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Vážení spoluobčania!
Dovoľte
mi, aby som
sa Vám prihovoril v tomto
krásnom vianočnom čase,
keď ľudia majú
k sebe bližšie
a sú k sebe
zhovievavejší,
milší a ohľaduplnejší. V krátkosti Vám zhrniem prácu
obecného zastupiteľstva od posledného
vydania Obecných novín.
Stále sa ešte neuzatvorila otázka
okolo postavenia novej predajne COOP
Jednota. Na poslednom obecnom zastupiteľstve v septembri, na ktorom sa
zúčastnili aj predstavitelia Coop Jednota a predniesli svoje požiadavky k zastavaniu voľnej plochy časti námestia
pred obchodnými domami, kde najmä
vysvetľovali nevyhnutnosť zastavať časť
voľnej plochy, ktorá je vo vlastníctve
Slovenského pozemkového fondu. Stále
nie sme stotožnení s tým, aby výstavba
novej predajne zasahovala aj do pozemku SPF. Prevláda u nás názor, ktorý je
aj medzi obyvateľmi, aby si svoju prevádzku vystavili výlučne na svojom pozemku. Od nás na zastupiteľstve vzišla
výzva, aby nám zadali rozmery a polohopisné a výškopisné súradnice ich pozemku, aby sme mohli prekonzultovať s
inými projektantmi osadenie novej prevádzky. Žiaľ tieto údaje nám neposkytli
s odôvodnením, či ich projektantovi neveríme. Na to od predstaviteľov Coop
Jednoty vyšiel návrh, že dajú urobiť
anketu, aby sa aj časť obyvateľov obce
mohla k tomuto investičnému zámeru
vyjadriť. Predtým ako mala byť spustená
samotná anketa, mala ísť na pripomienkovanie členom OZ. No žiaľ nestalo sa
tak a dňa 18. októbra 2016 (utorok) nám
bolo e-mailom doručené znenie ankety,
ku ktorému sme sa nemali čas vyjadriť,
nakoľko do domácností bola táto anketa
roznesená 22. októbra 2016 a zároveň v

tú dobu mal byť vytýčený roh budovy,
pokiaľ bude nová prevádzka zasahovať.
Až dňa 02.12.2016 bol vytýčený záber
novej predajne do zastavanej plochy.
Na anketovom lístku chýbali rozmery a
údaje o veľkosti záberu voľnej plochy.
Na základe toho bol napísaný na Coop
Jednotu list, že súhlasíme s výstavbou,
ale nech si ju realizujú výlučne na svojom pozemku. S parkovaním pre zákazníkov na obecných pozemkoch súhlasíme.
Pri spracovávaní novej projektovej
dokumentácie na kanalizáciu projektanti zistili, že veľká časť pozemkov nepatrí
obci. Väčšinou patria známym aj neznámym súkromným osobám. Preto sa
dala urobiť analýza parciel pre výstavbu splaškovej kanalizácie obce Zbehy.
Na internetovej stránke budú v krátkom
čase zverejnené všetky dotknuté parcely a zároveň by som si dovolil vyzvať
vlastníkov týchto parciel o súhlasné
stanoviská k danej investícii a súhlasy
o zriadení vecných bremien, nakoľko
sa jedná o rozsiahlu líniovú verejnoprospešnú stavbu. Bez týchto súhlasov sa
nebudeme môcť uchádzať o čerpanie
finančných prostriedkov z EÚ, nakoľko
je tam podmienka mať všetky pozemky
vlastnícky, alebo zmluvne podchytené.
Zároveň vysporiadanie je potrebné aj
pre nové stavebné povolenie.
Bola schválená novela zákona o odpadoch, ktorá je účinná od 1.1.2016 a
obciam nepriniesla nič dobrého, skôr
naopak skomplikovala zber a odvoz odpadu, napr. za stavebný odpad budete
musieť od nového roku platiť, čo znamená pre občana povinnosť nahlásenia
dovozu stavebného odpadu pracovníčke
obecného úradu a zároveň bude tento
odpad aj spoplatnený priamo na mieste. V našej obci je podľa VZN schválený
poplatok 0,0159 EUR/kg. Zároveň občania nemôžu svojvoľne nosiť odpad do
veľkoobjemového kontajneru, nakoľko
v ňom nachádzame aj odpady, ktoré
tam nepatria, ale treba taktiež nahlásiť
pracovníčke OÚ dovoz odpadu. Veľkoobjemový odpad spoplatnený nie je. Ďalej Vás vyzývame, aby ste pneumatiky

odovzdávali do pneuservisov, ktoré sú
podľa nového zákona povinné bezplatne prevziať použité pneumatiky.
Do 30.11.2016 bolo možné zaslať na
obecný úrad pripomienky k pomenovaniu ulíc obce Zbehy a miestnej časti
Andač. Všetky tieto pripomienky budú
odovzdané komisii, ktorá sa zaoberá
pomenovaním ulíc. Ja osobne chcem
poďakovať všetkým tým, ktorým nebolo
pomenovanie ľahostajné a doručili svoje
upozornenia a konštruktívne návrhy.
V tomto období sa uskutočnila aj časť
kultúrno-spoločenských akcií, ktoré boli
organizované obcou, ako boli napríklad:
posedenie so 70 a 80-ročnými jubilantmi, s deťmi sme oslávili príchod svätého
Mikuláša, uskutočnila sa výstava ovocia
a zeleniny, ktorú organizoval Spolok záhradkárov obce Zbehy. Táto výstava má
tradíciu, bola organizovaná v dvojročných intervaloch už 25 krát, čím výstava zasahuje až 50 rokov do minulosti.
Už po 10. krát sa uskutočnila recitačná
súťaž Bajzove Zbehy, ktorú obec Zbehy
zastrešuje a usporadúva a organizuje
ju Jednota dôchodcov v Zbehoch. Recitačnej súťaže sa zúčastňujú zástupcovia
z jednotlivých obcí v rôznych kategóriách. Počas 10 rokov sa zúčastnili okrem
domácich aj zástupcovia obcí Lužianky,
Čakajovce, Nové Sady, Hruboňovo, Rišňovce a Lukáčovce. Tento rok vystúpili
aj zástupcovia z okresného výboru Jednoty dôchodcov v Nitre.
Všetkým, ktorí sa vo väčšej alebo
menšej miere pričinili o rozvoj obce, jej
propagáciu, reprezentáciu a šírenia dobrého mena, či už za okresnej, regionálnej, celoslovenskej, ale aj za hranicami
štátu chcem týmto poďakovať.
Dovoľte mi na záver všetkým Vám
popriať príjemné prežitie vianočných
sviatkov, veľa zdravia, šťastia, pokoja
a Božieho požehnania, aby ste sviatky
prežili v láske a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.
Ing. Ivan Habiňák
starosta obce
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Jeseň dôchodcov

Leto je už nenávratne za nami a po
dlhých, teplých, slnečných dňoch sa
k slovu prihlásila jeseň. Je to obdobie,
ktoré mnohých neláka, ale aj ono má
svoje čaro, plné farieb. Záhrady a príroda nám vydali svoje bohatstvo formou dozrievajúcich plodov a zeleniny.
Je časom vinobrania, čo nás inšpirovalo znovu, tak ako každý rok, navštíviť
Stupavu v dňoch, keď sa konala slávnosť už 20. ročníka Dní zelá. Pozreli
sme si výstavu úrody, zeleninový trh
a kyslej kapusty, remeselnícky jarmok
s tradičnými remeselníckymi produktmi, hand made výrobkami. Ochutnali
sme kulinárske špeciality, vypočuli
kultúrny program. Z vydarenej akcie
sme odchádzali v dobrej nálade.
Fazuľa je plnohodnotná a zdravá potravina, ktorá ukrýva v sebe množstvo
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účinných látok pre správne fungovanie zdravia, ale aj ako prevencia voči
mnohým chorobám, napr. podporuje
imunitný systém, posilňuje srdce, mozog, znižuje cholesterol, vhodná pre
diabetikov, je prevenciou rakoviny. Fazuľové hody oslavovali naši susedia v
Lužiankach. Bolo to zábavné podujatie s historickým jedlom, na ktoré bola
pozvaná aj naša folklórna skupina,
aby prispela svojimi piesňami do kultúrneho programu.
Aj vtedy keď sa zjesenieva je veľa
pekných záujmov,
keď ústami aj srdce spieva pre
pohodu je zárukou.
Kiež sa nám kdesi v diaľnej diali
svetielko vďaky mihotá,
za to, že zo seba sme dali ďalším
štafetu života.

Neberme zrelý vek tak vážne - šach
ešte neznamená mat.
Nech ešte veľa dní sa zažne každému, kto má život rád!
/úryvok z básne Zrelý vek od Kataríny Hudecovej/
Október- mesiac úcty k starším,
oslava jesene života!
Pri tejto príležitosti sme usporiadali
pestrý program pre členov JDS v Zbehoch. Najskôr nás pobavili tí najmenší, deti z MŠ spevom a tancom, potom
folklórna skupina Zbežanka a country
skupina Sen. Rozprávka pre dospelých
o Perníkovej chalúpke a rozprávanie
vtipov vyvolali úsmev na tvárach seniorov, čo bolo najväčšou odmenou pre
účinkujúcich a organizátorov.
V októbri sa dožila vedúca ZO JDS
p. Anna Budinská okrúhleho jubilea.
Ešte aj touto cestou jej prajeme pevné
zdravie, šťastie, pokoj v duši a veľa,
veľa lásky!
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším bola pozvaná folklórna skupina
Zbežanka a country skupina Sen do
obce Lužianky, Beladice a Hrušovany,
aby spríjemnila svojim vystúpením
jesenné popoludnie. Taktiež naša spevácka skupina reprezentovala zbežský
kroj na 1. ročníku Krojovanej zábavy v
Čabe, ktorej podmienkou bolo prísť v
kroji. Do tanca hrala hudobná skupina
Halúzkovci. Krojované folklórne skupiny z okolitých obcí vyplnili prestávky svojim spevom za sprievodu akordeónov. Bohaté pohostenie, výborná
nálada vydržala až do konca.
Tanečná skupina country Sen s radosťou prijala pozvanie OU Zbehy na
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Slávnostné posedenie jubilantov 70
a 80 ročných, kde krátkym vystúpením prispeli do pestrého programu a
prežila pekné popoludnie v kruhu svojich priateľov a rovesníkov.
Najkrajšie sviatky roka začínajú
Mikulášom. Aký by to bol Mikuláš,
keby nezavítal aj k nám s dvomi pomocníkmi, anjelom a čertom. Privítali sme ho spevom, pohostili vianočný
pečivom, čajom a punčom a obdarili
krátkymi básničkami. Lucia prítomných poometala husím krídlom, aby
zahnala od ľudí a ich príbytkov zlých
duchov.
Záverom za výbor ZO JDS Vám prajem krásne, pokojné, milostiplné a požehnané Vianočné sviatky.
Mária Habayová

Činnosť miestneho spolku ČK
v Zbehoch
Pod územným spolkom SČK Nitra
pracuje 43 miestnych spolkov SČK.
Jedným z týchto spolkov je aj Miestny spolok ČK v Zbehoch, ktorý funguje od roku 1955. Počas celého roka
sa členovia nášho spolku venujú rôz-

plaketa: Balko Ján, Ing. Laluch Milan, Harman Vladimír. Toto ocenenie
je udeľované každoročne za príslušný
počet odberov.
V roku 2016 má Miestny spolok ČK
v Zbehoch evidovaných 120 darcov
krvi. Je potešujúce, že každoročne
pribúdajú aj prvodarcovia.
K hlavným aktivitám organizovaným
počas kalendárneho roka 2016 patrili: - pomoc sociálne slabým rodinám
(uskutočnená v mesiaci október prostredníctvom zakúpených základných
potravín – Kaufland Nitra),- distribúcia
balíčkov pomoci ČK prostredníctvom
ÚPSVR Nitra (pomoc bola poskytnutá
dvakrát v priebehu roka, a to 13 rodinám a ďalším 3 rodinám v núdzi),uskutočnenie odberu krvi 3x za rok,zorganizovanie zájazdu na termálne
kúpalisko Podhájska.

Odber krvi sa uskutočnil:
1. odber: 29.2. 2016 – 36 darcov –
14,5 l krvi
2. odber: 27.6. 2016 – 41 darcov –
16,5 l krvi
3. odber: 24.10. 2016 – 38 darcov –
15 l krvi
Spolu sme za rok 2016 darovali 46
litrov krvi.
Veľké poďakovanie v mene všetkých
členiek nášho miestneho spolku patrí
všetkým darcom. Želáme im hlavne
pevné zdravie. Taktiež ďakujeme starostovi Ing. I. Habiňákovi a zastupiteľstvu OÚ v Zbehoch za spoluprácu
a finančnú pomoc nášmu spolku. Budeme radi, ak darcov krvi bude stále
dostatok, pretože nezištne pomáhať je
potrebné a ľudské.
Jana Krajčírová

nym aktivitám. Dňa 26. novembra
2016 sa uskutočnilo v KD Zbehy posedenie s darcami krvi, ktorí v roku
2016 darovali krv v Zbehoch alebo v
Nitre. Stretnutie bolo zorganizované
ako poďakovanie všetkým, ktorým nie
je ľahostajný osud iných ľudí a darovali najcennejšiu a nenahraditeľnú
tekutinu. Zároveň boli udelené ocenenia darcom, ktorí získali Janského
plaketu. Bronzová Janského plaketa:
Valkovič Tomáš, Strieborná Janského
plaketa: Balko Peter, Zlatá Janského
3
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Naši najmenší sa v škôlke nenudia!

Naši najmenší sa v škôlke nenudia!
Spolupráca materskej školy a rodiny
je dôležitou súčasťou činnosti materskej školy. Rodina, ako základný článok spoločnosti, je prvým učiteľom
dieťaťa a materská škola buduje práve
na tomto prvotnom vzťahu vytváraním príležitostí pre účasť rodiny na
výchove v predškolskom vzdelávaní
dieťaťa. Základom pre dobré vzájomné vzťahy sú predovšetkým komunikácia, vzájomný rešpekt, akceptovanie rozdielov a záujem o dobro
dieťaťa. Do predškolského zariadenia
našej obce je aktuálne zapísaných 55
detí. Deti sú zadelené do troch tried.
Pedagogický kolektív pre školsky
rok 2016/2017 pracuje v zložení:
Dana Danišová - riaditeľka školy,
učiteľka II. triedy
Mgr. Miroslava Andelová-triedna
učiteľka II. triedy
Denisa Čičková- učiteľka III. triedy
Silvia Miškolciová-triedna učiteľka
III. triedy
Mgr. Margita Štefanková- triedna
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učiteľka I. triedy
Žaneta Vargová - učiteľka I. triedy
Nepedagogický kolektív pracuje
v zložení:
Iveta Krošláková - vedúca školskej
jedálne, Andrea Vanková – kuchárka,
Miroslava Škorvágová - pomocná kuchárka, Monika Kollárová – školníčka.
V školskom roku 2016/2017 začala materská škola pracovať podľa
vlastného školského vzdelávacieho
programu pod názvom „Spoznávaj a
chráň!“ a bol aplikovaný do výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade
s progresívnymi pedagogickými metódami. Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole je realizovaná formou hier, uplatňuje integráciu
vzdelávacích oblastí. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti podporuje aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a
sebaprezentáciu. Stimuluje sociálny,
emocionálny a morálny vývin detí.
Podporuje rozvíjanie pohybových
schopností a zručností detí pravidelnou dennou realizáciou pohybových

a relaxačných cvičení a pobytu vonku.
V materskej škole sú popri štandardnom výchovno-vzdelávacom procese realizované aj krúžky: výtvarný
- pod vedením umeleckej školy ARS
štúdio a anglický jazyk- súkromnou
jazykovou školou PRO AMERICANA.
Naďalej pokračujeme v plnení úloh
daných projektom Zdravá škola, ktorého hlavným cieľom je zdravý životný štýl a dosiahnutie psychickej,
fyzickej a sociálnej pohody dieťaťa.
V rámci ročného plánu aktivít sa nám
už podarilo splniť niektoré plánované
aktivity ako napríklad„Október- mesiac úcty k starším“ vystúpenie s pestrým programom pre dôchodcov.
V Materskej škole sme zorganizovali slávnosť „Veselá tekvička“. Pri
tejto príležitosti bola škôlka vyzdobená tekvičkami, ktoré si deti spoločne
s rodičmi doma vyrobili. Zábavou a
tancom sme privítali jeseň. Pekným
spestrením dňa bola návšteva výstavy
ovocia a zeleniny v obci.
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Jesenný športový deň „Šarkaniáda“
deti strávili na turistickej vychádzke
za našou obcou. Deti sa vyšantili pri
púšťaní šarkanov, za čo boli odmenené sladkou odmenou.

Pri príležitosti „Dňa Materských
škôl“ 4. novembra prijali pozvanie do
MŠ pani Anka Jankovičová - vedúca
detského folklórneho súboru Zbežanček a pán Štefan Čemes, ktorý hral na
heligónke a spoločne sme si zaspievali a zatancovali. Predstavil a ukázal aj
iné hudobné nástroje. Porozprávali o
starých zvykoch a tradíciách. Možno
aj z našich detí raz vyrastú budúci
členovia detského súboru Zbežanček,
aby sa ľudové zvyky zachovali aj pre
budúce generácie.
V novembri sme navštívili divadelné predstavenie „O psíčkovi a mačičke“ v Starom divadle Karola Spišáka v
Nitre.Táto jednoduchá a hravá knižka

od Jozefa Čapka vychováva a zabáva
celé generácie detí už celých 86 rokov. A práve príbehy a dobrodružstvá
z tejto knižky nám v divadle ponúkli.
Deťom sa predstavenie páčilo a odmenou pre hercov bol veľký potlesk od
všetkých detí v divadle.
Na záver dovoľte v mene kolektívu pracovníkov Materskej školy ale
hlavne detí poďakovať všetkým, ktorí
prispeli 2 % z dane ako aj stálym
sponzorom Ing. Jurajovi Magdalíkovi,
Šport Clubu Zbehy a COOP Jednota
Nitra SD.
Denisa Čičková
učiteľka materskej školy

Hodová Slávnosť – ANDAČ 2016

Dňa 11.9.2016 na Slávnosť narodenia Panny Márie v Andači celebroval slávnostnú svätú omšu vdp. Peter
Blahovec. Počas celej svätej omše nás
sprevádzala Gospelová kapela ELEOS z
Bratislavy. Prítomnosť tejto kapely len
umocnila túto hodovú slávnosť. Touto cestou chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave tejto opäť

nezabudnuteľnej slávnosti, na ktorú sa
každý rok tešíme. Naše poďakovanie
patrí kostolníčke p. Baumanovej, poslancovi Michalovi Gudábovi a všetkým
ostatným, ktorých sme tu nespomenuli. Poďakovanie patrí tiež nášmu dôstojnému pánu farárovi, ktorí má nezabudnuteľné kázne, ktoré chytia za srdce

každého prítomného a v neposlednom
rade kapele ELEOS z Bratislavy, kde si
dovolím prezradiť, že jeden z členov
kapely je synovec nášho bývalého pána
farára Herényiho – Anton Herényi.
Ešte raz všetkým veľké ďakujem !
Ing. Marta Lopašková
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Milosrdný ako Otec - Misericordes
sicut Pater
Svätý otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016. Na
jeho začiatku vyslovil túžbu i potrebu,
ako by sa aj vďaka jeho sláveniu mohol
zmeniť celý svet k lepšiemu. Po skončení môžeme konštatovať, že sa ten
náš svet výrazne ani viditeľne nezmenil. Ostáva nám dúfať, že bolo zasiate
dobré semienko, ktoré neskôr prinesie
úrodu. Milosrdenstvo – kľúčové slovo,
ktoré označuje konanie Boha voči nám.
Boh sa cíti za nás zodpovedný, želá si
naše dobro, chce nás vidieť šťastných,
plných radosti a pokoja. Na tú istú vlnovú dĺžku sa má naladiť aj milosrdná
láska kresťanov. Ako miluje Otec, tak
milujú aj deti. Ako je on milosrdný, tak
sme aj my povolaní byť jedni voči druhým milosrdní . „Buďte milosrdní, ako
je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36).
Ak sme boli ochotní prijať túto výzvu, znamená to pre každého z nás v
rámci svojich možností a síl úprimnú
snahu zmeniť svoj postoj voči blížnym,
nesúdiť a neodsudzovať, odpúšťať a

dávať, veď nám všetkým bolo už toľko krát odpustené. Máme otvárať svoje
srdcia tým, ktorí žijú na najodľahlejších perifériách nášho vyspelého sveta.
Máme povinnosť liečiť rany tých, ktorých hlas zaniká v hluku nevšímavosti
a ľahostajnosti. Otvorme svoje oči, aby
sme videli biedu sveta. Podajme ruku
úbohým, aby sme spoločne prelomili
bariéru nezáujmu. Vrúcnym želaním
pápeža Františka bolo tiež aby sa kresťania počas jubilea viac zamýšľali nad
telesnými a duchovnými skutkami milosrdenstva. Veď na základe nich budeme raz súdení. „Na súmraku života budeme súdení z lásky.“ (sv. Ján z Kríža)
Nebuďme preto „naškrobení“ kresťania, ktorí často a pekne hovoria dokonca pritom aj spokojne popíjajú čaj
či kávu. Nedokážu však vyjsť zo seba.
Počas jubilejného roka sme z našej
farnosti vykonali niekoľko spoločných
pútí k Bránam milosrdenstva, či už v
našej diecéze - Nitra, Skalka, Hronský
Beňadik, ale tiež Staré Hory, Smižany.
Najvzdialenejšou bola aprílová púť do

Ríma s našim duchovným otcom Petrom.
Pred obrazom Milosrdného Ježiša v
našom kostole odznelo mnoho vašich
hlasných i tichých modlitieb. Príkladom, ako nasledovať Ježiša, je nám
Panna Mária, jeho prvá učeníčka, ktorá nás povzbudzuje robiť všetko, čo
On povie. Keď jej Gabriel oznámil, že
by sa mala stať Matkou Stvoriteľa, ona
bez pochopenia plného významu dôverovala Bohu a odpovedala: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa
tvojho slova.“ (Lk 1,38). Čoskoro nato
sa aj z najvzácnejším darom od Boha
ponáhľala slúžiť a prinášať Ježiša druhým, keď šla navštíviť svoju príbuznú
Alžbetu. Nemajme preto strach byť
veľkodušní. Oplatí sa to! Vydať sa na
cestu a ísť s odvahou i obetavosťou, aby
každý z nás - každý muž a každá žena
mohli stretnúť Pána. (V článku sú použité myšlienky z príhovorov a homílií
sv. otca Františka)
Mária Balková

Dobrá novina - 22. ročník
Deti sú srdcom zmeny
Hlavné zameranie tohtoročnej Dobrej noviny bude na Etiópiu, krajinu s
počtom 100 miliónov obyvateľov, krajinu s hlbokými kresťanskými koreňmi
a napriek krajnej chudobe s bohatou
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históriou i kultúrou. Hovorí sa, že z
tohto územia pochádza prvý človek.
Možno však neviete, že celosvetovo
obľúbená káva pochádza práve z Etiópie. Pestuje sa tu dodnes a je obľúbená
aj medzi miestnym
o by va te ľs t vo m ,
pretože je pomerne
lacná a ľudom dáva
energiu. Veľkú časť
krajiny však trápi
sucho, ktoré prináša slabú úrodu
a hlad. Tvárou 22.
ročníka DN sa stalo
8 ročné dievčatko
Zamzam. Vo veku
niekoľkých mesiacov jej pri požiari
obhoreli nohy, takže najskôr vôbec
nechodila.
Bola
plachá a utiahnutá,

pretože peniaze na liečbu jej mama nemala. Zmena nastala, keď rodinu našli
sociálni pracovníci, ktorí spolupracujú
s našou Dobrou novinou. Našli sa
prostriedky na nemocnicu, protézy a
špeciálne topánky. Tak sa malá Zamzam postupne prestala báť ľudí, začala
chodiť do školy, našla si kamarátov a
prijalo ju aj okolie. Zamzam sa naučila
usmievať. Vďaka podporným projektom DN dostáva štipendium v hodnote
10 eur mesačne. Pre nás sumu, ktorú
možno veľmi ľahko minieme. Ale
toto dievčatko si z nej spolu so svojou
mamou dokázalo odložiť a postupne
našetriť na tri sliepky a dve ovečky,
za ktorými sa aj vďaka vašej pomoci
dnes môže rozbehnúť. A ak by mohla
spolu s našimi koledníkmi prísť k vám
na návštevu určite by vám s krásnym
úsmevom povedala Galatoma, čo v jej
rodnom jazyku znamená Ďakujem.
Podporou Dobrej noviny pomáhame
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ľuďom aby si pomohli sami. Tak ako
v minulých rokoch aj v tomto sa vo Vianočnom čase vyberú malí koledníci
po uliciach našej farnosti s radostnou
správou o narodení Božieho Syna. Veríme, že ich budú čakať vaše otvorené
dvere, ale hlavne srdcia.
Mária Balková

....a na záver
Rozhliadnutie, ponorenie, vzlet. Tri
spôsoby akými možno objaviť neznáme a zmysluplné veci. Nie všetko nové
poznáme iba zo zeme. Mnoho dobrého
nájdeme, keď sa povznesieme nad povrch a dovidíme ďalej. Zvyšok objavov
je na dosah ruky, až keď sa ponoríme.
Inými slovami....

Archimedes sa ponoril do vane a
objavil prírodný zákon. Schliemann
sa ponoril do Homéra a objavil Tróju.
Ponorme sa do Krista a objavíme zmysel existencie.
/Max Kašparů/

Jubilanti našej obce
Aj tento rok sme pozvali jubilantov z
radov našich občanov, ktorí tento rok
dovŕšili 70 a 80 rokov svojho života na
milé posedenie a zápis do pamätnej
knihy obce.
Milí jubilanti v tejto slávnostnej chvíli
prajeme Vám sily,
pevné zdravie, šťastia dosti, úsmev
vnúčat do sýtosti.
Všetko najlepšie k tomuto významnému životnému jubileu !
M.Bakytová
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Školský rok pokračuje
Školský rok 2016/2017 je v plnom
prúde a za nami je už l. štvrťročná
porada. Okrem práce v škole sa žiaci
venujú aj mimoškolskej činnosti. Navštevujú 11 krúžkov rôzneho zamerania:športové –Pohybové hry, Športové
hry, jazykové – Hravá angličtina, Nemčina hrou, tanečné – Tanečný krúžok,
iné – Poď sa hrať, Šikovné ručičky,
ART-KLUB, Varíme, pečieme, príprava
na Testovanie 2017 a prijímacie pohovory – Chcem byť stredoškolák, Matematickéokienko.
Od začiatku školského roka sme
sa zapojili a organizovali nasledovné
aktivity:
V piatok 14.10.2016 žiaci využili
svoju fantáziu a vytvárali práce z darov, ktoré im venovala príroda na jeseň. Jesenné aranžovanie zaujalo nielen deti, ale aj ich rodičov a starých
rodičov. Hoci bolo veľmi ťažké vybrať
najkrajšie práce, predsa si niektoré z
nich mohli občania pozrieť na výstave
ovocia a zeleniny. Najkrajšie ovocie a
zeleninu si boli pozrieť tiež naši žiaci.
Naši najmenší zaspomínali na nedávnu minulosť a navštívili materskú
školu.
2. 11. 2016 sa žiaci 3. – 9. ročníka
zúčastnili divadelného predstavenia
v anglickom jazyku. Žiaci 3. – 6. ročníka si mali možnosť pozrieť predstavenie Pussin boots, žiaci 7. – 9. ročníka Peter Black. Tieto predstavenia nie
sú len zábavou, ale aj výbornou učebnou pomôckou.
8.11.2016 pán Danko pripravil pre
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našich žiakov pútavé predstavenie, v
ktorom sa dozvedeli veľa zaujímavostí
o dravcoch.
22.11.2016 sa uskutočnila okresná
súťaž v zimnom aranžovaní. Tohtoročnou témou bol vianočný veniec
vytvorený z prírodných materiálov.
Našu školu v kategórii mladší žiaci reprezentovala Paulína Lauková. Opäť
nesklamala a získala krásne 3. miesto.
V septembri sa uskutočnil zber starého papiera a kartónu. Nazbierali
sme 8830 kg. Najlepší zberatelia boli
odmenení vecnými cenami.
23.11.2016 sa naši piataci zúčastnili
celoslovenského Testovania 5-2016.
Overovali si vedomosti, ktoré nadobudli v predchádzajúcich ročníkoch.
KOMPARO - vedomostná previerka

zo slovenského jazyka a literatúry a z
matematiky, do ktorej sa zapojili deviataci.
Vedomostnou súťažou je aj Náboj
Junior. Družstvo v zložení Vladimír
Kupec, Kristína Kováčová, Lea Bačinská, Andrej Cétenyi obsadilo v
okresnom kole 3. miesto.
Zapojili sme sa do súťaží športového zamerania – Cezpoľný beh, Coca-Cola Cup, stolný tenis.
Počas testovania piatakov žiaci 1. –
4. ročníka navštívili hasičov a Krajskú
knižnicu Karola Kmeťka v Nitre, žiaci
6. – 9. ročníka filmové predstavenie v
Nitre.
Každoročne sa zapájame do projektov. Tento rok to zatiaľ boli:
Hovorme o jedle – v týždni od
10.10.2016 do 14.10.2016 boli vyhlásené denné témy tejto súťažno-vzdelávacej aktivity. Každý deň riešili žiaci
úlohy, ktoré im boli zadané.
Týždeň zdravej výživy – akcia, ktorej sa venujeme už niekoľko rokov,
prebehla v čase
od 17.10.2016 do 21.10.2016. Triedni
učitelia hodnotili desiatu, ktorú si žiaci nosili do školy.
V závere týždňa sa uskutočnila
prednáška na tému „Kupujeme slovenské potraviny, Označenie tovarov
na obale, Správna životospráva“. Za
poučnú prednášku ďakujeme Ing.
Martine Gondekovej, PhD..
Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti.
Počas celého roka budú pre žiakov
pripravené rôzne aktivity a súťaže zamerané na čítanie s porozumením.
Tretí novembrový týždeň kalendár-
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neho roka 2016 je Európskym týždňom boja proti drogám. V našej škole
sa konala súťaž zameraná na boj proti
drogám. Žiaci si zmerali svoje sily v
kvíze, zábavných a tvorivých úlohách.
24.11.2016 sa mladší žiaci zúčastnili
enviro projektu zameraného na ochranu životného prostredia. Ako odmenu
získali tričko so zemeguľou. Projekt
uskutočnila pani Veronika Džunková
zo spoločnosti Henkel Slovensko.
1.12.2016 sa konal jubilejný 10. ročník v prednese poézie a prózy Bajzove

Zbehy. V kategórii 1.-4. ročník obsadil
Matúš Vyhlídal 1. miesto, Adam Laluch 3. miesto, v kategórii 5.-9. ročník Krištof Kováčik 3. miesto.
V nasledujúcom období nás čaká
príchod Mikuláša.Kalendárny rok
ukončíme, ako každý rok, aktivitami
venovanými najkrajšiemu obdobiu
roka – Vianociam. Svojim najbližším
ukážu deti svoju šikovnosť na Vianočnej akadémii.
Čo sa týka materiálnej stránky, v
rámci rozvojového projektu bola ob-

novená strecha na školskej telocvični.
Taktiež sme získali finančné prostriedky na nákup športového náradia.
Naša vďaka za to patrí starostovi obce
Ing. Ivanovi Habiňákovi.
„Vianoce plné lásky a pokoja
nech každú radosť znásobia.
Vianoce čisté a biele ako sneh
v živote len šťastie, zdravie a smiech.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok.“
Mgr. Dana Šaturová

Zbehy - keď na Lahniach vinohrady boli
Náš rozľahlý chotár nebol voľakedy využívaný len na pestovanie obilnín, tak ako to najčastejšie vidíme v dnešných časoch.
Čitateľov privedieme na miesto,
ktoré poznajú skôr narodení domorodci pod názvom Lahne. Tu
pestovali naši predkovia aj vinnú
révu. Začínali klčovaním lesov,
ktoré ešte na začiatku 19.storočia
tvorili súvislý pás od Hlohovca,
cez Krvavé Šenky, až po Komjatice.
Súčasťou kultúrnej krajiny našej dediny a chotára boli ešte pred
40 rokmi vinohrady. Dnes na ne
aj na vinohradnícke búdy, hajlochy, iba spomíname. O pestovaní
viniča hroznorodého v Zbehoch
hovoria záznamy už z roku 1715.
Boli to prvé súpisy obyvateľstva
v Uhorsku i na Slovensku. Podľa
nich bolo v Zbehoch 36 domácností, 24 poddanských usadlostí,
24 sedliakov, ktorí obrábali 126
bratislavských meríc oráčin. Vtedy vysadili naši predkovia v chotári prvé vinohrady. Ich rozloha
mala necelý 1 hektár. Onedlho sa

nimi inšpirovali a sadili vinič aj
kolonisti v Šarluškách, Alekšinciach, Andači a ďalších obciach.
Podľa daňového súpisu Nitrianskej stolice v roku 1752, žilo
v Zbehoch 127 rodín. Rozšírili výmeru polí na 1979 bratislavských
meríc a rozlohu vinohradov na
13,7 hektárov. Táto výmera znamenala 508 kopáčov vinohradov
( 2,7 ára =1 kopáč -plocha vinohradu skopaná nádenníkom za
deň). Výdavky na 1 kopáča predstavovali 1 zlatý. Počítali sa sem
náklady na kopanie, strihanie,
hnojenie, zatĺkanie kolov a viazanie viniča. Naši predkovia v
tom čase v porovnaní s okolitými
dedinami pestovali nielen najviac vinnej révy, ale tiež kapusty,
až 16 950 hláv. Pravdepodobne
preto úrodnú časť nášho chotára
medzi železnicou do Čakajoviec
a riekou Nitrou, pomenovali Kapustnice. Vinohrady i chotárne
názvy sa v hovorovej reči u nás
takmer vytratili a treba zvážiť a
využiť ich pri pomenovaní ulíc.
Nezabudnúť pritom predovšet-

kým na osobnosti nášho národa
(Bajza, Greguš, Čeretková-Gállová), na významných ľudí, rodákov, v živote obce.
V rokoch 1888 až 1896 bola činnosť nielen miestnych vinohradníkov narušená filoxérou (voškou viničovou 1,3 mm, škodiacou
na koreňoch) a trvalo dlho než sa
postavili na nohy. Veď 3- 4 roky
trvá, než nová sadenica -štep začne rodiť. Vtedy totiž bolo zničených 95% našich viníc. To tiež
vyvracia tvrdenia niektorých,
ktorí videli predovšetkým dobré
roky a prehliadli pohromy i neúrodné časy.
Na počesť vinohradníkov, ktorí
dokázali obnoviť vinohrady a na
ich ochranu, naši predkovia stavali kaplnky sv. Urbana, patróna vinohradov, vinohradníkov,
debnárov. U nás na Lahniah sa
o takúto kaplnku pričinila rodina Aitnerová. Bola na návrší,
vedľa pôvodnej dnes už zaniknutej poľnej cesty smerujúcej do
chotára Lešneky, až do Lehoty.
Stála vpravo, približne na úrovni
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terajších objektov poľnofarmy.
Odkaz, dnes už u nás neexistujúceho historického pamätníka
je aktuálny aj teraz vo vinohradníckych regiónoch. Kaplnka zanikla koncom sedemdesiatych
rokov 20. storočia. Spomínam si,
že dotiaľ toto naše kultúrne dedičstvo udržovali a zdobili horlivý rodáci. Jedným z nich bol
tiež majster murár Pavol Šatura
(† 20.12.1994), teta Čeretková a
ďalší.
Podľa sčítania v roku 1900 v
Zbehoch bolo prítomných 1235
obyvateľov a 149 domov. Náš chotár mal 618ha oráčin, 303ha lúk
a pasienkov, 491ha lesov a 17ha
viníc. Bol to viditeľný pokrok v
pestovaní hrozna, po filoxérovej
pohrome. Tradičná, prirodzená
výroba hrozna a vína sa pomaly
prebúdzala aj v našej dedine.
Vinohradníctvu v ďalšom období pomohla činnosť Slovenského vinohradníckeho družstva
(SVD vzniklo v Bratislave v roku
1935). V roku 1948 bolo znárodnené, vznikli Vinárske závody.

Socializáciou v päťdesiatych a
šesťdesiatych rokoch, vznikali
poľnohospodárske družstvá. Vo
vhodných podmienkach rozširovali pestovanie viniča hroznorodého. Napríklad JRD v Zbehoch v
roku 1965 obhospodarovalo 5ha
vinohradov. Boli vysadené v slnečnej lokalite, vpravo od cesty,
smerujúcej na zaniknutý Darmo
majer.
V prvej polovici 20. storočia kultúru našej dediny tvorili
najmä roľníci. Viacerí sa venovali
pestovaniu viniča hroznorodého
a využívali osobitosť miesta chotára Lahne. Vinohrady orali koňmo, chudobnejší kopali ručne.
Väčšinou boli vysadené v úzkom
spone 1m x 1m, až neskôr prišli
drôtenky. Oporou boli koly (šteky), najčastejšie agátové. Tie boli
dostupné v miestnych hájoch a
najdlhšie vydržali. S tým súviselo mnoho pracnej roboty.
Na základe ministerského nariadenia boli vinice drobných pestovateľov v roku 1976 zlikvidované a nielen v Zbehoch. Vinohrady

roľníkov, záhumienkarov, ktoré
vysadili prevažne v 30. rokoch
20. storočia, aj v našom chotári
vyorali. Vzdať sa týchto tradícií
museli bez rozdielu všetci vlastníci. Príťažlivý vinohrad aj s hajlochom mali Dieroví. Známymi
vinohradníkmi boli Šunderlíkoví,
Sollároví a viacerí ďalší. Najväčšiu výmeru bieleho samorodáku za záhradou, mal v tom čase
Ján Lukovský. Býval za štrekou,
vedľa Balkových. Oberal až do
neskorej jesene aj po mrazoch.
A to už bobule zo strapiny pŕchli a museli sa zberať zo zeme.
Aj ďalším sa to neraz stalo. Boli
predchodcami dnes zaujímavého
„ľadového zberu“ a výroby vína,
ani si to vtedy neuvedomovali.
Bola to pracná a ťažká oberačka.
Odmenou boli však vysoké maligány - cukornatosť a tzv. omšové
víno.
Pokrvní a súrodenci môjho
otca, tiež vysadili na dedovizni
ešte pred vojnou vinohrady. Pri
dobrej úrode mali naše rodiny i
domáci vinári dostatok vlastné-

Foto: Zbehy - Lahne , jar 1974, oldomáš, Ladislav Horka (tretí zľava) s rodinou
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ho vína a ťažko ho bolo speňažiť.
Slúžilo prevažne na samozásobenie. Stávalo sa v niektorých
rokoch, že pre dorábanie hrozna bolo nepriaznivé počasie.
Veľkým nepriateľom vinohradníkov a viníc u nás, boli neskoré jarné mrazy, víchrice, búrky s
krupobitím, alebo dlhotrvajúce
dažde. Pamätám na to, že keď
hrozili mrazy, s otcom sme skoro ráno chodili pomáhať zadymovať vinohrad. Robili to aj ďalší.
Spaľovali prútie (ríví), kôrovie,
haluzinu, organickú hmotu, po
smere vetra. Často sme boli zadymení viac ako bolo treba a mamka mala s nami robotu, aby nás
oprala.
Kultúrnym štepom sa v našich
podmienkach veľmi nedarilo.
U nás sa v minulosti miestne
pestovali staré, dnes takmer zabudnuté odrody: Ezerjó, Malinger, Semilon, Kadarka, Čabianska perla, Kráľovná vinohradu a
ďalšie. Preto naši vinohradníci,
pestovali väčšinou rezistentné samorodáky, biele a čierne Otello,
Delavare, Izabelu, tzv. Taliana.
Z nich vyrobenému vínu (najmä
vodnáku - čingíru) zlé jazyky hovorili, že je “trojchlapové“- keď
jeden pil, ďalší dvaja ho údajne
museli držať. Niektorí zas tvrdili,
že zbezské kyslé víno bolo síce
veselé, ale dobré len na vylievanie syslov, alebo strašili, že nám
ho dajú napiť ak nebudeme dobrí. Raz prišiel aj jeho čas. Bolo to

v obdobiach, kedy hrozila cholera a lekári vraj vyhútali, že proti
nej je výborným liekom všetko
kyslé. Údajne naháňalo pacientov aj zubárom, veď pri predávkovaní vraj rozpúšťalo plomby.
Takto humorne vyjadrovali vzťah
Zbežanov k vínu a jeho kvalitu.
Pravda je však aj to, že ak sa
vydarilo, bolo znamenité. Zbežanom bolo ich víno predsa vždy
na osoh. Domorodci si ním radi
hasili nielen smäd, ale zalievali husacinu, ktorá ľúbila plávať.
Chutil najmä burčiak. V každom
dúšku bolo v ňom cítiť mozole i
dušu rodnej hrudy. Občas sme sa
so susedmi obšťastnili vzájomnými koštovkami, väčšinou to
bolo na stojáka. U ujov Michala
Horku, Františka Sabadoša, ktorí
bývali za štrekou, to bolo aj s posúchami. Oni mali vinice prakticky doma, na návrší, za humnami. Plodmi viniča naši otcovia
zvykli počastovať samozrejme
tiež hostí i hodárov. Takto a podobne utvrdzovali zväzky rodín
i vzťahy susedov, dedinčanov.
A pri takýchto stretkách sme sa
dozvedali aj to, o čom sme netušili. Veď nie nadarmo sa hovorí,
in vino veritas- vo víne je pravda.
Voňavé a príťažlivé boli vinohrady na Lahniach, najmä v neskorom lete. A nielen hroznom,
ale tiež s broskyňami, chuťou
neprekonateľnými bystrickými
slivkami, mirabelkami a ďalším
ovocím. Často pestované v záhra-

dách starých otcov z jabloní boli
odrody Priesvitné letné, Parména
zlatá zimná, Jonathan. Bežnými
stromami, dnes už vzácnymi,
boli orechy i trpké oskoruše. Tieto dlhoveké mohutné stromy
mali totiž pri zbere trpké plody
v tvare hruštičky. Po skladovaní
(hniličkovaní v slame) boli príjemne nasladlé, vhodné na prípravu lahodných destilátov.
Stávalo sa, že keď dozrievali
klasické hrozná, prišli nepovolaní návštevníci. Boli to najmä
kŕdle škorcov, ktoré zvykli narobiť značné škody. Preto vlastníci
„merkuvali“ úrodu a robili tzv.
búdy z prútia, kôrovia, v ktorých
prečkali prípadnú nepriazeň počasia. V tej našej sme so súrodencami pričuchli tejto atmosfére. Vzácne to boli časy, rodinné
stretnutia, keď sme na jar vinič
strihali, rýľovali, v lete okopávali, v jeseni robili oberačky. Keď
sme doma pod šopou mleli hrozno, prešovali. Keď sme ho bežne
jedli a pili bio - mušt, dnes vyhľadávané a cenené. Ten styk s
prírodou a jej darmi bol úžasný.
Starostlivosť a spätosť s vinohradmi v malebnom prostredí
chotára prinášala svoje ovocie a
teraz spomienky. A to je už dávno, keď Zbežani na Lahniach vinohrady mali. Tradičné spôsoby
pestovania hrozna a dorábania
vína takmer zanechali.
Serafín Horka

Uznesenia zo zasadnutia OZ Zbehy
12.9.2016
OZ berie na vedomie
Vyjadrenie
zástupcov
COOP
Jednota Nitra
Správu starostu obce a plnenie
uznesení.
Správu hlavného kontrolóra obce
Oznámenie STOMAS s.r.o.
OZ schvaľuje
Predaj pozemku s osobitným
zreteľom – Ing. Ján Murín na

základe znaleckého Náklady
spojené s prevodom hradí
kupujúci.
Predaj pozemku s osobitným
zreteľom – p.Stanislava Kupcová
na
základe
predloženého
znaleckého posudku. Náklady
spojené s prevodom hradí
kupujúci.
OZ zároveň poveruje starostu
obce k podpisu kúpno-predajnej
zmluvy v oboch prípadoch

VZN č.2/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Zbehy a časti obce
Andač.
OZ schvaľuje
Opätovnú žiadosť o odpredaj
pozemku –Antónia Kečkéšová
A.Držíková
zapisovateľka
11
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Huspeninová párty spojená s výstavou
umeleckých prác
Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnutých v Zbehoch pripravila
na 19.-20.11.2016 Huspeninovú párty
spojenú s výstavou umeleckých prác
dnešnej doby, ktorej sa zúčastnili aj
organizácie zväzu z Lužianok, Lehoty,
Veľkej Doliny, Nitry a Hornej Kráľovej.
Vystavené exponáty hýrili farbami, fantázia nemala hraníc a zaujala svojou
nádherou. O huspeninu bol veľký záujem a vypredala sa už v prvý deň. Na
tom mali zásluhu členky správnej rady
zo Zbehov, ktoré obetovali svoj čas na
prípravu tejto delikatesy. Ďakujeme im
za nevšedný zážitok .
Bakytová
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Tak, ako každý rok.
Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých v Zbehoch každoročne organizuje jednodňový poznávací zájazd po Slovensku. Nebolo tomu
inak ani v roku 2016. Dňa 22.9.2016 o
7,00 hod. sa plno obsadený 53miestny
autobus vydal tentoraz do Banskobystrického kraja. Ako mnohí z nás vieme,
obdobie od 8.12.2015 do 20.11.2016
bolo vyhlásené za Mimoriadny rok božieho milosrdenstva. Rozhodli sme sa,
že náš zájazd spojíme s púťou k Bráne
milosrdenstva. Za týmto účelom sme si
vybrali starohorský kostol Navštívenia
Panny Márie, ktorý bol v roku 1990 vyznamenaný titulom Bazilika minor. V
tomto kostole nám jeden z troch pátrov
Rádu Karmelitánov, ktorí sa podieľajú
na správe tamojšej fary a kláštora,
odslúžili svätú omšu, ktorú sme mali
vopred nahlásenú. Páter bol veľmi prívetivý a ústretový a na naše požiadanie
nás oboznámil s históriou Starých Hôr,
ktoré sa z pôvodne malej baníckej osady stali mariánskym pútnickým miestom s bohatou tradíciou. Každoročne
privíta tisíce pútnikov nielen zo Slovenska. Po svätej omši sme sa vybrali po
horskej cestičke na Studničku Panny
Márie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pútnického miesta. Vznik prameňa
tzv. Studnička sa podľa ústneho podania obyvateľov Starých Hôr traduje do
čias občianskych nepokojov v 17. storočí, keď celé okolie Starých Hôr bolo
v rukách protestantského vojska. Oby-

vatelia sa báli, že nepriatelia dostanú aj
sochu Panny Márie , ktorá bola pýchou
oltára starohorského kostola. Sochu
zložili z oltára, dôkladne ju zabalili a
zakopali na mieste vtedajšej Studničky.
V roku 1711 ju vykopali z úkrytu a v
slávnostnom sprievode ju preniesli naspäť na oltár. Na pamiatku , kde bola
kedysi ukrytá socha vyvesili obraz Panny Márie. Pod obrazom vyviera svieži prameň. V neskoršom období boli
zaznamenané zázračné uzdravenia
vodou z tohto prameňa. Za zmienku
stoja aj „Ružencové schody“ z červeného slovenského kameňa, ktoré boli
postavené v čase rekonštrukcie Studničky v rokoch 1941-1942. Počet schodov súhlasí s počtom zrniek na ruženci, takže pútnik sa pomodlí na každom
schode jeden Zdravas a na poslednom
schode dokončí celý ruženec.
Po skončení prehliadky tohto vzácneho miesta sme sa pobrali do Banskej
Štiavnice, starodávneho historického
mesta. Po príchode do centra, ktoré
tvorí Námestie Svätej trojice, sme sa v
príjemnom prostredí jednej z väčšieho
počtu reštaurácii sídliacich na námestí,
občerstvili a posedeli si v družnej debate pri spoločnom obede, ktorý nám
tamojší zamestnanci vopred pripravili. Pred budovou nás už očakávala
sprievodkyňa, ktorá nám s hrdosťou
predstavila Banskú Štiavnicu, mesto
svetového dedičstva. Oboznámila nás
s pamätihodnosťami mesta. Sprevá-

dzala nás po úzkych uličkách mesta,
rozprávala nám o jeho histórii . Štiavnica bola kedysi nazývaná aj Strieborné
mesto. Kovy tu ťažili už Kelti a Slovania. Uhorský kráľ sem povolal nemeckých ťažiarov. Zbiehali sa do Štiavnice
za zlatom a striebrom dobrodruhovia
z Európy. Niekoľko storočí bolo mesto
pokladnicou Rakúsko-Uhorska. Bohatí
ťažiari si tu postavali paláce, ktoré sú
dodnes uchované. Sídlilo tu „ministerstvo baníctva „ pre stredné Uhorsko.
Banská Štiavnica bola tretím najväčším
mestom Uhorska a miestom, kde vznikla prvá technická univerzita v Európe.
Pôsobili tu stavitelia a umelci európskeho významu. Z bohatého mesta,
sa časom stalo mesto chudobné. Do
úplného úpadku sa dostalo v období
prvej Československej republiky, kedy
bola presťahovaná slávna Banícka akadémia, vďaka ktorej po ukončení ťažby
kovov, sa mesto stále malo čím hrdiť.
Po jej presťahovaní sa mesto dostávalo do väčšieho úpadku. Nový rozmach
mesta nastal až v deväťdesiatich rokoch
minulého storočia, kedy bolo centrum
mesta zrekonštruované do pôvodného
stavu. V roku 1993 bolo historické jadro mesta spolu s technickými pamiatkami okolia zapísané do Zoznamu
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Tieto a mnoho iných
zaujímavosti z histórie sme sa dozvedeli z úst sprievodkyne, ktorá nás s pýchou a oduševnením oboznamovala o
týchto skutočnostiach počas
prehliadky mesta. Prechádzka
mestom bola veľmi príjemná,
prialo nám aj počasie a na
dobrej nálade nám pridávali
aj historky o banskoštiavnickom Náckovi, ktorými nás
zabávala sprievodkyňa počas
presunu po jednotlivých pamiatkach. Mierne unavení, ale
spokojní, s pocitom, že sme
strávili pekný deň bez akýchkoľvek nepríjemnosti, sme
v podvečer opúšťali Banskú
Štiavnicu a namierili sme si to
rovno domov. Verím, že nám
dá Pán Boh zdravie, aby sme
mohli pokračovať v peknej
tradícii organizovania poznávacích zájazdov aj v budúcom
roku.
Emília Filová
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Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2017
Obec Zbehy
január
po

9
11
19
23

február
po

6
15
16
20

máj
po

1
3
so 6
15
17

po

18
6
29 po 12
31
14
15
26

4
6
6
18
19

6
8
16
20
22

28 po 10
12
12
14
24

2
4
12
16
18

po

3
5
13
so 15
19

júl

október
20 po

apríl
22

jún

september
po

marec

august
26

po

7
9
10
16
21

november
25 po 13
28
15
30
20
31
27
28

4.3.2017 - jarný
VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
pristavenie kontajnera , vždy na 3 dni ( piatok pristavenie, vývoz kontajnerov v pondelok )
PAPIER

23

december
29

po 11
14
ut 26

9.9.2017 - jesenný

noviny, časopisy, knihy, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, telefónny zoznam, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier,
papierový obal, kartón, lepenka, kancelársky papier,

BIO odpad
zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím,maslom, džemom,
použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny, vata, vlasy, chlpy

PLASTY + KOVOVÉ OBALY
plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov,
Plechovky od nápojov, umyté konzervy od mäsa, rýb, zeleniny,iné drobné kovové obaly a pod.
viacvrstvové (krabicové)obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,džúsov
obalové fólie, polystyrén, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky atď.

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
nepatrí do smetnej nádoby: elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad
biologický odpad zo záhrad a horúci popol !!!

ELEKTRO + NO

To, že ochrana životného prostredia sa vypláca, vieme všetci.
V spolupráci s nami sa určite vyplatí aj Vám.

14
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60 roční

Opustili nás
Martin Gudába			
Emília Škoricová		
Emilia Dovičovičová		
Katarína Mesárošová		
Katarína Podhradská		
Mária Muranová		

Zbehy 335
Zbehy 352
Zbehy 272
Zbehy 285
Zbehy 385
Zbehy 545

Vítajte na svete
Adriana Pinkavová		
Nina Cupáková			
Andrea Breznická		
Viktória Nosálová		

Zbehy 814		
Zbehy Andač 87
Zbehy 533
Zbehy 113

Tibor Balko			
Alexandra Plechová

02.09.2016 Alekšince

Samuel Balko			
Natália Hallová

17.09.2016 Zbehy

Dávid Moravčík			
JUDr. Natália Šunderlíková

17.09.2016 Nitra

Vladimír Karas			
Marián Vlček			
Jozef Naňo			

Zbehy 629
Zbehy 591
Zbehy

80 roční
Zbehy 648

90 roční
Štefan Fuska			
Jozef Tomek			

01. 10. 2016 Mojmírovce

Zbehy 652
Zbehy Holotka 25
Zbehy 45
Zbehy 159

70 roční

Helena Bojdová			

Povedali si áno

Ľubomír Lisy		
Dominika Šumská

Viera Hutárová			
MVDr.Miloš Sedláček		
Marián Tóth			
Blažena Gašparová		

Zbehy 294
Zbehy 521

Vianočný vinš
Nech Vám Vianoce prinesú radosť v duši
o ktorej človek biedny ani netuší
Nech je pre Vás posolstvo nebeského pokoja
šťastím a požehnaním pre každého tvora.
Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari stromčeka
aby zdravie, láska, pokoj zavítali aj do Vášho
domčeka
Krásne Vianoce a úspešný Nový rok praje
Starosta obce, poslanci ,
zamestnanci OÚ a redakčná rada

50 roční
Ivan Vydarený			
Vlasta Mravíková		
Iveta Komačková		
Jaroslav Podhradský		
Miroslav Psota			
Jozef Filo			
Renáta Gregušová		
Roman Zentko			
Juraj Fúska			
Ľubica Johancsiková		
Monika Blahová			
František Szombath		

Zbehy 787
Zbehy 561
Zbehy 669
Zbehy Andač 62
Zbehy 547
Zbehy 726
Zbehy 301
Zbehy 61
Zbehy 769
Zbehy 617
Zbehy 712
Zbehy 626		
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Zbežanček oslávil 5. narodeniny
,,Vítame Vás na oslave, privítajme
sa,....“ veselými tónmi privítali Zbežančatá všetkých vzácnych hostí na
svojej narodeninovej oslave. V nasledujúcich riadkoch sa Vám pokúsim
priblížiť atmosféru tohto milého podujatia konajúce sa v KD Lužianky počas
predposlednej októbrovej soboty tohto
roku.
Úvodom si pomôžem úryvkom z
príhovoru moderátora oslavy: ,,Slovo folklór ,,folkore“ v preklade znamená - vedomosti ľudu. Je to súbor
kultúrnych javov realizovaný formami
ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej
a hudobnospevnej komunikácie, realizovaný v mnohých variantoch. Jeho
nositeľom a rozširovateľom je kolektív,
aj keď prvotným tvorcom bol jeden
človek. V našom prípade bola týmto
tvorcom Anna Jankovičová, alebo teta
Anička, ako ju všetky deti volajú spolu so skvelým heligonkárom Štefanom
Čemesom, ujom Števkom. Nebyť ich
dvoch, dnes by sme tu nestáli. Ďakujeme teta Anička a ujo Števko.
Ďakujeme umeleckej vedúcej Katke
Filovej, ktorá sa Zbežančatám venovala prvé tri roky a neskôr ju nahradil Janko Krajanec, ktorému tiež patrí
veľká vďaka. Súčasnou umeleckou vedúcou Zbežančeka je Monika Magdalíková. Ďakujeme ti Monika za tvoj čas
a trpezlivosť. Ďakujeme aj našej novej
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členke hudobnej zložky, našej huslistke Vlastičke Rýchlej.
Naša vďaka patrí všetkým dobrým
ľuďom, ktorí sa akokoľvek pričinili, či
už materiálne, finančne, časovo alebo
priestorovo na fungovaní DFS Zbežanček. Bolo ich naozaj veľa a mnohí z
nich sú dnes v tejto sále. Vedzte, že tieto deti sú vám naozaj vďačné za všetko, čo ste pre ne urobili.
Na znak vďaky si pre Vás pripravili
niekoľko tanečno – speváckych vy-

stúpení. Ako prví sa Vám predstavia
naše najmenšie Zbežančatá s detským
pásmom. Prajem Vám príjemný kultúrny zážitok a prepáčte deťom za
malé nedostatky. Ďakujem.“
Po týchto slovách vďaky vystúpili
okrem oslávenca Zbežančeka aj deti z
DFS Pelikánik z Nových Sadov a deti z
DFS Jelenček z Jelenca. Po prvej časti programu odovzdal starosta obce
Zbehy Ivan Habiňák spolu s Gabikou
Billovou kyticu a pamätnú plaketu k
5. výročiu vzniku DFS Zbežanček Anne Jankovičovej
a Štefanovi Čemesovi. Po
prestávke, počas ktorej sa
mohli hostia a deti najesť a
občerstviť, sa pokračovalo v
druhej časti programu, kde
sa opäť na pódiu vystriedali
deti zo Zbežančeka, Pelikánika a Jelenčeka.
,,Rozlúčme sa dovidenia,
zaspievajme si,....“ boli posledné melódie programu,
ktorými sa Zbežančatá rozlúčili s pozvanými hosťami.
K Zbežančeku sa na pódium
pripojili aj deti z Pelikánika
spolu so svojou umeleckou
vedúcou Veronikou Ešše, a
taktiež malí folkloristi z Jelenčeka pod vedením Žofie
Magátovej spolu s manželom Jaroslavom Magátom.
Na okamih sa zdalo, že tam
bolo pritesno ale dobrých
ľudí sa všade zmestí, a pred-
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sa spoločná fotografia nemohla chýbať. A nemohla chýbať ani veľká torta,
na ktorú sa čakalo v rade. Zásluhou
vďačných ľudí sa záverom deti mohli
tešiť aj z tomboly.
V mene všetkých detí zo Zbežančeka vyslovujem úprimnú vďaku pani
riaditeľke ZŠ Zbehy Zdenke Stierankovej, kde sa deti mohli stretávať a nacvičovať vystúpenia, ďakujem tiež starostovi obce Lužianky Jozefovi Bojdovi,
že nám umožnil túto našu narodeninovú oslavu bezodplatne usporiadať
v ich kultúrnom dome, ďalej ďakujem
aj sponzorom, ktorí nás finančne podporili: Obecný úrad Zbehy, Nitriansky
samosprávny kraj, Retic s.r.o., Zbehy,

Flexi consulting,s.r.o., Nitra,Radar
s.r.o., Zbehy, PPD Prašice, Podnik živočíšnej výroby a.s., Žabokreky nad
Nitrou, Slovenský chov, s.r.o., Nitra,HSH s.r.o., Veľké Zálužie.
Ďakujem sponzorom, ktorí venovali ceny do tomboly: pani Džunková,
Upohlavová Mária, Ilečková Anna,
Ilečko Michal, Kunová Katarína – Kvetinárstvo Zbehy, Radar Zbehy, Magdalíková Monika, Farby - laky–železiarstvo - Martin Ševčík, Maková Helena.
Ďakujem Helenke Vargovej, Katke Žákovičovej a Zuzke Ibančíkovej za výpomoc v kuchyni. Ďakujem všetkým
rodičom, ktorí sa podieľali na prípravách, organizácii, výzdobe, ozvuče-

ní, zabezpečení stravy: Gabriel Bíro,
Zuzana Kučerová, Milan Kučera, Andrejka Garayová, Marek Garay, Helena
Maková, Miriam Solárová. Ďakujem
Anne Jankovičovej, Štefanovi Čemesovi a Monike Magdalíkovej za odovzdávanie ich vedomostí zo sveta ľudovej
hudby, piesní a tancov našim deťom,
ktoré hrdo reprezentujú svoju vlasť,
región a svoju obec.
Zbežančatá všetkým obyvateľom našej obce prajú požehnané a milostiplné Vianočné sviatky, radostný a pokojný Nový rok 2017.
Martina Gondeková
Podpredseda OZ DFS Zbežanček

Môj obchod - Potraviny Duvil
Vám ponúka široký sortiment tovaru
dennej spotreby:
•
chlieb, pečivo, pekárske a cukrárenské výrobky, cukrovinky
•
mlieko a mliečne výrobky,
syry
•
mäso, údeniny a mäsové výrobky
•
mrazené výrobky (mäso, hydina, ryby a zelenina)
•
čerstvé ovocie a zelenia
•
bio výrobky, výrobky bezlepkové a bezlaktózové
•
drogistický tovar
•
doplnkový tovar (tabak a tabakové výrobky, noviny a časopisy, granule pre psov)
Tešíme sa na Vašu návštevu!
Viliam Ďuračka
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Silvestrovská kuchyňa
Minilangoše
Suroviny: 1 téglik bieleho jogurtu, 2
kelímky hladkej múky, ½ lyžičky jedlej
sódy, olej na vysmážanie.
Postup: Do misky dáme biely jogurt, téglik umyjeme a naplníme ho dvakrát hladkou múkou. Pridáme k jogurtu, tak isto
pridáme ½ lyžičky jedlej sódy a dôkladne
premiešame. Môžeme pridať aj štipku
soli. Spracujeme jednotné cesto, ktoré rozvaľkáme na pomúčenej pracovnej doske
na hrubší plát. Pomocou menšieho pohárika alebo vykrajovačky, vykrojíme mini
kolieska, ktoré smažíme na rozpálenom
oleji z oboch strán do zlata. Minilangoše
potom ozdobte, ako ste zvyknutí, olejom
s cesnakom, kečupom, syrom, smotanou,
alebo tatárskou omáčkou. Kľudne však
môžete použiť aj Vaše obľúbené kysnuté
cesto na langoše a inšpirovať sa iba nápadom.

Páročky v lístkovom cestíčku
8 ks páriek, 1 plát lístkového cesta, vajíčko, sezam, rascu na ozdobu.
Párky rozrežeme – skrátime na polovicu. Lístkové cesto si po dĺžke rozrežeme
na 8 rovnakých pásikov a tie ešte prekrojíme na polovicu tak, aby nám vzniklo
16 rovnakých pásov. Polovičky páriek
obmotáme cestom na spôsob šamrónky.
Ukladáme na plech vystlaný papierom na
pečenie, potrieme vajíčkom a posypeme
rascou alebo sezamom. Pečieme na 200
°C do zlata. Namiesto páriek je možné použiť aj klobásku.

M.Bakytová
A.Držíková

A.Držíková

Očistná sila medovej vody
O zdravotných efektoch medu ste už
istotne počuli, ale možno ste nepočuli o
liečivých vlastnostiach medovej vody.
Príprava mädovej vody :
Do pohára vlažnej vody dajte čajovú
lyžičku medu. Získate tak 30 % medový roztok, ktorý má podobné zloženie
ako krvná plazma. Med vytvára vo vode
zhluky zložiek, ktoré zvyšujú účinnosť.
Medová voda je organizmom veľmi ľahko vstrebávaná.
Liečivé účinky medovej vody:
Pomáha vyrovnať zažívacie procesy
a umožňuje rozhýbať lenivé črevo.
Mädová voda navyše napomáha k
omladeniu črevnej mikroflóry.
Čistí zažívanie od parazitov a bráni
ich množeniu .
Pomáha odstrániť nazhromadené
toxíny v črevách .
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Punč
0,70 l červeného vína – najlepšie suchého, 0,5 l vody, šťava z polovice pomaranča, šťava z polovice citrona, 0,25 l rumu,
100g kryštálového cukru, 4 ks celej škorice, klinčeky, pokrájané ovocie – jabĺčka,
čerešne, maliny, a iné
Vodu s cukrom povarte, kým sa cukor
nerozpustí, pridajte škoricu, klinčeky,
víno, rum, citrónovú a pomarančovú šťavu. Zohrejeme potom podávame s kúskami ovocia.

Posilňuje imunitný systém .
Čistí pľúca od hlienu a pomáha proti
bronchitíde .
Dochádza k čisteniu buniek celého
organizmu .
Zvyšujú sa vlastnosti antivírové, antibakteriálne a antimykotické.
Pomáha preventívne proti nepríjemnej nočnej potrebe na toaletu.
Medová voda pomáha uľahčiť prepracovaným ľadvinám.
Ako mädovú vodu konzumovať:
Z preventívnych dôvodov je vhodné
dopriať si vodu každý deň ráno na prázdny žalúdok. Voda sa rýchlo dostáva do
čriev a dostáva sa ľahko do krvi.
Môžete vodu konzumovať i na večer –
nemusíte se obávať potreby nočnej toalety, lebo medová voda ukľudňuje ľadviny.
Dôležité je vždy si pripraviť čerstvú
medovú vodu.
M.Bakytová
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Vážení fanúšikovia futbalu
Blíži sa koniec kalendárneho roku
2016 a patrí sa ho vyhodnotiť. Začnem
trochu pragmaticky. Futbal, ako svetový fenomén, baví a robí radosť miliónom ľudí po celom svete. Futbal sa hrá
na tých najvyšších poschodiach pomyselnej pyramídy, ale aj v mestečkách
a v neposlednom rade dedinách a dedinkách aj na Slovensku. Človek potrebuje k svojmu životu zdravie, šťastie
a radosť. Zdravie a šťastie je nám tak
trochu súdené, ale radosť nám, ktorí sa
venujeme športu, robí futbal. V obci
Zbehy kedysi preslávenej športovým
životom zostal už iba futbal. Preč sú
časy mužskej a ženskej hádzanej, stolného tenisu a pod. Dnes máme iné
možnosti, len ten šport akoby vypadol
z našich hláv a života.
Základná škola bola v časoch minulého storočia tým základným kameňom atletickej prípravy našich detí.
Učiteľ telesnej výchovy bol človek
všeobecne rešpektovaný a uznávaný. Prečo? Venoval sa nám nielen na
telesnej výchove v rámci vyučovacieho procesu, ale aj popoludní. Športové
hry sme mali minimálne dvakrát do
týždňa (neskoro popoludní) a okrem
toho sme chodili hrávať v zime hokej
na lúky a pod. Áno viem, je iná doba.
Pre niektorých lepšia, pre iných bláznivá, divoká, a hlavne, uponáhľaná. Aj
dnes ale máme v obci veľmi veľa šikovných mladých športovcov. Talenty sú a
budú, len sa im treba venovať.

V januári 2016 som prevzal funkciu
predsedu TJ Slovan a hneď na prvom
zasadnutí výkonného výboru som
predstavil moje priority v tejto funkcii.
Bola to mládež, zveľadenie futbalového štadiónu a trávnatej plochy. Členovia výboru si tento môj cieľ osvojili a
spoločnými silami, aj za pomoci obce,
sme sa pustili do boja s veternými mlynmi. Áno do boja. Naše deti futbal baví
a venujú sa mu aj vďaka rodičom. Ale
sú aj také, ktoré musíme doslova prosiť. Robíme pre nich všetko. Majú lopty, pravidelne nové dresy, na futbal ich
vozíme autobusom a postarané je aj o
malé občerstvenie. Ich tréneri sa im
venujú ako len môžu. Napriek tomu
sme museli odhlásiť zo súťaže muž-

stvo benjamínkov, a tak nám zostali
„iba“ mladší žiaci, starší žiaci a dorastenci.
Chcem sa touto cestou poďakovať
všetkým našim mládežníkom, ich trénerom, vedúcim mužstiev, ale hlavne
rodičom a starým rodičom, ktorí ich k
futbalu vedú. Chlapcom ďakujem za
reprezentáciu obce a TJ. Som na nich
hrdý aj v mene Vás, občanov.
Prejdime k športovým výsledkom
našich mužstiev.
„A“ mužstvo : 5. liga stred ZsFZ
umiestnenie po jesennej časti - skvelé
5. miesto. Tréner J. Mesároš, vedúci
František Macho.
Dorast : 5. liga stred ZsFZ umiestnenie po jesennej časti - výborné 3.
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Čo dodať na záver? Spoločnými silami pracujme na rozvoji športu v našej
obci, pomáhajme si, kritizujme, ale aj
chváľme. Verte mi, je čo. Členovia výboru, tréneri i vedúci mužstiev sa venujú futbalu vo svojom voľnom čase,
nespočetné množstvo odpracovaných
brigádnických hodín, to všetko obetujú pre nás a pre Vás. Zbehy sú tak
trochu špecifická dedina v tom, že sa
nevieme pochváliť úspechom. Viacerí
kritizujú, ale ich pomoc spočíva iba v
tom, že si môžu zakričať, ponadávať a
donekonečna kritizovať. Tak ako som
spomenul, keď je čo, tak kritizujme,
ale nezabudnime ani pochváliť. Chcem
sa takto verejne poďakovať aj našim rodinám za obetu, ktorú aj oni prinášajú
v prospech rozvoja futbalu. Za pomoc
tiež ďakujem osobitne dvom členom

výboru, a to Ferovi Machovi a starostovi Ivanovi Habiňákovi. Bez ich pomoci
by sme nedosiahli to čo sme dosiahli.
Keďže končí aj volebné obdobie
mňa ako predsedu TJ ďakujem členom výboru a mojim kamarátom za
podporu, rovnako ako aj hráčom, trénerom a fanúšikom za akceptovanie.
Mandát predsedu TJ dám na výročnej
schôdzi k dispozícii iným. Vždy však
budem robiť všetko pre rozvoj futbalu
v našej obci.
V januári 2017 Vás všetkých pozývam na výročnú schôdzu TJ . Budeme
voliť nové vedenie, každý z Vás je vítaný!
Športu zdar a futbalu zvlášť
Vladimír Lauko
Predseda TJ Slovan Zbehy

VYMALUJ
SI S NAMI

miesto tréner Ján Babčan.
Starší žiaci : 9. miesto , tréner Boris
Lacika , vedúci Marek Németh.
Mladší žiaci, hrávajú turnajovým
spôsobom a ich výsledky nie sú podstatné, základom je, že hrajú, bavia
sa futbalom a robia nám radosť. Ich
trénerom je Pavol Dovičovič.
Vďaka Vám všetkým za strelené góly,
za získané body, ale hlavne vďaka za
radosť! Za obyčajnú ľudskú športovú
radosť, keď si môžeme zakričať góóól,
alebo potešiť sa z každej peknej akcie.
Na výročnej schôdzi budú vyhlásení
najlepší v jednotlivých kategóriách.
Ako predsedovi TJ sa mi patrí poďakovať. V prvom rade hráčom, všetkým
členom výkonného výboru TJ Slovan,
hospodárovi, vodičovi autobusu, starostovi, viacerým poslancom obecného zastupiteľstva a v neposlednom
rade Vám, fanúšikom, ktorí navštevujete naše futbalové stretnutia a pre ktorých, to vlastne celé robíme. Niekedy
Vás aj kritizujem a Vy kritizujete nás
vo vedení. Tak to ale má byť. Nikto
nie je neomylný a nikto nie je nenahraditeľný. Vždy ale musí byť náš cieľ
spoločný. Hráčom vytvárať tie najlepšie podmienky a vtedy môžeme aj od
nich žiadať tie najvyššie ciele. Všetci si
musíme zvyknúť na kritiku aj hráči aj
funkcionári. Len kritický a vyvážený
pohľad nás bude hnať dopredu. Spoločnými silami dokážeme veľa. Aj v
Zbehoch musí platiť trojuholník: hráč,
funkcionár a fanúšik sú na jednej lodi.
Potom prídu úspechy a radosť.
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