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Pomaly, ale isto môžeme rekapitulovať 
rok 2017.  V tomto roku obec uskutočni-
la a zrealizovala množstvo akcií vo forme 
projektov, ale aj realizácii. 

Podali sme projekty na dotácie :
• Zníženie energetickej náročnosti bu-

dovy ( šatne TJ Slovan Zbehy) MŽP SR 
– Enviromentálny fond

• Projekt na Úrad vlády v troch kom-
bináciách (výmena povrchu ihriska, 
športové vybavenie a rozšírenie detského 
ihriska pri ZŠ

• Projekt na zakúpenie kompostérov 
pre každú bytovú jednotku – MŽP SR

• Rozšírenie kamerového systému – 
Okresný úrad

• Projekt na oddychové a zelené plo-
chy v obci (dotýka sa to štyroch lokalít : 
pri cintoríne, vlaková zástavka, priestor 
medzi poštou a Jednotou a posledná lo-
kalita pri futbalovom ihrisku.) -MP SR

• Žiadosť o finančné prostriedky na vý-
menu oplotenia futbalového areálu prvá 
etapa -MF SR

• Žiadosť na Enviromentálny fond na 
dokončenie celoobecného vodovodu - 
MŽP SR

• Žiadosť na budovanie prvkov drobnej 
infraštruktúry v súvislosti areálu okolo 
multifunkčného ihriska - MŽP SR – En-
viromentálny fond

• Žiadosť o dotáciu na šport (Nitrian-
sky samosprávny kraj)

• Žiadosť o dotáciu na kultúru (Nitrian- 
sky samosprávny kraj )

V prvých dvoch projektoch sme neboli 
úspešní, v prvom prípade pre nedostatok 
finančných prostriedkov a v druhom prí-
pade po ukončení výzvy a podaní žiados-
tí, Úrad vlády zrušil celú výzvu.

Ostatné projekty, alebo žiadosti sú v 
štádiu hodnotenia, alebo už boli vyhod-
notené.

Ďalej sme riešili nové investičné pro-
jektové dokumentácie, alebo sme museli 
prepracovávať a aktualizovať pôvodné.

Podarilo sa vypracovať a dostať aj sta-

vebné povolenie na rozšírenie vodovodu 
smerom na ihrisko a ku kynologickému 
areálu. 

Po všetkých ťažkostiach sa podarilo 
prepracovať a dostať stavebné povolenie 
a určenie dopravného značenia na prie-
chody. 

Upraviť projektovú dokumentáciu  
chodníka smerom na Andač, z dôvodu 
odvodnenia.

Podarilo sa nám zabezpečiť štúdiu ob-
novenia už neexistujúcej kaplnky v časti 
chotára na hranici Horných a Dolných 
vinohradov. Nakoľko sa nezachovali žiad- 
ne fotografie z bývalej kaplnky, nové rie-
šenie je novodobé moderné s odkazom 
na minulosť.

Obnoviť projektovú dokumentáciu vo-
dovodu na Andač a získanie stavebného 
povolenia.

Ďalej sa zaoberáme otázkou kanalizá-
cie, kde je situácia skutočne vážna kvôli 
usporiadaniu pozemkov, financovania 
a napojenia odvádzania vôd. Ohľadom 
pozemkov obec v spolupráci s okresným 
úradom by zrealizovala jednoduché po-
zemkové úpravy v intraviláne je to časo-
vo, aj finančne veľmi náročne, ale je to 
jediný spôsob ako usporiadať pozemky. 
Napojenie je stále otázne, či čistiareň od-
padových vôd v Nitra – Krškany, alebo 
do našej rozostavanej. V druhej polovici 
novembra prebiehali rokovania s inves-
torom, ktorý by mal záujem investovať a 
prevádzkovať našu rozostavanú čistiareň 

odpadových vôd.
V mesiaci september začala COOP 

Jednota SD s výstavbou novej modernej 
predajme, ktorá bude spĺňať všetky štan-
dardy dnešnej doby. AJ keď rokovania 
o umiestnení predajne prebiehali veľmi 
dlho, prvé začali už v roku 2012, nako-
niec sme našli spoločnú reč so zástupca-
mi Jednoty a začalo sa s výstavbou, ktorá 
bude slúžiť hlavne našim obyvateľom. Ur-
čite v nej nájdu široký sortiment tovaru a 
zlepší sa aj komfort pri nakupovaní.

V oblasti realizácii obec zrealizovala :
• Opravu kuchyne základnej školy išlo 

o plnú výmenu obkladov, dlažieb, izolácií 
proti vlhkosti, zasekanie elektroištalácii, 
výmena vzduchotechniky (odsávania pár 
), demontáž a spätnú montáž spotrebičov, 
výmenu dverí.....

• Výmena krytiny strechy zdravotného 
strediska, časti prvkov krovu a vybudo-
vanie bleskozvodu.

• Oprava strechy so zateplením na šat-
niach TJ Slovan Zbehy, výmena oplecho-
vania, strechy, nový odkvapový systém a 
výmena bleskozvodu.

• Zrealizovali sme úplnú opravu súso-
šia Svätej rodiny a opravu okolia

• Opravu miestnej komunikácie o 
ploche 600 m2

Vážení spoluobčania!



2

ZBEHY INFORMUJÚ

• Vybudovali sme nové chodníky v cin-
toríne Andač

• Vystierkoval sa a vymaľoval dom  
smútku v Zbehoch

• Začali sa osadzovať zábradlia pri 
miestnych komunikáciách v miestach 
nebezpečných úsekov

• Opravila sa časť prevaleného prie-
pustu pod miestnou komunikáciou na 
Holotke

• Regionálne správa ciest opravila už 
rozpadajúce sa oporné body priepustu na 
ceste tretej triedy na Holotke

• V Zbehoch na dome smútku sa vy-
menil poškodený podhľad po veternej 
smršti, v jarných mesiacoch sa urobí naň 
fasádna omietka

• Predĺženie obecného rozhlasu v časti 
hlboká ulica 

• V kultúrnom dome Andači sa zabu-
dovala nová kuchynská linka

Chcel by som pripomenúť aj kultúrne 
spoločenské akcie, ktoré sa uskutočnili v 
tomto roku. Usporiadateľmi okrem obce 
boli  spoločenské  organizácie pôsobiace, 
ale aj súkromný sektor na území obce. 
Aspoň pár z nich vymenujem: oslava Dňa 
detí, posedenie pri guláši, pionier Cap, 
súťaž vo varení guláša Guláš Cap, Celo-
obecné dožinky, rôzne strelecké súťaže, 
kynologický Slovenský pohár v kynológii, 
súťaž v petangu, ochutnávka vín, organi-
zovanie zájazdov na kúpaliská, ale aj spo-

znávanie Slovenska, odborné exkurzie, 
zabezpečovanie prípravných a majstrov-
ských futbalových zápasov počas celého 
roka vo všetkých súťažných kategóriách, 
organizovanie rôznych zábav a posede-
ní...atď. 

Týmto chcem, všetkým úprimne poďa-
kovať za organizovanie aj na úkor svojho 
voľného času v prospech nás všetkých.

Okrem týchto prác sa robia aj  bežné 
práce, ktoré mnohí beriete ako samo-
zrejmosť a neuvedomujete si, že ich musí 
niekto aj urobiť. Je to kosenie, nekonečné 
upratovanie divokých skládok za dedi-
nou a  v poslednom období sa rozmohlo 
aj priamo v obci. Jednoducho povedané 
ľudia si už dovolia hocičo. Pri košoch na 
sklo nám hádžu komunálny odpad, vre-
cia s textilom, na autobusovej zástavke 
sa nájdu staré pneumatiky, do cintorín-
skeho kontajnera je uložená stavebná suť, 
televízor a našli sa aj uhynuté domáce 
zvieratá. Je to len na nás všetkých, ako si 
okolie budeme chrániť, nielen to vlastné 
súkromné, ale aj to verejné. Nejedná sa o 
nič zvláštne a ťažké, stačí jednoducho do-
držiavať určité regule a princípy. Stačí si 
uvedomiť, že pracovníci, ktorí to odstra-
ňujú by mohli robiť inú zmysluplnejšiu 
činnosť, ako túto dookola nekonečnú, len 
kvôli ľudskej bezohľadnosti.

Vážení spoluobčania dovoľte, aby som 
vám všetkým zo srdca zaželal pokojné 

a milostiplné Vianočné sviatky v kruhu 
svojich rodín, blízkych, priateľov a do 
Nového roku 2018 všetko len to najlepšie 
veľa zdravia šťastia a Božského požehna-
nia.

Ing. Ivan Habiňák
starosta obce

Vianočný vinš
Na Vianoce, v Novom roku želáme Vám 

na stokrát, teplé slnko nad domovom, 
dobré skutky s dobrým slovom, zdravia, 
šťastia akurát,  aby Vás mal každý rád!

Požehnané,  radostné Vianoce a šťastný 
Nový rok 2018 Vám želá starosta obce, 
poslanci OZ, zamestnanci obecného úra-
du a členovia redakčnej rady.

Jubileum obecných novín
V živote spoločenstva, človeka jednot-

livca i občanov, ľudí blízkych i vzdialených 
sú chvíle, kedy sa zamýšľame nad uplynu-
lým obdobím. Hodnotíme a premýšľame, 
čo mohlo byť inak, ale zlepšiť to môžeme 
len v budúcnosti. Tak je to aj s našimi 
obecnými novinami. Už 15 rokov sa vám 
cez ne prihovárame, delíme so zážitkami, 
úspechmi, ale aj menej radostnými situ-
áciami v našej obci. Tri krát ročne vám 
prichádzajú správy o udalostiach, ktoré sa 
nás všetkých dotýkajú. Snažíme sa načrieť 
do všetkých oblastí spoločenstva,  kultúry, 
športu, školstva a tiež duchovna. To všet-
ko je totiž neodmysliteľnou súčasťou živo-
ta každého z nás. Členmi redakčnej rady 
sú až na niektoré zmeny tí istí ľudia od jej 
vzniku. Teší nás, že postupne aj s radov vás 
občanov prichádzajú podnety, často veľmi 
kvalitné príspevky, ktorých obsah noviny 
obohacuje. Ozývajú sa aj naši rodáci, ktorí 
už veľa rokov žijú mimo Zbehov. Vážime 
si ich snahu a radi aj ich príspevky uve-

rejníme. Niektorí z vás sú k našej práci 
kritickí. Kritika je dobrá, vedie k snahe 
zlepšiť obsah i vizuálnu podobu novín. 
Každého z členov redakčnej rady väčšina 
z Vás občanov pozná, veď príspevky sú 
podpísané. Ideme s „kožou na trh“ a tak 
aj vaša kritika a podnety môžu byť adres-

né. Želám všetkým občanom aby v našich 
Zbežských novinách našli to, čo hľadajú, 
čo ich poteší, zaujme a všetkým prispieva-
teľom a členom redakčnej rady želám aj do 
budúcnosti dobré nápady a vytrvalosť.

Mária Balková
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Hodová slávnosť v Andači bola neo-
pakovateľným zážitkom pre všetkých, no 
zvlášť pre  pani Jozefínu Baumanovú. Pani 
Jozefíne Baumnovej pri tejto slávnosti 
dôstojný pán farár Mgr. Peter Blahovec 
odovzdal list, kde jej Jeho Svätosť Franti-
šek udelil  zo srdca Apoštolské Požehnanie 
a vyprosuje jej hojnosť milostí, nebeských 
darov a neustálu ochranu Preblahoslave-
nej Panny Márie pri príležitosti 40.výročia 
služby kostolníčky v Andači. My jej praje-
me veľa zdravia do ďalších rokov. 

Navštívené Pútnické miesta
Cesta vlakom do Šaštína bola zaujímavá 

nielen tým, že ideme na pútnické miesto, 
ale i tým, že to bol vlak stretnutia všetkých 
generácií. Od seniorov až po mladé rodi-
ny, mužov, deti. 

Hostýn
V druhej polovici roka naši farníci opäť 

navštívili Pútnické miesto, tentokát Hos-
týn na Morave v Olomouckej diecéze. 

Trnavská novéna
Každý rok prichádzajú tisíce veriacich 

do Trnavy uctiť si počas Veľkej novény 
milostivý obraz žehnajúcej Trnavskej Pan-
ny Márie, ktorá krvavými slzami odvrátila 
od Trnavčanov viacero hrozieb. Aj naša 
farnosť Andač, Alekšince, Lukáčovce, ale 

i okolité farnosti Zbehy, Čakajovce, Luži-
anky a Nové Sady sa k nim  v dňoch 12. až 
21.11.2017 pridali. 

Obecné novinky
Obec Andač sa opäť dočkala čistenia 

potoka Sliváš, ktorý preteká celou obcou. 
Kultúrny dom je vynovený o kuchynskú 
linku, ktorá bude slúžiť všetkým obča-
nom. Ďalej pokračujú práce na budovaní 
multifunkčného areálu - futbalové ihrisko 
a kynologický areál. 

 Novosadská brázda 2017
Nadšenci z Andača a Zbehov sa tiež 

zapojili do súťaže v orbe domácich malo-
traktorov, ktorá sa konala 16. Septembra 
2017 za strediskom poľnohospodárskeho 
družstva v Nových Sadoch. Odborným 
garantom a hlavným rozhodcom súťaže  
bol Doc. Jozef Ďuďák, SPU Nitra Technic-
ká fakulta.

Čas rýchlo letí a je tu Advent, príde Mi-
kuláš a opäť Silvester a potom budeme o 
rok starší, ale i skúsenejší .....

Teším sa s Vami na Nový rok a prajem 
Vám veľa zdravia, šťastia a síl do ďalšieho 
roka. Všetkým prajem pokojné a požeh-
nané Vianočné sviatky !

Ing. Marta Lopašková

Život v Andači
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Aj keď máme sivý vlas, vieme ešte 
ukázať radosť, lásku, silu v nás!

Druhý polrok  roku 2017 pre našu spe-
vácku skupinu Zbežanka  bol bohatý na 
úspech,čo bolo takým zadosťučinením 
za dlhé hodiny nácviku a výberu piesní 
vedúceho Ing.Silka Štefanku.

V Šali sa spevácka skupina zúčastnila 
krajskej prehliadky speváckych súborov 
Nitrianskeho kraja pod názvom „Spevy 
domova“. Pred začatím vystúpenia sa ko-
nala svätá omša v šalianskom kostole a 
po príchode do estrádnej sály boli všetci 
účastníci privítaní chlebom a soľou. „Hu-
sia koža, občas i slzy na krajíčku,“ takto 
opisovali svoje dojmy tí, ktorí si vypočuli 
vystúpenie ôsmich speváckych súborov 
Nitrianskeho kraja. Len najlepší mohol 
vyhrať a postúpiť do celoslovenského kola 
súťaže, ktoré sa bude konať v budúcom 
roku v Komárne. Môžem s radosťou po-

vedať, že je to práve spevácky súbor Zbe-
žanka . 

Nitrianska kráľovská vinná cesta, kona-
ná v Nitre na Sihoti, bola pre nás ďalším 
pekným podujatím, kde sme reprezento-
vali našu obec. Program začal tradičným 
sprievodom a požehnaním plodov zeme, 
nasledovalo slávnostné otvorenie a pokra-
čoval pestrým programom. Nitrianskym 
mestským parkom sa rozliehala dobrá ná-
lada,  ľudová hudba a spev.

V októbri bola naša spevácka skupina po-
zvaná do vinohradníckej osady Stará hora 
– Sebechleby, kde sa  uskutočnil 10.roč-
ník kultúrno - spoločenského podujatia 
pod názvom Oberačka po sebechlebsky, 
festival vinohradníctva, ľudovej gastronó-
mie, cestovného ruchu a zábavy.Okrem 
speváckej skupiny  sa mali možnosť toh-
to pekného podujatia zúčastniť aj ostatní 
členovia JD . Počasie nám prialo.Spevácka 
skupina po svojom vystúpení aj s ostat-
nými členmi JD navštívili asi 30 sprístup-
nených súkromných  pivníc, ochutnali 
burčiak a víno, pochutili si na ľudových 
jedlách, mohli sledovať  kultúrny program 
/Drišlak, Cigánski diabli, Horkýže slíže/, 
prezrieť si remeselný jarmok alebo absol-
vovať vyhliadkový let vrtuľníkom.

Ďalšia väčšia akcia sa konala v Lužian- 
kach, kde občianske zdru-
ženie MAS VITIS (Miestna 
akčná skupina) usporia-
dalo predstavenie a súťaž 
folklórnych súborov pod 
názvom „Putujeme za tra-
díciami“. Naša spevácka 
skupina bola na toto podu-
jatie pozvaná  iba ako hosť. 
Po svojom vystúpení bol 
ako jediný súbor prítom-
nými obdarovaný standing 

ovation, potleskom v stoji.
Pri príležitosti októbra mesiaca úcty 

k starším usporiadali pre členov JDS v 
Zbehoch,Malom Záluží a v Hrušovanoch 
pestrý kultúrny program. V programe vy-
stúpil náš spevácky súbor ako aj tanečná 
skupina country Sen.

Tanečnú skupinu tento rok sprevádzali 
úrazy a choroby, čo sa podpísali na níz-
kom počte vystúpení. Iba čas ukáže, či 
bude schopná s country tancami pokračo-
vať aj v novom roku.

Prvú októbrovú sobotu, tradične, ako 
každý rok, sa konal zájazd do Stupavy na 
dni „zelá“, ktoré patria medzi najväčšie fes-
tivaly na Záhorí. Užili sme si od miestnych 
kulinárskych špecialít,tradičného remesel-
ného jarmoku až po hudobné lahôdky.

Na jeseň na multifunkčnom ihrisku v 
Zbehoch boli usporiadané Športové hry 
dôchodcov. Súťažiaci sa zapojili do disci-
plín:ženy - beh na 100 m, hod granátom, 
skok z miesta, hod váľkom, beh s vareným 
vajcom na lyžici, muži - beh na 200 m, hod 
granátom, skok z miesta, kop do bránky 
a beh s vareným vajcom na lyžici. Okrem 
športových výkonov, zaslúženej výhry 
sme  zažili kopec zábavy a smiechu aj nap-
riek tomu, že slniečko sa neukázalo a účasť 
bola nízka.

Sme generácia, ktorá sa vie tešiť z 
každého prežitého dňa, pekného zážit-
ku, pozerať sa na život s optimizmom, 
prekonávať pohodlnosť a byť aktívni, 
nech nás táto zmysluplnosť neopustí ani  
v budúcom roku. 

 
Mária Habayová
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Farské okienko

Filozofia a matéria kaplnky

Blahorečenie Titusa Zemana
Bratislavská Petržalka bola 30. septem-

bra miestom významnej udalosti- blaho-
rečenia saleziána dona Titusa Zemana, 
mučeníka za obranu viery. Podobne tomu 
bolo pred niekoľkými rokmi, keď na tom-
to mieste vyhlásil za blahoslavenú rehoľnú 
sestru Zdenku Schelingovú, dnes už svätý 
Ján Pavol II. Pre naše Slovensko je to veľká 
česť a dar Božej priazne. Na slávnosti sme 
sa zúčastnili s našim duchovným otcom 
Petrom spolu s veriacimi a kňazmi zo su-
sednej farnosti Lužianky.

Trnavská novéna v roku fatimskej 
Panny Márie

Upriamiť pohľad na svätú rodinu a od-
kaz Panny Márie fatimskej pre rodiny 
dneška boli témy jednotlivých homílií 
počas deviatich dní novény. V sobotu 

18. novembra boli aj pútnici z našej 
farnosti prítomní na tomto sláve-
ní. Kazateľom bol bývalý nitriansky 
a súčasný banskobystrický biskup J. 
E. Mons. Marián Chovanec

G+M+B- Christus mansionem 
benedicat

Na ceste k životu je témou 23. 
ročníka koledníckej akcie Dobrá no-
vina. Centrom pozornosti je práca 
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de 
Paul- Vincentiek pôsobiacich na se-

vere Etiópie. Dobrá novina podporí prácu 
zdravotných stredísk zameraných na sta-
rostlivosť o matky s deťmi. Oblasť Alitene 
sa nachádza v ťažko dostupnom horskom 
teréne, dedinky sú roztrúsené na svahoch 
hôr s takmer neexistujúcimi cestami. Sú-
časťou projektu je poskytnutie sa-
nitky pre lekárov a zdravotníkov, 
ktorý sa budú môcť ľahšie dostať 
k chorým deťom a ich matkám. 
Aj tento rok počas Vianoc budete 
môcť prijať vo svojich príbytkoch 
koledníkov. Prídu s radostnou no-
vinou o Ježišovom narodení a vy 
sa stanete súčasťou tých, ktorý po-
máhajú svojím núdznym bratom 
a sestrám.

Presvätá noc, ktorej sa nevyrov-
ná nijaká iná, lebo v nej zostúpili  
na Zem nebesá, Syn Boží, Kristus, 

Pán sveta. Prišiel k nám ako malé die-
ťa, aby nás neľakala jeho všemohúca sila. 
..Prišiel  v ožiarenej noci, aby sme necho-
dili vo tme...  Neustále  osvecuje ľudské 
srdcia i celú Zem, a dáva POKOJ ľuďom 
dobrej vôle.

Mária Balková

„ Ako hrozno v lise, tak aj človek je pod 
tlakom ... spoločenským. „ (MG ml. okt. 
2017)

Naše prvotné rozmýšľanie sa viaže na 
bezprostredné potreby obce vybudovať 
kaplnku na pôvodnom mieste, kde kedy-
si stála. Nezachovala sa fotografická ani 
písomná zmienka o kaplnke. Len z roz-
právania a počutia sa od ľudí dozvedáme 
o zvetraných ruinách pôvodnej kaplnky a 
o skutočnosti, že sa predsa len dochoval 
aspoň jeden pre obec a miestnu farnosť 
vzácny artefakt. Obraz so sv. Urbanom 
visí na stene miestneho kostola Povýšenia 
sv. Kríža.

Kaplnka sv. Urbana ako patróna vino-
hradníkov mala v obci svoje reálne miesto, 
svoje opodstatnenie, vzhľadom na vino-

hradnícku históriu.  Kaplnku chcú obyva-
telia Zbehov na miesto prinavrátiť ako re-
ferenčné miesto, miesto pre pozastavenie. 
Vyslovujú sa aj o prianí riešiť po ceste ku 
kaplnke aj kalváriu.

V tejto štúdií uvažujeme teda o širšej 
architektonicko-urbanistickej koncepcií. 
Ideou koncepcie je prepojenie Kaplnky 
a prístupovej aleje(riešenej možno aj ako 
kalvária). Toto sa však udeje v dvoch sa-
mostatných etapách. Kaplnka a Aleja.

Ku kaplnke (Etapa č.1)
Súčasná doba a tlak, ktorý na seba vy-

víja človek sám nedopraje veľa kultúrne-
ho uvoľnenia... . Týmto architektonickým 
počinom sa spolu s pánom starostom Ing. 
Ivanom Habiňákom a so zastupiteľstvom 
obce snažíme prinavrátiť do Zbehov „reli-

kviu“, ktorá má za úlohu zastaviť aspoň na 
chvíľku čas v tomto rýchlom tempe života. 
Má za úlohu podnietiť obyvateľa vykročiť 
za všedný horizont dní, obzrieť sa za do-
bami minulými, spomenúť si na slová na-
šich starých rodičov, ktorí iným spôsobom 
s týmto kusom zeme, hospodárili, na nej 
žili, a otvoriť tak súčasnú myseľ.

Vinohradníctvo tu bolo jednou z ušľach-
tilých činností, pri ktorej bolo pod tlakom 
človeka hrozno v lise a rok ukrytý v bobu-
liach strapcov sa premieňal do vína. Práve 
tento moment bol pre nás smerodajný. Lis 
ako prechodná schránka na úrodu hrozna 
a človek ako ľudská schránka, z ktorej pod 
spoločenským tlakom vyzrieva život.

Koncept objektu kaplnky vychádza 
práve z klasického archetypu vinohrad-
níckeho lisu. Vstupujeme do kaplnky ako 
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Činnosť Základnej organizácie 
Červeného kríža v Zbehoch za rok 2017

Výbor ZO ČK sa počas roka 
stretol sedemkrát za účelom 
prejednania úloh, ale hlavne 
pri zabezpečení hromadného 
odberu krvi, čo je hlavnou ná-
plňou práce tejto organizácie. 
Našou prioritnou snahou je 
získavať čo najviac mladých a 
nových darcov krvi, čo sa nám 
aj darí.Celkovo sme v kalen-
dárnom roku 2017 zorgani-
zovali hromadný odber krvi 
trikrát.

1. hromadný odber: 
27.2.2017 - 32 darcov

2. hromadný odber: 

26.6.2017 - 32 darcov
3. hromadný odber: 23.10.2017 - 34 

darcov
V súčasnej dobe máme v našej obci 

aktívnych okolo 100 darcov krvi, teda 
aj tých, ktorí darujú krv priamo v Ná-
rodnej transfúznej službe SR v Nitre, ale 
zároveň sú aj občanmi obce Zbehy. Keď 
tento počet prerátame na počet obyva-
teľov obce Zbehy, čo činí približne 2200 
obyvateľov, tak každý 22. občan je dar-
com krvi. 

Za to, že môžeme organizovať odbery 
krvi, patrí naše poďakovanie pánovi sta-
rostovi a obecnému zastupiteľstvu. Bez 
ich finančnej dotácie by bola táto čin-

do roztvoreného lisu. Geometrickou pre-
menou sa stáva jej objem polootvorený. 
Vnútorný priestor získava dve zóny. Otvo-
renú a intímnu. V intímnej zóne je v skle 
osadená reprodukcia originálu obrazu sv. 
Urbana, cez ktorú budú prenikať zapada-
júce lúče slnka. Betónové lavice - sedílie 
sú smerované k sv. Urbanovi. Pri odchode 
sa medzi lamelami( lisu) kaplnky otvárajú 
pohľady do krajiny. Pred vstupom do kap-
lnky je osadený Balvan - kameň zbytočnej 
záťaže - metaforicky chápaný ako ten, čo 
práve spadol zo srdca...

Kaplnka v materiálovom prevedení:

V štúdií ponúkame dva varianty. Kom-
binácia betón(základy a betónová obruč, 
do ktorej budú kotvené drevené prvky a 
sedílie), drevo (trámy/lamely) a ušľachtilý 
plech(Rheinzink - zastrešenie s kruhovým 
vencom)

Variant 1/ , kde intímna časť môže byť 

práve z dreva a opláštená ušľachtilým ple-
chom ,

Variant 2/ , kde intímna časť môže byť 
z betónovej škrupiny -, (tento variant viac 
oslovil ľudí zúčastnených na obecnom za-
stupiteľstve v októbri 2017)

Jedná sa v zásade o jednoduchú stavbu, 
ktorá však bude vyžadovať precízne detai-
ly, vo vzťahu ku statike objektu.  Geomet-
ria objektu je vymyslená tak, že bude mož-
né použiť vždy ten istý drevený 
konštrukčný prvok s tými istými 
rozmermi, aj keď sa budú javiť v 
priestore odlišne.

Ku kalvárií (Etapa č.2)
Myšlienkovo sme ju poňali 

ako aleju štyroch druhov ovoc-
ných stromov, medzi ktorými sa 
odohrávajú jednotlivé zastavenia 
krížovej cesty, ako aj oddycho-
vé miesta s lavičkou a jedno-
duchými terénno-záhradnými 
úpravami. Prístupová aleja ku 
kaplnke má slúžiť prioritne pe-
šiakom, prístup autom by mal 
byť obmedzený.  Aleja vrcho-
lí vysokým subtílnym krížom  
z ušľachtilého cortenu, osade-
ným na osi aleje. Terén je svažitý, 
s krásnymi a významnými po-
hľadmi na náprotivný Zobor. Ot-
vára sa historicky cenná kultúrna 
krajina s neodmysliteľnou silue-
tou „Dražovského kostolíka“ sv. 
Michala archanjela z 11. storočia 
na úpätí tríbečských vrchov, ako 

aj významný centrálny priestorový bod - 
Nitriansky hrad. Človek si ich uvedomí až 
po ceste späť. Smerom hore cez aleju ku 
kaplnke necháva tieto pohľady za sebou a 
má možnosť sústrediť svoju myseľ na svet 
svojej duše.

v Nitre: 22.11.2017
Autor: Ing.arch. Michal Gaj ml., 

Spoluautor: Ing.arch. Zuzana Gajová
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nosť  problematická. Zároveň ďakujeme 
aj darcom krvi, ktorí pravidelne darujú 
krv. Mnohí z nich získali aj ocenenia v 
podobe plakety 

J. Janského a Kňazovického medaily, 
ktorá je najvyšším ocenením pri mno-
honásobnom darovaní krvi.

ZO ČK v Zbehoch má v súčasnosti 165 
členov. Za posledné dva roky sme získa-
li 25 nových členov, aj medzi novými 
darcami krvi. V mesiaci december sme 
navštívili v domácnosti 25 našich členov 
nad 75 rokov, ktorí sú našimi dlhoroč-
nými členmi a odovzdali sme im poďa-
kovanie a malú pozornosť. 

V mesiaci december 2017 bude zorga-
nizované  aj posedenie so všetkými dar-
cami krvi, aby sme sa im aspoň takouto 
formou poďakovali za to, že darujú tú 
najcennejšiu a nenahraditeľnú tekutinu, 
a tým zachraňujú ľudské životy. 

V mesiaci júl a august 2017 sme dva-
krát usporiadali návštevu termálneho 
kúpaliska Podhájska. Zakaždým sa zú-
častnilo viac ako 40 účastníkov.

Náš miestny spolok sa tiež zúčastňuje 
pri odovzdávaní potravinových a hygi-
enických balíkov občanom obce Zbehy, 
ktorí sú v nepriaznivej alebo v krízovej 
životnej situácii.

Základná škola v Zbehoch podporuje 
žiakov vo vzdelávaní v oblasti posky-
tovania prvej pomoci, prevencie zdra-
via, darovania krvi a zdravého životné-
ho štýlu. V  školskom roku 2017/2018 
môžu žiaci 3. - 8. ročníka navštevovať 
Zdravotnícky krúžok, ktorý je zame-
raný na poskytovanie prvej pomoci. V 
rámci tohto krúžku plánujeme so žiak-
mi navštíviť Národnú transfúznu službu 
vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Taktiež 
plánujeme absolvovať vzdelávací kurz na 
Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva 
UKF v Nitre.

Každoročne v rámci účelového cvi-
čenia všetci žiaci absolvujú teoretickú  

a praktickú prípravu v poskytovaní pr-
vej pomoci. Vo vyučovaní biológie a 
prírodovedy je taktiež vo vzdelávacom 
štandarde zahrnuté poskytovanie prvej 
pomoci a ochrana zdravia.

Na záver by som v mene všetkých čle-
nov výboru ZO ČK v Zbehoch chcela 

poďakovať všetkým, ktorí  akoukoľvek 
formou podporujú   činnosť tejto or-
ganizácie a prispievajú k šíreniu dobrej 
myšlienky - darcovstva krvi a záchrany 
ľudských životov.  Prajeme požehnané 
vianočné sviatky! 

Jana Krajčírová
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ZBEHY v znamení železníc
Do Zbehov i z obce sa odjakživa cesto-

valo predovšetkým pešo, povozmi. Neskôr 
prišli na rad  bicykle, motorky, autá. Až 
koncom 19. stor. to boli vlaky s parnými 
lokomotívami, ktoré znamenali revolúciu 
v doprave.  Dôvody návštev obce boli a 
sú rôzne. Predovšetkým preto, že mnohí 
z nás sme roztrúsení po Slovensku i po 
svete, ale najviac preto, že sú našim rodis-
kom, či domovom.

 Naša dedina nie vždy bola cieľom ciest, 
ale aj  prechodnou stanicou. V roku 1349 
tadiaľto viedla hlavná obchodná cesta- 
hradská Nitra, Zbehy, Hlohovec, Trnava. 
Mýto v Zbehoch nesmeli  obísť s tovarom 
žiadni predavači. V roku 1397 cez Zbehy 
viedla vojenská a obchodná cesta, ktorá 
spájala Nitru, Hlohovec (hrad Galgócz), 
tiež Topoľčany, Piešťany (hrad Baná- Ban-
ka). V roku 1471 ako jedna z hraničných 
mét nášho chotára sa spomína veľká poš-
tová cesta - magna via. Viedla  Ponitrím, 
do Ostrihomu, Pešti a späť. V roku 1562  
bola v Zbehoch panská krčma so šenká-
rom aj so stajňou, s možnosťou prepriahať  
kone. Potom kočiši (postilóni) na pošto-
vých vozoch (diligenciách), či fiakroch, 
pokračovali v ceste  aj so svojimi klient-
mi i zásielkami. Je to historický dôkaz a 
dedičstvo cisársko-kráľovskej poštovej 
cesty, ktorá sa od koridoru vetvila (sieťo-
vala) do okolia regiónov. V tomto prípade 
z Hlohovca cez Zbehy, Nitru, Vráble,  po-
kračovala do Levíc. V 18. storočí, došlo 
v Rakúsko -Uhorsku k rozvoju poštovej 
dopravy. V rokoch 1792, 1798 viedla cez 
Zbehy poštová cesta č.11 z Pešti do Sliez-
ka.  Jedna trasa cez Ostrihom, Nitru, Hlo-
hovec  a Považím  do Jablunkova. Ďalšia 
trasa, smerovala Ponitrím do Sliezka. 

Keď v roku 1881 dali do prevádzky že-
lezničnú trať   Nitra -Topoľčany  a v máji 
otvorili stanicu Űzbég (Zbehy), nastali  v 
spádovom území zásadné zmeny v ob-
chodných cestách. Železničná doprava 
nebývalo skultúrnila cestovanie, umožni-
la rozvoj prepravy zásielok a tovaru. Že-
leznice  čoraz viac uspokojovali potreby 
ľudí. Prinášali modernizácie, spriemysel-
ňovanie i výstavbu sídiel. O šestnásť rokov 
neskôr takou bola železničná trať  Zbehy 
– Hlohovec - Leopoldov. Úsek do Hlohov-
ca sprevádzkovali v decembri 1897  a Hlo-
hovec  – Leopoldov v marci 1898. Keďže 
obec Zbehy bola sídlom notariátu, preto 
železničná stanica mala názov vtedy úrad-
ne Űzbég, hoci stála v katastri Šarlušiek. 
Na „štácii“ bola umiestnená aj Žandárska 
stanica .  

Pokiaľ nepostavili stanicu Dvor Oder 
a zastávku Zbehy Obec, a nezaviedli au-
tobusovú dopravu, dochádzali Zbežania 
na „štáciu“ do Šarlušiek po vlastných no-
hách. Za každého počasia a ročného ob-
dobia túto trasu museli absolvovať aj naši 
poštári. Poštové a balíkové zásielky boli 
do roku 1955 prepravované železnicou v 
osobitných poštových vozňoch. Zásielky 
pre poštový úrad, so sídlom v Zbehoch, 
boli zo stanice odvážané povozom, alebo 
na dvojkolesových drevenných kárach 
zamestnancami pošty. Tunajší poštári 
zabezpečovali ich doručovanie i   kla-
sické poštové služby, aj pre obyvateľov 
obcí Andač, Čakajovce a Lužianky až do 
roku 1960.  Poštári- listonoši zohrávajú 
historickú úlohu v našej dedine a zásiel-
ky do pridelených rajónov nosili pešo, 
rozvážali na bicykloch. Prvým známym 
poštmajstrom v Zbehoch bol Fratišek  

Tvrdoň (1879).
Budovanie železničných tratí a staníc 

prispelo k postupnému hospodárskemu 
a populačnému oživeniu spádového úze-
mia. Znamenalo značné pracovné príle-
žitosti aj pre Zbežanov. Význam železnič-
ného uzla zvýšila tiež výstavba železničnej 
lokálky Zbehy -Radošina s vlečkou do 
miestneho  kameňolomu.  Na trati s dĺž-
kou takmer 22 km prešiel prvý vlak v no-
vembri 1909.  Úvaha o predĺžení trate do 
Piešťan stroskotala pre vysoké náklady. Na 
tejto lokálke, premávali vlaky ťahané par-
nými rušňami. Prezývali sme ich „kačice“. 
„Bafkali“, pri preťažení až „ufkali“ a dy-
mom zahaľovali okolie štreky postavenej 
tesne poza naše humná. Neskôr  do Ra-
došiny sme sa vozili na tzv. motorákoch. 
Ale o tom a ďalších dnes už historických 
udalostiach by vedeli viac rozprávať naši 
rodáci, početní železničiari.

 Po I. svetovej vojne, sa  ďalej budovala 
a modernizovala železničná  sieť. Stanica 
Zbehy patrila medzi  dôležité dopravné 
uzly  Slovenska. Naši občania i mnohí ľu-
dia z Čakajoviec, Šarlušiek i z okolia cho-
dili do Nitry aj napriek tomu predovšet-
kým pešo aj bosí, lebo  na vlak nemali. 
Zdroje obživy mali skromné, stávalo sa, že 
museli predať aj ten jediný, svoju kravičku. 
Bola bieda  a nezamestnanosť. 

V medzivojnovom období bol čas 
veľkých investícií do železníc. V máji roku 
1938 odovzdali do prevádzky ďalšiu trať 
Zbehy -Zlaté Moravce. Nová železnica 
sa stala dôležitou spojnicou Bratislavy 
so stredným Slovenskom. Význam trate 
vzrástol počas prvej Slovenskej republiky, 
keď po zobratí juhu Slovenska a s ním aj 
trate Šurany - Levice, tvorila jedinú spoj-
nicu Bratislavy s Pohroním. Zo stanice 
vychádzali dopravné trasy: Zbehy - Horná 
Štubňa, Zbehy - Leopoldov, Zbehy - Ko-
márno, ktoré spájali územie s celým Slo-
venskom. V roku 1941 zaviedli priame 
rýchlikové spojenie Nitry s Bratislavou 
cez Zbehy a Leopoldov.

V období 2. svetovej vojny v katastrál-
nom území postavali v r. 1942-1945 po-
slednú  železničnú trať, výhybňu a spojku 
zo stanice Dvor Oder do Jelšoviec.  Skrá-
tila prepravu materiálu a urýchlila cesto-
vanie z Bratislavy i z dolného Považia na 
horné Ponitrie a späť. Obyvatelia spádo-
vého územia využívali služby všetkých že-
lezničných tratí do  roku 2003. Vtedy však 
na trati  Zbehy -Radošina zastavili osobnú 
dopravu, čo ovplyvnilo rozvoj  mikroregi-
ónu Radošinka. Zastavili tiež prevádzku 
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Začal sa školský rok 2017/2018
Prázdniny, dni dovoleniek a oddychu sa 

skončili. Začal  sa nový školský rok. Opäť 
sú tu povinnosti pre žiakov, pedagogických 
i nepedagogických zamestnancov školy.

Zloženie učiteľského kolektívu je v tom-
to školskom roku nasledovné: riaditeľka 
školy Mgr. Z. Stieranková, zástupkyňa 
riaditeľky školy Mgr. D. Šaturová, triedni 
učitelia: I. – Mgr. J. Krajčírová, II. – Mgr. J. 
Kuna, III. – Mgr. M. Rosinská, IV. – Mgr. 
L. Mikušová, V. – Mgr. A. Remenárová, 
VI. A – PaedDr. I. Kunová, VI. B – Mgr. 
I. Bezáková, VII. – Mgr. Z. Durná, VIII. – 
Mgr. B. Kuklová, IX. – Mgr. L. Madejová, 
netriedni učitelia – Mgr. A. Filová, Mgr. L. 
Jankovičová, Mgr. H. Lénartová, Mgr. P. 
Hayden.

V pedagogickom zbore pôsobia aj asis-
tenti učiteľa G. Tóthová, Mgr. J. Murínová,  
vychovávateľky v ŠKD Mária Szombatho-
vá a Mgr. Z. Mesárošová.

Nepedagogickí zamestnanci:adminis-
tratívna pracovníčka: E. Zentková,prevád-
zkoví zamestnanci:D. Kluková, E. Vargo-
vá, I. Čellár, V. Remenár, školská jedáleň: 
I. Krošláková – vedúca, A. Kašubová, S. 
Kupcová, L. Ružičková, M. Sokirková.

Žiaci  navštevujú krúžky: Malý futbalista 
I., II., Športové hry, Tanečný krúžok, Poď 
sa hrať, Šikulkovia, Zdravotnícky krúžok, 
Nemčina hrou, Slovenčina hrou, Matema-

tické okienko,
Príprava na Testovanie 9-2017 a prijí-

macie pohovory – Nebojme sa matemati-
ky, Chcem byť 

 stredoškolák.
Akcie, ktoré sa uskutočnili sa od začiat-

ku školského roka: 
Cezpoľný beh – reprezentovali nás Si-

mona Vidličková, Radka Lániková, Kristí-
na Kováčová, Dalibor Debnár, Adam 
Mego, Jakub Žákovič.

Ďalšou súťažou boli Majstrovstvá okre-
su v šachu, na ktorých nás reprezentoval 
Michal Barát.

Európsky týždeň športu je iniciatívou 
Európskej komisie na podporu športu a 
fyzickej aktivity  v celej Európe. Tento rok 
prebehol jeho tretí ročník. Naša škola sa 
tiež zapojila do tohto po-
dujatia. Všetci žiaci spo-
lu s učiteľmi športovali. 
Na futbalovom ihrisku 
hádzali do diaľky, súťa-
žili v štafetovom behu, 
na záver bežali spoločný 
triedny beh.

V rámci čitateľskej 
gramotnosti navštívili 
siedmaci, ôsmaci a devi-
ataci výchovný koncert 
a touto tematikou. Spo-

trate Lužianky - Zlaté Moravce. Tu úsek 
trate do Drážoviec zrušili v novembri 
2015 k vôli výstavbe automobilky Jaguár 
Land Rover.

Po vojne rástla železničná osobná do-
prava. Do priemyselných centier regiónu 
i mimo neho, železnica vozila stovky ľudí, 
robotníkov. Zo stanice Zbehy (Šarluky-
Kajsa) denne odchádzalo 50 vlakov. V ná-
kladnej doprave boli dôležité repné kam-
pane. Na stanici bola cukrovarská váha, 
kde sa repa zvážala zo spádových obcí. 
Vozila sa do cukrovarov (v Nitre, Seredi, 
Šuranoch) a liehovarov západného Slo-
venska, do Leopoldova aj do Čiech. Vý-
znam dopravy na tunajšej „štreke“ vzrástol 
vybudovaním Azbestocementových závo-
dov v Mlynárciach, továrne na technický 
porcelán Elektroporcelánky (1955) i závo-
du Prefa (1961) v Čabe. Železnica rozvá-
žala azbestocementové výrobky, keramic-
ké izolátory vysokého napätia, betónové 
prefabrikáty (panely) pre bytovú výstavbu 
do celého Slovenska i do zahraničia.

Zmenili sa názvy obcí i železničných 
staníc. V októbri  1948 názov stanice Zbe-
hy (v Šarluškách), premenovali na Luži-
anky. Stanicu Dvor Oder premenovali na 
Zbehy. V roku 1980 sa táto stanica  osa-
mostatnila, zo správy stanice Lužianky. Jej 
náčelníkom sa stal Alojz Solčanský. Sem 
prišiel aj personál, po zrušení prevádzky 
zo stanice Radošina. Ďalšími náčelníkmi 
stanice boli Margita Bojdová (1982-1998) 
a Jozef Skokan (1998-2012). Po roku 2012 
patrí pod správu stanice Nitra.

Údržba a rekonštrukcia železničných 
tratí bola mimoriadne namáhavá robota.  
V päťdesiatych - šesťdesiatych rokoch 20. 
storočia chodili pešo po „štreke“ železniči-
ari s veľkým vidlicovým kľúčom. Hovorili 
sme im pochôdzkári (koľajkári). Denne a 
za každého počasia kontrolovali železnič-
ný zvršok, najzákladnejšiu časť trate na 
zverenom úseku. Poklepávali a doťahovali 
uvoľnené skrutky na koľajniciach. Robot-
níci - údržbári na prepravu náradia, dre-
vených „šlipier“ (podvalov) používali a 

tlačili na sebe tzv. pováger. Náš sused Jozef 
Balay, skoro ráno zvykol kráčať do roboty 
s krompáčom na pleci. V partii chlapov 
- zamestnancov ČSD, krompáčmi podbí-
jali makadamom koľajové lôžko, aby bolo 
stabilné. Dnes túto drinu, práce spojené 
s údržbou tratí, robí moderná, mobilná 
technika.

Vlaky a parné rušne z Prešporku do 
Parkánu (Štúrova) premávali pred 166 ro-
kmi. A odvtedy, čo začali chodiť chotárom 
našej dediny po koľajniciach vyrobených 
v Podbrezovej. Uplynulo 145 rokov. Za tú 
dobu technický pokrok priniesol zásadné 
zmeny. Po koňoch a parných lokomotí-
vach, nastúpili dieselové rušne (Sergeje), 
motoráky,   moderné  elektrické „mašiny“. 
Pre budúcnosť sa črtá, ďalšia elektrifikácia 
a technická modernizácia tratí i tej našej. 
Technicko-ekonomická štúdia pre elektri-
fikáciu a optimalizáciu trate Leopoldov- 
Nitra- Šurany je toho dôkazom.

Serafín Horka
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lupracovali s hudobníkmi, hádali názvy 
piesní, interprétov, rozprávali sa na dané 
témy.

Zapojili sme sa do akcie, ktorá pomáha 
slabozrakým a nevidiacim. V rámci Bielej 
pastelky sme vyzbierali 71 €. Ďakujeme 
všetkým , ktorí do tejto akcie prispeli.

Týždeň 16. – 20. 11. 2017 bol venova-
ný zdravému stravovaniu. Deti aj učitelia 
nosili do školy zdravú desiatu.  Veľa sa ho-
vorilo o tom, čo je zdravé jesť. Každý deň 
sa deti vyjadrovali  k inej téme – chlieb, 
pečivo, obilniny, cestoviny , zemiaky, ze-
lenina, ovocie, mlieko a mliečne výrobky, 
mäso, hydina, ryby, vajcia, cukry, tuky. 
Žiaci počúvali rozhlasové relácie, zúčast-
nili sa prednášky o význame a konzumácii 
mäsa a vajec Hovorme o jedle. Zaujímavé 

informácie o značke kvality SK predniesla 
žiakom Ing. Martina Gondeková, PhD.

Týždeň zdravej výživy sme ukončili 
Dňom jablka. Prišli sme oblečení vo far-
bách jablka, venovali sme sa aktivitám 
pripraveným tomuto chutnému ovociu. V 
ankete žiaci hlasovali, ktoré jedlá z jablka 
majú najradšej.

Deň  mlieka – v tento deň sme vzdali 
hold mlieku. Žiaci si vypočuli rozhlasovú 
reláciu, vytvárali slogany, básne s touto te-
matikou, riešili matematické a iné mliečne 
úlohy.

Aj tento rok sme sa zapojili do Medzi-
národného dňa školských knižníc. Žiaci 
5.-9. ročníka si pripomenuli osobnosť Mi-
lana Rastislava Štefánika. Žiaci 4. ročníka 
si pripravili pre mladších žiakov rôzne ak-

tivity. Venovali sa v nich slo-
venským spisovateľom. Deti  
si z tohto dňa odniesli pekné 
zážitky a množstvo nových 
vedomostí. Siedmaci, ôsmaci 
a deviataci navštívili elektrá-
reň v Piešťanoch.

Našu činnosť sme v tomto 
období ukončili každoročným 
zdobením tekvičiek. Pri vy-
tváraní prác pomáhali deťom 
aj rodičia, za čo im ďakujeme.

KOMPARO - vedomostná 

previerka zo slovenského jazyka a literatú-
ry, z matematiky, z geografie a biológie do 
ktorej sa zapojili ôsmaci a deviataci.

V rámci projektu Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na ZŠ s využitím elektronic-
kého testovania e-Test sme sa aj tento rok 
zapojili do testovania žiakov 5. a 9. roční-
ka E-testovanie JESEŇ 2017 a E-Testova-
nie 5-2017. Žiaci si overili svoje vedomosti 
zo slovenského jazyka a literatúry a mate-
matiky. 

Vedomostnou súťažou je aj Náboj Juni-
or. Družstvo v zložení Kristína Sollárová, 
Kristína Kováčová, Juraj Mikuš a Vladimír 
Kupec obsadilo v okresnom kole 7. mies-
to.

Zapojili sme sa do súťaží športového za-
merania – Cezpoľný beh, Coca-Cola Cup, 
stolný tenis.

Počas testovania piatakov navštívili žiaci 
kino v Nitre, Múzeum holokaustu v Sere-
di, prezreli si Nitriansky hrad. 

O ďalších aktivitách uskutočnených 
na našej škole vás budeme  informovať v 
budúcom čísle.

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa 
dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol 
sa rozlieha, vianočnej nálade každý z nás 
podlieha. Zabudnime na smútok, zane-
chajme zvady,buďme 

k sebe milí, dobrí a majme sa 
radi. Prichádza čas vianočný, 
zvonček tíško cinká, každému 
sa splní túžba, aspoň malilin-
ká. Šťastné a veselé želajme 
si spolu a potom spoločne k 
Štedrovečernému stolu. Na 
stromčeku sviečky svietia, 
šťastím žiaria deti. Starý rok už 
odchádza a nový ide za ním, 
nech vám len radosť prináša, 
to je naším prianím.

Mgr. Dana Šaturová
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Zbežanček - v druhej polovici roku 2017
Hneď v septembri sme prijali pozva-

nie Miestneho odboru Matice Slovenskej 
v Čakajovciach v spolupráci s Obecným 
úradom Čakajovce, na  10. ročník

folklórnych slávností „Spievajte si s 
nami“ pri príležitosti 200. výročia naro-
denia Jozefa Miloslava Hurbana. Poduja-
tie sa konalo 24.septembra 2017  v kultúr-
nom dome v Čakajovciach. V programe 
vystúpili: žiaci ZŠ a MŠ - Čakajovce, DFS 
Zbežanček - Zbehy, DFS Pelikánik - Nové 
Sady, FS Čeľaďanka - Čeladice, FS Jelen-
čan – Jelenec. Naše deti opäť nesklamali 
a zožali búrlivý potlesk a slovné ocenenie 
od prítomných divákov, vedúcich súborov 
a v neposlednom rade od starostu obce 
Čakajovce p. Greguša s prísľubom ďalšej 
spolupráce.

Dňa 26. 9. 2017 sa konala členská 
schôdza Základnej organizácie zväzu 
zdravotne postihnutých v Zbehoch. Prie-
beh schôdze spestrili svojím vystúpením 
popri speváckej skupine Zbežanka aj naše 
deti zo Zbežančeka. Ďakujeme za pozva-
nie predsedníčke Milke Filovej.

Koniec roka v Zbežančeku býva pravi-
delne vyplnený našimi vlastnými aktivita-
mi a vzdelávaním v oblasti  folklóru. 

Krajské osvetové stredisko v Nitre kaž-
doročne pozýva na odborný seminár 
vedúcich folklórnych kolektívov  „K pra-
meňom tradícií“ .

Dňa 2. novembra 2017 sa konal v KOS 
Nitra na Fatranskej  3  teoreticko-odbor-
ný seminár pod vedením odborníkov 
etnomuzikológov Alžbety Lukáčovej, Mi-
chala Nogu a etnochoreologičky Kataríny 
Babčákovej a AlfredaLinckeho.

Tohoto seminára sa zúčastnili: vedúca 
súboru Anna Jankovičová a heligonkár 
Štefan Čemes. Získali sme tu cenné te-
oretické informácie z oblasti tradičnej 

ľudovej kultúry a rovnako dôležité prak-
tické skúsenosti pri práci s tanečníkmi a 
hudobníkmi vo folklórnom kolektíve.

Dňa  13. novembra 2017  sa uskutočni-
li v rámci projektu „ Návrat k tradíciám“, 
spevácke tvorivé dielne pre detských spe-
vákov vo veku od 6. do 10. Rokov a ich 
vedúcich pod vedením odborníčky hla-
sovej pedagogičky Margity Jágerovej. Za 
Zbežanček sa zúčastnili Nelka a Dorka Bí-
rové s vedúcimi A.Jankovičovou 
a Š.Čemesom a získali cenné in-
formácie a rovnako dôležité

praktické skúsenosti v oblasti 
ľudovej piesne a hlasovej tech-
niky.

Predložili sme projekty na 
získanie finančnej dotácie z 
Obecného úradu  Zbehy, z roz-
počtu NSK Nitra a MsÚ Nit-
ra, aby sme mohli pozdvihnúť 
úroveň detského súboru, a tým 
lepšie reprezentovať našu obec. 
Pripravovanú akciu : „Detský 
krojový ples“ sa nám nepoda-

rilo uskutočniť z objektívnych dôvodov. 
Škoda...

V zimnom období ešte plánujeme, pre 
radosť našich detí, návštevu „Mikuláša, 
anjelika a čertíka Bertíka“a 17. decembra 
2017 budeme vystupovať vo „Vianočnom 
mestečku“ v Nitre, ale o tom nabudúce.

 Anna Jankovičová
predsedníčka OZ DFS Zbežanček
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20.výročie vzniku ZO ZZP v Zbehoch
Dňa 23.11. 2017 sme si pripomenuli 

20.výročie vzniku Základnej organizácie 
zväzu zdravotne postihnutých v Zbehoch. 
Slávnostné zhromaždenie členov prebie-
halo v príjemnej a priateľskej atmosfére. 
90%-tná účasť členov svedčí o veľkom 
záujme našich členov o dianie v našej or-
ganizácii. Na úvod nás prišli pobaviť kul-
túrnym programom naše deti z MŠ. Po 
ich milom vystúpení zhromaždenie po-
zdravila predsedníčka KS ZZP v Nitre Ing. 
Ľudmila Štefanková. Program stretnutia 
pokračoval zábavnou scénkou, ktorú pri-
pravili naši členovia spolu s  preds. Jedno-
ty dôchodcov A. Budinskou. Popoludnie 
nám spríjemnili svojimi piesňami aj naši 
členovia, ktorí sú súčasne aj členmi spev. 
skupiny Zbežanka pod vedením, p.Ing. 
S.Štefanku.

Naše stretnutie prišiel pozdraviť aj p. 
starosta Ing. I.Habiňák, ktorý sa poďa-
koval členom ZO ZZP, ktorí  pôsobili v 
správnej rade od jej vzniku do r. 2017. Ďa-
kovné listy si odniesli nasledovní členovia 
SR: G.Moravčíková, Z.Kečkéšová, O.Ga-
lániová, A.Zacharová, A.Žákovič, J.Mi-
lánková, M.Fúsková, M.Bakytová, Ing. 
Ľ.Štefanková, E.Filová.

Slávnostné zhromaždenie pozdravili 
aj ďalší hostia a to dôst.p.farárP.Hajden, 
preds. ZO ZZP v Lehote p. Ing.O.Me-
sárosová s manželom a p. D.Bačinská hos-

podárka KS ZZP v Nitre. Ďalšími našimi 
hosťami boli p. Mgr. A. Murínová z lekár-
ne Ave Mária,  posl.OZ sl. E.Ukropcová, p. 
A.Budinská, preds. Jednoty dôchodcov a 
preds. Čereného kríža p. B. Solčanská.

Z histórie  ZO ZZP NK v Zbehoch

ZO ZZP NK v Zbehoch je občianske 
združenie, ktoré združuje občanov rôz-
nych vekových skupín so zdravotným po-
stihnutím, s ťažkým zdravotným  postih-
nutím, rodičov telesne postihnutých detí  
ako i priateľov zdravotne postihnutých.

Naša základná organizácia si pripomína 
20. výročie svojho vzniku. Bola založená v 
roku 1997 ako základná organizácia Slo-
venského zväzu zdravotne postihnutých 
so sídlom v Martine. V roku 2003 prišlo 
k odčleneniu niektorých organizácii Nitri-
anskeho kraja od zväzu zdravotne postih-
nutých v Martine a bolo vytvorené občian-
ske zduženie Zväz zdravotne postihnutých 
Nitrianskeho kraja. Naša organizácia sa 
začlenila do tohto občianskeho združenia 
a je jeho súčasťou doteraz. 

Prvou predsedníčkou ZO v Zbehoch 
bola Zdenka Dovičovičová, ktorá zotr-
vala vo funkcii do 20.5.2000. Po jej od-
chode sa stal predsedom Július Balko, 
ktorého funkčné obdobie bolo ukončené 
18.12.2003.  Následne bolo do funkcie 

predsedníčky zvolená Julia  Milánková, 
ktorá funkciu predsedníčky ZO vykoná-
vala až do 22.3.2011 a  v správnej rade 
aktívne pracuje doteraz. Po ukončení jej 
desaťročného pôsobenia vo funkcii pred-
sedníčky prevzala predsedníctvo Magda-
léna Bakytová. Potom funkciu predsed-
níčky dňa 27.2.2014 prebrala Ing. Ľudmila 
Štefanková, nakoľko v tom čase už Mag-
daléna Bakytová pracovala ako predsed-
níčka  Krajskej  správy v Nitre. História sa 
zopakovala a dňa 2.3.2017 Ing. Štefanková  
tiež odišla z  funkcie predsedníčky našej 
zákl. organizácie z toho istého dôvodu ako 
jej predchodkyňa, bola totiž  zvolená do 
funkcie predsedníčky Krajskej správy ZZP 
NK v Nitre. Na výročnom zhromaždení 
členov, ktoré sa konalo dňa 2.3.2017 bola 
zvolená nová Správna rada v zložení:

Predsedníčka - Emília Filová
Podpredseda - Anton Žákovič
Hospodárka - Margita Macáková
Členky správnej rady -Júlia Milánková, 

Gabriela Bojdová, Mária Červená,  Ľud-
mila Ivanová

Členky dozornej rady - Ing. Ľudmila Še-
fanková, Zuzana Kečkéšová 

Z činnosti ZO ZZP NK za posledných 
5 rokov

Každoročne sme sa stretávali 4 až 5 krát 
do roka na spoločných zhromaždeniach 
členov, ktoré sa konali pri rôznych príleži-
tostiach. Boli to výročné členské schôdze, 
zhromaždenia  členov z príležitosti osláv 
jubilantov, posedenia pri príležitosti osláv 
Dňa matiek a otcov, mikulášske posedenia 
a iné stretnutia súčasťou ktorých boli rôz-
ne zdravotné  prednášky.

Obľúbenými sa stali jednodňové pozná-
vacie zájazdy. Navštívili sme hrad Devín, 
na ktorý sme sa plavili po Dunaji. Absol-
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vovali sme tiež plavbu po Oravskej 
priehrade, ktorá  bola  súčasťou 
zájazdu na Oravu, kde sme navští-
vili  historickú  úzkorozchodnú  
železnicu. Z Oravy sme prešli  na 
Kysuce, do obce Stará Bystrica,  
kde bolo zážitkom uvidieť prvý 
slovenský orloj a iné zaujímavos-
ti. Zájazd do historickej Banskej 
Štiavnice, Púť na Staré Hory, ná-
všteva Ostrihomskej baziliky, Ná-
dvoria Európy v Komárne, či lod-
ného mlyna v Kolárove, nás tiež 
obohatili o príjemné zážitky. Usporiadali 
sme výstavy ručných prác, obrazov a vý-
robkov našich členov ako i iných občanov 
našej obce a tiež výstavu ručných prác , 
rezbárskych prác a  iných výrobkov ľudo-
vej tvorivosti, ktorá presahovala hranice 
našej obce. Tieto výstavy boli spojené s 
občerstvením a predajom huspeniny, kto-
rú pripravili členky správnej rady. Nedá mi 
nespomenúť aj účasť našich členov spolu 
s rodinnými príslušníkmi na spoločných 
zábavách, ako bola Mikulášska zábava v 
Golianove alebo Juniáles v našej sesterskej 
organizácii v Lehote, kde sme sa zúčastnili 
aj organizačne.

V kultúrnej oblasti sa mali možnosť naši 
členovia zúčastniť i niektorých  predsta-
vení v divadle Andreja Bagara. S veľkým 
záujmom sa stretol muzikál Povolanie pá-
pež, ktorý v nejednom z účastníkov zane-
chal hlboký duševný zážitok.

Súčasťou našej činnosti sú aj ozdra-
vovacie programy. V minulom období 
to boli návštevy  termálneho kúpaliska 
Poľný Kesov a v súčinnosti s KS  niektorí 
naši členovia navštívili niekoľkokrát Gyer, 
Veľký Meder, najnovšie Dunajskú Stredu. 
Súčasťou ozdravovacieho programu boli 
tiež týždňové kúpeľné pobyty, ktoré boli 
organizuje KS v Nitre. Niektorí naši členo-
via využívajú aj túto možnosť za účelom 
zlepšenia svojho zdravotného stavu. 

Naša činnosť bola tiež zameraná na 
návštevy dlhodobejšie chorých a starších  
členov našej organizácie, ktorí sa nemohli 

zo zdravotných dôvodov a tiež z dôvodu 
vyššieho veku zúčastniť na spoločných 
stretnutiach a iných aktivitách ZO ZZP. 
Tiež účasť na posledných rozlúčkach s  na-
šimi zosnulými členmi  je súčasťou našej 
činnosti  a bola zo strany pozostalých veľ-
mi pozitívne vnímaná. 

Naša činnosť nie je zanedbateľná a vy-
žaduje si nielen ľudí ochotných ako sa 
vraví priložiť ruku k dielu, ale aj  finančné 
prostriedky, ktorých ako je zvykom ho-
voriť, nikdy nie je dosť. Preto si dovolím 
aj touto cestou poďakovať všetkým, ktorí 
sa dlhodobo podieľali, alebo sa podieľajú 
aj v súčasnosti na chode nášho občian-
skeho združenia či už formou finančnej 
pomoci, spoluprácou pri organizačnom 
zabezpečovaní, zabezpečovaní kultúrneho 
programu, zdravotných prednášok a iných 
činnosti súvisiacich s činnosťou našej ZO 
ZZP. Za finančnú pomoc ďakujeme sta-
rostovi obce Ing. I.Habiňákovi a OZ obce 
Zbehy, Lekárni  Ave Mária, Ing. Jozefovi 

Filovi,  Poľnofarme  Radar Zbehy. 
Naša vďaka patrí pani riaditeľke 
MŠ D. Danišovej a kolektívu uči-
teliek, Ing. Silvestrovi Štefankovi, 
ved. speváckej skupiny Zbežanka 
a  jej členom, ktorí sa dlhodobo 
podieľajú na zabezpečovaní kultúr-
neho programu na stretnutiach čle-
nov našej ZO. Ďakujeme tiež pod-
nikateľom a živnostníkom, ktorí 
nám venovali dary do tomboly: 
Retic Zbehy, Metro Nitra, Jednota 
Nitra, Tekmar Lužianky, Kaderníc-

tvo Fričová, Vanková, Lívia, Môj obchod 
Zbehy,  Masážny salón Iryna, Pizzéria u 
Hassa,  starosta Ing. Habiňák, Mgr.Murí-
nová Lekáreň Zbehy.

Na záver mi zostáva popriať všetkým 
našim členom ako i Vám vážení občania, 
veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov, aby 
sme i naďalej mohli spolupracovať v našej 
činnosti v prospech nás všetkých.

Emília Filová
Predsedníčka SR ZO ZZP v Zbehoch
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Po 65 rokoch sme sa stretli dňa 
28.10.2017, možno už naposledy...

Svoje spomienkové stretnutie sme za-

čali na Obecnom úrade, kde sme sa pod-
písali do pamätnej knihy obce Zbehy. Po-
tom sme sa presunuli do kostola položiť 

kytičku a zapáliť sviečku 
za tých spolužiakov, ktorí 
sa už tejto chvíle nedožili. 
Cestou do espressa Mod-
rá žaba, sme si obzreli aj 
„starú“ školu, ktorá je už 
teraz schátraná, iná, ani 
sme ju nepoznali – veď 
už sú  to roky... Je nás čím 
ďalej menej. Zo 43 spo-
lužiakov žije iba 18, a aj 
z tých už väčšina nemôže 
prísť, pretože nevládze. 
Nič sa ale nedá robiť. Bolo 
nás len sedem. Náladu pri 
stole nám spestrili „deti“ 
spolužiaka Laca Fritza. 
Pozvanie prijala a svojou 
prítomnosťou nás pote-
šila aj Anna Budínska, 
predsedkyňa ZO Jednoty 
Dôchodcov v Zbehoch. 
Spolužiačku Vincku Dr-
žíkovú zastúpila dcéra 
Alenka, ktorá nám urobila 

pár záberov zo stretnutia, aby bolo na čo 
spomínať, kým sme ešte tu. 

Zastavte čas ...! (to sa nedá...)
Za spolužiakov IV.triedy Strednej školy 

v Zbehoch

Anna Poláčiková

Stretávka po 65 rokoch

V školskom roku 2017/2018  je v troch 
triedach Materskej školy v Zbehoch zara-
dených 54 detí.V materskej škole sú pop-
ri štandardnom výchovno-vzdelávacom 
procese realizované aj krúžky: výtvarný  
pod vedením umeleckej školy ARS štúdio 
a anglický krúžok.

Pedagogický kolektív v školskom roku 
2017/2018 pracuje v zložení:Dana Dani-
šová - riaditeľka školy, triedna učiteľka III. 
Triedy, Mgr. Miroslava Andelová - učiteľka 
III. Triedy, Denisa Čičková -  triedna uči-
teľka I. triedy, Silvia Miškolciová - učiteľka 
I. triedy, Mgr. Margita Štefanková - uči-

teľka II. Triedy, Žaneta Vargová - triedna 
učiteľka II. Triedy

Nepedagogický kolektív pracuje v zlože-
ní:Iveta Krošláková -  vedúca školskej je-
dálne, Darina Strháková – kuchárka, Mi-
roslava Škorvágová - pomocná kuchárka, 
Monika Kollárová - školníčka

Materská škola poskytuje predprimárne 
vzdelávanie a celodennú výchovno-vzde-
lávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov. 
Výchova a vzdelávanie je podľa výchovno-
vzdelávacieho programu a tým je školský 
vzdelávací program ,,Spoznávaj a chráň“.
Staviame na úzkom vzťahu dieťa - učiteľ - 
rodič. Pre dieťa sú vzťahy, ktoré nadväzuje 
v škole veľmi dôležité. To ako sa v škole cíti 
vytvára bázu pre všetko ostatné. Podchy-
tiť tento citlivý rozvoj osobnosti sa dá len 
pravidelnou a častou spoluprácou rodiča 
a učiteľa. Materské školy sa začínajú jedna 
od druhej líšiť, každá bude ponúkať niečo 
iné. Ktorá by bola tá najlepšia pre jeho die-
ťa a zároveň splnila tie jeho očakávania? 

Škôlkari si užívajú jeseň
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Na tieto otázky si musí hľadať odpovede 
každý sám. Jedno je však isté, že náročnosť 
dnešnej doby, stresy, nervozita, uponáhľa-
nosť nás dospelých, to sú negatíva, ktoré 
vplývajú na výchovu detí. Tieto okolnosti 
ovplyvňujú ich harmonický vývoj. Dieťa 
by malo byť vychovávané s citmi, pocitmi 
a nielen poznatkami o svete. Iste aj tie sú 
dôležité, ale nie najdôležitejšie. Zamera-
li sme sa na pripravenosť detí nielen na 
školu, ale najmä do života, lebo materské 
školy sú ako prvé, ktoré pripravujú deti do 
života. Aké základy dostanú deti v mater-
skej škole, tak sa budú ďalej rozvíjať.Na-
ším cieľom je vychovávať deti, v ktorých sa 
prirodzená túžba poznávať, ich zvedavosť 
a fantázia neotupuje, ale naopak rozvíja a 
stavia sa na nej. Chceme, aby boli naše deti 
nielen vzdelané, ale aj samostatné, slušné a 
šťastné v živote, ktorý na nich čaká za brá-
nami školy.

K mesiacu september je spojené adap-
tačné obdobie najmladších detí, čo bolo 
založené na úzkej spolupráci, komuniká-
cii a zosúladení pedagogického pôsobenia 
rodiča a učiteľa. Ťažkosti pri začleňovaní 
sa do kolektívu sú individuálne, vychád-
zajú z predchádzajúcich skúseností a 
osobnosti toho ktorého jedinca. Hľadáme 
spolu cestu, ako tento problém zmierniť. 
Dôležitými vlastnosťami, ktoré vplývajú 
na plynulú adaptáciu dieťaťa v materskej 
škole sú jednotnosť, dôslednosť a trpezli-
vosť zo strany rodičov a učiteľov.

Akcie v materskej škole smerujú na vý-
chovu a vzdelávanie detí, na oboznamova-
nie sa so sviatkami a tradíciami. Naša MŠ 
uskutočňuje rôzne akcie.

Október je mesiac úcty k starším. Vte-
dy viac ako inokedy im prejavujeme úctu 
a pozornosť. Náš program je balzamom 
na ich srdiečka. V ňom im vnúčatá vy-
jadrujú lásku a vďaku. Aj tohto roku deti 
našej materskej školy vystúpili s pekným 
programom v kultúrnom dome. Prednies-
li básne, zaspievali pekné piesne a pred-
stavili sa tančekom. Oslávenci mali z vy-

stúpenia detí  úprimnú radosť. Ich snahu 
odmenili veľkým potleskom. Prejav našej 
lásky a pozornosti je odmenou za vrásky 
našich milých a dodajú im chuť do ďalších 
rokov života.

Jeseň prináša so sebou krásne a hýrivé 
farby a mnoho zábavy. Jednou z nich je 
aj púšťanie šarkanov. „Šarkaniáda“ - deti 
sa spolu s pani učiteľkami vybrali na pole 
za obcou púšťať svojich šarkanov. Počasie 
bolo krásne, slniečko svietilo, vetrík prí-
jemne pofukoval. Všetky deti sa vyšantili 
so svojím šarkanom, ktorí boli rôznych 
tvarov a farieb. Nakoniec každé dieťa do-
stalo za účasť sladkú odmenu. 

K obdobiu jesene patrí okrem zberu 
úrody z našich záhrad aj zdobenie príbyt-
kov vyrezávanými tekvicami. Aj v našej 
materskej škole sme  zorga-
nizovali „ Výstavu tekvičiek“, 
ktoré si deti s rodičmi doma 
pripravili. Výstava bola spo-
jená s ochutnávkou vynikajú-
cich škôlkarských nátierok. Aj 
týmto spôsobom podporujeme 
zdravie detí a ich správnu výži-
vu. Ich nápaditosť a kreatívnosť 
sme ocenili pochvalou a výsta-
vou na školskom dvore.

V novembri sa v materskej škole usku-
točnilo „ Divadelné predstavenie Pole-
petko“. Mladý Polepetko popletie skoro 
všetko. Slová, príkazy aj dobré rady. Roz-
právka o Polepetkovi poteší všetkých, 
ktorí sa trápia nad svojou popletenosťou. 
Človek býva občas dopletený, popletený, 
zapletený – keď sa však riadi svojim srd-
com, správnu cestu vždy nájde. Deťom sa 
predstavenie veľmi páčilo a odmenou pre 
hercov bol veľký potlesk od všetkých detí.

Na záver dovoľte v mene kolektívu pra-
covníkov materskej školy, ale hlavne detí,  
poďakovať všetkým, ktorí prispeli 2 % z 
dane, ako aj stálym sponzorom.

Denisa Čičková
učiteľka materskej školy
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Stretnutie jubilantov

Poďakovanie za dar života

Rok prešiel a znovu sa konalo stretnu-
tie jubilantov, ktorí naplnili 70 a 80 rokov 
svojho života. Deti zo škôlky  pripravili 
krásne tančeky, nasledoval príhovor sta-
rostu a zápis do pamätnej knihy obce. 

Milí jubilanti v tejto slávnostnej chvíli 
Vám prajeme veľa síl, pevné zdravie, spo-
kojnosti  a radosti uprostred rodiny.  Všet-
ko najlepšie k Vášmu životnému jubileu!

M.Bakytová

Každoročne sa v našej obci koná stretnu-
tie rodičov s deťmi, ktoré sa narodili v pred-
chádzajúcom roku a pri tejto udalosti sa vy-
konáva pamätný zápis do kroniky. Aktuálny 
rok nebol výnimkou a dňa 20.06.2017 sa 
uskutočnilo stretnutie, na ktorom sa zúčast-
nili nielen pozvaní rodičia s deťmi, ale navy-
še aj deti z materskej škôlky, ktoré predviedli 
krásne vystúpenie a spríjemnili atmosféru 

kultúrnym programom. Pre pozvaných bolo 
nachystané občerstvenie a žiadne dievčatko 
a ani chlapček neodišli bez darčeka. 

Ďakujeme rodičom, že sa s nami na 
chvíľku prišli podeliť o ich radosť a zároveň 
vám želáme veľa zdravia, lásky a nikdy ne-
končiaceho šťastia.

Erika Ukropcová
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 10  11  29  20  21  piatok
 17  15  30  26
 18  17  27

 PAPIER
 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, 
 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.

 Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu  v roku 2018
 Obec  Zbehy

 január  február  marec  apríl

 8  5  5  21  4  streda  25
 10  14  7  4  30
 19  16  16  16
 22  19  19  17

 21  18

 máj  jún  júl  august

 2  28  5  27  9  25  6  22
 12  30  11  11  8
 14  13  11  9
 16  14  13  15
 17  25  23  20

 september  október  november  december

 3  19  1  24  12  28  10
 5  3  27  14  13
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Opustili nás

Michal Balko    Zbehy 149
Alžbeta Maráková   Zbehy 634
Mária Zvedelová    Zbehy 249
Ján Gál     Zbehy 613
Štefánia Jašíková    Zbehy 109
Ing. Peter Koller    Zbehy 728

Vítajte na svete

Homolová Diana   Zbehy 310
Slieziková Eliška    Zbehy 600
Karas Šimon    Zbehy 771
Synčák Dária    Zbehy 821
Čačík Samuel    Zbehy 535
Deák Tobias    Holotka 8
Dovičovičová Alica   Zbehy 162
Žákovič Adam    Zbehy 273
Muššáková Tamara   Andač 7
Matúš Bojda    Zbehy 238

Povedali si áno

Kollár Matúš     07.07. 2017
Andrea Ponecová   Andač

Zabáková Lucia    27. 05. 2017
Bernáth Emil    Zbehy

Ing. Róbert Králik   26.08.2017
Mgr. Mária Kredátusová   Nitra

Peter Mihálik    01.09. 2017
Mgr. Jana Jakubíková   Cabaj Čápor

Mgr. Peter Ernest   16.09. 2017
Monika Bajáková   Zbehy

Matej Kostoláni    23.09.2017
Klaudia Klačanová   Nitra

Milan Králik     07.10.2017
Katarína Drienovská   Dolný Pial

Štefan Bako    25.10.2017
Monika Schmidtová   Horné Obdokovce

Marek Hirc       25.11.2017
Mária Urbancová   Nitra

50 roční

Vachnová Jana    Zbehy 323
Rác Roman    Zbehy 368
Sýkorová Eva    Zbehy 162
Porhajaš Marián, Ing.   Zbehy 474
Bojda Peter    Zbehy 393
Bojda Juraj    Zbehy 237
Jenčíková Ida    Zbehy 44

60 roční

Gregušová Margaréta   Zbehy 68
Motúzová Mária    Zbehy 99
Fúska Daniel    Zbehy 403
Ružičková Lýdia    Zbehy 623

70 roční

Trebichalská Melánia (oprava z č.2/2017) Andač 94
Macák Drahomír   Zbehy 547
Chrapková Vlasta, Ing.   Zbehy 73
Hallová Monika    Zbehy 529
Slimáková Božena   Zbehy 393

80 roční

Bako Stanislav    Zbehy 690
Sokolová Tamara   Zbehy 530

90 roční

Radulová Helena      Holotka 2

Blahoželanie k 90. narodeninám
Milá naša oslávenkyňa pani Helena 

Žemberová.
K Vašim krásnym 90. narodeninám 

Vám chceme zaželať veľa zdravia, šťastia 
a Božieho požehnania.

Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, 
pokoj a milý úsmev uprostred Vašich na-
jmilších.
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UZNESENIA – zo zasadnutia OZ dňa 
23.augusta 2017

OZ berie na vedomie: informácie od 
potenciálneho realizátora a zástupcu 
Okresného úradu Nitra, odbor oprav-
ných prostriedkov 

OZ doporučuje starostovi obce: po-
dať Žiadosť na Okresný úrad Nitra, po-
zemkový a lesný odbor o jednoduché 
pozemkové úpravy v intraviláne obce, 
za účelom výstavby obecnej kanalizácie 
a prípadného vysporiadania miestnych 
komunikácií.

UZNESENIA - zo zasadnutia OZ dňa 
11.septembra 2017

OZ berie na vedomie: Správu starostu 
obce.

OZ schvaľuje: 
VZN č.1/2017 Prevádzkový poriadok 

pohrebiska na území obce Zbehy a Zbe-
hy časť Andač.

Predaj obecného pozemku na základe 
osobitného zreteľa pani Angele Szorádo-
vej v cene určenej znaleckým posudkom. 
Zároveň OZ poveruje starostu obce pod-
písaním kúpno-predajnej zmluvy.

Zámer predaja obecného pozemku 
hodného osobitného zreteľa p.Sýkorovi, 
bytom Zbehy . 

Vysporiadanie časti pozemku pri cin-
toríne v Andači za účelom realizácie roz-
šírenia súčasnej kaplnky. Vysporiadanie 
bude realizované možnou výmenou po-
zemku s pozemkom pod Domom smút-
ku v Zbehoch, prípadným odpredajom 
obecného pozemku Farskému úradu 
Lukáčovce. 

OZ doporučuje starostovi jednať o vý-
mene pozemkov s dotknutými farskými 
úradmi a Biskupským úradom v Nitre, 
prípadne o odpredaji pozemku . 

Rekonštrukciu strechy na budove šat-
ní na futbalovom ihrisku z dôvodu ha-
varijného stavu v celkovej hodnote do 
20.000,- Eur. Zároveň schvaľuje čerpať 
tieto prostriedky z rezervného fondu 
obce. 

Obnovenie kaplnky - Zároveň doporu-
čuje starostovi osloviť architektov ohľad-
ne návrhu kaplnky. 

Nákup kuchynského zariadenia do 
školskej kuchyne pri ZŠ Zbehy v hodnote 
do 4.000,- Eur 

UZNESENIA - Z mimoriadneho za-
sadnutia OZ dňa 11.októbra 2017

OZ: A/ prerokovalo
Návrh Zmluvy o zriadení združenia obcí 

s názvom Podzoborská hrádza. 
Predmetom činnosti združenia je spolu-

práca účastníkov zmluvy v oblasti zvýšenia 
atraktivity nemotorovej dopravy na území 
členských obcí združenia v súlade s usta-
novením § 20b ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

B/ schvaľuje
Založenie Združenia obcí s názvom Pod-

zoborská hrádza a účasť obce v združení.

UZNESENIA - Z mimoriadneho za-
sadnutia OZ dňa 2.novembra 2017

OZ schvaľuje: Predloženie Žiadosti o 
NFP na Ministerstvo životného prostredia 
SR v rámci výzvy. Názov projektu: Kom-
postéry pre obec Zbehy. Celkový rozpočet 
projektu je 126.966,- Eur. Výška celkového 
spolufinancovania projektu obcou Zbehy 
je 6.348,30 Eur.

A.Držíková

Voľby do orgánov samosprávnych kra-
jov na Slovensku v roku 2017 sa konali 
4. novembra 2017. Voľba predsedov sa-
mosprávnych krajov prebehla jednoko-
lovo. Volebné právo mali slovenskí aj 
zahraniční občania daného kraja, ktorí 
dovŕšili v deň volieb vek 18 rokov. Toh-
toročné župné voľby boli výnimočné. 
Išlo totiž o posledné samostatné voľby 
do VÚC. V roku 2022 už budú regio-
nálne a komunálne voľby spojené a ľu-
dia si tak budú voliť zástupcov obce aj 
samosprávneho kraja naraz. Jednokolo-
vé voľby do VÚC priniesli jednoznačné 
výsledky. Županom VÚC sa po prvom 
a jedinom kole volieb stal ten kandidát, 
ktorý získal najviac platných hlasova-
cích lístkov. Regionálne voľby mali za 
posledné roky enormne nízku účasť. V 
roku 2013 sa volieb do VÚC zúčastnilo 
len 20% oprávnených voličov, štyri roky 
pred tým bola účasť na úrovni 18%. Ak-
tuálne bola účasť vo voľbách najvyššia, 

v porovnaní s ostatnými rokmi dosiahla 
takmer 30%. Môžeme konštatovať, že i 
napriek 88 poslancov, ktorí boli zvole-
ní na celom Slovensku za stranu SMER 
– SD, zvíťazila v piatich krajoch parla-
mentná opozícia, ktorá získala v pitich 
krajoch svojich predsedov. Konkrétne 
v Trnave, Bratislave, Žiline, Košiciach, 
a Prešove. Najsilnejšia vládna strana, 
SMER-SD, ktorá pred voľbami ovládala 
šesť z ôsmich krajov, po týchto voľbách 
získala len dva a to v Trenčiansky a Ni-
triansky. 

V obci Zbehy sa vo voľbách z 1620 
oprávnených voličov zúčastnilo na hla-
sovaní 445 a platných hlasovacích lístkov 
odovzdalo celkovo 414 voličov. Z kandi-
dátov na župana získal najviac doc. Ing. 
Milan Belica, PhD., kandidát koaličných 
strán SMER-SD, SNS a Most- Híd a to 
184 hlasov, na druhom mieste sa umiest-
nil Mgr. Ján Greššo, kandidát koalície 
SaS, KDH, Nova, Šanca, OKS a OLANO, 

s počtom 89 hlasov a na treťom mieste 
s počtom 85 hlasov nezávislý kandidát 
Ing. Peter Oremus, PhD. Z kandidátov 
na poslancov získal najviac Ing. Miloš 
Dovičovič (SaS, KDH, Nova, Šanca, OKS 
a OLANO) s počtom 163 hlasov, na dru-
hom mieste sa umiestnil Mgr. Ján Greššo 
(SaS, KDH, Nova, Šanca, OKS a OLA-
NO) a na treťom mieste sa umiestnila 
kandidátka strany SNS s počtom hlasov 
123 Ing. Eva Antošová. 

Za najsilnejšiu opozičnú silu sa môžu 
po týchto voľbách označovať OĽaNO 
Igora Matoviča a KDH Alojza Hlinu. 
OĽaNO najmä pre zisk dvoch županov. 
Ešte viac prekvapilo mimoparlamentné 
KDH. Okrem prešovského župana Mila-
na Majerského získali kresťanskí demo-
krati celoslovensky druhý najväčší počet 
46 župných poslancov po vládnej strane 
SMER – SD.

PhDr. Ivan Rác, PhD.

UZNESENIA OZ obce Zbehy

Voľby do Vyšších územných celkov 2017
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Silvestrovská kuchyňa 
Kráľovská cesnaková polievka pro-

ti chrípke a zápalom: Najlepšie chutí  
v bochníku!

Výborná polievočka hotová za 20 minút. 
Stačí pár lyžičiek a postaví vás na nohy.

Potrebujeme:
6 ks zemiakový6 strúčikov cesnaku
1 lyžicu vegety (ideálne domácej)
1 lyžicu masla
1 lyžicu rasce
2 lyžice hladkej múky
2 lyžice petržlenovej vňate
4 lyžice oleja
1 bochník
Postup:
V hrnci rozpustíme maslo a orestuje-

me na ňom pretlačený cesnak. Pridáme 
múku, premiešame a zelejeme asi 1,5 l 
vody. Pridáme zemiaky a varíme, kým nie 
sú mäkké.

Potom zložíme z ohňa a dochutíme ve-
getou, soľou a rascou. Nakoniec pridáme 
aj petržlenovú vňať a všetko spolu rozmi-
xujeme.

Z bochníka vyberieme stred, nakrájame 
na kúsky a opražíme na suchej panvici. 
Polievku nalejeme do bochníka a pridáme 
aj opražené kúsky chlebíka.

Prajeme vám dobrú chuť! :-)

Silvestrovský punč
Potrebujeme: 5 dl čierny čaj, 150 g cu-

kor, 2 ks pomaranč, 1 ks citrón, 3 ks klin-
čeky,

Trochu škorica celá, 5 dl červené víno, 
2 dl rum.

Postup: Do zohriatej čajovej kanvice na-
sypeme čaj, zalejeme vriacou vodou a ne-
cháme prikrytý aspoň 5 minút vylúhovať. 
Potom čaj precedíme do iného hrnčeka, 
pridáme cukor, škoricu, klinčeky a kôru z 
citróna a pomarančov. Všetko spolu asi 5 
minút varíme.

Precedíme, prilejeme víno a krátko zo-
hrejeme. Potom odstavíme z ohňa a pri-
miešame rum, pomarančovú a citrónovú 
šťavu. Hotový punč nalievame do vopred 
zahriatych pohárov.

Moja tradičná huspenina
K tomuto ročnému obdobiu už tradične 

patrí na našom území varenie huspeniny.  
Treba k tomu bravčové nožičky, pridáva 
sa aj chvost a kože. No a aj veľa zeleniny a 
čas na prípravu od A po Z približne 10ho-
dín.. Huspenina je čiastočne taký užitoč-
ný ,, kolagénový hydrolyzát“. Kolagén je 
štrukturálna bielkovina, ktorej podporný 
účinok udržuje kĺby, kosti, šľachy, kožu, 
väzivá,chrupavky v dobrej kondícii a chrá-
ni ich pred opotrebovaním. Keďže v strave 
prijímame menej takýchto kolagénnych 
bielkovín občasné spestrenie jedálnička 
nie je na škodu. Dôležité je však súčasne 
prijať vitamín C a preto už dávno múdri 
predkovia podávali k huspenine cibuľu. 
Ideálne je ak huspenina nie je príliš mast-
ná a obsahuje aj podiel bravčového mäsa. 
Dôležité je k huspenine nezjesť pol kila 
chleba a samotná huspenina na posedenie 
tiež nemusí mať pol kila. 

Môj recept na huspeninu.
Varím ho v 9 litrovom hrnci s dvojitým 

dnom. Vmestí sa mi doň jedno veľké šun-
kové mäsité  bravčové koleno, 2 rozpolené  
bravčové paprčky,  chvost a ak máte väčší 
hrniec môžete pridať aj pás kože. Všetko 
bravčové musíte poriadne vyumývať  vo 
vlažnej vode hlavne paprčky. Do hrnca 
sa vloží bravčové mäso a pridá sa studená  
voda tak, aby boli všetky časti ponorené. 
Pridať celé korenie asi 40 ks.  Varím ju na 
najslabšom plyne na veľkom horáku  7 ho-
dín. Prvú hodinu  vyberiem šumovačkou 
vyzrážané bielkoviny.

Pridám  3 veľké mrkvy, 2 petržlenové ko-
rene a  polku malého celeru /koreň/. Dve 
menšie biele cibule aj so šupkou urobia 
peknú farbu, 4 bobkové listy, 8 strúčikov 
cesnaku a ak sa zmestí aj polovicu póru. 

Prikryjem pokrievkou,  ak nemáte na 
nej perforovanú časť na unikanie pary tak 
nechajte pár milimetrov odkrytú.  Huspe-
ninu nemiešame a dávame pozor, aby ne-
vykypela. Musí sa variť pomaličky, nesmie 
prudko vrieť aby bola pekná žltá a číra.. 
Po siedmych hodinách sa mäso dokonale 

oddelí od šliach a kostí. Pol hodinu pred 
dokončením pridám  jednu veľkú lyžicu 
solčanky  a kávovú  lyžičku soli. Naberač-
kou- šumovačkou  presuniem koleno na 
plech a vyberiem z neho  iba mäsité čas-
ti, ktoré uložím na dno misiek a tanierov. 
Všetky pozostatky paprčiek nevyhadzujem 
ale  ich  tiež rozložím do misiek. Do tanie-
rov a misiek naberiem  naberačkou vývar  
do výšky 3cm, snažím sa zabrať zospodu a 
nerozvíriť dno s usadeninami. Huspeninu 
uložím  na chladné miesto.  Pred konzu-
máciou pridajte nakrájanú cibuľu a trochu 
octu. Dobrú chuť!

Veselo do Nového roku: 
Tehotná blondínka stojí pred zrkadlom, 

hladká si bruško a hovorí: 
„Dúfam, že je to moje“...
.
Deň humoristu: Od začiatku rána sa re-

hoce, celé dopoludnie sa rehoce, potom si 
dá obed a zase sa rehoce. Večer si na ho-
dinku zdriemne, a keď vstane sa rehoce, v 
noci, keď ide spať dá si dole trenky, a po-
tom sa rehoce jeho manželka.

.
Priateľka mi našla vo vrecku rúž. 
Povedal som jej, že ju podvádzam s 

inou. 
Cítil by som sa trápne, keby som jej mal 

povedať, že predávam AVON.
.
Fero telefonuje do mäsiarstva: Máte 

bravčové paprčky? – Máme, odpovedá 
hlas v telefóne. -Máte aj bravčový rypák?  
- Máme.  – Panebože ! Vy ale musíte vy-
zerať!

.
- Všimla som si, že náš sused pred od-

chodom do roboty vždy pobozká svoju 
manželku. Ty to prečo nerobíš?

- Ja pani susedku vôbec nepoznám.

Pani suseda , trafil váš muž niečo na po-
slednej poľovačke? – Vôbec nič. Dokonca 
ani domov.
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Informácie o hrobových miestach:    
www.zbehy.sk

Poverený pracovník prevádzkou po-
hrebiska:

Gabriela Billová, tel.č   037 /  779 38 
12

OBEC ZBEHY, Obecný úrad 69,  PSČ 
951 42

 
Akékoľvek zmeny týkajúce sa hro-

bového miesta, pochovania , nájomnej 
zmluvy  , práce na hrobovom mieste je  
potrebné nahlásiť  u vyššie uvedeného 
pracovníka obce.

 
Daň z nehnuteľností treba priznať do 

konca januára 2018

Daň z nehnuteľností je miestnou da-
ňou, ktorú môže ukladať mesto alebo 
obec na základe zákona č. 582/2004 Z. 
z. o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o miestnych 
daniach“). Daňovníci majú povinnosť 
podať daňové priznania k dani z nehnu-
teľností najneskôr do 31. 1. 2018.

 Táto povinnosť sa  týka  len tých fy-
zických a právnických osôb, ktorým pri-
budla nehnuteľnosť, alebo nastala zmena 
oproti vlaňajšiemu roku – predaj nehnu-
teľnosti, prístavba , drobná stavba, sko-
laudovanie,  stavebné povolenie.

 Daňovník je povinný vyplniť daňo-

vé priznanie, v ktorom uvádza všetky 
požadované údaje, ktoré sú dôležité na 
výpočet dane z nehnuteľností. Tlačivo je 
dostupné na Obecnom úrade v Zbehoch 
alebo na internete.

 
Zároveň žiadame občanov, aby si v 

mesiaci január 2018 prišli na obecný 
úrad  prevziať  lístky na smetné nádoby 
a taktiež, kto požaduje  zníženie alebo 
odpustenie poplatku na rok 2018– podľa 
VZN obce Zbehy –  aby priniesli žiado-
sť do 31.1.2018. Po tomto termíne sa na 
úľavy neprihliada.  Bližšie informácie 
Vám budú poskytnuté na Obecnom úra-
de Zbehy u p. Gabriely Billovej na tel.č. 
779 38 12

V jarnom vydaní našich novín som pí-
sala o skvelom a talentovanom plavcovi 
Jakubovi. V jeho  stopách pokračuje aj 
jeho brat Max , žiak štvrtého ročníka na-
šej základnej školy. Pláva od roku 2014 
a už v roku 2015 ho tréner,  ten istý  ako 
Jakubov,v  klube- AQUATICS,prihlásil 
na preteky do kategórie C- malí žiaci. 
Tam získal svoje prvé medaile. Boli to  
preteky. napr. v Topoľčanoch,  Myjave, 
Nových Zámkoch, Leviciach....Odvtedy 
absolvoval viacero pretekov, z ktorých 
skoro vždy doniesol medailu v jeho dis-

ciplíne. Nakoľko Max nie je vytrvalostný 
plavec, ale šprintér, jeho cieľové štýly sú 
krátke,  a to  50m a 100m motýlik, znak a 
voľný spôsob – kraul. Vďaka dennoden-
ným tréningom  a posilňovaniu  2krát do 
týždňa  s osobnou trénerkou, p.učiteľ-
kou Filovou,nadobúda takú kondíciu,že  
na pretekoch v Spišskej n. Vsi, ktoré sú 
uznané ako Majstrovstvá Slovenska pre 
malých žiakov, si priniesol 3 bronzové 
medaile. V jeho ročníku patrí medzi pr-
vých 5  z celého Slovenska. Aby vyhral, 
potrebuje mať veľa tréningových hodín,-
dobrú  kondíciu a hlavne musí byť na 
pretekoch v správnom nastavení.To zna-
mená aj dobré študijne výsledky, ktoré  
tiež pridávajú na jeho psychike.

 Jeho starší brat Jakub tento rok do-
siahol tiež veľa úspechov  na krajských 
pretekoch napr.  v Nových  Zámkoch. Z 
11 štartov získal  2 zlaté,3 strieborné a 3 
bronzové medaile.  Stúpa aj na medzi-
národných pretekoch a zlepšuje si svoje 
osobné rekordy.

Rivalita dvoch talentova-
ných bratov je veľká, ale keď 
je myslená úprimne , keď si 
vedia navzájom pomôcť a 
poradiť, výsledok je úžasný. 
Poprajme im veľa chuti do 
plávania, aby sme mohli o 
nich ešte počuť a radovať sa 
z ich zaslúžených úspechov. 

M.Bakytová

Oznamy OÚ

Rodí sa ďalší plavecký talent...
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Ku koncu kalendárneho roka 2017 
máme odohratú polovicu súťažného roč-
níka 2017/2018, a tak, ako každý rok,  pa-
trí sa bilancovať, resp. hodnotiť.

Športová činnosť našich futbalistov sa 
začína u tých najmenších.  Pod vedením 
trénera Jožka Antoša naši  malí futbalis-
ti v jesennej časti súťaže boli maximálne 
úspešní a povyhrávali takmer všetko, čo sa 
dalo. Ich radosť z futbalu aj nám ostatným 
dávala chuť a radosť, ktorú pre svoju prácu 
v prospech futbalu v Zbehoch tak veľmi 
potrebujeme.

Tréner, ktorý ich učil prvé dotyky s lop-
tou na začiatku roka, bol Paľko Dovičo-
vič.  Za odvedenú prácu sa mu chcem v 
mene svojom, v mene výboru TJ,  a hlavne 
v mene chlapcov poďakovať a zaželať mu 
veľa zdravia a pohody. Jeho cenné rady a 
životné skúsenosti nás všetkých obohaco-
vali.

Starší žiaci pod vedením Borisa Laciku 
a Mareka Németha bojovali o každý jeden 
bodík a dokázali, že aj oni sú budúcnosťou 
nášho futbalu. Konečné 6. miesto ale neod-
zrkadľuje ich potenciál. Som presvedčený, 
že na konci súťaže budeme spokojnejší.

Dorast pod vedením Romana Zentka, 
ktorému veľmi pomáhali s našimi zbojní-
kmi František Macho a Rado Šatura, po-
dával kolísavé výkony, ale napriek tomu 
obsadil po jeseni prijateľné 5. miesto. Už 
pred začiatkom súťaže sme vedeli, že práca 
s chlapcami v takzvanom „nebezpečnom 
veku“ bude veľmi náročná. O to väčšiu 
mám radosť, že sa ich ujal skúsený Roman 
Zentko a svojou prácou všetkým dokázal, 
že je muž na svojom mieste. Týmto sa mu 
chcem v mene Vás všetkých poďakovať s 
vierou, že svoje služby bude naďalej od-
vádzať pre zbežský futbal aj v budúcnosti.

„A“ mužstvo ukončilo svoje pôsobenie 
po jesennej časti na 4. mieste , ale vzhľa-
dom k veľkému pohybu v kádri po skonče-
ní uplynulého ročníka, sme s jeho výkon-

mi spokojní.
Aby ste mali informácie o našich muž-

stvách aj z prvej ruky, o rozhovor som po-
žiadal všetkých trénerov.

1. Ako hodnotíš jesennú časť sezóny?
2. Čo Ťa potešilo a naopak sklamalo?
3. Vyhodnoť troch najlepších vo svojom 

mužstve.
Jozef Antoš – tréner našich najmenších 

– „Jesennú časť súťaže, aj napriek odchodu 
4 chlapcov k starším žiakom, hodnotím 
veľmi pozitívne. Chlapci s jednou prehrou 
a jednou remízou sú po jeseni na prvom 
mieste. Takže, s čiastkovým umiestnením 
môžem byť maximálne spokojný, aj keď u 
prípravkárov to nie je to najpodstatnejšie. 
Viac ma potešilo, že chlapci chodia po-
ctivo na každý tréning a tešia sa na každý 
turnaj. Postupne začínajú chápať, že futbal 
je kolektívna hra, zábava, a nie je len o dá-
vaní gólov.

Trošku ma mrzí systém tejto súťaže, kde 
na každom turnaji sa stretávame stále s 
tými istými mužstvami, čo je trošku stere-
otypné.

Chcel by som u všetkých chlapcov vy-
zdvihnúť, že už v tomto veku tvoria skvelú 
partiu a navzájom sa podporujú. Nemá 
preto význam menovať jednotlivcov. Ale 
celý kolektív / 11 chlapcov / a ich chuť 
športovať.

Nakoniec by som chcel v mene rodičov 
a detí poďakovať vedeniu klubu, že túto 
súťaž môžeme hrať už niekoľko rokov. Nie 
v každej dedine je to samozrejmosťou.

Vyzývam deti 1-4 ročníka, ktoré majú 
záujem hrať futbal, môžu prísť a pridať sa 
k nám! Podrobnosti o zápasoch a trénin-
goch nájdete na facebooku: pripravka zbe-
hy / stochova liga /.

Boris Lacika - st. žiaci U15

Naše 6 miesto , až tak úplne nezodpo-
vedá výkonom chalanov. Naše 3 domáce 

prehry o 1 gól a remíza vo Výčapoch 
Opatovciach nás stáli lepšie umiest-
nenie. Potešilo ma, oproti jarnej 
časti sa výrazne zvýšila účasť na 
tréningoch a zápasoch. Jar 8-10 hrá-
čov , teraz 10-15 hráčov. Tak , ako 
sa zvýšil počet hráčov, by sa mohol 
zvýšiť aj počet rodičov na zápasoch. 
Ide predsa o ich deti , treba ich prísť 
povzbudiť.

Vyberiem nie troch, ale piatich 
naj.

Tým prvým je Dalibor Debnár – 
pilier obrany , bez neho si to neviem 

predstaviť.
Jozef lazár- najlepší strelec jesennej časti 

, dal 23 gólov.
Timo Németh – spoľahlivý brankár , kto 

bol na zápase s ČFK Nitra tak vie prečo je 
medzi najlepšími.

Nedá mi ale nespomenúť ešte dvoch 
hráčov. Tomáš Škorica , ktorý patril v po-
sledných zápasoch medzi najlepších a Sta-
no Barkóczi ,ktorý podáva stabilne dobré 
výkony.

Dorast U19 – Roman Zentko
S jesennou časťou súťaže osobne nie som 

spokojný. Sme síce na 5. mieste v tabuľke, 
ale pred súťažou sme mali vyššie ambície.

Príprava na novú sezónu nebola úplne 
ideálna, nakoľko v prázdninovom období 
bola veľmi slabá tréningová účasť /dovo-
lenky, brigády/.

Priateľské zápasy zvládli chalani všetky 
víťazne, i prvé dva majstrovské.

Potom však prišiel päťzápasový útlm s 
jedným bodom, z dôvodu slabej trénova-
nosti v príprave. Zmena nastala až prícho-
dom nového školského roka, keď chlapci 
začali pristupovať k tréningom zodpoved-
ne, čo sa prejavilo až v posledných štyroch 
zápasoch, keď mužstvo herne a výsledkovo 
splnilo moje očakávania. Sklamaný som 
hlavne z domácich zápasov s Novými Sad-
mi a Oponicami, kde sme hrou a prístu-
pom určite ďaleko zaostali za svojími

možnosťami.
Mrzia ma i všetky štyri prehraté zápasy s 

jednogólovým rozdielom.
Potešiteľné pre mňa je, že mužstvo je 

schopné pri dobrej tréningovej morálke 
futbalovo rásť. Som veľmi rád, že sa sna-
žíme o útočnú hru, čoho výsledkom je 
skóre 39:17 v jedenástich zápasoch. Klad-
ne hodnotím domáce zápasy s Výčapmi, 
Krušovcami a zápasy vonku v Jacovciach 
a v Čeľadiciach. Ďalším pozitívom sú mla-
dí chlapci, ktorí prišli z radov žiakov. Sú 
to veľmi šikovní futbalisti, ktorí pri troške 
trpezlivosti a trénovanosti sa o rok o dva, 
po odchode starších hráčov, môžu stať ťa-
húnmi dorasteneckého mužstva.

Je mi ťažko vyzdvihovať jednotlivcov, 
pretože beriem mužstvo ako celok. Spolu 
vyhrávame, spolu prehrávame, tešíme sa, 
ale i smútime.

Keď už musím určiť, v bráne je veľkou 
oporou Lukáš Bako, v obrane Peter Miku-
la, kapitán Martin Varga, útok je pomerne 
vyrovnaný, ale určite lídrom jesene u mňa 
je Marek Tomek, ktorý je už schopný hrať 
i v základnej zostave A mužstva.

Vážený fanúšik futbalu!
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Záverom sa chcem poďakovať vedeniu 
futbalového klubu za vytvorenie podmi-
enok pri práci s mládežou, chlapcom za 
spoločne strávený čas a všetkým našim 
fanúšikom za podporu. Osobne ďakujem 
vedúcemu mužstva pánovi Ferkovi Ma-
chovi za obetavú pomoc pri práci s doras-
tom.

„A“ Mužstvo – Daniel Fuska st.
Jesennú časť súťaže hodnotím kladne, 

sme v hornej polovici tabuľky na 4. mieste 
, čo je na vyrovnanosť súťaže veľmi dobré 
umiestnenie. Cieľom pred začiatkom novej 
sezóny bolo mužstvo omladiť a hlavne do-
plniť. Preto počas letnej prestávky nastali 
v mužstve dosť veľké zmeny. Skončili piati 
hráči / Búš,Šuba, Rimanovský, Boboň , Ba-
ják / a na miesto nich prišlo sedem nových 
hráčov. Bratia Kováčikovci z ČFK Nitra , 
P. Šóš z Partizánskeho , P. Botka z Prese-
lian , D.Kolník zo Svätého Jura a M.Štofík 
zo Sniny. Vedeli sme, na ktorých postoch 
máme rezervy a som rád, že hráči, ktorí 
prišli nám ukázali svoju kvalitu, mužstvo 
sa zohrávalo aj počas sezóny a hľadal som 
ideálnu zostavu o čom svedčí , že za „A“ 
mužstvo počas jesene nastúpilo až 20 hrá-
čov.

Po určitých rozpakoch hráči pochopili, 
že jediné, o čo nám ide je futbal. Potešil 
ma prístup hráčov v tréningovom proce-
se, a to, že si hráči osvojili systém hry , s 
ktorou sa chceme prezentovať. Vytvoril sa 
tu dobrý kolektív nie len na ihrisku , ale aj 
mimo neho. Čo sa týka výsledkov, potešili 
ma vysoké domáce výhry nad V.Zálužím 
a Krušovcami a samozrejme výhry vonku 
a to v Bábe , H .Kráľovej a vo V. Opatovci-
ach. Jediné, čo ma sklamalo, sú dve prehry 
počas sezóny, a to u nováčika v Ivanke a v 
Nevidzanoch. Oba tieto zápasy sme mali 
dobre rozohrané , ale žiaľ nezvládli sme 
druhé polčasy. Doma sme remizovali až 
5 stretnutí a pri troche šťastia sme mohli 
mať o 4-6 bodov viac. Naše tabuľkové po-
stavenie tak mohlo byť lepšie. Som však 
rád , že držíme krok s najlepšími.

Chcel by som vyzdvihnúť mužstvo ako 
celok. Počas celej sezóny sme si udržali 
stabilnú formu. Mužstvo je dobre poskla-
dané a hlavne nový hráči sú pre nás posila-
mi. Celá naša hra je postavená na kvalitnej 
obrane a jej základným pilierom je kapitán 
Lukáš Mikula. V zálohe sa tvorcom našej 
hry stal pohyblivý a technicky vybavený 
mladík Martin Mikula a je nemýliteľnou 
súčasťou základnej zostavy. V útoku na 
seba pútal pozornosť náš dlhoročný hráč 
Martin Kopec , ktorý sa 5 krát gólovo pre-
sadil a vie vytvoriť aj šance pre spoluhrá-
čov. Stále nám však chýba klasický útočník 
, ktorý by vedel gólovo zefektívniť snahu 
celého mužstva.

Záverom by som sa chcel poďakovať 
niektorým ľuďom okolo futbalu v Zbe-
hoch za podporu a prejavenú dôveru.

Vážený občan
Futbal nie je len o dianí na ihrisku ale aj 

mimo neho. Tvrdím , že uplynulý rok bol 
z pohľadu našej činnosti veľmi náročný. 
Upokojím Vás, ale bol aj veľmi úspešný. 
Nielen z hľadiska športovej činnosť, ale aj 
z hľadiska denno-dennej práce ľudí, ktorí 
sa vo futbale pohybujú. Moja úcta a poďa-
kovanie tak patrí každému jednotlivcovi , 
ktorý akokoľvek pomáha v činnosti našej 
TJ. Málokedy spomínam aj ja jednotlivcov. 
V tomto článku mi to ale nedá spomenúť 
ľudí , ktorí sú tak povediac v pozadí. Ne-
budem spomínať členov výboru. Moje 
poďakovanie ale patrí: Nášmu vodičo-
vi Ludovi Elčíkovi hlavne z dôvodu jeho 
ochoty a z dôvodu , že nás vždy dovezie 
zdravých. Ďakujem aj hospodárovi TJ p. 
Petrovi Vránskému a našej najnovšej posi-
le Danke Lacinovej. Ich každodenná práca 
sa postupne odzrkadľuje na našom areáli 
a našich priestoroch. Moje poďakovanie 
v neposlednom rade patrí našim tréne-
rom, ich asistentom a vedúcim mužstiev 
. Hlavne, čo sa týka mládeže ich práca je 
veľmi náročná, nie len trénujú, ale musia 
aj vychovávať.  Venujú svoj voľný čas va-
šim deťom bez nároku na honorár. Ďaku-
jem aj našim verným fanúšikom , ktorí na 
nás nezabudli a navštevujú zápasy našich 
mužstiev.

Vzhľadom k tomu , že aj mne končí ďal-
ší ďalší rok vo funkcii predsedu TJ Slovan 
Zbehy sa chcem všetkým, ktorí  ma pod-
porovali a pomáhali / nie je to o jednom 
človeku / poďakovať, som presvedčený ,že 
je za nami úspešný rok . Vážení členovia 
výkonného výboru , nie vždy sme sa vo 
všetkom jednohlasne zhodli / to je nor-
málne / som ale rád , že som spolu s Vami 
mohol riadiť takú organizáciu ako je naša 
TJ. Futbal v Zbehoch bol a som si istý , že 
aj bude, pretože sme organizácia ktorá fun-

guje je „zdravá“ a pracujete v nej Vy . Ešte 
raz vďaka za spoluprácu. Moje poďakova-
nie tiež patrí starostovi Ing. Habiňákovi a 
poslancom obecného zastupiteľstva. Nie 
vždy sme mali na všetko rovnaký názor   
podstatné však je , že cieľ sme mali rov-
naký. Obzvlášť ďakujem tým poslancom , 
ktorí nemajú k futbalu tak povediac blíz-
ky vzťah, ale keď bolo potrebné podporiť 
dobrú vec boli konštruktívny a dokázali 
sme nájsť spoločnú reč .

Je to prekvapivé, ale stále existujú v Zbe-
hoch aj ľudia ktorí sponzorsky pomáhajú 
futbalu. Vám všetkým odkazujem , buďte 
na seba hrdí,  robíte to pre náš spoločný 
cieľ . Nebudem ich dnes menovať jednotli-
vo, aby som na niekoho nezabudol . Rov-
nako srdečne ďakujem všetkým.

Váž. obyvatelia obce Zbehy

Buďme hrdí Zbežania , buďme hrdí na 
svoju rodnú obec ,ale buďme hrdí aj na 
šport a tých, ktorí nás reprezentujú.

Na záver chcem osloviť všetkých našich 
futbalistov. Od tých najmenších až po do-
spelých. V mene svojom a v mene výboru 
TJ Slovan Zbehy Vám všetkým ďakujem za 
odvedenú prácu v roku 2017 , za prepo-
tené dresy za radosť ,ktorú nám prinášate. 
Poďakovanie patrí aj Vašim rodinám, ma-
mám , otcom , dedkovi , babke manželke 
a deťom, pretože ste im určite chýbali . Vy 
ste ale nemrhali svojím voľným časom , Vy 
ste reprezentovali tú našu „ vesničku stře-
diskovú“...

Krásne Vianoce Vám všetkým občania 
Zbehov , veľa zdravia , šťastia , radosti 
, pokoja a hojnosti v novom roku 2018 , 
zahoďte mobily  a rozprávajte sa spolu na 
ulici . 

To Vám prajem v mene TJ Slovan Zbe-
hy.

Športu zdar a futbalu zvlášť!

Vladimír Lauko
Predseda TJ Slovan Zbehy
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Memoriál Viliama Marečka
Dňa 15. 9. 2017 sme si pripomenuli  za-

kladateľa hádzanej v Zbehoch p. Viliama
Marečka .  Na akciu prišlo veľa starých 

hráčov, ktorí si ho uctili minútou ticha 
a zahrali si priateľský zápas, kde ukázali 
svoje umenie. Prítomní diváci odmeni-
li zúčastnených potleskom . Poďakova-
nie patrí sponzorom tohto podujatia : 
OÚ Zbehy, Marekovi  Štefákovi , Petro-

vi  Vankovi, Miro-
slavovi Marečkovi, 
Štefanovi  Fúskovi  
a, samozrejme, or-
ganizátorom p.Iv-
anovi Hallovi, Ľu-
bomírovi Škoricovi.

Ľubomír Škorica


