
Zbehy informujú
n Milí čitatelia obecných novín

Máme tu máj. Vravieva sa - lásky 
čas. Ale láska nás sprevádza každým 
mesiacom v roku, nie len v máji. Už 
1. januára, na Nový rok, si navzájom 
prajeme veľa lásky. Mnohí ale nevedia, 
že tento deň je aj dňom Svetového 
dňa mieru. A láska a mier majú k sebe 
veľmi blízko. Tak ako nás vedia naplniť 
šťastím svojou prítomnosťou, tak nás 
vedia trápiť, keď sa od nás vzďaľujú. 

Slovo láska má viac významov a 
každý z nás ju už pocítil. Najčastejšie 
je vnímaná emocionálne a to pocitom 
náklonnosti k danej osobe. Patrí 
sem láska partnerská, ktorú sme si 
pripomenuli 14. februára na svätého 
Valentína. Jednou z najkrajších lások 
je láska materská. Tá má svoj deň 
druhú májovú nedeľu v roku. 

Citový vzťah k určitej veci, činnosti 
či len myšlienke, je tiež prejavom 
lásky. Kto má rád knihy ten určite 
nezabudol na marec – mesiac kníh. 
Láske ku knihám sa venovali aj deti 
v materskej škole, ktoré navštívili aj 
našu vynovenú obecnú knižnicu. 
Žiaci na ZŠ mali pri tejto príležitosti v 
škole zaujímavú besedu so známym 
spisovateľom. Nalistujte si v našich 
novinách ich zážitky s knihami.

Každý z nás má alebo mal v láske 
svojho obľúbeného učiteľa. Aj oni si 
zaslúžia mať svoj deň. V kalendári im 
patrí 28. marec. Prečítajte si aké milé 
prekvapenie čakalo učiteľov na našej 
škole. V apríli si pripomíname lásku 
k prírode, lesom a 22. apríla na Deň 
Zeme oslavuje celý svet lásku k našej 
Zemi. 

Lásku k tancu a spevu neustále 
dokazujú naši najmenší folkloristi – 
Zbežančatá a naši aktívni dôchodci 
z Jednoty dôchodcov. Určite vás 
zaujmú postrehy z ich poslednej 
speváckej súťaže vo Vysokých Tatrách. 
Kto má rád históriu, nech si určite 
prečíta príspevok od pána Horku, ako 
sa kedysi v Zbehoch bývalo. 

Jedinečnou láskou pre všetkých 
kresťanov je láska k Bohu a k blížnemu. 
O kresťanskej láske, o podobách 
liturgického roku či o ekuméne sa 
dočítate v rubrike z našej a nitrianskej 
farnosti. 

Nezabúdajme ani na lásku k športu. 
V aktuálnom čísle novín je v podaní 
malej nadanej športovkyne Karolínke 
Kohútovej. Začítajte sa, k akému 
športu buduje Karolínka svoju lásku. 

Aktívnu lásku k zdravému pohybu 

presadzuje aj ZO Zväzu zdravotne 
postihnutých. Od konca leta stihli 
nejednu aktívnu činnosť. Len tak ďalej.  

Ako čítate milí čitatelia, láska má 
veľa podôb. Máj je nádherný mesiac 
plný lásky na každom kroku. Ale rok 
má dvanásť mesiacov a v každom z 
nich sa nájde miesto pre akúkoľvek 
lásku. Stačí keď každý deň urobíme 
dobrý skutok voči druhému a láska 
bude s nami počas celého roka. 
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n Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil v prvom 

tohtoročnom čísle obecných novín.  
Od začiatku aktuálneho volebného obdobia sa naša obec, 

ako i my všetci, stretávame s novými situáciami. Máme za 
sebou náročné roky, ktoré začali vtáčou chrípkou v našej 
obci, pokračovali obdobím koronavírusov a opatreniami s 
tým spojenými, a teraz tu máme vojnu u našich susedov a 
príchod utečencov na naše územie. Sú to pre nás všetkých 
nové výzvy, nové situácie, na ktoré nebol nikto pripravený. 
Výrazne ovplyvnili naše životy i plány do budúcnosti. 
Myslím si však, že je dôležité tieto nové výzvy prijať a nebáť 
sa zmeny, pretože to je základ napredovania. 

Po dvoch rokoch od nástupu novej vlády sa rozbieha aj 
čerpanie eurofondov a schvaľovanie projektov. Naša obec 
tento rok získala dotáciu 2500 € v projekte Knižnica ako 
rozprávkový les od Fondu na podporu umenia. Po troch 
rokoch od podania žiadosti sme podpísali zmluvu o dotáciu  
na rekonštrukciu povrchu hádzanárskeho ihriska cez 
Mikroregión Radošinka vo výške 18 000 €. Verím, že našu 

obec pozitívne ovplyvní i nová plánovaná cyklocesta medzi 
Nitrou a neďalekými obcami Lužianky a Čakajovce, ktorá 
bude prechádzať aj naším katastrálnym územím. Na jar 
2023 ju plánuje otvoriť združenie obcí Podzoborská hrádza. 
Umožní to dotácia vyše 2,3 milióna € z Integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP), spolu s 
predošlými už schválenými dotáciami celkovo v objeme 4,4 
milióna €. Vznikne tak 1,9 kilometra dlhá cyklotrasa, vrátane 
dvoch mostov pre cyklistov a pre chodcov. Združenie obcí 
Podzoborská hrádza, ktorého členmi sú obce Lužianky, 
Zbehy, Čakajovce, Jelšovce, Ľudovítová a Výčapy-Opatovce 
vzniklo v roku 2018 s cieľom vybudovať cyklokoridor 

spájajúci obce, mesto Nitra a 
jej priemyselný park. Zámerom 
združenia je vytvoriť cyklistickú 
komunikáciu regionálneho významu 
a umožniť obyvateľom regiónu 
dostať sa bezpečne a zdravo na 
bicykli do práce. Trasa má byť 
základom budúcej Ponitrianskej 
cyklomagistrály, ktorá prepojí mestá 
Topoľčany, Nitra, Nové Zámky, 
Kolárovo, Komárno, Štúrovo. 

Za doposiaľ najpozitívnejšiu správu 
tohto roka považujem získanie 
finančnej dotácie 852 270, 23 € na 
budovanie zelenej infraštruktúry v 
obci Zbehy. Zo získaných finančných 
prostriedkov budú realizované tieto 
projekty:
• Hádzanárske ihrisko
• Odvodnenie hlavnej ulice od 
zrkadla po kultúrny dom
• Centrum obce - okolie pošty a 
pamätníka SNP
• Centrum miestnej časti Andač a 
detské ihrisko.

Vizualizácie plánovaných projektov 
si môžete pozrieť na našej obecnej 
stránke.

Verím, že naša obec bude i vďaka 
týmto projektom o čosi zelenšia, 
krajšia a skvalitní život našim 
občanom. Sme si vedomí, že ide 
o veľké množstvo peňazí a všetci 
si vieme predstaviť ich použitie 

na priority pre našu obec akou je 
kanalizácia. Treba však zdôrazniť, že tieto peniaze sa dajú 
použiť iba na budovanie zelenej infraštruktúry a obec nevie 
ovplyvniť to, aké projekty sú pre EÚ prioritné. Tešíme sa 
však, že práve naša obec bola pri ich získavaní úspešná. Za 
tým, že sme sa stali úspešnými žiadateľmi stojí najmä to, 
že sme mali dobre pripravené projekty a vízie. Hoci to na 
prvý pohľad vidieť nie je, za prípravou projektu sú desiatky 

Vizualizácia: centrum obce, pošta a okolie.

Vizualizácia: detské ihrisko Andač.



hodín práce, stretnutí, dohadovaní a vybavovaní, no i to 
nie je zárukou, že projekt bude podporený. Očividným 
príkladom je projekt vodovodu na Andač, na ktorý sme 

počas predchádzajúcich rokov 
žiadali dotáciu, avšak zakaždým 
neúspešne. Preto sme sa rozhodli, že 
budeme vodovod pre miestnu časť 
Andač budovať z vlastných financií. 
Považujem to za najvýznamnejšiu 
plánovanú investíciu tohto roka. 
Zmenou projektu sme dosiahli 
výraznú úsporu predpokladaných 
nákladov stavby a aj vďaka 
rozumnému hospodáreniu s 
financiami obce sa nám podarilo 
presadiť projekt vodovodu už 
v tohtoročnom rozpočte obce. 
Projekt bol odsúhlasený obecným 
zastupiteľstvom. Samotná realizácia 
je v procese prípravy. Najbližšie nás 
čaká proces obstarania zhotoviteľa 
diela a samotný podpis zmluvy, po 
ktorom budeme môcť informovať 
občanov o konkrétnych dátumoch 
realizácie.  

Tento rok máme tiež  schválenú 
a vysúťaženú rekonštrukciu cesty 
konca Domoviny pod hájom a 
budovanie chodníka spájajúceho 
Zbehy a Čakajovce, na ktorého 
realizáciu nám ešte chýba súhlas od 
dopraveného inšpektorátu. 

Od začiatku tohto roka prebiehali v 
našej obci nasledovné práce:
• Prebehla čiastočná rekonštrukcia 
priestorov v zdravotnom stredisku 
(bývalá zubná ambulancia). V 

obnovených priestoroch plánujeme 
zriadiť stálu expozíciu tradičných 
historických predmetov z našej obce. 
Pred zdravotným strediskom bola 
upravená verejná zeleň a na budove 
pribudol nový názov.
• Bol vybudovaný chodník na 
Holotke.
• Bol dokončený povrch chodníka 
ku škole a prebieha doasfaltovanie 
okrajov ciest.
• Obnovil sa povrch parkoviska pri 
Jednote financovaný spoločnosťou 
COOP Jednota na podnet obce. Bola 
dokončená chýbajúca časť chodníka, 
vybudovaný  priestor na výsadbu 
zelene a vysadená zeleň. 
• Stále prebiehajú práce na úprave 
odvodňovacieho kanálu pri cintoríne 
spolu z čiastočným rozšírením 

miestnej komunikácie.
• Bola zrekonštruovaná cesta na Domovine.

3

Vizualizácia: centrum Andač

Vizualizácia: hádzanárske ihrisko

Vizualizácia: odvodnenie hlavnej cesty KD - křižovatka pri zrkadle
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• Prebiehali práce na obnove priestorov kultúrneho 
domu - maľovanie priestorov kultúrneho domu 
a tiež sanácia stien v skladových priestorov. Bolo 
dokúpených 70 ks nových stoličiek. Prebehlo aj 
odstránenie nefunkčného komína z kultúrneho 
domu, ktorý bol v zlom stave.

• Do materskej školy bola zakúpená a nainštalovaná 
nová umývačka riadu spolu s novým umývadlom. 
Tiež nám v areáli MŠ pribudla nová preliezka, ktorú 
zabezpečil sponzor. Aj touto cestou ďakujeme! 

• Začiatkom roka bol do priestorov bývalého kina 
donesený stavebný materiál. Tento rok v týchto 
priestoroch začne výstavba nového šestnásťbytového 
domu.

• V rámci prípravy nového projektu kanalizácie začali 
práce potrebné k aktualizácii projektu čistiarne 
odpadových vôd. Prebiehalo čistenie okolia od 
náletových drevín a tiež nádrží, ktoré sú po rokoch 
zanesené burinou. V ďalšej fáze budú robené skúšky 
vodotesnosti nádrží.

• Stále prebiehajú práce na údržbe verejnej zelene. 
Pribudla nám nová technika ku traktoru (zametač 
a rotavator). Verím, že aj pomocou nej skvalitníme 
starostlivosť o verejné priestranstvá.

• Do ZŠ sme z rozpočtu obce zabezpečili novú kosačku, 

veríme, že aj týmto spôsobom zabezpečíme 
komfort a zlepšíme údržbu. Pri ZŠ bolo 
premiestnené stojisko na kontajnery. 
• Stavba kostola na Andači je pred vydaním 
stavebného povolenia, stavebné práce sú  
naplánované na leto. 
• Z ostatných vykonaných prác spomeniem 
ešte čistenie odvodňovacieho kanálu v 
miestnej časti Andač. Začala sa rekonštrukcia 
obslužnej miestnosti v dome smútku. 
Bol zrekonštruovaný kryt pieskoviska na 
hádzanárskom ihrisku. Prebehla potrebná 
údržba garážovej brány pri OÚ. Na zbernom 
dvore prebehlo štiepkovanie dreva a v 
súvislosti so zberným dvorom si dovolím 
pripomenúť, že je občanom ešte stále k 
dispozícii možnosť osobného odberu rašeliny 
zdarma.
• Na základe pretrvávajúcich problémov 
a havarijného stavu ubytovne v areáli 
futbalového ihriska, a tiež zvyšujúcich sa 
nákladov na energie, ktoré hradila iba obec, sa 
obecné zastupiteľstvo uznieslo na ukončení 
prenájmu priestorov ubytovne, ktoré mala 
v správe TJ Slovan Zbehy. Momentálne 
je ubytovňa mimo prevádzky a o ďalších 
plánoch s týmito priestormi sa bude rokovať. 

 
Tento rok sa nesie v znamení prílivu 

utečencov z Ukrajiny. Táto skutočnosť sa dotkla 
aj našej obci. Je u nás ubytovaných viac ako 30 



ľudí utekajúcich pred vojnou. Prebehla 
u nás zbierka nevyhnutných potrieb 
pre občanov z Ukrajiny, aj touto cestou 
ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a 
zapoja do pomoci. Materiálnu pomoc 
sa snaží obecný úrad riešiť v koordinácii 
s okolitými obcami, okresným úradom 
a mestom Nitra. 

Jednou z mnoho vecí, ktoré vojna 
ovplyvnila je zvyšovanie cien energií. 
I tento problém bol preberaný na 
rokovaní Rady ZMOS Nitrianskeho 
okresu, ktorého som sa zúčastnil. 
Vysúťažená cena plynu na nasledujúce 
obdobie bude v porovnaní z 
predchádzajúcimi rokmi cca 
štvornásobne vyššia, čo predstavuje 
dodatočné zaťaženie nášho rozpočtu 
o cca 40 000 €. Cenu elektrickej 
energie sa vysúťažiť nepodarilo, 
nakoľko sa do súťaže nikto nezapojil. 
Na základe aktuálnych trhových cien 
bude táto komodita navýšená o cca 
4 násobok, čo predstavuje dodatočné 
zaťaženie nášho rozpočtu o cca 66 000 
€. V nadväznosti na to pripravujeme 
opatrenia, ako čo najviac znížiť 
spotrebu jednotlivých energií v 
obci. Už teraz bolo zavedené SMART 
ovládanie verejného osvetlenia. 

Uvoľnenie protipandemických 
opatrení prinieslo pozitívne zmeny, 
konečne ožíva kultúrny život. Aj touto 

cestou sa chcem poďakovať Jednote 
dôchodcov pod vedením pani 
Budinskej, ktorí pripravili pre našich 
škôlkarov fašiangový sprievod. Pred 
OÚ pribudla jarná výzdoba, aj touto 
cestou sa chcem poďakovať Danici, 
Danke L. a Jurajovi K. za prípravu. V 
marci sme začali v obci novú tradíciu 
- zdobenie veľkonočného stromčeka. 
Chcem sa poďakovať organizátorom 
akcie - kultúrnej komisii na čele s 
Vierkou Fuskovou, Danici, Danče H., 
Jurajovi K., našim škôlkarom a všetkým, 
ktorí sa zapojili. Za sprievodný program 
ďakujem recitátorovi Tomáškovi a 
folklórnemu súboru Zbezanček, 
vedúcej súboru pani Anke Jankovičovej, 
heligonkárovi ujovi Števkovi Čemesovi, 
deťom aj mamičkám.

Vyššie spomínaný detský folklórny 
súbor Zbežanček plánuje v čase 
uzávierky novín jarné kultúrne 
podujatie ,,Vynášanie zimy a vítanie 
jari v obci Zbehy“. Verím, že sa podarí 
zorganizovať čo najviac kultúrnych 
akcií a vopred ďakujem všetkým, 
vďaka ktorým to v obci kultúrne 
žije. V závere Vám všetkým prajem 
veľa zdravia, rodinnej pohody a 
pozitívneho myslenia. 

Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy

n Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Zbehy
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n Zo dňa 13.12.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
SCHVÁLILO:
1. Poskytnutie finančného príspevku vo výške 0, 60 € ako doplatok 
k strave dôchodcom s trvalým pobytom v obci Zbehy, k hlavnému 
jedlu – obed. Maximálny počet odobratých jedál na osobu 1 ks/1 
kalendárny deň.
Týmto uznesením sa ruší Uznesenie č. 76/2019  zo dňa  5.8.2019.
Hlasovanie: za: 6 (doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Hallo, Ing. Habiňák, 
Fedorová, Fusková)
2. Rozpočet obce na rok 2022 v členení :
a/ bežný rozpočet
b/ kapitálový rozpočet
c/ finančné operácie
Hlasovanie: za: 6 (doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Hallo, Ing. Habiňák, 
Fedorová, Fusková)
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 
2022
Hlasovanie: za: 6 (doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Hallo, Ing. Habiňák, 
Fedorová, Fusková)
4. Plán programu zasadnutí OZ pre rok 2022:

• 7. február 2022 o 17:00 hod. (pondelok)  OÚ Zbehy
• 11. apríl 2022 o 17:00 hod. (pondelok)  OÚ Zbehy
• 27. jún 2022 o 17:00 hod. (pondelok)  OÚ Zbehy
• 22. august 2022 o 17:00 hod. (pondelok) OÚ Zbehy
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• 17. október 2022 o 17:00 hod. (pondelok) OÚ Zbehy
• 28. november 2021 o 17:00 hod. (pondelok) OÚ Zbehy
V prípade potreby budú zvolané ďalšie zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za: 6 (doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Hallo, Ing. Habiňák, 
Fedorová, Fusková)
5. Príspevok k Vianociam 2021  - Komunita Kráľovnej pokoja vo 
výške 50 €
Hlasovanie: za: 6 (doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Hallo, Ing. Habiňák, 
Fedorová, Fusková)
6. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú 
rekonštrukciu budovy objektu  TJ Slovan Zbehy v dvoch etapách 
(šatne a ubytovacia časť) a ukončenie existujúcej nájomnej zmluvy s TJ 
Slovan Zbehy v zmysle znenia  zmluvy o nájme nebytových priestorov 
uzatvorenej dňa 17.11.2008 a zároveň uzatvorenie novej zmluvy o 
nájme nebytových priestorov ku dňu 1.4.2022.
Hlasovanie: za: 6 (doc. PhDr. Rác PhD., Gudába, Hallo, Ing. Habiňák, 
Fedorová, Fusková)
7. Vypožičanie Kultúrno - športovej haly pre TJ Slovan Zbehy v areáli 
TJ Slovan Zbehy na tréningy
hráčov TJ od dňa 17.12.2021 do 30.4.2022.
Hlasovanie: za: 6 (doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Hallo, Ing. Habiňák, 
Fedorová, Fusková)

PRIJALO VZN:
1. Konštatuje prijatie Všeobecného 
záväzného nariadenia č. 5/2021 
Rokovací poriadok obecného 
zastupiteľstva.
Pri prijímaní VZN bola dodržaná 
podmienka hlasovania minimálne 
3/5 väčšiny prítomných poslancov.
Hlasovanie: za: 6 (doc. PhDr. Rác, 
PhD., Gudába, Hallo, Ing. Habiňák, 
Fedorová, Fusková)
2. Konštatuje prijatie Všeobecného 
záväzného nariadenia č. 6/2021 
Zásady hospodárenia s majetkom obce Zbehy. Pri prijímaní 
VZN bola dodržaná podmienka hlasovania minimálne 3/5 väčšiny 
prítomných poslancov.
Hlasovanie: za: 5 (doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Hallo, Fedorová, 
Fusková)
                           proti: 0                
                           zdržal sa: 1 (Ing. Habiňák)

BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu starostu obce.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 
a viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024.
3. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2022 a 
viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024.
4. Viacročný rozpočet obce výhľadovo  na roky 2023-2024.
Hlasovanie: za: 6 (doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Hallo, Ing. Habiňák, 
Fedorová, Fusková)

n Zo dňa 28.3.2022 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
SCHVÁLILO:
1. Zapracovanie lokality č. 6 (Obytná zóna Andač) a lokality č. 7 
(Kostol Andač) do Zmien a doplnkov č.1 ÚPO Zbehy.

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Habiňák, doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Fusková, 
Fedorová, Hallo)
2. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov predaj pozemku vo vlastníctve Obce 
Zbehy do vlastníctva manželov Mariána Habaya a Janky Habayovej 
rod. Štefčíkovej, bytom Zbehy 337 a to:
novovzniknuté parcely k.ú. Zbehy reg.“C“ parc. č. 2068/4 diel č. 1 
zastavaná plocha o výmere 15 m2, parc. č. 2066/3 diel č. 2 zastavaná 
plocha o výmere 2 m2, ktoré vznikli geometrickým plánom č. 101/2021, 
dňa 24.11.2021 GEO NITRA s.r.o. Ing. Marek Blaško odčlenením ako diel 
č. 1 a č. 2 z parcely reg.“E“  parc. č. 2068/4 ostatná plocha, o celkovej 
výmere 242 m2, zapísanej v LV č. 2514 vo vlastníctve Obce Zbehy.
Predaj nehnuteľnosti je za kúpnu cenu 24,04 €/m2 podľa znaleckého 
posudku č. 5/2022 vytvoreným znalcom Ing. Ľubošom Fuskom dňa 
16.1.2022, čo predstavuje celkovú sumu zaokrúhlene 410 € (slovom 
štyristodesať eur) .
Osobitný zreteľ pri tomto predaji obecných pozemkov je, že sa 
nachádzajú pred rodinným domom súp. č. 337, ktorého časť (2 m2) 
zasahuje do obecného pozemku a časť slúži ako predzáhradka za 
bránou oplotenia rodinného domu (15 m2).
Všetky finančné výdavky (správne poplatky a iné poplatky) spojené s 
prevodom nehnuteľnosti budú znášať žiadatelia – kupujúci.
Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch schvaľuje predaj pozemkov a 
poveruje starostu k podpisu kúpno – predajnej zmluvy.

Hlasovanie: za: 6 (Ing. Habiňák, doc. 
PhDr. Rác, PhD., Gudába, Fusková, 
Fedorová, Hallo)

BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu starostu obce.
2. Správu hlavnej kontrolórky 
obce Zbehy z vykonanej kontroly 
plnenia uznesení OZ v Zbehoch 
za rok 2021.
3. Informatívnu správu hlavnej 
kontrolórky o plnení a čerpaní 

rozpočtu za obdobie január – december 2021.
4. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Zbehy 
za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021.
5. Informáciu hlavnej kontrolórky obce v zmysle zákona 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa § 17 ods.15 
o stave a vývoji dlhu obce. Dlh obce v ŠFRB je k  31.12.2021 vo výške 
347 490, 60 €, ktorý splácame od 1.1.2011, s termínom splatnosti rok 
2041.
Dlh obce evidovaný vo forme Návratnej bezúročnej výpomoci obciam 
a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 
2020 poskytovaného Vládou SR prostredníctvom Ministerstva financií 
SR v maximálnej poskytovanej výške 39 245 €, ktorý začneme splácať 
v roku 2024.
Hlasovanie: za: 6 (Ing. Habiňák, doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Fusková, 
Fedorová, Hallo)

POVERUJE:
1. Starostu obce dať vypracovať zmenu projektovej dokumentácie 
na stavbu „Verejný vodovod Zbehy – Andač, zmena stavby pred 
dokončením“, zabezpečiť potrebné povolenia k výstavbe, uskutočniť 
verejné obstarávanie na výber dodávateľa. Uzatvoriť zmluvu s 
výherným uchádzačom s podmienkou rozloženia bezúročných 
splátok vysúťaženej sumy minimálne na 3 roky.
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Hlasovanie: za: 6 (Ing. Habiňák, doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Fusková, 
Fedorová, Hallo )

ZÁMER PREDAJA MAJETKU OBCE:
1. Prerokovalo žiadosť Kataríny Debnárovej, bytom Zbehy č. 78 o 
odkúpenie novovzniknutej parcely reg.“C“ č. 336/30 k.ú. Zbehy, 
zastavaná plocha o výmere 44 m2 , ktorá vznikla geometrickým 
plánom č.15-2/2022 GEO-MOL, s.r.o. Nitra, odčlenením z parc. č.336/1 
o celkovej výmere 13697 m2, vedenej v LV č.277 vo vlastníctve Obce 
Zbehy a berie túto žiadosť na vedomie.
Obec zverejní zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že 
pozemok sa nachádza pred rodinným domom súp. č. 78, je oplotený 
a dlhodobo užívaný ako predzáhradka. Záujemca predloží ZP na 
ocenenie prevádzanej nehnuteľnosti.
Hlasovanie: za: 6 (Ing. Habiňák, doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, Fusková, 
Fedorová, Hallo)

Gabriela Billová
OÚ Zbehy

n Vážení spoluobčania!
Čas letí ako voda a čo nevidieť, budú v jeseni voľby do obecného 

zastupiteľstva. 
Budete si voliť starostu aj poslancov. Bolo by dobré, keby ste sa 

zamysleli, čo by sa dalo v našej obci zlepšiť.  Obraciam  sa  hlavne na 
mladých ľudí, aby kandidovali, lebo v nich je budúcnosť.

Netreba sa báť, že niektorým ľuďom nevyhoviete, to sa ani nedá. Aj 
keď sa objavia negatívne prejavy: vandalizmus, intrigy, ba  aj  vyhrážky 
od neprispôsobivých ľudí, ktorí si myslia, že im patrí 
svet. Nedávno vznikla obci  škoda  cca 1000 € na 
verejnom osvetlení, kde vandal na Andači vystrelil 
4 lampy.  

Ľahko je všetko kritizovať, no  treba aj niečo 
dokázať. Niekedy stačí len malý skutok, ako 
napríklad vyzdobenie stromčekov vajíčkami pri 
vstupe do obce. Mnohé projekty v obci sa rozhýbali 
a ešte stále je čo zlepšovať.   

n Veľkonočný strom v našej obci Napriek stále pretrvávajúcej pandémii COVID-19 sa mestá i obce 
snažia byť kreatívne a toto náročné obdobie chcú svojim obyvateľom 
čo najviac spríjemniť a priniesť im niečo pozitívne. So zaujímavým 
nápadom tak prišla aj naša obec. 25. marca 2022 sme v našej obci 
prichádzajúce obdobie jari a Veľkonočných sviatkov privítali zdobením 
stromu veľkonočnými vajíčkami. 

Okrem páriku veľkonočných zajacov a historického dreveného voza 
vyzdobeného vysadenými kvetmi a stužkami boli pred obecným 
úradom vyzdobené veľkonočnými vajíčkami aj dva stromy. 

Pôvodne sme do toho išli skromne s tým, že strom sa ozdobí len 
niekoľkými kraslicami, nakoľko išlo o prvý ročník takejto akcie. Pre naše 
potešenie sa do zdobenia stromčeka zapojili nielen naši najmenší, ale 
aj dospelí, ktorí prinášali vajíčka medzi prvými. Vajíčka bolo možné 
priniesť na obecný úrad alebo priamo v spomínaný dátum pred 
obecný úrad, kde sme si spoločne vyzdobili dva stromčeky.

Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené menšie občerstvenie a 
pre každé dieťa, ktoré prinieslo vajíčko, malá pozornosť ako odmena. 

n Andač

n Veľkonočná výzdoba

Monika Fedorová
poslankyňa
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n Zo života knižnice
Tretí mesiac v roku sa dlhé roky spája s knihami a čítaním. Pre 

našu knižnicu bol tento marec výnimočný. Podarilo sa nám uspieť v 
projekte Knižnica ako rozprávkový les, kde sme vďaka Fondu na 
podporu umenia získali 2500 € v kategórii 5.1.2 Vybavenie knižníc a 
menšia knižničná infraštruktúra. 

Predošlý a súčasný stav
Obecná knižnica je súčasťou budovy Obecného úradu v Zbehoch. 

Je to vymedzená miestnosť s  37m2. V minulosti budova  Obecného 
úradu  Zbehy bola postavená a slúžila ako Materská škola, neskôr 
v jej priestoroch sídlila stavebná firma, ktorá pôvodnú stavbu 
zrekonštruovala na svoje požiadavky a súčasný obecný úrad sa do 
týchto priestorov aj s knižnicou presťahoval v rokoch 1992. Obec aj 
v tých najťažších spoločenských podmienkach, kedy iné obce rušili 
knižnice a kultúrne strediská, zachovala chod knižnice a každoročne 
vyčleňovala  finančné prostriedky a naďalej aj podporuje funkciu  
knižnice. Ku dňu 31.12.2021 bolo zapísaných 17 aktívnych čitateľov, 
z toho 4 detí do 15 rokov. Počas roka knižnicu navštívilo iba 38 
používateľov, nakoľko z dôvodu COVID opatrení boli ako v roku 2020 
od 30.marca 2020, tak aj v roku 2021 všetky prevádzky poskytujúce 

služby, teda aj knižnice zatvorené, čo sa odzrkadlilo aj na chode a 
návštevnosti našej knižnice. Obec však  túto situáciu využila na celkovú 
rekonštrukciu knižnice, svojpomocne a z vlastných prostriedkov 
vymenila v miestnosti knižnice elektrické vedenie, okožovali sa steny, 
znižoval sa strop sadrokartónom, osvetlenie miestnosti bodovými 
svetlami, nivelizovala sa podlaha, položila sa nová laminátová podlaha, 
zrekonštruovali sa vykurovacie telesá a vymaľovali steny.

Priestory knižnice sú zrekonštruované, ale knižničné jednotky 
sú  uložené v tmavých, starých drevených knižných regáloch s 
neprispôsobiteľnou výškou nastavenia, čo zapríčiňuje neestetické 
uloženie kníh a hrozí samovoľné rozpadnutie regálov. Tmavá farba 
políc opticky zmenšuje už aj tak malú miestnosť. Preto sme sa rozhodli 

n Obecná knižnica

Vajíčka boli naozaj rôznorodé, či už pravé vyfúknuté, 
papierové, plastové, dokonca vyrobené z balónov. Pred 
samotným zdobením nám toto podujatie spríjemnili 
deti z detského folklórneho súboru Zbežanček 
pod vedením vedúcej súboru Anny Jankovičovej a 
heligonkára Štefana Čemeša, ktorým patrí poďakovanie. 
Poďakovanie patrí aj deťom a pani učiteľkám z 
Materskej školy v Zbehoch, ktorí sa s radosťou a ochotne 
zapojili ako aj všetkým tým, ktorí svojim ozdobeným 
vajíčkom, či vajíčkami prispeli k výzdobe stromčekov 
pred obecným úradom a spoločne s nami tak privítali 
jar. Vďaka patrí aj tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na 
príprave tohto milého podujatia. 

Pevne verím, že v tejto novej tradícii v našej obci 
budeme pokračovať a o rok bude na stromoch pred 
obecným úradom visieť raz toľko veľkonočných vajíčok.

Ing. Danica Hallová 
OÚ Zbehy

Projekt „Knižnica ako rozprávkový les“ 
je realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia
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vytvoriť námet na projekt Knižnica ako rozprávkový les, ktorý 
budeme vďaka získaným financiám od Fondu na podporu umenia 
môcť zrealizovať. 

Naším cieľom je  vytvoriť knižnicu s tematikou Rozprávkový les. 
Tento motív sme zvolili, aby sme prilákali najmä malých začínajúcich 
čitateľov a predškolákov. Sme názoru, že práve v tomto veku sa tvoria 
základy čitateľskej gramotnosti a lásky ku knihám. Lesná tematika 
a zelená farba vyvolá u starších čitateľov pocit oddychu a relaxácie. 
Okrem zariadenia v lesnej téme by sme chceli v budúcnosti venovať 

v rámci propagácie každý mesiac téme Les (diskusie s odborníkmi, 
čítanie so spisovateľmi a pod.).  V knižnici chceme venovať miesto i 
našim rodáčkam, spisovateľkám Maríne Čeretkovej Gállovej a Nelly 
Dierovej Beďačovej, a to nákupom ich diel a podobizne. 

Tento mesiac sa nám podarilo doplniť knižničný fond o literatúru 
pre začínajúcich čitateľov, pretože tento druh kníh v našej ponuke 
absentoval. Srdečne preto pozývame všetkých budúcich škôlkarov, 
aby prišli pozrieť do našej knižnice. Pribudli nové knihy, ktoré sú plné 
tipov, ako dieťatku uľahčiť nástup do škôlky a vyrovnať sa s touto 

novou situáciou. Postupne budeme dopĺňať 
náš knižničný fond o nové knihy, aby boli 
spokojní veľkí i malí čitatelia. Aj touto cestou 
sa chceme poďakovať všetkým, ktorí obohatili 
našu knižnicu darovaním kníh.  

Teší nás akýkoľvek záujem o knihy a 
spoluprácu. Ak poznáte niekoho kto píše, 
alebo človeka, ktorý by iným spôsobom vedel 
obohatiť program v knižnici, dajte nám vedieť. 
Skvelým príkladom je náš poslanec Miško 
Gudába, ktorý  sprostredkoval stretnutie so 
spisovateľom Braňom Jobusom pre naše deti 
v ZŠ. Aj touto cestou ďakujeme!

Veríme, že zlepšením pandemickej situácie 
sa zlepší aj návštevnosť našej knižnice. Tešíme 
sa na všetkých čitateľov! 

PaedDr. Silvia Žákovičová
Knihy pre budúcich škôlkarov Nové knihy pre najmenších

n Pozdrav žene Matke
Niekedy dávno bylinkárka, Umka, Ochrankyňa prameňov, Babica, 

Plačka, dnes často nedocenená sestra asistujúca pri pôrode detí, tá ktorá 
povie vľúdne slovo pacientom, tíši bolesť a ak príde čas, zatlačí oči. 

Ty, čo sa ráno budíš aj bez budíka, aby si opäť nastúpila do kolotoča, 
ktorý ťa nešanuje. Ty, ktorá nesieš deti do škôlky, starším rozdelíš drobné, 
aby v škole prežili, postaráš sa o muža, aby bol spokojný. Do práce už 
prídeš unavená a to je ešte len začiatok dňa. Ty, ktorá učíš deti. Robíš 
oveľa viac. Vychovávaš ten kŕdeľ slobodných vtáčat. Musíš udržať 
rovnováhu medzi tvrdou rukou a naivnou sentimentalitou. Pacifikovať 
výtržníkov a podporiť talenty a poctivú prácu. Domov často prinesieš 
kabelu plnú testov, ktoré treba do zajtra opraviť. 

Ty, v službe života, čo máš viacero detí. Od rána do večera krik, hádky 

a spory o maličkosti a tí čo sa ráno skoro pobili, pri večeri sedia a spolu sa 
chichocú. Ty, nezamestnaná. Vychovala si deti, máš podmienky aj chuť 
pracovať, ale tvoj vek ťa prezrádza. Márne ponúkaš to, čo vieš. Milovaná 
matka, v ručníčku s jemným úsmevom na vráskavej tvári. Pripomínaš 
Madonu, ktorú by ani slávny maliar krajšie nezobrazil. 

Chválospev na ženu matku, nielen v druhú májovú nedeľu, ale každý 
deň v roku. Vo svete sa stavajú pomníky významným ľuďom. Často 
tým, ktorí obetovali vlastný život za druhých. Položiť život za iných sa dá 
mnohorakým spôsobom, aj málo viditeľným či dramatickým. Tak, ako 
to robia každý deň matky pre svoje deti. 

K napísaniu tohto príspevku mi ako inšpirácia poslúžil článok Posledný 
pozdrav kňaza, politického väzňa a disidenta, ale najmä múdreho a 
láskavého človeka Antona Srholca (1929-2016), ktorý bol uverejnený 
krátko pred jeho smrťou. 

Mária Balková
členka redakčnej rady

n Deň matiek
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n Z histórie Zbehov
n Kde a ako bývame
V minulosti sme pri sčítaní obyvateľov, domov a 

bytov poznali sčítacích komisárov, sčítacie obvody aj 
tlačivá. V roku 2021 sa namiesto tradičného sčítania 
urobilo integrované sčítanie, z údajov získaných 
z administratívnych zdrojov, tiež od obyvateľov a 
elektronickým samosčítaním cez e-formulár. Asistované 
sčítanie využili hlavne skôr narodení na kontaktnom 
mieste vďaka pomoci asistentov. V spolupráci so 
Štatistickým úradom SR, s novou metodikou poverené 
osoby pre sčítanie, pomohli spresniť údaje aj z hľadiska 
úplnosti v obývaných obydliach, ktoré nespĺňali  
stavebné podmienky, alebo nemohli mať pridelené 
súpisné číslo.

Aké mali domy naši predkovia? 
Každodenný život a podmienky bývania našich 

predkov v porovnaní s dneškom boli celkom iné. Jeho 
obrazom boli domčeky, chalúpky, stavané z tradičných 
materiálov, dostupných predovšetkým z  miestnych 
zdrojov.  Situáciu, aká bola v bývaní koncom 18. 

storočia, dokladá daňový súpis z roku 1779. Želiari 
mali postavené domy z hliny (nabíjanice), z dreva a  
nepálených surových tehál. Strešnou krytinou bola 
slama, trstina (šáchorie). Najchudobnejší domy ani 
nemali a žili v podnájme ako nádenníci. Pre vlastnú 
potrebu si prostí ľudia tehly vyrábali sami a domy 
stavali svojpomocne. Zástavbu na rozdiel oproti 
dnešku, orientovali pozdĺž parciel, smerom do dvorov, 
kolmo priečelím a  oknami na ulicu. Vstup mali z 
dvora, dnu vchádzali cez tzv. pitvor. Zámožnejší mali 
okrem prednej aj zadnú izbu. Potom bola komora a v 
roľníckych usadlostiach maštaľ, na dvore hospodárske 
stavby, pajta (stodola), chlievy. Ohrady, ploty ak vôbec 
mali, robili z dreva a  prútia.

Kedy sa najviac stavalo. 
K údajom, ktoré prinášajú sčítania obyvateľov, 

domov a bytov v tejto oblasti sa ani iným spôsobom 
nedostaneme. Vďaka ním poznáme presne, že v 
Zbehoch (vrátane Andača a Holotky) máme trojnásobne 
viac domov ako pred sto rokmi (1921). Vieme aj to, že 
k rozvoju bývania  v našej obci i v spádovom území 
prispela výstavba železničných tratí koncom 19. 
storočia. Najväčšia výstavba však bola v 20. storočí 
v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch. Individuálni 
stavebníci stavali domy prevažne v štvorcovom 
pôdoryse. Málokto dnes vie, že vtedy stavbári postavili 
tiež Kultúrny dom v Andači, v Zbehoch pavilóny 
Základnej školy, bývalý kultúrny dom. Slúžil ako 
divadelná hala, kinosála, jedna z mála v spádovom 
území obce. Dnes máme nové multifunkčné priestory 
na kultúrne podujatia.

Postupne sa menil nielen vzhľad obce. V 21. storočí 
čoraz viac lemujú naše ulice átriové, aj viacpodlažné 
domy. A veľkosť domov, bytov, ich vybavenie vytvára 
komfort a pohodlie. Dnes si nevieme predstaviť 
rodinný dom, ani byt bez viacerých izieb. No kedysi 
takou samozrejmosťou neboli. V tradičnej ľudovej 
architektúre na dedine takmer neexistovali. 

Kde Andačania a Zbežania bývajú? 
Individuálna bytová výstavba sa rozhodujúcim 

spôsobom podieľa na tom, že viac ako 99 % nás žije 
v rodinných domoch. Staviame z pálených tehál, 
tvárnic, tehlových blokov. Múry z nepálených tehál, 
má podľa sčítania ešte 31 (3,8%) domov, ale strechy 
zo slamy, či trstiny, sú dávnou minulosťou. Na 
domoch je väčšinou pálená škridla a čoraz častejšie 
sa črtajú slnečné kolektory. Balkóny a  okná  krášlia 
kvety, dnu sú priestranné  miestnosti. Novšie majú 
aj obývačky prepojené s kuchyňou. Nové dispozičné 
riešenia pridávajú svetlo aj možnosti ich využitia. 
Sú spoločenským centrom našich domovov, kam 
pozývame i vítame hostí. Všestrannosť príbytkov 
preverila pandémia, potreba pracovať z domu, učiť sa 
dištančne. 

Až do 20. storočia bola  rozšírená krytina slama.

Typ domov stavaných v Zbehoch v polovici 20. storočia 
(projekt z roku 1936)



11

Aké máme možnosti výstavby? 
Novodobá zástavba spojila starobylú Holotku, Domovinu 

i ďalšie časti s centrom obce. Zapĺňa postupne voľné, 
nezastavané miesta v intraviláne obce. V tomto roku sa 
rozbieha, na mieste bývalého kultúrneho domu, výstavba 
činžiaku so 16 bytmi. Ďalšie možnosti výstavby sú na 
Záhumeniciach a v iných lokalitách. Je predpoklad, že 
domový i bytový fond bude rásť,  tiež skrášľovanie verejných 
priestranstiev, aj zastavaná plocha. Táto má rozlohu 147 
hektárov a za posledných dvadsať rokov vzrástla o 2,5 %. Z 
celkovej katastrálnej výmery obce zaberá viac ako 9 % a z 
nepoľnohospodárskej pôdy štvornásobne viac.

Aký máme domový fond? 
V roku 2011 predstavoval v Zbehoch (vrátane Andača) 

746 domov, z toho obývané domy tvorili rozhodujúci 
podiel. Teraz  máme z celkom 825 domov, o 79 domov viac 
ako pred desiatimi rokmi. Až 97,5 % z nich sú rodinné domy, 
čo je najvyšší podiel v rámci okolitých obcí. Rozhodujúca 
väčšina 92,5 % domov je napojených na septik, alebo 
žumpu, 91,9 % domov má murovanú konštrukciu. Viac ako 
62 % domov má vlastnú vodovodnú prípojku, len necelá 
tretina z verejnej siete. Plynovú prípojku má 82,5 % domov.

Aký máme bytový fond?  
V roku 2011 bolo v Zbehoch (vrátane Andača) 759 bytov, 

z toho trvale obývaných rozhodujúca väčšina.
Teraz máme  842 bytov, o 83 bytov viac ako pred desiatimi 

rokmi.
• 805 (95,6%) bytov je v rodinných domoch, čo je to 

relatívne najviac v spádovom území obcí
• 784 (93,1%) bytov  je situovaných na prízemí
• 272 (32,3%) bytov má 3 obytné miestnosti, 255 

(30,3 %) bytov má štyri obytné miest
• 763 (90,6%) bytov je vykurovaných plynom, 25 

(3,0%) elektrinou, 32 (3,8%) pevným palivom
• 585 (69,5%) bytov má ústredné kúrenie lokálne
• 173 (20,6%) bytov má samostatné vykurovanie. 

Zbehy - vývoj trvale obývaných bytov podľa sčítaní
Zbehy sú plošne zásobované elektrickou energiou 

viac ako 70 rokov, zemným plynom viac ako 20 rokov. 
Výstavba domov aj vybavenie bytov, postupne nadobudla 
vyššie kvalitatívne parametre. Mnohé majú klimatizáciu, v 

miestnostiach plávajúce podlahy s vykurovaním a ďalšie 
vymoženosti. V časoch keď máme k dispozícii pohodlné 
vykurovanie plynom či elektrinou, dokonca rekuperáciu a 
tepelné čerpadlá, hľadáme nové úsporné riešenia. Pevné 
palivo na  vykurovanie bytov i tradičné sporáky ustupujú.

Odkiaľ máme vodu?
Voľakedy sme  ťahali vodu zo studní len ručne vahadlami,  

rumpálmi,  piestovými pumpami. A teraz majú ľudia 
bezprostredný prístup k tečúcej vode a k hygiene 
prostredníctvom vodovodu vlastného, alebo  verejného. 
Hlavný prívod pitnej vody, k obecnému vodovodu máme  
napojený 20 rokov na Ponitriansky skupinový vodovod.

Čo prezrádza sčítanie k 1.1.2021?
• 795 (94,4%) bytov  má vodovod v byte, pred 

tridsiatimi rokmi 70,1 % bytov
• 268 (31,8%) bytov má vodovod zo spoločného 

zdroja, najmenej z okolitých obcí
• 527(62,6%) bytov má vodovod z vlastného zdroja, 

relatívne najviac z okolitých obcí
• 781 (92,8 %) bytov má kúpeľňu v byte (vaňu, 

sprchovací kút), v roku 1991 ju malo 69,6% bytov
• 775 (92,1%) bytov má splachovací záchod, pred 

tridsiatimi rokmi 53,1% bytov. 
 
Dnes bežná a každodenná záležitosť vodovod, alebo 

kúpeľňa, boli kedysi a tiež ešte po druhej svetovej vojne v 
našich domácnostiach vzácnosťou. A  k dispozícii mali len 
suché WC a mimo bytu. Na hygienu slúžil lavór v kuchyni , na 
kúpanie drevené koryto. A mydlo bolo luxusným tovarom. 

Verejný vodovod v obci má dĺžku viac ako 20 km. Podľa 
projektu  sa hľadajú ďalšie možnosti rozšírenia siete, 
vybudovať vodovod v miestnej časti Andač a odkanalizovať 
obec. Spoľahlivé dodávky vody a energie prinášajú komfort 
do všetkých oblastí nášho života. Staviame si aj bazény, 
ktoré môžu spĺňať naše predstavy v rekreačnom vyžití. 
Slnko, vodu a pohodu si čoraz viac môžeme vychutnať 
aj v záhrade, či na dvore a nemusíme opustiť ani hranice 
vlastného domova. 

Máme väčšie domy, byty, menšie rodiny. 
Voľakedy sa žilo skromne, pod jednou strechou bežne 

bývali viacgeneračné rodiny, často aj v jednej miestnosti. 
Priebežne veľkosť bytov rástla, počet osôb žijúcich v bytoch 
ubúda. Zatiaľ čo pred tridsiatimi rokmi pripadalo na 1 osobu 
necelých 16 m2 obytnej plochy v rodinnom dome a celková 
plocha 1 bytu merala 81 m2, v ďalších desiatich rokoch 

roky         
    Zbehy  

spolu 

v tom miestne čas� 

Andač Holotka Zbehy 
1970   618 . . . 
1980   650 . . . 
1991   629 66 33 530 
2001   618 62 35 521 
2011   661 64 40 557 
2021   . . . . 

                    v tom miestne čas�  
     roky            Zbehy spolu    Andač Holotka  Zbehy 

 
1869                                                               
1921             prvé sčítanie v ČSR 

138                
231 

20         
54 

5              
. 

113 
177 

 1930   269 53 . 216 
 1940   360 63 . 297 
  1950     427 60 18 349 
 1961 prvé integrované sčítanie 528 54 17 457 
 1970   591 60 16 515 
 1980   619 60 28 531 
 1991   prvé v SR  611 60 32 519 
  2001   603 62 34 507 
  2011   645 64 40 541 
  2021            prvé elektronické sčítanie        . . . . 

Zbehy - vývoj trvale obývaných domov podľa sčítaní
(Zdroj: ŠÚ SR)

Zbehy - vývoj trvale obývaných bytov podľa sčítaní
(Zdroj: ŠÚ SR)
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vzrástla na viac ako 105 m2. Každý štvrtý byt má teraz 
päť a viac izieb a obytná plocha na osobu je dvojnásobne 
väčšia ako v roku 1991. Keď sa obzrieme, my skôr narodení, 
do svojho detstva, bežný život u našich starých rodičov sa 
odohrával predovšetkým v kuchyni, kde sa nielen varilo, ale 
sme sa aj učili, spávali a robili domáce práce. 

Aké je vybavenie našich domácností? 
Zbežania blikot sviečok, petrolejok vo svojich domovoch 

mohli nahradiť elektrinou začiatkom päťdesiatich rokov 
minulého storočia. Plošná elektrifikácia, plynofikácie, 
digitalizácia, znamenali ďalšie možnosti zvyšovania úrovne 
bývania, vybavenia domácností predmetmi dlhodobej 
spotreby. 

Telefón na pošte v Zbehoch prvýkrát zvonil v roku 1899. 
Bežní ľudia ho začali používať po 2. svetovej vojne. V roku 
1991 bol v  obci telefónom vybavený každý piaty byt, o 
desať rokov potom bol v každom druhom dome. A dnes má 
už takmer každý dospelý člen rodiny mobilný telefón. 

Prvé televízory sa u nás objavili koncom päťdesiatich 

rokov, boli čiernobiele značky Tesla. V roku 1991 farebný 
televízor bol v každom treťom byte a televíziu mohlo 
pozerať 43 % obyvateľov. V roku 2001 „telku“ pozeralo už 90 
% osôb. No a dnes v dobe digitálnej má televízor   takmer 
každá domácnosť a členovia rodiny ešte na viac vlastnú 
obrazovku nielen mobilu, ale aj počítača či tabletu.

Pre povojnovú generáciu v 60. rokoch 20. storočia bol 
technologickým zlomom osobný počítač. V roku 2001 v 
Zbehoch bolo ním vybavených iba 55 obývaných bytov 
a  počítač s internetom malo len 8 domácností. Dnes sú  
„pécečká“ a „noutbúky“ bežnou súčasťou našich životov. 
Obec má vlastnú internetovú stránku a práca s internetom 
pre mládežníkov je samozrejmosťou.

Automobil, ktorý bol pre predvojnové generácie raritou, 
podobne aj motocykel, je teraz  bežným dopravným 
prostriedkom. Mnohé rodiny už nemajú miesto v garážach,  
parkujú na verejných priestranstvách. 

Náš život bez elektriny, teplej vody, pračky, ústredného 
kúrenia, telefónu, televízora, či počítača, si dnes ani nevieme 
predstaviť. 

n Koľko nás je
Zo sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré robia 

štatistici v desaťročných intervaloch, je spracovaný 
demografický vývoj našej obce. Prvé, v rámci Uhorska, 
urobili pred viac ako 1. a pol storočím v roku 1848. V našich 
novodobých dejinách do histórie vstúpilo sčítanie z roku 
1961,  v roku 1991 ako prvé v SR, a to v roku 2021  zasa 
tým, že sa tentoraz obyvatelia sčítavali sami, elektronicky. 
Zber údajov úspešne zabezpečila obec, prostredníctvom 
stacionárneho a mobilného asistenta.  Poputujeme 
spoločne dejinami, aj čerstvými výsledkami, možno 
zaujmú nielen  rodákov, ale aj tých, ktorí  v Zbehoch našli 
nový domov. 

Písomné zmienky a názvy obce. 
Z  historických prameňov vieme, že prvá oficiálna 

písomná zmienka o našej obci patrí Holotke. Je datovaná 
z roku 1156. Vtedy, pred viac ako 8 a pol storočiami v 
Zbehoch žilo okolo 110 ľudí, v Andači 40 a na Holotke 
10. V tejto, počtom obyvateľov najmenšej miestnej časti 
obce, teraz býva takmer 14-násobne viac ľudí, ako v 
období vlády uhorského kráľa Gejzu II. V Andači, ktorý 
má prvú písomnú zmienku až z roku 1245, z obdobia 
panovania kráľa Belu IV., populácia vzrástla viac ako 
6-krát. 

Je zaujímavé, že na Ponitrí máloktorá obec má toľko 
názvov, mien ako tá naša. Názory na vznik názvov  sú 
rôzne, cez stáročia sa menili a je možné, že v niektorom 
prípade to zapríčinili pisári. Od roku 1156 sa jej názov 
objavoval v nasledovných podobách: Izbeg, Kendi, 
Jegu, Ilowek, Izbegh, Ilisebeg, Izbek, Izbég, Ozbég, 
Uesbégh, Űzbegh, Uzbeg, od roku 1920 Zbehy. Dobové 
pomenovania Andača boli: Andacs, Andács, Andacsch, 
Kisandacs, od roku 1920 Andač. Holotka, mala názvy: 

Galtum, Hethe,  od roku 1920 Holotka. 
Vplyv nepokojov a vojen na život v obci. 
Chotáre dediny v nive rieky Nitry, Radošinky a sútokov 

Andačského a Perkovského potoka, dávali skromné 
možnosti živobytia naším predkom. Zvlášť vpády a plienenia 
Tatárov, Turkov, Kurucov a ničivé svetové vojny, sa zreteľne 
podpísali na živote našich predkov.

Turci po vyhratej bitke pri Moháči v roku 1526, pustošili 
územia, vrátane Slovenska. Zbehy i okolité obce vypálili v 
rokoch 1530, 1664, do otroctva odvliekli mnoho ľudí. Tiež 
protihabsburskí povstalci (Kuruci) pod vedením uhorských 
šľachticov Štefana Bočkaja (1600), Gabriela Bethlena (1619), 
Juraja Rákociho (1644), narobili veľa zla a biedy  

Podľa tureckého daňového súpisu z roku 1664, ktorý 
obsahoval 750 dedín a miest, Zbehy mali pred tri a pól 
storočiami 260 obyvateľov, 35 domácností, 44 mužov 
daniarov. Andač bol dokonca ľudoprázdny. Aj cisárske 
vojská (1677) i ďalšie stavovské povstanie tentoraz Imricha 
Tökölyho (1678), narobili našim predkom ďalšie straty na 
majetku a životoch. Zatiaľ čo v roku 1571 v Zbehoch (vrátane 
Andača) bolo 60 domov a 285 obyvateľov,  v roku 1715 tu 
žilo takmer o tretinu menej ľudí, len 200.  V 18.storočí znova 
obsadili naše kraje Kuruci. Tentokrát bol vodcom povstalcov 
František II. Rákoci. V dvadsiatom storočí, v priebehu prvej 
svetovej vojny prišlo o život až 47 Zbežanov a v druhej 
svetovej vojne 10 obyvateľov. V oboch obciach  vplyvom 
vojnových útrap populácia v štyridsiatich rokoch klesla, v 
Andači o 5,5 % a v Zbehoch o 6,5 %. 

Sčítania voľakedy a dnes. 
Verejnosť na Slovensku sčítania robievala na tlačivách, 

sčítacích hárkoch, domových listoch, prostredníctvom 
sčítacích komisárov. Po prvýkrát v histórii v roku 2021 sa 
vykonalo sčítanie elektronicky. V našej obci túto možnosť 
využilo takmer 91 % obyvateľov. 
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V období rokov 1848 až 1950, sa sčítavalo prítomné 
obyvateľstvo. Vtedy v marci 1950 narátali v Zbehoch 2084 
obyvateľov(vrátane Andača), čo bolo 2,8 krát viac ako pred 
sto rokmi.

V ďalších desaťročiach sa sčítavalo v obciach trvale 
bývajúce obyvateľstvo. Začiatkom roka 2021 u nás však žilo  
menej ľudí  ako v roku 1961, ale oproti sčítaniu v roku 1848 
takmer trojnásobne viac. Historicky najviac obyvateľov žilo 
v Zbehoch v roku 1970, v Andači v roku 1961 a na Holotke v 
súčasnosti (pozri tabuľku). 

Rodákov ubúda.
Pribúda  tých, ktorí sa narodili v pôrodniciach. V  Zbehoch, 

(vrátane Andača) v roku 2011 žilo 1 075 rodákov (48,1 %), z 
toho mužov 552 (51,3 %). Podľa sčítania 2021, z celkového 
počtu (2 222) trvale bývajúcich obyvateľov obce, sa na 
území Slovenska narodilo 97 %, 3 % mimo SR. Domov našli 
u nás aj ľudia z Albánska, Rumunska, Ukrajiny.

V rodovej štruktúre aktuálne prevládajú ženy. 
Z celkového počtu trvalo bývajúcich v Zbehoch je 1132 

(51 %) žien a 1090 (49 %) mužov. Slobodných ľudí pribúda 
(tvoria  43 % populácie obce), tiež rozvedených (7,6 %). 
Súcich dievok na vydaj, je viac ako mládencov. Klesá počet 
spoločne hospodáriacich domácností, tých, ktoré hradia 
výdavky spoločne. Rodiny sa osamostatňujú a s tým rastie 
potreba výstavby bytov i inžinierskych sietí.

Mládež, budúcnosť obce.
V Zbehoch v predproduktívnom veku (vo vekovej skupine 

0 - 14 r.) v roku 2021 žilo 316 detí (14,2 %), ale pred desiatimi 
rokmi (2011) 365 detí (16,3 %). To znamená pokles podielu 
o 2,1 % a oproti  roku 2001 o ďalších 3,4 %. A pred tridsiatimi 
rokmi (1991) sčítací komisári evidovalo až 447 detí (21,5 
%). Mladá generácia je pre každú obec dôležitá, tvorí 
potreby jej ďalšieho rozvoja. V produktívnych vekových 
skupinách (15 - 64) podiel obyvateľov vzrástol na 67,8 %, 
v poproduktívnom veku (65 +) klesol na 18 %. Dlhodobo 
štatistici zaznamenávajú  prirodzený úbytok obyvateľov, 
populácia starne. Situáciu do roku 2012 vylepšoval prírastok 
obyvateľstva sťahovaním, avšak aj ten sa spomalil.

Aký máme náboženský život. 
Sčítanie ukázalo pokles počtu veriacich. Zatiaľ čo sa k 

Rímskokatolíckej cirkvi v roku 2011   hlásilo 83,0 % (1854) 
trvalo bývajúcich obyvateľov, teraz 1559 (70,2 %) veriacich 
katolíkov. K Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
sa hlási 31 (1,4 %) obyvateľov, pred desiatimi rokmi 20 
(0,9 %) obyvateľov. V porovnávaných rokoch sa relatívne 
najviac z dvoch na 18 zvýšil počet obyvateľov s vyznaním 
Gréckokatolíckej cirkvi. Bez vyznania zo 6,7 % (150 osôb), 
na súčasných 18 % (399). Podiel tých, korí neodpovedali 
na otázku o náboženskom vyznaní  je 7,7 % (170). Veriaci 
katolíci v našej Zbežskej farnosti (vrátane Čakajoviec, bez 
Andača), tvoria 72 % z celkovej populácie. A kresťanské 
hodnoty vyznáva  ešte viac obyvateľov. 

Vzdelaných ľudí pribúda. 
V roku 2001 podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, s 

ukončeným bakalárskym, magisterským, inžinierskym, 
doktorským a doktorandským vzdelaním, predstavoval 4,5 
%. V roku 2011 dosiahol 13,2 %, v roku 2021 sa zvýšil na 16,7 
%. Vysokoškolsky vzdelaných žien máme viac ako mužov. 
Najviac  študovaných je v spoločenských vedách, náukách a 
službách, konkrétne v histórii, filologike, pedagogike a tiež 
vo filozofii, ekonomike a v politike.  

 So základným vzdelaním máme 15,9 % obyvateľov, čo 
je o polovicu menej ako v roku 1991. Stredné odborné - 
učňovské má 24,2% obyvateľov, úplné stredné s maturitou 
25,5 %, vyššie odborné má  4,5 % ľudí.     

Akú máme kultúru v hovorových prejavoch? 
Dlhodobo rozhodujúce zastúpenie v obci má slovenská 

                           roky 
  

  
Zbehy spolu 

        v tom miestne čas�  
  A n d a č Holotka Z b e h y 

 
1848  prvé sčítanie v Uhorsku  
1869   

768 
1018 

108 
102 

29 
40 

631 
876 

 1900                                                     1354 119 70 1165 
prítomné 1921  prvé sčítanie v ČSR 1620 142 . 1478 
obyvateľstvo 1930   1885 171 . 1714 
 1940   2131 227 . 1904 
  1950     2084 215 89 1780 
trvale  1961  2608 278 97 2233 
bývajúce 1970   2626 268 72 2286 
obyvateľstvo 1980   2379 264 138 1977 
 1991   prvé v SR  2085 244 107 1734 
  2001   2101 250 118 1733 
  2011   2234 240 128 1866 
  2021 prvé elektronické  2222 . . . 
      

Zbehy, graf - veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2020 (osoby podľa vekových skupín)

Zbehy – vývoj obyvateľstva podľa sčítanie ľudu
(Zdroj: ŠÚ SR)  
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národnosť. Predstavuje 91,4 % na celkovom počte 
obyvateľov, pred desiatimi rokmi (2011) to bolo ešte 
viac, 94,3 %. Slovenský jazyk je materinským jazykom 
rozhodujúcej väčšiny obyvateľov. Avšak mnohé slová, ktoré 

sme sa naučili v detstve, „vyprávame“ medzi svojimi po 
našom, po „Zbežansky“.

Serafín Horka

n Kolednícka akcia
Koledovanie Dobrej noviny sa ani tento rok z dôvodov 

pandemických opatrení nemohlo konať a preto formou 
zbierky v chráme bola ponúknutá možnosť prispieť. 

Vyzbieraná suma za našu farnosť Zbehy a filiálku 
Čakajovce bola 1 095 €. Všetkým štedrým darcom patrí 
úprimná vďaka.

n Podoby liturgického roka II.
Začiatok Nového roka 1. január je štátny sviatok - deň 

vzniku Slovenskej republiky. V Cirkvi je slávený ako 
sviatok Panny Márie Bohorodičky. Zjavenie Pána, Epifánia 
6. januára, je sviatkom pripomínajúcim udalosť, kedy sa 
malému bezbranému dieťaťu prichádzajú pokloniť mudrci 
z pohanských krajín. Podľa tradície mu prinášajú dary 
hodné kráľa – zlato, kadidlo a myrhu. Poklonou Dieťaťu sa 
ich putovanie nekončí, ale naopak vykročia na novú cestu 
poznania. V tento deň je v chráme ohlasovaný termín 
pohyblivých sviatkov, najmä začiatok pôstneho obdobia, 
Veľkej noci, Nanebovstúpenia Pána, zoslanie Ducha Svätého 
a Sviatok Božieho tela.  

N a s l e d u j ú c a 
nedeľa po tomto 
sviatku je slávená 
ako nedeľa Krstu 
Krista Pána a ňou 
sa aj vianočné 
obdobie končí. 
V chrámoch ešte 
zostáva výzdoba 
do 2. februára, čo 
je deň Obetovania 
Pána – Hromnice, 
od roku 1997 aj 
Deň zasväteného 
života. Jozef a 
Mária priniesli na 40-ty deň dieťa Ježiša do chrámu, kde im 
vyšli v ústrety starec Simeon a prorokyňa Anna. V dieťati 
spoznali očakávaného Spasiteľa. Symbolom Hromníc je 
svieca, ktorú pri tejto slávnosti zapaľujeme a zároveň ju 
počas roka uchovávame v čase nepohody, nepriaznivého 
počasia a inej núdze. Na začiatku pôstneho obdobia na 
Popolcovú stredu sú veriaci na znak pokánia značení 
popolom z ratolestí použitých v predchádzajúcom roku na 
Kvetnú nedeľu. Pôstne obdobie – čas, keď sa mnohí snažíme 
viac na sebe pracovať, dávame si predsavzatia, úlohy, ktoré 
však často nezvládame a možno sme zo seba sklamaní. 
Nezabúdajme však, že sme stále na ceste a nie za víťaznou 
páskou. Pôst nie je o našich výkonoch, ale snahe. Počas 
40 dňového pôstneho obdobia sa v našich chrámoch a ak 
to počasie dovolí, tak aj na kalváriách, konajú pobožnosti 
krížovej cesty. 

Od začiatku roku 2022 sa na Slovensku začal používať 
nový preklad Rímskeho misála z dôvodu, aby texty 
vernejšie zodpovedali latinskému originálu. Prinieslo to 
niekoľko zmien, na ktoré si pomaly privykáme. Zmenené sú 
aj názvy dní počas Veľkého týždňa, ktorý sa po novom volá 
Svätý týždeň. Kvetná nedeľa sa mení na Palmovú nedeľu, 
Zelený štvrtok na Štvrtok veľkého týždňa alebo Štvrtok 
Pánovej večere, Veľký piatok na Piatok utrpenia Pána a Biela 
sobota sa po novom volá Svätá sobota. Tieto zmeny však 
nič neuberajú z veľkosti najväčších kresťanských sviatkov, 
naopak sú zdôraznením posvätnosti a mimoriadneho 
významu ich slávenia. 

Palmová – Kvetná nedeľa pripomína Ježišov vstup 
do Jeruzalema. 
Veriaci si prinášajú 
ratolesti, pri 
liturgii sa prvýkrát 
spievajú Pašie. Vo 
štvrtok Svätého 
týždňa už slávenie 
n a d o b ú d a 
bohatší rozsah. 
V biskupských 
– katedrálnych 
chrámoch je 
d o p o l u d n i a 
slávená Omša 
svätenia olejov. 

Svätí sa Krizma – olej na pomazanie po krste, birmovke, 
vysviacke biskupa a kňazov tiež posviacke kostolov a 
oltárov. Svätí sa tiež olej katechumenov a olej pomazania 
chorých. Oleju sa pripisujú blahodárne účinky, aj v Písme je 
často spomínaný ako obraz zdravia, radosti a sily. Boli ním 
pomazaní starozákonní proroci, králi a kňazi. Večerná omša 
tohto dňa je pamiatkou na Pánovu večeru – ustanovenie 
Eucharistie pri Poslednej večeri s apoštolmi. Pripomína 
nám tiež utrpenie Ježiša na Olivovej hore, jeho zajatie, 
odsúdenie a ukrižovanie. Podľa miestnych možností pri 
tomto slávení sa môže konať obrad umývania nôh, ako znak 
Ježišovej pokory a lásky. V piatok popoludňajším obradom 
Umučenia Pána predchádza v našej farnosti, ale aj v Cirkvi 
všeobecne, pobožnosť krížovej cesty. Už niekoľko rokov sa 
na nej stretávame pri lese nad našou dedinou. 

V sobotu v chráme, v tichosti prebieha poklona sv. 

n Z našej a nitrianskej farnosti
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Krížu, čomu je aj náš kostol zasvätený. Večerné obrady sú 
vyvrcholením veľkonočného slávenia. Zvyčajne začínajú 
po západe slnka a majú veľmi slávnostný charakter. 
Začínajú obradom Svetla zapálením veľkonočnej sviece 
Paškálu, ktorá celý ďalší rok slúži ako symbol Krista, ktorý 
je Svetlo sveta. Bohatá liturgia slova môže zahŕňať až 
sedem starozákonných čítaní a žalmov. Nasleduje obrad 
vzkriesenia a slávnosť je zvyčajne zavŕšená procesiou 
po dedine so sochou vzkrieseného Krista a spievaním 
slávnostného hymnu. Dátum veľkonočnej nedele je 
stanovený ako najbližšia nedeľa po prvom jarnom splne 
mesiaca, čo napríklad v dnešnom roku pripadlo na 17. apríla 

nakoľko spln bol 16. apríla. Na 40-ty deň po Veľkej noci sa v 
Cirkvi slávi Nanebovstúpenie Pána a o 9 dní na to Zoslanie 
Svätého Ducha. Všetky tieto dni sú pre veriacich významné 
a dôležité,  slávené s patričnou úctou a vďakou. Prvá nedeľa 
po zoslaní Ducha je slávnosťou Najsvätejšej Trojice - Otca, 
Syna a Ducha. Štvrtok po tejto slávnosti je sviatok Kristovho 
tela a krvi. Vo farnostiach sa konajú slávnostné procesie, 
stavajú sa poľné oltáriky. 

Aj keď to v minulých rokoch bolo obmedzené 
pandemickými opatreniami, úplne sme túto slávnosť 
nevynechali, ale za skromnejších podmienok uskutočnili. 
Dúfame, že tomu bude tak aj tento rok. 

n Synoda 2021 - 2023
Ešte v závere roka 2021 pápež František oficiálne otvoril 

Synodu o synodalite. Jej cieľom je, aby všetci veriaci mohli 
objaviť a nájsť svoje miesto v Cirkvi a mať aktívny podiel na 
jej živote. Viacročný proces 2021 – 2023, bude rozdelený 
do troch fáz. Diecéznej, Kontinentálnej a vyvrcholí 
zhromaždením Biskupskej synody v Ríme v októbri 2023. 
Aj v našej farnosti sme na najnižšej úrovni začali stretnutia 
veriacich s našim duchovným otcom k tejto téme. Kľúčové 
slová procesu sú: stretnutie, počúvanie a rozlišovanie. V 
miestnych Cirkvách sú rôzne otázky, obavy, ale aj nádeje 
a je na nás, aby sme im vedeli načúvať a vedieť svoje 
postoje aj prehodnotiť. Zároveň sa učíme rozlišovať, ako 
napredovať nie v zabehnutých stereotypoch pastorácie, 
ale vedieť a poznať iné možné cesty a nechať sa nimi viesť. 
Na stretnutiach je možné si rozvíjať aj vlastný prejav a takto 
sa učiť niečomu novému. A to nielen vo veciach viery a 
svedomia, ale aj v otázkach nášho každodenného života. 
Máme šancu sa tak stať „zručnejšími“ v umení komunikácie. 
Veď Boh nám tým ukazuje cestu a vyvádza nás z našich 
často unavených zvykov. 

Vysvetlenie loga synody
Veľký majestátny strom – plný múdrosti a svetla – siaha 

až k nebu. Je znakom nádeje a vyjadruje Kristov kríž. Nesie 
Eucharistiu, ktorá žiari ako slnko. Vetvy predstavujú ruky a 

krídla Ducha Svätého. Pod ním Boží ľud nie statický, ale v 
pohybe, čo je odkazom na slovo synoda, ktoré znamená 
kráčať spolu. Celú našu ľudskosť vystihuje 15 siluet ľudí, 
rozmanitých životných situácií, generácií a pôvodu. Jasné 
farby, ako znak radosti, ľudia sú všetci na rovnakej úrovni 
– laici i zasvätení, muži, ženy, mladí aj starí, deti, ktoré sú 
celkom vpredu a tak prirodzene otvárajú cestu do budúcna.  

Mária Balková
členka redakčnej rady

n Osem duchovných – symbol ekumenického bratstva 
v Nitre

Na výzvu k Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov 
každoročne odpovedajú aj kresťania v Nitre. Na 
modlitbách sa zhromažďujú dvakrát: Raz v evanjelickom 
kostole Svätého Ducha v centre mesta a raz v kostole 
sv. Gorazda na sídlisku Klokočina. Kvôli pandemickej 
situácii a z dôvodu aktuálneho preťaženia kňazov, ktorí 
v súčasnej dobe akcelerujú individuálnu pastoráciu, 
sa veriaci rozhodli uskutočniť modlitby len raz, a to v 
evanjelickom kostole.

Napriek tomu, že len niekoľko hodín pred samotnou 
bohoslužbou sa výrazne zmenilo počasie – obloha 
sčernela, začala veľká chumelica a ostrý studený vietor 
vytváral na chodníkoch poľadovicu – v evanjelickom 

kostole sa zhromaždilo takmer sto kresťanov, aby v 
spoločenstve s Ježišom prosili o jednotu medzi sebou 
a o jednotu medzi všetkými ľuďmi. Na bohoslužbe sa 
zúčastnili bratia a sestry všetkých vekových kategórií, 
stredná generácia, starší i deti. Takmer všetci veriaci 
pochádzali z rôznych historických cirkví. Na modlitby 
prišlo aj niekoľko jednotlivcov, ktorí patria do 
evanjelikálnych cirkví.    

Za služobníkov cirkvi boli na modlitbách prítomní: 
Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup;  Ján Hroboň, 
biskup Západného dištriktu; Ivan Boženík, evanjelický 
zborový farár; Milan Polák, farár farnosti Nitra – Zobor; 
Tamás Ficzere, zborový farár Reformovanej kresťanskej 
cirkvi v Nitre; František Bartoš, policajný kaplán; Milan 
Jozek, väzenský kaplán a Tomáš Pružinec, ktorý s 
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poslednými dvomi uvedenými svoju službu vykonávajú 
v Ordinariáte ozbrojených síl a ozbrojených zborov 
Slovenskej republiky. Posledný z nich, diakon Tomáš 
Pružinec poslúžil pri bohoslužbe homíliou. Na začiatku 
všetkých veriacich privítal zborový dozorca Ján Huba, 
ktorý v úvodnej reči zdôraznil: „modlíme sa za priateľstvo 
a za jednotu“.

V príhovoroch biskupov Ján Hroboň vyzdvihol 
myšlienku, že je „čas spojiť dary vo vzájomnej službe. 
Nie vtedy, keď sa dobre cítime, vtedy keď máme nejakú 
pohnútku lásky, ale „jedni druhých bremená znášajte, 
lebo tak naplníte Kristov zákon.“ Teda to musíte 
robiť, to je vaša povinnosť. [...] Tento svet chce vidieť, 
že si rozumieme“. Biskup Peter Beňo zase zdôraznil 
myšlienku, že „mnohí ľudia chcú byť dnes hviezdami“ v 
rôznych oblastiach života. „My buďme hviezdami viery, 
nádeje a lásky, hviezdami spolupatričnosti, srdečnosti, 
hviezdami milosrdenstva, aby sme modernému 
človekovi dnešnej doby pomohli objaviť Ježiša ako 
Emanuela, ako Boha, ktorý je s nami, ktorému záleží na 
každom jednom z nás, ako toho, ktorý každého z nás 
sprevádza a chce viesť za ruku“.    

Tento rok pripravili liturgické texty kresťania z 
Blízkeho východu. Aby sa hlbšie umocnilo  naše 
duchovné prepojenie s nimi, boli do modlitieb pozvaní 
aj blízkovýchodní kresťania z Nitry a z jej okolia. Popri 
príhovorných modlitbách v slovenčine, zazneli aj 
modlitby v aramejčine (v čase 1:12:17) a v arabčine (v 
čase 1:14:47), ktoré predniesla sestra Sabria Esso a brat 
Roony Khosaaba Al-Berata, ktorí bývajú v meste pod 
Zoborom už niekoľko rokov.

Bohoslužba bola tvorená modlitbami, spevom 
a hubou. Pod vedeným Samuela Hollého a jeho 
spoluspeváčok, ale aj za zvuku melódií organistu 
domáceho cirkevného zboru Dušana Kovarčíka sa 
modlitebné spoločenstvo spojilo v oslave dobrého Otca 
a k prosbám za našu viditeľnú jednotu. Každoročne 
býva po ekumenických bohoslužbách v Nitre aj 
agapé – stretnutie pri „evanjelických“ či „katolíckych“ 
koláčikoch. Keďže pandemická situácia nám takéto 
pohostenie neumožnila, vynaliezavosť si našla svoju 
cestu. Pri odchode zo zhromaždenia bol každý účastník 
obdarovaný pekne zabaleným medovníčkom, na ktorom 
bolo napísané motto tohtoročného ekumenického 
týždňa: „Videli sme Jeho hviezdu na Východe a prišli 
sme sa mu pokloniť“ (Mt 2,2). Pred záverom bohoslužby 
boli modlitebnému zhromaždeniu adresované prorocké 
slová Ivana Boženíka: „Možno ani nevieme, čoho sme 
dnes súčasťou“. Naším želaním v Nitre je, okrem iného, 
aby sa v budúcnosti do týždňa modlitieb za našu 
jednotu zapojili aj veriaci z iných cirkví. Na tejto ceste v 
nás zostáva veľa nádeje!

Text: Tomáš Pružinec
diakon rímskokatolíckej cirkvi 

Foto: Ján Huba 
zborový dozorca - cirkevný zbor ECAV na Slovensku Nitra
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n Zo života Materskej školy Zbehy
November patrí téme Žijeme zdravo. Táto téma je v 

dnešnej dobe veľmi aktuálna, deti ju citlivo vnímajú 
a majú veľa skúseností zo života. Urobili sme si 
preventívnu zdravotnú prehliadku (akože) a vyšetrili 
sme si zrak, sluch, vážili sa a merali. Deti sa v aktivitách 
oboznamovali s ľudským telom, jeho funkciami a 
zmyslami. Zaujímavé pre nich boli hmatové, čuchové a 
sluchové hry. Rozlišovali zdravé a nezdravé potraviny. 
Aj z toho dôvodu, že plníme  úlohy v projekte Zdravá 
škola, deti každodenne konzumujú čerstvé ovocie 
a zeleninu, dodržiavajú pitný režim a otužujú sa na 
čerstvom vzduchu.

December je v znamení veľkého očakávania. Asi 
netreba písať, že jedným z dôvodov je návšteva Mikuláša 
s pomocníkmi - anjelom a čertom. Počas celého týždňa 
deti usilovne nacvičovali s pani učiteľkami básničky 
a piesne, ako poďakovanie pre svätého Mikuláša. Ich 
usilovnosť sa im predsa len vyplatila a všetci škôlkari 
dostali balíčky. Za balíčky sa škôlkari Mikulášovi 

poďakovali a zarecitovali mu básne a piesne, slávnostne 
sľúbili, že budú dobrí aj celý ďalší rok a budú robiť radosť 
nielen pani učiteľkám, ale aj svojim rodičom, veď on ich 
predsa počuje a vidí všade.

Januárové témy sú zamerané na aktivity, ktoré súvisia 
s poznávaním života zvierat a so starostlivosťou o 
ne hlavne v zimnom období. Deti nezabudli ani na 
vtáčikov, ktorým pravidelne sypali semiačka do búdok. 
Vypočuli si príbehy o zvieratách a dozvedeli sa, aké 
to majú ťažké v zime a kto sa o nich stará. Deti potom 
namaľovali zvieratká aj vtáčikov v kŕmidlách a urobili 
výstavku svojich prác, aby potešili rodičov. Teoretické 
a sprostredkované informácie prostredníctvom básní 
piesní, obrázkov, kníh, dramatickej hry, digitálnej 
pomôcky Bee-Bot a interaktívnej tabule sme doplnili 
názorným a zážitkovým učením. Hoci je to len malá 
pomoc zvieratkám, ale aktivitami vštepujeme deťom 
lásku, kladný vzťah k prírode a tiež plníme ciele 
environmentálnej výchovy.

 Tohtoročná zima nebola k deťom štedrá, ale keď trochu 
nasnežilo mohli sme sa sánkovať, stavať snehuliakov, 
pozorovať snehové vločky i cencúle. Priamo v hrách  
deti spoznávali zásady, ako sa majú správať pri zimných 
radovánkach a dbať o svoju bezpečnosť i bezpečnosť 
kamarátov. Do tried si priniesli sneh, aby ho skúmali 
pod mikroskopom. Presvedčili sa, že jesť takýto sneh je 
nezdravé, nielen preto, že je studený, ale aj preto, že je 
v ňom veľa nečistôt.

 Dňa  18.1.2022 nás navštívila kamarátka Šmudla, 
ktorá  nás naučila hravou formou triediť odpad. Spolu 
sme sa vybrali na výskumnú výpravu, aby sme zistili, 
kto a čo znečisťuje potôčik v susednom lese. Dozvedeli 
sme sa, čo sú batérie a na čo nám slúžia. Zistili sme, kde 
môžeme staré batérie vyhodiť a čo sa s nimi deje potom, 
keď nám doslúžia. Na záver zaujímavej prednášky nás 
Šmudla potešila správou, že za vyzbierané batérie 
získala naša škôlka odmenu v podobe kúzelníka.                                         

n Materská škola
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Ten nás navštívil 10. marca a ukázal nám rôzne kúzla, do 
ktorých sme sa zapojili aj my 🙂. Pri každom kúzle sme 
povedali zázračnú formulku ČÁRY, MÁRY FUK! a kúzlo sa 
nám podarilo 🙂. 

Fašiangové zvyky v našej dedine udržiava klub Jednoty 
dôchodcov v Zbehoch pod vedením Anny Budinskej. 
Nuž a nezabudla prizvať aj našich škôlkarov, aby sa 

potešili a zabavili s nimi na fašiangovom sprievode, 
ktorý začal stretnutím pred obecným úradom a pridal sa 
k nám aj pán starosta. Babičky a dedkovia sa vyobliekali 
do najstrašidelnejších fašiangových masiek. Nechýbali 
masky ako čert, cigánka, Mexičanka, kohút, sliepka, 
mladucha so ženíchom a deckom, smrtka a všakovaké 
iné masky. Spievali sme spoločne pieseň Fašiangy 
Turíce a z obecného rozhlasu vyhrávala ľudová hudba. 
Sprevádzala nás veselá nálada. Keď sme sa už blížili k 
MŠ, tak sme si zatancovali, rozlúčili sa a dostali sme 
sladkú fašiangovú výslužku.

 Už tradične sa mesiac marec spája s mesiacom 
kníh. Deti mali možnosť priniesť si svoju obľúbenú 
knihu a rozprávať o nej kamarátom. Spoločne sme 
vyrábali záložky do kníh. Dozvedeli sme sa o mnohých 
zaujímavých a pekných knihách - nielen o tom, čo sa 
v nich odohráva, ale aj to od koho ju deti dostali. Raj 
kníh - miestnu knižnicu sme tiež navštívili. Od tety Eriky 
sme sa dozvedeli, ako to v knižnici funguje, ako sú knihy 
rozdelené podľa žánru. Prezerali sme si oddelenie pre 
deti aj  dospelých a nakoniec sme si mohli knihy požičať 
a prelistovať. Predškolský vek je vekom rozprávok. City, 
ktoré vzbudzujeme prostredníctvom nich sú hlboké a 
pretrvávajú až do dospelosti. V snahe čo najviac priblížiť 
dieťaťu knihu je naše každodenné čítanie pred spaním 
a vo voľnom čase. Čítame rôzne druhy detských kníh a 
pozorujeme, že dieťa sa stáva dobrým poslucháčom, 
zažíva veľa neopakovateľných chvíľ plných pohody, 
zvedavosti, čara, porozumenia a zblíženia, rozvíja sa 
jeho citový život, vyjadrovacie schopnosti, obohacuje sa 
jeho poznanie, kladie sa základ čitateľskej gramotnosti 
a nadobúda kladný vzťah ku knihe.

Na záver dovoľte v mene kolektívu pracovníkov 
materskej školy, ale hlavne detí poďakovať sponzorom 
ako aj všetkým, ktorí prispeli 2% z dane k obohateniu a 
zlepšeniu chodu našej materskej školy.

Silvia Miškolciová
MŠ Zbehy
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n Základná škola

n Oznam: Materská škola Zbehy, Zbehy 148, 951 42

n V ZŠ Zbehy športujeme s Matejom Tóthom
Pohyb je liek. Vie to každý z nás! Cítime sa vitálnejší, 

šťastnejší, sebavedomejší, keď športujeme. K aktívnemu 
športovaniu našich detí sme sa 
rozhodli priložiť ruku k dielu aj my, v 
našej ZŠ, spoločne s Vami! Hlasovali 
sme, vyhrali sme O2 Športovú 
akadémiu Mateja Tótha a teraz už 
máme za sebou prvých pár  mesiacov 
trénovania. Pod vedením pani 
učiteľky Ingrid Bezákovej deti začali 
objavovať, že pohyb je predovšetkým 
zábava! A nielen to! Ak sa v útlom 
detstve rozvíjajú správne návyky, 
dieťa môže byť úspešnejšie vo svojej 
športovej  budúcnosti. 

„Akadémia Mateja Tótha je jedinou 
pohybovou prípravou pre deti, ktorá 
sa na tréningoch systematicky venuje 
vývojovej kineziológii. Prostredníctvom 
vývojovej kineziológie sa uplatňujú 
v tréningu cvičenia, ktoré pomáhajú 
deťom vykonávať pohyb správne. Pohyb dieťaťa je 
jednoduchší, efektívnejší, ale predovšetkým správny.  Tieto 
cvičenia pomáhajú deťom kompenzovať nesprávne pohybové 
vzory, ktoré súvisia so sedením v škole, pri počítači a podobne. 
Jedným z týchto cvičení je aj vývojová poloha "medveď". 
Prostredníctvom nej do určitej miery vieme v diagnostike 
posúdiť  pohybový aparát dieťaťa.“

„V športovom tréningu sú využívané najnovšie poznatky 
zo športovej prípravy detí. Tréning je zameraný na rozvoj 
všeobecných pohybových schopností, funkčný rozvoj 
organizmu, ale aj rozvoj základných lokomócií. Realizuje 

sa prostredníctvom cvičení, ktoré sú 
zakomponované do hier a súťaží.“

„Tréneri ŠAMT sú odborníci, ktorí majú skúsenosti s deťmi. 
Predtým, ako začnú trénovať, absolvujú 
viacdňové školenie pod vedením 
odborníkov O2 Športovej akadémie 
Mateja Tótha. Každý tréner sa riadi 
špeciálne vytvorenou metodikou. 
Tréningový proces je kontrolovaný, 
akadémia vydáva inovované 
metodické  príručky a organizuje 
kontinuálne vzdelávacie aktivity pre 
trénerov, kde prednášajú akademici.“

„Na tvorbe metodických materiálov 
a postupov sa podieľajú odborníci 
z Fakulty telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského v Bratislave 
a Univerzity Konštantína Filozofa v 
Nitre, fyzioterapeuti zo Slovenskej 
zdravotníckej univerzity a tím 
psychológov.“ Čerpané z webu: O2 
Športová akadémia Mateja Tótha

Samozrejme, prvky športovej akadémie plánujeme 
postupne zapájať do všetkých ročníkov na telesnej výchove. 
Do týchto dní si ich mali možnosť vyskúšať naši prváci, 
druháci a tretiaci. 

Verte, nie je nič krajšie, ako keď vidíte usmiate, spokojné 
decká po tréningu! 

Držíme palce našej mladej generácii, aby si vytvárali tie 
správne návyky, ku ktorým šport jednoznačne patrí!                        

                                                                    
  Jana Krajčírová

riaditeľka ZŠ Zbehy

Riaditeľstvo Materskej školy v Zbehoch oznamuje rodičom, že 
zápis do Materskej školy k školskému roku 2022/2023 sa uskutoční 

dňa 17.5.2022 v priestoroch MŠ
v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Taktiež je možné zasielať žiadosť elektronicky a to od 1.5.2022 
do 17.5.2022 na email dana.danisova@gmail.com

s následným osobným kontaktom v deň zápisu.

Potrebné tlačivá k zápisu budú zverejnené na webovej stránke 
obce www.zbehy.sk /zápis do MŠ/ dňa 30.4.2022.

Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
zákonného rodiča.

Žiadosť o prijatie je potrebné podpísať oboma rodičmi.

Tešíme sa na Vás!
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n Aj variť sa dá s láskou!
Pani kuchárky v Školskej jedálni v Zbehoch sú 

neodmysliteľnou súčasťou našich školských dní. 
Navaria, napečú, potešia, jednoducho svoju prácu robia 
s láskou. Varia nielen našim zamestnancom a žiakom, 
ale aj pre deti z MŠ v Čabe a pre externých stravníkov 
v obci.

V našej školskej kuchyni pracuje p. vedúca Ivetka 
Krošláková, hlavná kuchárka Janka Magáthová 
a pomocné kuchárky Zdenka Fabová a Stanka 
Kupcová.

O tom, že sa v ZŠ Zbehoch učí zážitkovo, niet pochýb. 
Žiaci 4. ročníka mali za úlohu naše pani kuchárky 
trochu vyspovedať. Zahrali sa na redaktorov. Pripravili 
si interview, aby zistili všetko, čo ich zaujíma.

Samotnému rozhovoru predchádzala najskôr 
dôkladná príprava. Žiaci si spísali jednotlivé otázky. 
Podľa povahy otázok si určili poradie. Potom si interview 
precvičili, aby išlo všetko, ako má. Keď boli pripravení, 
pozvali pani kuchárky a pani vedúcu ŠJ na interview a 
takto im to išlo:

Rozhovor s pani kuchárkami Jankou Magáthovou, 
Stankou Kupcovou, Zdenkou Fabovou

Otázky od žiačky Sofie Žákovičovej: 
„Prečo ste sa rozhodli byť kuchárkou?“
P. kuchárka Janka: „Nikdy som nechcela byť kuchárkou.“
P, kuchárka Stanka: „Ja som vyučená krajčírka.“
P. kuchárka Zdenka: „Lebo ma to baví.“

 „Čo sa vám páči na vašej práci?“
P. kuchárka Janka: „Teraz ma táto práca napĺňa, lebo varím 

pre vás, deti. Táto práca ma teší.“
P. kuchárka Stanka: „Práca s deťmi, vaše vtipné hlášky.“
P. kuchárka Zdenka: „Všetko.“

„Ktoré jedlo, ktoré ste varili, sa vám zdalo najťažšie?“
P. kuchárka Janka: „Ja si myslím, že za toľké roky, čo varím, 

ani jedno. Lebo, čím dlhšie varím, tým sa mi jedlo ľahšie 
pripravuje.“

P. kuchárka Stanka: „Žiadne. Všetko robíme ako treba.“

„Naša jedáleň je vždy pekne vyzdobená. Robíte si 
výzdobu samé, alebo vám s tým niekto pomáha?“

P. kuchárka Janka: „Pomáha nám pani vychovávateľka 
Szombathová zo školského klubu.“

Otázky od žiaka Tomáša Mega: 
„Koľko rokov robíte svoju prácu?“
P. kuchárka Janka: „Začínala som, keď som sa vyučila ako 

17-ročná a túto prácu robím až doteraz.“
P. kuchárka Stanka: „Pätnásť rokov.“
P. kuchárka Zdenka: „Dva roky.“

„Ktoré jedlo varíte najradšej?“
P. kuchárka Janka: „Nemám žiadne obľúbené. Rada varím 

úplne všetky jedlá.“
P. kuchárka Stanka: „To, čo ľúbite najviac. Čo ľúbite najviac?“
Žiaci: „Špagety.“
P. kuchárka Stanka: „Tak špagety. 🙂“

„Ste dobrý kolektív?“
P. kuchárka Janka: „Áno, veľmi dobre si rozumieme.“
P. kuchárka Stanka: „Áno.“
P. kuchárka Zdenka: „Súhlasím.“

Otázky od Peťka Lakatoša a Sofky Billovej:
„Prečo nosíte biele čapice?“
P. kuchárka Janka: „Aby nám do jedla, ktoré pripravujeme, 

nepadali vlasy.“

„Sú žiaci spokojní s obedmi?“
P. kuchárka Janka: „Podľa mňa, ako ktorí.“
P. kuchárka Stanka: „Ako kedy.“
P. kuchárka Zdenka: „Možno áno.“

Otázka od Maximiliána Billu: 
„Nosíte rady rúška?“
P. kuchárka Janka: „Svojím spôsobom ani nie.“ 
P. kuchárka Stanka: „Nie.“
P. kuchárka Zdenka: „Nie.“

Otázky od Sebastiana Žákoviča:
„Keď sa vám niečo minie, chodíte rady do obchodu?“
 P. kuchárky Stanka a Zdenka: „Áno.“

„Prečo musíte variť polievku?“
P. kuchárka Janka: „Lebo je to výživné jedlo a je to základ 

hlavného jedla. Prvé je polievka a potom prichádza na rad 
hlavné jedlo.“

P. kuchárka Zdenka: „Lebo polievka je základ jedla, aby sa 
žalúdok naštartoval.“

Otázka od Matúša Horku: 
„Ste spokojné s vybavením kuchyne?“
P. kuchárka Janka: „Teraz áno, kuchyňa je veľmi dobre 

vybavená.“
P. kuchárky Stanka a Zdenka: „Áno.“
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Rozhovor s pani vedúcou ŠJ Ivetkou Krošlákovou

Otázky od Peťka Lakatoša: 
„Ako dlho tu pracujete?“
„Pracujem tu 29 rokov.“

„Kde ste pracovali predtým?“
„Predtým som pracovala v Čakajovciach, v Jarku a v Nitre.“

Otázky od Tomáša Mega: 
„Akú školu ste vyštudovali?“
„Strednú odbornú školu so zameraním na gastronómiu.“

„Prečo nemáme k obedu bublinkové nápoje?“
„Bublinkové nápoje nie sú dobré pre deti. Zaťažujú 

organizmus a nafukujú črevá, môže vás z nich bolieť bruško.“

Otázky od Matúša Horku: 
„Odkiaľ kupujete potraviny a suroviny?“
„Vozia nám ich dodávatelia. Zeleninu nám vozí veľkosklad 

zeleniny, mäso nám vozí pán Jankovič, veľké potraviny z firmy 
Inmedia.“

„Kde dávate zvyšky jedla?“
„Máme na to elektrický kompostér. Ten toto jedlo kompostuje 

a kompost sa môže použiť do pôdy ako hnojivo pre zeleninu, 
kvety v záhrade.“

Otázka od Maximiliána Billu: 
„Koľko obedov varíte každý deň?“
„Okolo 100 až 120, podľa toho, ktorá trieda je v karanténe."

Otázky od Sebastiana Žákoviča: 
„Prečo musíte variť zdravo?“
„Aby ste sa zdravo vyvíjali. Keby sme vám nezdravo varili, 

bolelo by vás telo, zle by sa vyvíjali kosti, mohli by sa vám 
pokaziť zuby. Musíme variť zdravo.“

„Prečo ste do jedálneho lístka ešte nedali palacinky?“
„Palacinky sme už mali, ale nemali veľký úspech. To je tak, 

napríklad ty palacinky máš rád, ale ďalší ich zase nemajú radi. 
Čiže, keď urobíme palacinky, polovica detí ich zje a polovica 
nie. Chceli by ste palacinky a presvedčíte aj ostatných, aby ich 
zjedli?“

Žiaci: „Áno!“
„Tak sa môžeme dohodnúť, že na Medzinárodný deň detí 

budete mať palacinky.“
Žiaci: „Dobre. Super.“

Otázky od Sofie Žákovičovej: 
„Máte rada svoju prácu?“
„Rokmi som si na ňu zvykla. Nechcela som pracovať v 

školskom stravovaní. Ale človek si zvykne.“

„Prečo ste sa rozhodli byť vedúcou školskej jedálne a 
ako sa to stalo?“

„Nechcela som byť vedúcou, mňa bavila medicína. 
Chcela som byť zdravotnou sestrou, ale nejako to osud a 
moji rodičia zariadili, že som skončila ako vedúca školskej 
jedálne.“

Žiaci: „Ďakujeme za rozhovor.“

Žiaci sa mnohému naučili. Teraz už vedia, že pripraviť si 
interview nie je také jednoduché, ako sa spočiatku zdalo. 
Z rozhovoru sa dozvedeli, že človek nemusí robiť vždy 
tú prácu, ktorú si vysníval. Dokáže sa však naučiť robiť 
akúkoľvek prácu, keď ju robí srdcom. 

Pani vedúcej a pani kuchárkam ďakujeme za úžasnú 
trpezlivosť s deťmi. Držíme im palce, aby ich práca aj 
naďalej napĺňala. Tešíme sa na ich fantastické jedlá, ktoré 
nám s láskou pripravujú. A nielen to! Vždy sa potešíme, keď 
nás prekvapia svojimi kreatívnymi nápadmi pri výzdobe 
jedálne alebo sa z času na čas premenia na anjelikov, lienky, 
strašidlá ... 

Jedno je isté - nikdy im na tvári nechýba úsmev!!!

Lucia Mikušová
ZŠ Zbehy
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n Deň s Braňom Jobusom: "Chcem žiť slobodne!"
Spisovateľ, cestovateľ, spevák, umelec, herec Braňo 

Jobus nás poctil svojou návštevou v ZŠ Zbehy. Pocítili 
sme príjemnú energiu z rozprávania o knihách, postavách, 
smiešne bolo rozprávanie o učiteľke, ktorá chcela byť v 
knihe, upratala mu celý dom a vyhodila mu obľúbené 
tepláky a nakoniec si ho zobrala za muža. Milý bol príbeh 
o muflónovi Anciášovi, o veľkom zvone s tlkotom srdca a 
veľa ďalšieho. Popri tom sme počúvali o cestovaní po svete. 
Spisovateľovi sa najviac páčilo na Islande, v Nórsku, ale aj 
na ostrove Maurícius, kde deti vedia hovoriť tromi jazykmi. 
Vypočuli sme si uspávanku vytvorenú pre malého synčeka 
Jonáša, počúvali sme o tom, ako má byť človek slobodný a 
ambiciózny pri plnení si svojich snov. 

Myslíme si, že beseda bola inšpiráciou pre malých aj 
veľkých! Deti si mali možnosť zakúpiť knižky aj s venovaním. 
Veríme, že sme podporili lásku detí k čítaniu a ku knihám. 
Želáme autorovi veľa tvorivých inšpirácií a už teraz sa tešíme 
na ďalšie knižné tituly, ktoré určite obohatia našu školskú 
knižnicu. Piataci si pre spisovateľa Braňa Jobusa pripravili 
niekoľko zvedavých otázok.
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Prečo ste začali písať knihy pre deti?
„Bol to môj celoživotný sen, odmalička som to chcel robiť. 

Keď som mal osem rokov som si písal prvú „knižečku“. Pred 17 
rokmi, keď som začal abstinovať, som nabral odvahu, aby som 
si ten sen splnil.“

Aká bola Vaša prvá kniha, ktorú ste napísali a kedy 
vznikla?

„Boli to Láskavé rozprávky - pred 17 rokmi.“

Koľko kníh ste napísali?
„V júli vychádza dvadsiata, už je napísaná, odovzdaná, 

ilustrátori kreslia obrázky a neviem sa jej dočkať!“

Ktorá kniha doteraz mala najviac strán?
„Všetky majú vyše sto, všade sú naozajstné príbehy zo 

života, nikdy to neodflingám, vždy si tam vyžmýkam srdce a 
všetko, čo chcem, aby tam bolo, tam je, čiže neviem presne, 
ktorá má koľko. Z týchto, čo som vám priniesol, majú všetky 
vyše sto.“

Ktorá z Vašich rozprávok je Vaša najobľúbenejšia? 
„Muflón Anciáš je môjmu srdcu najbližší, lebo pri písaní v nej 

je môj životný príbeh. V každej je príbeh môjho života, ale ten 
Anciáš - tam je prepísaný, prerozprávkovaný ten môj prerod, 

kedy som začal abstinovať. To si vážim a k tomu sa ešte vrátim, 
pokiaľ budem živý - raz za čas.“

Aký hudobný nástroj ste vyrobili?
„Nástroje vyrába pán brat, dovolil som si aj ja nejaké vyrobiť. 

Napríklad, keď si videl reklamu na Digi Tv, tak ten satelit, čo na 
ňom hral Dano Heriban. Najobľúbenejší je môj rýľ, to sa volá že 
jednotná roľnícka elektrická gitara a na tom hrám v hudobnej 
skupine Vrbovskí víťazi, ktorú máme s pánom bratom a on tie 
nástroje vyrába.“

Čo Vás viedlo k spievaniu?
„Celý život som po tom túžil. Ja som spieval, už keď som 

mal 12, mali sme prvú skupinu. Celý život sme si vymýšľali 
pesničky.“ 

Prečo ste si začali vyrábať vlastné hudobné nástroje?
„Lebo sme si chceli vyrábať vlastné hudobné nástroje. Je 

to aj sranda, je to recesia a je to možno aj inšpiratívne. Lebo 
ty voľačo vyhodíš, napr. vysávač a ten môj brat z toho vyrobí 
gajdy napríklad alebo záchodová rúra sa hneď zmení na 
fujaru. Vieš, je to lacné, dostupné, tie materiály na to  a plní 
to  úlohu ako keby si si kúpila nejaký drahý hudobný nástroj. 
Bolo to také, bol to zaujímavý nápad a robíme to už dvadsať – 
dvadsaťdva rokov.“
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Pracujete aj teraz na nejakej knihe?
„Áno, Ultranechutné komando. Bude to o rôznych hoaxoch, 

propagandách, bude to také voľné pokračovanie už známeho 
Komisára Mrodgeho.“ 

Na ktorej knihe ste pracovali najdlhšie?
„Zvon  - čo som Vám spieval poslednú pesničku.  Lebo 

ja si vždycky ku knihe pripravím nejaké poznámky, ja som 
spomínal, že na dva týždne chodievam k Indickému oceánu 
(pred koronou), teraz som dva roky nebol. A ja tam dva týždne 
vymýšľam tú knihu, preto je to taká sranda, je to uvoľnené. 
Popíšem si poznámky, prídem domov s niečím strašne cenným. 
Viem, koľko bude rozprávok, viem, kto tam  bude účinkovať a 

viem, o čom budú. Možno päť viet ku každej rozprávke, mne 
to stačí a potom následne na jeseň píšem knihu. A ten Zvon, 
keď vznikla kniha Zvon, tam som nemal žiadne poznámky, iba 
som si priniesol domov, čo som Vám spomínal na besede, 50 
kg bronzový vežový zvon a nemal som nič. Tam som išiel za 
jazdy, že čo sa udialo. Ale diali sa aj smutné veci a to ovplyvnilo 
aj dej tej knihy. Aj keď tam je zase kopec srandy, ale je to aj o 
chorom srdiečku a neviem čo všetko.  Tá kniha bola tá, ktorú 
som najdlhšie písal.“

Ďakujeme za rozhovor!
Spracovala: 

Michaela Tomeková, ZŠ Zbehy

n Deň učiteľov

Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, kto vzbudzuje 
ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej 
zodpovednosti. 

Jan Amos Komenský

Každý z nás má svoj jeden deň v roku. Väčšinou je 
to deň našich narodenín. Stretneme sa s rodinou, 
priateľmi, známymi, posedíme, pooslavujeme, 
dostaneme darčeky. V prípade významnej osobnosti 
v dejinách sa takýto deň stáva v kalendári pamätným 
pre konkrétnu vec, udalosť či skupinu ľudí. 

V rokoch 1592 až 1670 každý rok 28. marca oslavoval 
svoje narodeniny aj jeden z najvýznamnejších 
p e d a g ó g o v , 
s p i s o v a t e ľ o v , 
filozofov a teológov 
v našich dejinách 
-  Jan Amos 
Komenský. Narodil 
sa na juhovýchodnej 
Morave (vtedajšie 
Slovácko), ale 
mal slovenských 
predkov, preto si ho 
prisvojujú aj Slováci, 
no aj Maďari a Nemci. 

K o m e n s k é h o 
životný príbeh 
veľmi dobre 
reflektoval vtedajšie 
turbulentné zmeny 
v Európe. Zúrila reformácia, náboženské vojny boli na 
dennom poriadku. Pre svoje náboženské presvedčenie 
sa musel neustále sťahovať. Najmä vzhľadom na jeho 
pedagogickú činnosť mu preto prischla prezývka 
„Učiteľ národov“. Jeho pedagogickú činnosť a názory 
možno v mnohých prípadoch uplatniť aj dnes. 
Komenského zásady - názornosť, systematickosť, 
sústavnosť, aktívnosť, trvalosť, primeranosť sú stále 
nadčasové. Presadzoval povinnú školskú dochádzku 
pre všetky deti bez ohľadu na sociálne pomery dieťaťa 

či jeho intelekt. Každý mal právo na vzdelanie. Preslávil 
sa na svoju dobu revolučnými tvrdeniami „opakovanie 
je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.

V roku 1955 vtedajšia vláda spoločného 
Československa stanovila na počesť Učiteľa národov, 
ako jedného z najvýznamnejších osobností svetovej 
pedagogiky, jeho deň narodenia -  28. marec, na Deň 
učiteľov. Pripomíname si ho v Českej a Slovenskej 
republike a mal by byť morálnym ocenením učiteľskej 
práce. 

Vo svete bol vyhlásený aj Svetový deň učiteľov. V roku 
1994 organizácia UNESCO vybrala deň - 5. október, 
ako pripomienku podpisu Charty učiteľov podpísanú 
v roku 1966.  K Charte učiteľov sa hlási aj Slovensko. 
V dokumente sú zhrnuté odporúčania na podporu 

učiteľov a ich 
celospoločenského 
významu vo 
vzdelávacom a 
výchovnom procese 
novej generácie. A 
na toto by nikto z 
nás nemal zabúdať. 
Učitelia mali kedysi v 
dedinskej či mestskej 
s p o l o č e n s k e j 
hierarchii jedno z 
najvyšších postavení. 
Už zďaleka sa im 
ľudia klaňali, zdravili 
a rešpektovali ich. 

Turbulentné časy 
v Európe počas éry 

Komenského tak trochu pripomínajú aj dnešné časy. 
Naši učitelia sa tiež stávajú „Učiteľmi národov“. A to 
doslova. Vo svete aj na Slovensku sme svedkami útokov 
na ich osoby zo strany žiakov či rodičov. Je to smutné, 
že spoločnosť dopustí takéto vyhrotenie situácií. 
Spoločenskú zodpovednosť za takéto činy nesieme 
všetci. Možno stačí mať niekedy viac otvorené oči, viac 
počúvať a rozprávať sa. 

Deti počas dňa trávia s učiteľmi mnoho času, ale 
základy výchovy dostávajú v rodine. Rodičia sú zväčša 
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vzorom, ktorý dieťa kopíruje. Správanie dieťaťa je 
potom zrkadlom ich počinov. Keď si rodič učiteľa neváži 
a nemá pekného slova, morálka detí takýchto rodičov 
klesá, rešpekt učiteľa sa vytráca, aj keď sa učiteľ snaží 
z celých síl. Nehádžme preto všetku vinu na učiteľov, 
keď sa našim deťom v škole nedarí. Nepodceňujme 
pred našimi deťmi ich náročnú a zodpovednú prácu 
často nad rámec osobného voľna. Buďme im vďační za 
to, čo robia pre naše deti nielen 28. marca, ale počas 
celého roka.

 Martina Gondeková
členka redakčnej rady

n Aký bol náš Deň učiteľov? 
Žiaci aj učitelia našej ZŠ Zbehy zažili milé prekvapenie. 

Ocenenie „Srdce na dlani“, podpísané primátorom Nitry 
za dobrovoľníctvo na škole, nám prišiel odovzdať Kuly zo 
skupiny Desmod. Získali sme aj publikáciu Dia šlabikár 
– príručku pre deti s diagnózou diabetes, kde je písané 
o správnom životnom štýle pre každého, do ktorej nám 
venovanie napísal Kuly. Každý učiteľ dostal pekný kvietok 
a poďakovanie za prácu. Aj žiaci boli pochválení za 
vzájomnú pomoc a spoluprácu v rámci dobrovoľníctva. 
Veľké poďakovanie patrí p. Šugrovej z občianskeho 
združenia KlauDIA, ktorá toto milé stretnutie zorganizovala. 
ĎAKUJEME!

Kolektív ZŠ Zbehy
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n ZO SČK v Zbehoch Vás pozýva 
na mobilný odber krvi! 

Členky výboru Červeného kríža v 
Zbehoch sa tešia, že po dlhom čase 
izolácie, kedy nemohli byť uskutočnené 
odbery krvi v našej obci zabezpečované 
mobilným tímom NTS Nitra, sa môžeme 
opäť stretnúť pri odbere. 

Kedy?  13.6.2022 (pondelok)
Kde? Kultúrny dom Zbehy
O koľkej? 7:30 - 11:00

Tradične na všetkých darcov čaká 
pohostenie tak ako zvyčajne! Tešíme sa 
na Vás, milí darcovia krvi!

Touto cestou sa chceme srdečne 
poďakovať všetkým členom ČK v našej 
obci, ktorí nezištne pomáhajú, či už 
morálne alebo materiálne, ľuďom z 
Ukrajiny! 

Veľa zdravia prajú členky výboru ČK v 
Zbehoch 🙂.

n Červený kríž

n DFS Zbežanček

n Zbežančatá, som na vás pyšná - len sa nevzdať!
Ešte sme sa ani poriadne nestihli spamätať z koronakrízy 

a už čelíme ďalšej výzve. Život je boj, viem je to fráza, ale kto 
bojuje iba ten žije. Aj my v Zbežančeku bojujeme, snažíme 
sa pokračovať v zachovávaní tradícií a folklóru v našej 
obci, nevzdávať sa pred nikým a pred ničím. Nacvičujeme 
v nových priestoroch v bývalom Kepelíku, za čo vďačíme 
ústretovosti Laure Gregušovej. 

Už sme začali dúfať, že sa život vráti do normálnych koľají, 
deti sa naučili krásnu fašiangovú choreografiu, ale pre 
veľkú chorobnosť členov súboru sa akcia neuskutočnila. 
Na marec sme naplánovali výročnú schôdzu, ale to sa nám 
tiež nepodarilo zrealizovať. Niečo sa predsa len udialo, 
zúčastnili sme sa na novovzniknutej tradícii ozdobovania 
veľkonočného stromu pred obecným úradom. Za účasť a 
radosť detských a dospelých členov súboru ďakujeme pánu 
starostovi a kultúrnej komisii OÚ Zbehy. 

Na záver chcem za všetkých poprosiť Máriu, Kráľovnú 
pokoja nech ochráni svet pred bláznovstvom vojny.

Anna Jankovičová
Vedúca DFS Zbežanček
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n  ZO Zväz zdravotne postihnutých
n ZO ZZP v Zbehoch: 

„Nenechajme sa odradiť ...“ 
V priebehu minulého roku sa 

spoločenský život v našej obci 
obnovil, ba povedala by som, 
že svojim obsahom predčil 
predchádzajúce roky. Konalo sa 
veľa rôznych podujatí. Ako by sa v 
našom podvedomí usadila obava, 
čo bude ďalej. Naša predtucha 
bola opodstatnená. Už v mesiaci 
september sa ohlásila ďalšia vlna 
epidémie covidu, ktorá nás znovu 
zatvorila v našich domovoch. Ale 
teraz sa vrátim do obdobia, kedy 
bola možnosť niečo v prospech 
našich členov urobiť. Tieto aktivity 
neboli doposiaľ zverejnené v 
obecných novinách.  

Podarilo sa nám na konci mesiaca 
august zorganizovať jednodňový 
poznávací zájazd. Zájazdy po 
Slovensku sa stali už tradíciou 
našej činnosti. Záujemcov je vždy 
dostatok. Inak tomu nebolo ani 
v prípade zájazdu na pútnické 
miesto v Skalke pri Trenčíne a Čachtického hradu. Pokúsim 
sa priblížiť priebeh zájazdu ako spomienku pre účastníkov 
a tiež  ako podnet pre čitateľov ako sa dá príjemne stráviť 
voľný čas aj na našom krásnom Slovensku.

Prvé naše zastavenie bolo v  kláštore vo Veľkej Skalke. 
Je to národná kultúrna pamiatka 
sprístupnená verejnosti so 
sprievodcovskou službou. História 
kláštora je spätá so vznikom 
Benediktínskeho opátstva z r. 
1224 a je od jeho vzniku až po 
súčasnosť veľmi rozmanitá a 
zaujímavá. Po skončení prehliadky 
sme sa premiestnili do neďalekej 
Malej Skalky, kde stojí dvojvežový 
kostolík. Tento pútnický chrám 
svätých Andreja Svorada a Beňadika 
dňa 7. mája r. 2016 vyhlásil počas 
svätej omše Nitriansky biskup 
Mons. Viliam Judák za diecéznu 
svätyňu Nitrianskeho biskupstva. 
V tomto útulnom kostolíku sme 
pookriali na duši na svätej omši, 
ktorú za nás odslúžil miestny 
správca fary.  Bol čas obeda. V 
blízkom pútnickom dome, ktorý 
bol otvorený v júli r.2019, sme si 
posedeli v príjemnom prostredí 
v družnej debate pri občerstvení 
a veľmi chutnom a výdatnom 

obede. Náš program pokračoval 
prehliadkou Čachtického hradu - 
malebnej zrúcaniny "tajomného 
hradu v Karpátoch". Pred jeho 
návštevou sme sa zaoberali 
otázkou „Ako na hrad?“. Iste mnohí 
z vás viete, že Čachtický hrad je 
postavený na vrchu Čachtického 
krasu a výstup na hrad je fyzicky 
náročný. Veľkým prínosom pre 
návštevníkov je možnosť dopraviť 
sa na hrad vláčikom, ktorý od 
roku 2020 premáva z námestia 
mestečka Čachtice pod hrad a 
naspäť. Využili sme túto možnosť 
a vláčikom krvavočervenej farby 
s príznačným názvom „Báthory", 
sme sa odviezli pod hrad a naspäť. 
Tento hrad smutne preslávila 
Alžbeta Báthoryová, ktorá tu žila na 
prelome 16. a 17. storočia.  Chceli 
sme sa pozrieť aj do podzemia 
Čachtíc, kde sa podľa legendy 
odohrávali neuveriteľné veci. 
Podzemie bolo bohužiaľ zatvorené 
na základe sťažností miestnych 

obyvateľov z dôvodu vysokej návštevnosti, čo rušilo bežný 
život občanov žijúcich v blízkosti podzemia. Občianske 
združenie v Čachticiach nám ako náhradu ponúklo 
historickú prednášku spojenú s malou ochutnávkou vína 
v miestnom LEGENDÁRIU, ktoré slúži OZ na rôzne aktivity. 

Konajú sa tu napr. historické 
prednášky, umelecké predstavenia, 
tematické výstavy, ochutnávky vína 
a podobne. Tu sme sa dozvedeli 
veľa zaujímavosti zo života 
legendárnej grófky.

Program dňa bol naplnený. Získali 
sme veľa zaujímavých informácii, 
spoznali sme nové zaujímavé 
miesta a v neposlednom rade sme 
urobili niečo pre svoje zdravie a 
duševnú pohodu. Týmto zájazdom 
sme sa prehupli do jesenného 
obdobia.

V mesiacoch september a 
október sme si dvakrát zopakovali 
spoločnú zdravotnú prechádzku 
spojenú s posedením na terase 
golfového klubu v Lužiankach. Tu 
sme si uvedomili, že niekedy menej 
je viac. Prechádzky na čerstvom 
vzduchu s príjemným posedením 
dajú niekedy človeku viac ako 
akýkoľvek náročný program. 
V mesiaci októbri a novembri 
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naberala pandémia covidu na sile. Pozitivita testov stúpala 
do takých čísiel, že v našej činnosti nebolo možné ďalej 
pokračovať. Z dôvodu kritickej situácie sme nemohli 
uskutočniť plánované mikulášske posedenie a oslavu 
okrúhlych jubileí našich členov. Rozhodli sme sa mikulášsky 
balíček doručiť každému členovi na adresu jeho bydliska. 
Takýto spôsob sme zvolili aj pre jubilantov a doručili sme 
blahoželanie s malým darčekom do ich domovov. Aspoň 
touto cestou sme im urobili malú radosť a vyjadrili našu 
spolupatričnosť.

Zimu sme prežili ako sa dalo a je tu mesiac marec 
2022. Keď píšem tento článok, mali by sme sa tešiť z 
prichádzajúcej jari a z oživenia nášho života. No Bohužiaľ 
udalosti, ktoré sa vo svete odohrávajú nás nenechávajú žiť 
pokojným životom. Pandémia koronavírusu stále neutícha 
a vojna na Ukrajine nám tiež neprispela k duševnej pohode. 
Napriek tomu zbierame sily, aby sme aj v tomto roku boli 
schopní plniť činnosti, ktoré sme si naplánovali na tento 

rok. Našu činnosť v roku 2022 sme začali usporiadaním 
výročného zhromaždenia členov, ktoré sa uskutočnilo dňa 
29.3.2022. Zhodnotili sme našu činnosť v predchádzajúcom 
roku a schválili sme si Plán práce na rok 2022. Po dlhej 
dobe sme si posedeli v príjemnej atmosfére a občerstvení, 
ktoré pripravili členovia správnej rady. Účastníci stretnutia 
prejavovali spokojnosť a nešetrili slovami uznania a vďaky. 
Naše zhromaždenie prišiel pozdraviť  starosta obce Ing. 
Adam Žákovič, dekan Mgr. Roman Gallas a predseda 
záhradkárov Vladimír Filo. Výročné zhromaždenie sa 
uskutočnilo s finančnou podporou obce Zbehy. Ďakujem 
za podporu p. starostovi a obecnému zastupiteľstvu. 

Milí čitatelia, dovoľte mi na záver popriať vám veľa zdravia, 
dobrej vôle a duševnej pohody, aby sa nám darilo zvládať 
neľahké životné situácie, s čo najmenšou ujmou na našom 
zdraví. 

Emília Filová
ZO ZZP v Zbehoch



n Fašiangy, Turice, Veľká noc 
príde...

Fašiangy začínajú po Troch 
Kráľoch a trvajú až do polnoci 
pred Popolcovou stredou, ktorá je 
prvým dňom pôstneho obdobia. 
Ich neoddeliteľnou súčasťou sú 
sprievody v maskách, zábavy či  
symbolické pochovávanie basy. 
Ani v našej obci  to nebolo inak. 
Hoci aktuálne protipandemické 
opatrenia ešte nedovoľovali  
kultúrne podujatia, Jednota 
dôchodcov v spolupráci s MŠ Zbehy 
dňa 25.2.2022 zorganizovali aspoň 
fašiangový sprievod. 

Sprievod putoval od obecného 
úradu a nasledoval obcou ku 
kultúrnemu domu. Deti MŠ mali 
na tváričkách masky rôznych 
zvieratiek, začo patrí veľká vďaka 
pani riaditeľke Danke Danišovej 
a pani učiteľkám. Členovia JD sa 
nedali zahanbiť a boli tiež v maskách 
sliepky, kohúta, Mexičana, Rómky, 
Róma, ktorý vyhrával na husliach až 
struny pukali, čerta ba aj  smrtky s 
kosou. Sprievod sa pristavoval pri 
domoch, kde ich  čakali domáci, 
ktorým zaspievali a vytancovali ich. 
Oni ich zas na oplátku obdarovali 
vajíčkami, sladkosťami a ponúkli 
štamperlíkom. Sprievod neobišiel 
našu pani Mgr. Murínovú v lekárni 
Ave Mária, ani pani MUDr. Karin 
Kirinovičovú, praktického lekára pre 
dospelých. 

Sme  radi, že sme  v tejto náročnej 
dobe, zmietanej rôznymi smutnými 
udalosťami, priniesli ľuďom aspoň 
trochu radosti a veselosti.
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n Jednota dôchodcov

V poslednom čísle novín 3/2021 bol technickým 
nedopatrením (pri nahrávaní súborov do tlače) 
zaslaný a publikovaný článok, ktorý bol už zverejnený 
v čísle 1/2021. Týmto sa chceme ZO ZZP, najmä pani 
Filovej – autorke článku, ospravedlniť za vzniknuté 
nedorozumenie. Ďakujeme za pochopenie.

Redakčná rada Zbehy informujú
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n Seniori spievajú Tatrám 2022
Konečne sme sa dočkali. Po dvoch rokoch sa uskutočnilo 

a my sme sa napriek prekonaným ochoreniam mohli 
zúčastniť speváckej súťaže seniorov vo Vysokých Tatier. 
Konala sa v Tatranskej Lomnici v hoteli Morava od 30. 03. do 
03. 04. 2022. Súťažiť prišlo šesť speváckych skupín z rôznych 
kútov Slovenska. 

V prvý deň sme sa ubytovali a zúčastnili slávnostného 
úvodného ceremoniálu - Seniori spievajú Tatrám 2022 
. Druhý deň sme dostali priestor na nácvik piesní, večer 
sa uskutočnil zoznamovací večierok, ktorého program 
obohatila svojim vystúpením aj naša tanečná skupina 
country Sen. Tancujúce kovbojky v pekných rovnošatách a 
s úsmevmi na tvárach roztlieskali celú sálu. 

V piatok, v deň súťaže, sa celým hotelom od rána ozývali 
nádherné slovenské piesne posudzované odbornou 
porotou, ktorou predsedkyňou bola speváčka Gizka Oňová. 
Napriek nášmu veľkému hendikepu, všetci prekonali 

coronavírus, chýbajúci hudobný doprovod nášho vedúceho,  
Ing. Silvestra Štefanku a neboli sme v plnej zostave, sme 
dokázali nadchnúť porotu aj publikum. Po vyhodnotení 
odbornej poroty, počas slávnostného galavečera s Gizkou 
Oňovou,  sa uskutočnilo odovzdávanie ocenení. Hoci sme 
nepriniesli „Pohár“, zato sme si priniesli krásne zážitky a od 
poroty, pre nášho vedúceho, veľkú pochvalu a ďakovný list.

V sobotu sa uskutočnil zájazd na horu Spiša, kde účastníci 
festivalu  na Mariánskej hore zborovo zaspievali Zahučali 
hory, zahučali lesy. V ten deň sa konal rozlúčkový večierok 
a ráno sme oddýchnutí a spokojní odchádzali domov. 
Na záver by som chcela  v mene súťažiacich spevákov 
poďakovať všetkým účastníkom zájazdu za ich veľkú 
podporu, fandenie a spolupatričnosť .

Mária Habayová
členka Jednoty dôchodcov
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Aj v tomto čísle našich obecných novín Vám predstavíme 
talent. Tentokrát je tou talentovanou všestranne nadaná 
Karolínka Kohútová. Karolínka má 8 rokov. Rada kreslí, 
maľuje a navštevuje výtvarný odbor na Súkromnej 
základnej umeleckej škole v Nitre. Karolínka je však 
predovšetkým športovkyňa - krasokorčuliarka.

Takto opisuje Karolínkine začiatky jej maminka:
,,Prvé korčule dostala Karolínka, keď mala tri roky. 

Po neistých pokusoch na ľade viedli jej kroky do školy 
korčuľovania. Po čase ju oslovili tréneri, či by sa nechcela 
prísť pozrieť na krasokorčuliarsky tréning. Odvtedy prešli 
už štyri roky a Kajka korčule z nôh dolu nedala. 🙂

V klube KKM Nitra sa zaradila do krasokorčuliarskej 
prípravky a neskôr do skupiny pokročilých detí. Po roku a 
pol tréningov nacvičila s pani trénerkou Luciou Rybárovou 
svoju prvú jazdu, ktorú ako päťročná predviedla na 
Grand Prix v Banskej Bystrici v kategórii najmladších detí 
„Hviezdičky“. Počas hviezdičkovej pretekárskej sezóny sa 
jej podarilo umiestniť sa raz na 2. a 3. mieste a štyrikrát 
na 4.mieste.

Tréningu na ľade predchádza príprava na suchu a zahŕňa 
hodiny gymnastiky, baletu a špeciálnu telesnú prípravu, 
počas ktorej sa trénujú skoky a piruety mimo ľadu. 
Príprava korčuliarov je celoročná: od jesene do jari trávi 
Kajka víkendy na pretekoch a v lete na krasokorčuliarskych 
sústredeniach.

Túto sezónu sa Karolínka za klub HK Nitra Kraso 
zúčastnila v kategórii „Mladšie nádeje 8“ viacerých 
pretekov Slovenského pohára. Z Košíc a z Nového  
Mesta nad Váhom si odniesla bronzové umiestnenia. 

n Talenty z obce
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Krasokorčuliarska sezóna vyvrcholí počas prvého 
aprílového víkendu v Košiciach, kde sa budú konať 
Majstrovstvá SR v krasokorčuľovaní, na ktoré sa Karolínka 
kvalifikovala a aktuálne sa na ne pripravuje.

Krasokorčuľovanie je šport náročný po všetkých 
stránkach, ale je Kajkinou srdcovou záležitosťou a stále 
má chuť sa zlepšovať a pracovať na sebe. Baví ju však 
šport všeobecne, najmä gymnastika a atletika. Minulý 
rok vyhrala na tradičnom nitrianskom bežeckom podujatí 
„Diskokilometer 2022“ vo svojej kategórii prvé miesto.“

Ďakujeme za poskytnutie informácií maminke Zuzke a 
Karolínke prajeme veľa úspechov! 

Vám ostatným ďakujeme, že posielate odporúčania 
na talenty a tak sa všetci môžeme dozvedieť akých 
šikovných spoluobčanov máme. 

Za rozhovor poďakovala
PaedDr. Silvia Žákovičová

n Šport

Dátum Čas Družstvá - A MUŽSTVO 
7.5.2022 16:30 MFK Alekšince - TJ Slovan Zbehy 
15.5.2022  16:30 TJ Slovan Zbehy - TJ Slovan Krušovce 
22.5.2022  17:00 ŠK Báb - TJ Slovan Zbehy 
29.5.2022  17:00 TJ Slovan Zbehy - ŠK Nevidzany 
5.6.2022  17:00 FK KFC Horná Kráľová - TJ Slovan Zbehy 
12.6.2022  17:00 OFK Solčany - TJ Slovan Zbehy 
18.6.2022  17:00 TJ Družstevník Jacovce - TJ Slovan Zbehy 

A MUŽSTVO (muži)

n Plán rozpisu futbalových zápasov TJ Slovan Zbehy



U 15

Na strome je rôzne ovocie, rozdeľ do košíkov ovocie, do každého košíka daj taký počet aký je na strome.

Pripravil: Matias Gondek

U 13

Dátum Čas Družstvá - U 15 
1.5.2022 10:30 FK Velký Ce�n - TJ Slovan Zbehy 
7.5.2022 17:00 ČFK Nitra - TJ Slovan Zbehy 
14.5.2022 17:00 TJ Slovan Zbehy - TJ Slovan Čeľadice 
21.5.2022 17:00 TJ Slovan Zbehy - ŠK Žitavany 
28.5.2022 10:30 ŠK Nevidzany - TJ Slovan Zbehy 
18.6.2022 10:00 FC Vion Zlaté Moravce, Vráble B - TJ Slovan Zbehy 

Dátum Čas Družstvá - U 13 
12.5.2022 17:00 TJ Slovan Zbehy - ŠK Magnus Lukáčovce 
19.5.2022 17:00 ŠK Báb - TJ Slovan Zbehy 
26.5.2022 17:00 TJ Slovan Zbehy - ŠK Rumanová 
2.6.2022 17:00 TJ Nové Sady - TJ Slovan Zbehy 
9.6.2022 17:00 TJ Slovan Zbehy - ČFK Nitra 

n Pre najmenších

 

 

 

Na strome je rôzne ovocie, rozdeľ do košíkov ovocie, do každého košíka daj taký počet aký je na strome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Sofia Kučerová 

Pripravila: Sofia Kučerová
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Oznam 
Redakčná rada obecných novín „Zbehy informujú“ 

oznamuje všetkým organizáciám a inštitúciám v 
pôsobnosti obci Zbehy, že uzávierka článkov do 
nasledujúceho čísla obecných novín (september 
2022) je 7. augusta 2022. Články (formát word) a 
fotografie (formát jpg) je potrebné zaslať na adresu 
redakcnaradazbehy@gmail.com. Ďakujeme.

Redakčná rada „Zbehy informujú“

n  Spoločenská kronika

*****
Gahírová Andrea
Gemmel Marián
Chvasteková Gabriela
Janči Pavol
Kollár Ivan
Lauko Richard
Ölvecká Oľga
Pikáliová Ivana
Rýchla Vlasta
Vanková Andrea   

*** ***
Balková Mária
Fuska Rudolf
Fúsková Daniela
Galbavá Daniela
Janči Vladimír
Lehocký Peter
Sollárová Helena
Škorica Július

**** ***
Antoš Alojz
Bača Daniel
Cok Ladislav
Klačmanová Mária
Kliment Anton
Lauko Ladislav

**** ****
Dovičovičová Františka
Dovičovičová Gizela
Guzmanová Anna
Lánik Ján
Moravec Emil

***** ****
Králiková Jozefína
Krivošík Július
Lenghard Milan

Ida Jenčíková - Marián Bugala
Daniela Billová - Igor Pohlodko

2022 
Michaela Chvasteková - Pavol Tomek
Barbora Beláňová - Savvas Kyriakidis

Naši jubilanti v mesiacoch január – apríl 2022

Počet obyvateľov do 19.4.2022:
- s trvalým pobytom: 2216
- s prechodným pobytom: 2262
- cudzinci: 12

Povedali si áno

n Štatistika od 1.11.2021 do 19.4.2022

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!

Zbehy informujú vydáva: Obecný úrad Zbehy, PSČ 95142, tel. 037/ 7793048, e-mail: 
starosta@zbehy.sk, redakcnaradazbehy@gmail.com,  EV 3662/09. IČO:00308668, 
3krát ročne. ISSN:1339-1070. Zodpovedný Ing. Adam Žákovič. Redakčná rada:  
Ing. Martina Gondeková, PhD., Mária Balková, Ing. Marta Lopašková, Alena Držíková,  doc. PhDr. Ivan Rác, PhD.  
Redakcia si vyhradzuje príspevky skrátiť, redakčne upraviť, alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah 

písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Nevyžiadané materiály redakcia nevracia. Príspevky neprešli gramatickou úpravou. Vydavateľ nezaručuje 
pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Tlač:  Adverti, s.r.o., Zbehy 185, 951 42.
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OPUSTILI NÁS
Solčanský Karol
Citeny Dominik
Motúz Ľubomír
Anna Klbiková

2022
Gregušová Mária
Solčanský Jozef
Bohunický Jozef
Timoracká Mária
Strhák Ivan
Sameer Wadeea 
Naser Gaggi
Holčík Ján
Bugala Marián
Kotúček Gabriel

VITAJTE NA SVETE
Psota Šimon
Kollár Matúš
Hradská Diana
Virág Peter
Lakatošová Nikola

2022
Kuricová Michaela
Civáň Mateo
Králik Teo
Špánik Matej
Ivan Tobias

Leto 2022
plánované akcie v obci

4.6.  – Medzinárodný deň detí
25.6.  – Guláš Cup
13.8.  – Celoobecné dožinky


