-
vo vziať so sebou do priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích lístkov inú spô-
sobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a 
zákona upravila hlasovací lístok a vložila 
do obálky. Obidve osoby pred vstupom 
do osobitného priestoru na úpravu hla-
sovacích lístkov člen okrskovej volebnej 
komisie poučí o spôsobe hlasovania a o 
skutkovej podstate trestného činu mare-
nia prípravy a priebehu volieb. Členovia 
okrskovej volebnej komisie nesmú voli-
čom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné po-
stihnutie sám vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže požiadať, aby obálku do 
volebnej schránky v jeho prítomnosti 
vložila iná osoba, nie však člen okrsko-
vej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov, má právo požia-
dať obec a v deň konania volieb okrsko-
vú volebnú komisiu o vykonanie hlaso-
vania do prenosnej volebnej schránky, 
a to len v územnom obvode volebného 
okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná 
komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité 
alebo nesprávne upravené hlasovacie 
lístky do zapečatenej schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích lístkov, inak 
sa dopustí priestupku, za ktorý mu 
bude uložená pokuta 33 eur.

Ing. Danica Hallová

Oznamy OÚ
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Opustili nás

Bene Ján   
Kašuba Miroslav   
Dália Klačmanová  
Ľudovít Vachna
Držíková Vincencia
Petrášová Rozália     
Šunderlík  Alojz
Šavlíková Mária

Vítajte na svete

Vargová Linda       
Babková Esther       
Skalický Matej       
Sabová Hana 
Petrík Lukáš
Odvarka Alex

Povedali si áno

Ing. Jakub Fuska a Veronika Vaculová 
Marián Ivanič a Monika Žákovičová
Mário Billa a Adriána Štrbavá 

Jubilanti

Gulaša Miroslav
Karasová Ingrid
Bališ Peter, Ing.
Košťál Jaroslav, Mgr.
Danišová Dana
Bodlala Juraj
Vanko Miroslav
Habiňáková Anna
Ťapušíková Jana
Fuska Igor, Ing.
Toráč Peter
Lauko Peter
Martiš Ivan
Dužďová Kamila
Hallová Eva
Filová Dana, Mgr.
Sokirka Michal
Gašparíková Pavla
Lauková Antónia
Citeny Peter
Lauková Anna
Magdalíková Anna
Bačová Jozefa
Čentéš Vincent
Čičková Ľudmila
Dovičovič Pavol, Ing.
Ivanová Marta
Ravingerová Alžbeta
Šumský Antonín
Vašíčková Eva
Žákovič Anton
Krivošíková Terézia
Kupec Ferdinand
Lehocký Ladislav
Mikula Slavko

Poďakovanie 
za dar života

V máji sa  konalo slávnostné pose-
denie rodičov detí narodených v roku 
2017. Rodičom želáme veľa lásky, zdra-
via a trpezlivosti vo výchove a deťom 
rodinné zázemie naplnené láskou miluj-
úcich rodičov. Veď dieťatko je najväčším 
pokladom rodičov, najhlbšou súčasťou 
bytia a semienkom budúcnosti nielen 
rodiny, ale aj celej našej spoločnosti.

M.Bakytová
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Uznesenia 21.5.2018

OZ berie na vedomie správu starostu 
obce a správu hlavnej kontrolórky.

Schvaľuje: 
- úpravu finančného pásma Školskej je-

dálne ZŠ Zbehy
- spolufinancovanie projektu na výstavbu 

celoobecného  vodovodu vo výške 8947,37  
Eur   

- spolufinancovanie projektu na  „Auto-
matickú závlahu futbalového ihriska „ vo 
výške min. 25 % z pridelenej dotácie

- Spolufinancovanie projektu „ Obnova 
dediny „ vo výške 5 % 

- Zakúpenie novej rozhlasovej ústredne 
vo výške  cca  3066,- Eur 

- Odpredaj časti pozemku s osobitným 
zreteľom pred RD č.123 – Hamza vo vý-
mere časti, ktorá sa nachádza priamo pod 
domom a vstupom do domu.  

- Odpredaj časti pozemku s osobitným 
zreteľom pred RD č.184 – Mendel vo vý-
mere upravenej o časť, ktorá bude potrebná 
pre  vstup pána Žákoviča na svoj pozemok.  

- Prenájom nebytových priestorov – ka-
derníctvo pre pani Kristínu Horváthovú, 
Nové Sady 111 za podmienky, že v čase 
podpisu nájomnej zmluvy bude mať k dis-
pozícii všetky zakladacie podnikateľské lis-
tiny. Nájomná zmluva bude uzatvorená na 
5 rokov a nájomné bude vo výške 10,38 € 
/ m2. 

- Pridelenie  2-izbového nájomného  bytu  
pánovi Martinovi Fuskovi, ktorý získal naj-
vyššie bodové ohodnotenie. 

- plán kontrolnej činnosti hlavnej kont-
rolórky na II.polrok 2018 

Ukladá: Kultúrnej komisii na základe 
plánu kultúrnych akcií informovať OZ o 
obecných aj súkromných kultúrnych ak- 
ciách konaných na území obce Zbehy.

Uznesenia 25.6.2018
OZ berie na vedomie: 
- správu starostu obce
- stanovisko finančnej komisie k závereč-

nému účtu obce za rok 2017
- stanovisko hlavnej kontrolórky k záve-

rečnému účtu obce za rok 2017

Schvaľuje:
- výstavbu kaplnky Hlasovanie: Za: 8 

Proti: 1  Zdržali sa: 0 
- Záverečný účet obce za rok 2017 bez 

výhrad
- Tvorbu rezervného fondu vo výške 

5631,23 Eur
- Počet poslancov obecného zastupiteľstva 

na volebné obdobie 2018-2022 v počte 9, z 
toho 7 poslancov za Zbehy a 2 poslancov za 
Andač.  Prvý obvod :  7 poslancov – okrsok 
č.1 Druhý obvod:  2 poslanci – okrsok č.1 

- Úväzok starostu obce na volebné obdo-
bie 2018-2022 vo výške 100%

- Odpredaj časti pozemku s osobitným 
zreteľom pred RD č.337 – Habay vo výmere 
časti, ktorá sa nachádza priamo pod pred-
záhradkou a plotom.  

- uzatvorenie nájomnej zmluvy s pani 
Horváthovou po vydaní živnostenského 
listu za podmienok, aké má nájomca v su-
sedných priestoroch.  OZ poveruje starostu 
obce podpisom nájomnej zmluvy.

Zapisovateľka: A.Držíková

Výpisy z uznesení OZ obce Zbehy

Kuchynské okienko
Domáci kečup 

s cviklou
P O T R E B N É 

PRÍSADY
1kg rajčín, 500g 

jabĺk, 1 stredne 
veľká až väčšia 
cvikla, 250 g ci-
bule, 5 strúčikov 
cesnaku, 4 bob-
kové listy, 5 gu-
liek čierneho korenia, 6 guliek nového 
korenie, 200 g kryštálového cukru, 3 ča-
jové lyžičky soli, 50-100 ml octu, 1 fefe-
rónka, 1 čajová lyžička mletého čierne-
ho korenia, 1 polievková lyžica červenej 
papriky

POSTUP PRÍPRAVY
Všetky suroviny pokrájame na menšie 

kúsky a dáme variť za stáleho miešania, 
aby nám hmota neprihorela. Na mier-
nom plameni varíme asi cca pol hodin-
ku, kým nám všetko pekne nezmäkne, 
potom rozmixujeme ponorným mixé-
rom a prepasírujeme, ochutnajte či ne-
chcete ešte dokoreniť a nechajte ešte raz 
prejsť varom. Nakoniec nalejeme do po-

hárov a sterilizujeme.
Kečup má fakt výbornú chuť a krásnu 

farbu vďaka cvikle, tohto roku sme sa ho 
nevedeli dojesť :-)))

M.Bakytová

Slivky – liečivý zázrak prírody
Slivka je obľúbené ovocie, niekedy 

však zabúdame, že okrem výroby lekvá-
rov a slivovice sú výborné aj surové či 
sušené. Ide o skutočný zázrak prírody; 
čistia krv, znižujú vysoký krvný tlak aj 
vysoký cholesterol. Okrem toho sú prí-
rodným liekom pre pacientov trpiacich 
reumou, pomáhajú aj pri ochoreniach 
pečene a obličiek.

Účinky čerstvých sliviek na zdravie
• podporujú imunitu
• podporujú trávenie, podporujú 

činnosť čriev – mierne preháňadlo
• urýchľujú metabolizmus – vý-

borné pri diéte
• normalizujú hladinu cukru v 

krvi – prevencia pred cukrovkou
• majú močopudný účinok – od-

vodňujú, pomáhajú pri zápaloch močo-

vých ciest
• vyživujú kostné tkanivo
• podporujú pevnosť kostí, vla-

sov a nechtov
• podporujú funkciu mozgu
• podporujú funkciu pečene, ob-

ličiek a močových ciest
• prečisťujú organizmus, detoxi-

kujú
• sú prevenciou proti kardiovas-

kulárnym chorobám, znižujú vysoký 
cholesterol

• sú prevenciou proti rakovine – 
likvidujú voľné radikály v tele

• vhodné pre diabetikov, celiati-
kov, tehotné a kojace ženy

M.Bakytová
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Čatní - farebná India v pohári
Korenistá pochúťka sa hodí k mäsu, sy-

rom alebo  na namáčanie chleba.29
Ovocie aj zelenina, sladké aj kyslé, kore-

nisté aj pikantné. Čatní spája všetky inten-
zívne chute a rôzne ingrediencie, pričom 
podčiarkuje ich farebnosť. Akoby ste do po-
hára zatvorili obraz pestrej Indie, odkiaľ táto 
pochúťka pochádza. Vynikajúco sa hodí ku 
grilovanému mäsu, pečenej rybe, k syrom 
alebo len tak natreté na hrianku.  Čatní pri-
viezli z Indie britskí kolonizátori a odtiaľ sa 
rozšírilo do ďalších anglických kolónií v Af-
rike či Karibiku a udomácnilo sa v mnohých 
národných kuchyniach. Preto 
existujú stovky jeho variácií. 
Konzistenciou by sa dalo pri-
rovnať k našim džemom obsa-
hujúcim kúsky ovocia a zeleni-
ny, no môže byť aj hladké, husté 
a lepivé či dokonca vysušené. 
Čo región, to iný recept.

Čatní sa používa ako dochu-
covadlo k jedlám, ako omáčka na namáčanie 
kúskov jedla, ale môže byť aj plnohodnot-
ným jedlom podávaným s ryžou. V takejto 
podobe je obľúbené u vegetariánov.

Čerstvé i konzervované
V indickej kuchyni sa čatní najčastejšie 

pripravuje a konzumuje čerstvé, no v západ-
ných krajinách, kde sa na tanieri neobjavuje 
každodenne, je bežnejšia konzervovaná ver-
zia. Domáce čatní sa pripravuje, podobne 
ako naše džemy, redukovaním tekutiny z 
ovocia a zeleniny. Na rozdiel od džemov sa 
ako konzervačný prípravok pri čatní použí-
va nielen cukor, ale aj ocot. Napríklad vínny, 
jablčný alebo balzamikový.  A, samozrejme, 
čatní sa nezaobíde bez rôznych byliniek a 
korení – koriander, mäta, čili, zázvor, karí, 
zelené korenie, škorica, klinčeky, kardamón. 
Fantázii sa pri ich kombinovaní  medze ne-
kladú.

Keďže v jesennom období je u nás sezóna 
skôr na slivky a jablká ako na mango, môže-
te vyskúšať náš recept na korenisté slivkovo-
jablkové čatní.

Slivkovo-jablkové čatní
• 1 kg sliviek
• 500 g jabĺk
• 2 stredné cibule (môže byť aj šalotka)
• 500 ml jablčného octu
• 400 g kryštálového cukru (môže byť aj 

trstinový)

• 5 cm čerstvého zázvoru
• 1 palička celej škorice
• 1 hviezdička celého badiánu
• horčicové semienka medzi prsty
• soľ
• hrozienka (nemusia byť)
Postup:
1. Pripravte si všetky suroviny. Slivky 

umyte, zbavte kôstok a nakrájajte na štvrti-
ny. Ak sú veľké, môžete aj na menšie kúsky. 
Jablká ošúpte, zbavte jadrovníka a tiež na-
krájajte na menšie kocky. Zázvor ošúpte a 
nastrúhajte ho na jemnom strúhadle.

2. Nakrájané ovocie vložte do hrnca ale-
bo hlbšej teflónovej panvice. 
Pridajte nadrobno nasekanú 
cibuľu, cukor, zázvor, škoricu, 
badián, horčicové semienka 
a kávovú lyžičku soli. Zalejte 
jablčným octom a priveď-
te k varu. Stiahnite plameň, 
zakryte hrniec pokrievkou a 
nechajte zmes na miernom 

ohni bublať pol hodiny. Občas nezabudnite 
premiešať, aby vám čatní neprihorelo.

3. Po polhodine dajte dole pokrievku a 
varte ďalších 30 až 45 minút. Zmes by sa 
mala zahustiť, no slivky by sa nemali úplne 
rozvariť. Na záver ochutnajte, podľa potreby 
osoľte. Ak máte radi pálivé, pridajte na záver 
trochu čili. Ak sa vám podarí, vyberte palič-
ku škorice a badián.

4. Toto čatní môžete servírovať aj čerstvé, 
napríklad s grilovaným hermelínom, peče-
nými rebierkami, ale hodí sa aj k pečenej 
kačke.

5. Ak nespotrebujete všetko, nalejte ho-
rúce čatní do vysterilizovaných pohárov, 
obráťte ich na päť minút hore dnom, aby sa 
chytilo viečko a nechajte vychladnúť v deke. 
Skladujte na tmavom chladnom mieste, po 
otvorení v chladničke.

M.Bakytová

Zaujímavé receptíky, ktoré ste možno 
ešte nevyskúšali...

Tvarohovo-hruškový mrežovník
Cesto: 70 dkg polohrubej múky, 1 maslo 

(Heru, Palmarín), 30 dkg, práškového cuk-
ru, 3 celé vajcia, 1 prášok do pečiva, 1 vanil-
ka, citrónová kôra z 1 citróna.

Tvarohová plnka: 3 alebo 4 ks tvarohu, 1 
vanilka, práškový cukor podľa chuti, 1 žĺ-
tok.

Všetky ingrediencie spracujeme na cesto, 
ktoré si rozdelíme na dve časti.  2/3 cesta 
rozgúľame a prenesieme na plech, natrie-
me slivkovým lekvárom, na ktorý navrství-
me tvarohovú plnku. Na tvarohovú plnku 
poukladáme na mesiačiky pokrájané hrušky 
prípadne jabĺčka. Z  1/3 cesta si urobíme šúl-
čeky, z ktorých vytvoríme mriežky a poukla-
dáme ich na hrušky. Vrch potrieme žĺtkom 
a pečieme. 

Strúhaný jablkový koláč
Cesto: 540 g polohrubej múky, 180 g práš-

kového cukru, 1 prášok do pečiva, 6 žĺtkov, 
300g masla alebo Palmarín. Všetko spolu 
zmiešať a odobrať 1/3 z cesta a dať do mraz-
ničky. Do ostatného cesta primiešame 1 PL 
kakao a  spracujeme.

Pena z bielkov: 6 bielkov, 180 g práškové-
ho cukru vymiešať do peny

Cesto s kakaom spracujeme, rozgúľame a 
prenesieme  na vymastený a múkou vsypa-
ný plech, prípadne roztlačíme po okrajoch. 
Nastrúhané jablká, hrozienka, vanilku ško-
ricu, orechy ( alebo podľa fantázie) najskôr 
zmiešame a potom navrstvím na cesto. Penu 
z bielkov dáme na jablká a na to nastrúha-
me cesto, ktoré sme si odložili do mraznič-
ky. Koláčik dáme piecť na 170° C na 25-30 
minút.

Prajem Vám dobrú chuť!

Ing.Lopašková

Aby lepšie chutilo...
Sťažuje sa muž lekárovi na psychiatrii: 
- Pán doktor, moja žena si myslí, že som 

blázon, pretože mám rád klobásy. 
- To je nezmysel, - odpovie psychiater, - aj 

ja mám rád klobásy. 
- Vážne? - potešil sa muž. - Tak to musíte 

vidieť moju zbierku, mám ich vyše sto.

Idú dvaja policajti a jeden nájde plechov-
ku. Popozerá si ju a zahodí ju na druhú stra-
nu rieky. Druhý sa ho pýta, prečo ju vyhodil 
a on mu odpovedá: 

- Vieš bolo tam napísané otvoriť na druhej 
strane.

Sestričky na psychiatrii sa rozprávajú:
- Nespravíme našim zverencom párty?
- A ako veď tu sa to nesmie.
- Povymieňame im tabletky. 
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