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       Po  krásnych letných 
mesiacoch opäť máme september, 
ktorý signalizuje nielen blížiacu 
sa jeseň, ale aj začiatok nového 
školského roka. Hlavne naši 
prváci ho najviac  očakávali, 
aby sa z nich stali riadni 
školáci.   Počas letných mesiacov 
sa podarilo zatepliť strechu 
nad telocvičňou a realizuje sa 
nákup telocvičného náradia. 
Finančné prostriedky okrem 
povinného spolufinancovania  
boli poskytnuté z Ministerstva 
školstva, vedy a výskumu 
Slovenskej republiky v celkovej 
sume 28 900,- Eur.  V objekte 
materskej školy sa v dvoch 
triedach vymenila podlaha a 
vymaľovali sa  priestory.   Zároveň 
ešte stále prebiehajú  projekčné 
práce  na opravu administratívno-
verejnej budovy /športová hala/ 
, ďalšie projekčné prace súvisia 
s pripravovaným projektom 
na verejnú kanalizáciu.  
Pripravovaná výstavba novej 
predajne COOP Jednota je zatiaľ v 
štádiu riešenia zmluvy o budúcej 
zmluve. Zastupiteľstvo prijalo 
uznesenie, v ktorom stanovilo 
podmienky.  Jedná sa o záber 
plochy (obec nesúhlasí s takým 
veľkým záberom plochy, ako žiada 
vedenie COOP Jednoty  Nitra),  
ktorá je zatiaľ vo vlastníctve SPF. 
Obec žiada o jej bezodplatný  
prevod do svojho vlastníctva. 
Po doručení podmienok na 
vedenie COOP Jednota prišla  
žiadosť o účasť na najbližšom 
obecnom zastupiteľstve.   Na 

júnovom obecnom zastupiteľstve 
sa rozhodlo,  vzhľadom na 
narastajúci počet žiadostí,   o 
znovuotvorenie územného plánu 
obce . Otvorenie by malo nastať 
po 23. júli 2017, keď uplynie 
10 rokov od jeho schválenia. 
Do tej doby sa budú prijímať 
návrhy, podnety a žiadosti k 
vypracovaniu nového územného 
plánu. V letných mesiacoch bol 
podaný návrh na pomenovanie 
ulíc v obci. Návrh pripravila 
komisia, ktorá bola stanovená 
obecným zastupiteľstvom. Tento 
návrh je zverejnený na webovej 
stránke obce, ale aj na obecných 
informačných tabuliach. Všetci 
sa máte k tomuto návrhu právo 
vyjadriť,  prípadne poslať  svoj 
návrh písomne alebo mailom na 
obecný úrad. Komisia vyhodnotí 
jednotlivé pripomienky. 
Pomenovanie ulíc z hľadiska 
orientácie je veľmi dôležité, 
tak pre domácich obyvateľov, 
návštevníkov, ako aj záchranné 
zložky. V druhej etape by 
mali okrem súpisných čísiel 
vzniknúť aj popisné čísla. Určite 
sa to dotkne všetkých občanov, 
hlavne pri výmene dokladov, ale 
spoločnými silami to zvládneme 
a nebude to také ťažké, ako 
sa na prvý pohľad zdá.     V 
obci sa uskutočnilo viacero 
kultúrnych, spoločenských a 
športových akcií. Tieto akcie boli 
organizované  a podporované 
nielen obcou, ale aj Nitrianskym 
samosprávnym krajom , 
organizáciami pôsobiacimi v 

obci a  podnikateľmi. V krátkosti 
pripomeniem akcie, ktoré sa u 
nás uskutočnili. Súťaž v petangu, 
Deň detí, vystúpenie skupín z 
televízie Šláger, Pionier  Cup,  
posedenie na poľovníckej  chate 
pri guláši, súťaž vo varení gulášu 
, rozlúčka  futbalistov, končiacich 
v jednotlivých kategóriách, 
Celoobecné dožinky, zájazdy 
na kúpaliská. Takže každý, 
kto mal záujem, si mohol z 
bohatého programu leta vybrať 
to, čo mu najviac vyhovovalo. 
Za tieto všetky akcie chcem 
poďakovať organizátorom,  ktorí 
ich organizovali, lebo to robili 
vo svojom voľnom čase a pre 
nás všetkých a zároveň ďakujem 
všetkým, ktorí sa na nich 
zúčastnili.                                                                                  

Ing. Ivan Habiňák
starosta obce

Vážení spoluobčania!
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Činnosť základnej organizácie JD  
v Zbehoch 

Čo dokážeme... 
Pýtate sa,

čo ešte dokážeme,
keď vlasy postriebril nám čas?

Keď máme trasúce sa ruky
a ani zrak už neposlúcha nás?

Je to málo ?
Veď pozrite a čítajte čo všetko zažili 

sme...

Činnosť základnej organizácii JD v 
Zbehoch a jej aktivity sú zamerané 
na spestrenie a spríjemnenie života 
dôchodcov.  Spevácka skupina Zbe-
žanka pod vedením Ing. S. Štefanku 
má už v repertoári okolo 200 piesní rôz-
nych žánrov. Svojim spevom sa snažia 
osloviť poslucháčov všetkých vekových 
kategórii, čo zahŕňa neustále nacvičo-
vanie a pripravovanie sa na vystúpenia.  
„Kto chce pochopiť hudbu, nepotre-
buje ani tak sluch, ako srdce.“
– Titus Livius                                                                                                                               

Výročnou členskou schôdzou spe-
vácka skupina zahájila rok 2016.  Vo 
februári bola pozvaná do Nitry na 23. 
ples Matice Slovenska, ktorý sa niesol 

v srdečnej a pria-
teľskej atmosfére. 
Posledný aprílový 
deň v našej obci 
patrí stavaniu 
mája. Aj keď táto 
milá tradícia v oči-
ach mládeže stále 
viac upadá do za-
budnutia, obecný 
úrad v spolupráci 
s folklórnym sú-
borom tento zvyk 
stále udržiavajú. 
Dňa 22. mája sa 
slávnostnou svä-
tou omšou začali 
oslavy Medzinárodného dňa rodiny v 
Nitre. V mestskom parku na Sihoti bol 
pripravený bohatý program, ktorého 
súčasťou bola aj naša spevácka skupi-
na. Oslavy poukázali na to, aká dôležitá 
je rodina s  rodičmi, mamou a otcom. 
Akú nezastupiteľnú úlohu zohráva pri 
výchove budúcich generácií zdravé a 
stabilné rodinné prostredie.  V tom is-
tom mesiaci pri príležitosti Dňa matiek 
a otcov v Zbehoch bolo v kultúrnom 
dome pripravené pásmo piesní, básní 
a tanca.   V máji sa Zbežanka zúčast-
nila slávnosti sv. Urbana vo viniciach 
v Podhoranoch. Oslava ako prosba za 
dobrú úrodu a ochranu viníc sa začala 
svätou omšou a pokračovala bohatým 
kultúrnym programom do večerných 
hodín. Základná organizácia zväzu te-
lesne postihnutých pozvala Zbežanku 
na Juniáles – Ples kvetov do Lehoty. 
Spevácka skupina obohatila svojim vy-
stúpením Obecné oslavy v Čabe, 860. 

výročie založenia 
obce v Alekšinci-
ach a 24. výročie 
vyhlásenia De-
klarácie zvrcho-
vanosti SR  -  Vat-
ra zvrchovanosti  
v Drážovciach 
pri Drážovskom 
kostolíku.  Tra-
dičná dožinková 
slávnosť a poďa-
kovanie za úrodu 
sa uskutočnila v 
našej obci v au-
guste. Opäť bol 
pripravený bo-

hatý kultúrny program ako dožinkový 
sprievod, dožinkové pásmo, odovzdá-
vanie dožinkových vencov a chleba. 
Na pódiu vystúpili folklórne súbory z 
Ivánky, Lehoty, Zbežanček a Zbežanka. 
Nechýbalo bohaté pohostenie a taneč-
ná zábava.

Členovia JD v Zbehoch sa zúčast-
nili športovo - relaxačných podujatí:  
Týždňový pobyt v Tatranskej Lomnici. 
Športové hry  v Cabaj–Čápore. Petango-
vá súťaž všetkých vekových kategórii v 
Zbehoch. Súťaž v petangu v Hrušova-
noch. Turnaj seniorov v petangu v Lu-
žiankach. Kúpanie v Termálnom kúpa-
lisku Chalmová.

Aktivity Country skupiny Sen
Pod vedením Renaty Sokolovej coun-

try skupina Sen tento rok začala vy-
stúpeniami v kultúrnych programoch 
na predvolebných mítingoch politic-
kých strán SNS a Smer, ktoré sa kona-
li v Zbehoch. Začiatok leta spríjemnili 
kultúrne podujatie v Hruboňove, v 
Topoľčanoch z príležitosti oceňovania 
za bezpríspevkové darovanie krvi pla-
ketami MUDr. J. Jánskeho. Obohatili 
program v Lehote na Plese kvetov, v 
Čabe na obecných oslavách, v Alek-
šinciach pri príležitosti 860. výročia 
obce. V auguste po dožinkových sláv-
nostiach v Zbehoch svojim tanečným 
vystúpením zahájila večernú zábavu.                                                                               
Do konca roka nás čaká ešte veľa pek-
ných akcii , na ktoré vás  srdečne po-
zývame.                            

  Mária Habayová
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Návrh názov ulíc
   Povinnosť obce, v zmysle zákona 

SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších zmien a predpisov 
a v zmysle Vyhlášky MV SR č.31/2003 
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnos-
ti o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev a o číslovaní stavieb v 
znení neskorších predpisov, je pome-
novať ulice. Z toho dôvodu pristupuje 
aj naša obec k pomenovaniu všetkých 
ulíc v obci, kvôli lepšej orientácii obyva-
teľov obce a návštevníkov, hasičského a 
záchranného zboru, rýchlej zdravotnej 
služby, polície, firiem poskytujúcim rôz-
ne služby obyvateľom našej obce. Z po-
menovania ulíc vyplýva priradiť okrem 

terajších súpisných čísiel aj orientačné 
čísla jednotlivým domom.

   Obecným zastupiteľstvom bola urče-
ná komisia na pomenovanie ulíc, ktorá 
navrhla názvy jednotlivých ulíc, ktoré 
vám predkladáme k pripomienkovaniu. 
Po schválení názvov ulíc bude prijaté 
obecným zastupiteľstvom Všeobecne 
záväzné nariadenie o pomenovaní ulíc. 
Po osadení tabuliek s názvami ulíc a 
rozdaní tabuliek s orientačnými číslami 
príde na rad ďalšia fáza, a to výmena ob-
čianskych preukazov, ale o tom budete 
včas informovaní.

   Je najvyšší čas dať tieto veci v obci do 
právneho poriadku, preto vám vopred 
ďakujeme za vašu trpezlivosť a čas spo-
jený s administratívnymi úkonmi.

                                                                                
Gabriela Billová                                                                                               

Predsedkyňa komisie na 
pomenovanie ulíc  

Pripomienky a návrhy k pomeno-
vaniu ulíc môžete podať písomne na 
obecnom úrade alebo e-mailom na: 
obec@zbehy.sk ,  do 30.11.2016.

Ako blesk z 
jasného neba 
nás všetkých 
z a s i a h l a 
správa, že 
zomrel otec 
E d m u n d . 
Všetci, čo sme 
ho poznali, 
sme vlastne 
vedeli o jeho 
zhoršujúcom 
sa zdravotnom 
stave, ale 
predsa.... Pred 

niekoľkými rokmi ho postihla ťažká 
príhoda a on sa vtedy akoby zázrakom 
už za týždeň vrátil z nemocnice medzi 
nás. Dokonca slúžil v nedeľu svätú 
omšu. Jeho zdravie však odvtedy začalo 
chradnúť, a tak prišiel aj čas odchodu na 
večnosť. Otec Edi bol známy svojským 
„čiernym“ humorom. Často sa zdalo, 
že ho nič nedokáže rozhádzať, mal na 

všetko čas i názor. A vlastne ani tí, čo ho 
poznali bližšie, nevedeli o ňom veľa. Až 
po jeho smrti sme sa dozvedeli niektoré 
fakty a okolnosti, ako sa dostal k nám na 
Slovensko. Pri pohrebnej rozlúčke o ňom 
viac porozprával otec biskup František 
Rábek. Krátko po zmene režimu u nás, 
prišla z Edmundovej rodnej Afriky do 
Nitry žiadosť, aby na Slovensku mohol 
študovať teológiu mladý absolvent 
filozofie. Tak prišiel Edi, ktorý musel 
prekonať mnohé bariéry. Jazykové, 
kultúrne i spoločenské. Už počas štúdia 
v seminári sa ho ujali farníci z Močenka, 
kde prežíval letné prázdniny, keďže 
tu nemal žiadnu rodinu. Túto farnosť 
si Edi tiež obľúbil, uznal ju za svoje 
druhé rodisko, ale i miesto posledného 
odpočinku. Po kňazskej vysviacke v 
roku 1997 tu niekoľko rokov pôsobil ako 
kaplán. Neskôr v rokoch 2001 až 2003 
pôsobil v Skačanoch, od roku 2003 ako 
väzenský kaplán v Nitre, Ružomberku, 
Bratislave a opäť v Nitre. Vstúpil ako 

duchovný do služieb OS SR. Prinášal 
svetlo viery i útechu odsúdeným bratom 
a sestrám vo výkone trestu. Pokiaľ mu 
čas a zdravie dovolili, v našej farnosti 
vypomáhal najmä počas neprítomnosti 
nášho duchovného otca Petra. Jeho sväté 
omše boli krátke a vždy pokorenené 
stručnými pokynmi kedy sa máme 
postaviť, alebo ak niekomu neboli 
oznamy jasné, poradil nám, že si ich 
máme prečítať na nástenke. Pre mňa 
zostane nezabudnuteľná jeho veta v 
prípade, že ho bolo treba trošku posúriť 
do kostola, najmä v sobotu ráno. Keď 
som mu povedala, že ho tam už všetci 
čakáme, on nato odvetil: „Modlite sa“.V 
snahe oponovať mu hovorím, že sme sa 
už modlili. A on zase: „Tak spievajte“.           
Taký bol a zostal v našich srdciach. 
Jeden z nás, aj keď možno trochu sám. 
S láskou naňho pamätajme v modlitbe i 
spomienkach.                                                                                                  

Mária Balková                                                                                                            

Spomienka na otca Edmunda

VDP. mjr. Edmund Tussia Umba 
Dimbi, kňaz ordinariátu OS 
a OZ SK, väzenský kaplán. 
Narodený 30.4 1956 Kinshasa 
Zaire – Kongo – Afrika.   Zomrel 
10.6 2016 Zbehy, Slovensko.                                                                                                                                       
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Pútnicke miesto Skalka pri 
Trenčíne v mimoriadnom svätom 
roku milosrdenstva privítalo 25. júna 

prvoprijímajúce  deti nitrianskej 
diecézy spolu so svojimi príbuznými a 
ďalšími pútnikmi.  Autobusom sa tejto 

púte zúčastnili aj 
malí a veľkí pútnici 
z našej farnosti 
spolu s duchovným 
otcom . V krásnom 
prostredí kláštora, 
svätých Andreja-
Svorada a Benedikta, 
prežili nádherný 
deň zakončený 
slávnostnou svätou 
omšou. Niekoľko 
pútnikov z našej 
farnosti absolvovalo 
túto cestu na 
bycikloch.   Keďže 
ľudský život je jedna 
púť od časnosti k 
večnosti, je potrebné  

stále „trénovať“, aby naše nohy  i srdcia 
vládali ísť vpred. Malým tréningom bola 
púť na nitriansku kalváriu pri príležitosti 
sviatku Nanebovzatia Panny  Márie.  Už 
viacej rokov putujeme po brehu rieky 
Nitry.  Tento rok nás bolo iba /alebo až  
/ osem.  Pridajte sa k nám nabudúce 
a určite nebudete ľutovať!   Národná 
svätyňa Sedembolestnej Panny Márie v 
Šaštíne privíta 15. septembra veriacich 
z celého Slovenska na Národnej púti k 
našej Patrónke. Železnice SR vypravia 
tak ako každý rok mimoriadne vlaky. 
Putujme domov k našej Mame. Čaká 
nás a vypočuje.       

        
Ísť ako ísť. No byť vždy tichom celá, 

aby vyniklo iba Slovo – Syn. A bolesťou 
sa sama vopred chvela - akoby niesla 
ťarchu našich vín.                                                                            

Mária Balková

Púť na Skalku

V nedeľu 19. júna 10 detí z našej  farnosti  prvý krát prijalo do svojho srdiečka Pána Ježiša.  

Slávnosť prvého svätého prijímania
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Zbehy - keď sme na strniskách husi pásli
Voľakedy sebestačnosť v potravinách 

bola samozrejmosťou a takéto poslanie 
mala aj naša dedina i rodiny. Bežná ro-
bota nás detí bolo pasenie husí. Zači-
atkom 50. rokov dvadsiateho storočia 
sme v Zbehoch ako  chlapci a dievčatá, 
chodili po žatve „napásať“ na strniská. 
Vstávali sme skoro ráno, hoci sa nám 
nechcelo, museli sme. Gagot 
husí, kvakot kačíc, kotkodá-
kanie sliepok, brechot psov 
bolo počuť v každom dvore. 
Aj kovanie kosí. To gazdovia 
chystali svoj tradičný žatev-
ný nástroj, o kombajnoch 
ešte nebolo počuť. Chotár 
bol veľký, role boli ďaleko a 
husi sa museli napásť pokiaľ 
nebolo horúco. Veď by moh-
li dostať od smädu „ pípeť“ a 
my s nimi. Polia v tej dobe, 
ešte súkromne hospodári-
acich roľníkov, boli úzke a 
obsiate rôznymi plodinami.   
Pásť sme chodili na strniská, 
po pokosenom jačmeni, pše-
nici, ktorá húskam   najviac 
chutila. Pritom sme museli 
dávať pozor aby nám nevo-
šli do ešte susedovho nepokoseného 
obilia, do snopov uložených v krížoch, 
alebo do vedľajších plodín. Najradšej 
mali kukuricu. Ak nás pritom prichytil 
gazda, alebo hájnik, bolo zle nedobre. 
Stávalo sa to najmä vtedy, keď sme sa 
hrali a na húsky zabudli. Pozorní pasá-
ci nás upozorňovali, napríklad: husi v 
žite- hájnik ide, husi v kríži- hájnik sa 
blíži. Takto a podobne sme sa navzájom 
varovali, aby  nerobili škodu.  Pri pasení 
sme si niekedy spievali: Pas sa stará pas 
sa, navarím ti „massa“, „massa massi-
tého“ z koňa odratého (zabitého). Ale-
bo aj takto: Papatenky moje napásajte 

vole, vole ako misky, až po samé pys-
ky. Keď slnko začalo páliť, smädní sme 
sa, spolu s kŕdľami pachtiacich husí, 
vracali z paše domov. Nevedeli si uha-
siť smäd, pili vodu dúšok za dúškom. 
Potom v chládku oddychovali a my s 
nimi.   Popoludní okolo piatej, sme išli 
pásť husi znovu. Niekedy bosí, alebo v 

drevákoch a radi, s krajcom omastené-
ho chleba. Pri pasení sme často zberali 
klásky do viazaničiek a doma s nimi 
kŕmili sliepky. Na medziach sme sem - 
tam opekali kukuricu, v pahrebe piekli 
zemiaky. Hájnik „merkoval“ aj na nás, 
aby sme niečo nevyparátili, nezapáli-
li.   Často sa stalo, že sa nám kŕdle po-
miešali  a potom bolo roboty, kým sme 
si svoj „ šarag“ vytriedili. Robili sme 
to podľa označenia, na nohách, alebo 
podľa peria.  Na gunárov - húserov sme 
si dávali pozor, lebo štípali a potom 
nám nebolo do smiechu. Navečer, keď 
mali húsky plný „hrvol“, sme sa vraca-

li domov. Niektoré staré „trafili“ aj bez 
pasáka. Často sa kŕdle husí dali letieť. 
Chotárom sa niesli aj naše pesničky, na-
príklad: Sial som žitko na doline, žať ho 
nebudem, Od Poľany vietor 

Čo dokážeme... 
Pýtate sa,
čo ešte dokážeme,

keď vlasy postriebril nám 
čas?

Keď máme trasúce sa ruky
a ani zrak už neposlúcha 

nás?
Je to málo ?
Veď pozrite a čítajte čo 

všetko zažili sme...
i bál a ďalšie.  Na jeseň, v 

sezóne zbežských hodov,  
sme nemali núdzu a ani naši 
hodári. V septembri, na pa-
trocínium farského kostola 
Povýšenia sv. Kríža, im za 
obeť padali nielen kurence, 
kačice, ale aj vykŕmené husi. 
Pečené boli papenou. Keď 
si zaspomíname zbiehajú sa 
slinky. Vďaka starostlivosti 
a gazdovskému prístupu na-
šich mám, bolo z čoho variť 

aj piecť. A z peria po drapačkách, ktoré 
sa robili v domácnostiach v zimných ve-
čeroch, mladé nevesty dostali do výba-
vy vankúše a periny. Bolo nám veselo, 
Susedky pri driapaní peria pospomínali 
celú dedinu, poklebetili, o bosorkách 
hovorili... Bolo veselo, najmä pri oldo-
máši, mali sme k sebe blízko. Časy po 
vojne neboli ľahké. Zato s láskou spo-
míname na toto obdobie nášho detstva, 
na Vás milí husiari.

Serafín Horka

Diakonská vysviacka Janka Kollárika
V katedrále sv. Emeráma v Nitre prijal 

17. júna 2016 diakonskú vysviacku se-
minarista Janko Kollárik z našej filiálky 

Čakajovce. Na slávnosti sa zúčastnili 
viacerí farníci z našich obcí Zbehy a 
Čakajovce. Spoločne mu vyprosujeme 

Božie požehnanie do záverečnej etapy 
štúdia teológie a  aby bol  raz dobrým 
robotníkom v Pánovej vinici. 
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Dňa 4.júna 2016 Obecný úrad v spo-
lupráci s miestnymi organizáciami zor-
ganizoval už tradičnú oslavu Dňa detí.  
Už pri vstupe do Kynologického areálu 
detičky na privítanie dostali sladké dob-
roty v podobe cukríkov a lízaniek. Keď-
že bolo veľmi horúco, mohli sa osviežiť 
čapovanou kofolou. Pracovníčky OÚ aj 
poslanci OZ zorganizovali množstvo 
hier. Vybiť energiu si tí menší mohli 
na nafukovacom skákacom hrade a tí 

väčší na veľkej nafukovacej šmýkač-
ke. Prekvapením bol krásny skutočný 
koník, na ktorom sa mohli detičky aj 
povoziť. Kynologický klub predviedol 
ukážky cvičenia psíkov, ktorí, ako vždy, 
na slovo poslúchli.  Veľkou a dokona-
lou atrakciou pre deti bola prehliadka 
starých áut – veteránov. Deti sa mohli 
na niektorých povoziť, odfotiť sa. A my 
starší sme si zaspomínali na trabanty,  
škodovky a dokonca na auto bývalej 

verejnej bezpečnosti. Prehliadka vete-
ránov bola spojená s hlasovaním divá-
kov o najkrajšieho veterána. Sme radi, 
že najviac hlasov dostalo autíčko nášho 
spoluobčana Jozefa Krivošíka z Anda-
ča.  Pevne veríme, že si detičky tento 
deň dokonale užili,  a že im ho budeme 
môcť pripraviť aj po ďalšie roky!                                    

A.Držíková

MDD – oslava detí
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Aj členovia ZO ZZP NK v Zbehoch
sa radi zabavia.

Základná organizácia Zväzu zdravot-
ne postihnutých Nitrianskeho kraja v 
Zbehoch pracuje devätnásť rokov. Na 
budúci rok v novembri bude oslavovať 
dvadsiate narodeniny. Snahou organi-
zácie je aktívne pôsobiť na svojich čle-
nov a  ponúkať im  možnosti napĺňať  
ich všedný život.

V tomto kalendárnom roku už pre-
behlo niekoľko aktivít, z ktorých by 
som chcela jednu vyzdvihnúť. Predsed-
níčke ZO  v Lehote Ing. Oľge Mesáro-
šovej  vďačím za ponuku spolupracovať 
pri zorganizovaní Juniálesu v ich obci, 
ktorý sa uskutočnil  25. júna 2016. Keď 
sa chce, tak sa všetko dá. Naša spoluprá-
ca zožala úspech. Účasť bola nad 100%. 

Ešte aj obsadenie členov obidvoch 
dedín bola rovnaká. Obec Lehota má 
kultúrny dom v peknom prostredí. Za-
ujímavo pôsobili napríklad rezbárske 
práce bývalého starostu Ondreja Práz-
novského, rozmiestnené v okolí kultúr-
neho domu. Náš  „JUNIÁLES“ sa začal 
o siedmej hodine večer  a trval do štvr-
tej hodiny ráno. S pohostením aké ple-
sy obvykle mávajú – všetkého bolo na-
dostač. Zábava bola bohatá na kultúrny 
program, o ktorý sa zaslúžili najmä spe-
vácky súbor ZBEŽANKA, tanečná sku-
pina Country Sen  a  skupina APETÍT z 
blízkeho mestečka Vráble. Samozrejme 
plesu nechýbala ani bohatá tombola. 
Nezabudlo sa ani na dlhodobo chorého  

Miroslava Tótha z Veľkej Doliny, ktorý 
je už dva roky v bdelej kóme. Účastníci 
plesu  prispeli finančnou zbierkou, 
ktorá bola odovzdaná jeho rodičom.

Som presvedčená, že ani nikto z tých, 
ktorí sa Juniálesu  zúčastnili, neľutova-
li.     Správny výbor Základnej organi-
zácie Zväzu zdravotne postihnutých 
Nitrianskeho kraja v Zbehoch sa usilu-
je o spríjemnenie všedných dní našich 
členov a snaží sa zladiť ich požiadavky 
s dostupnými možnosťami.

  Ing. Ľudmila Štefanková  
predsedníčka ZO ZZP
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Prázdniny sa už skončili a začína sa 
nový školský rok. Znova prichádzajú 
povinnosti pre žiakov, pedagogických i 
nepedagogických zamestnancov školy.

Väčšina detí sa do školy teší, 
pretože sa opäť stretáva s ka-
marátmi, ktorých pozná už 
dlhší čas. Zmena nastáva len 
pre našich najmenších, žiakov 
1. ročníka. Čas hier sa pre nich 
skončil a prichádzajú školské 
povinnosti.

Zloženie učiteľského ko-
lektívu v tomto školskom 
roku:

riaditeľka školy Mgr. Z. Sti-
eranková, zástupkyňa školy 
Mgr. D. Šaturová,

triedni učitelia: I. – Mgr. J. 
Kuna, II. – Mgr. M. Rosinská, 
III. – Mgr. L. Mikušová,

IV. – Mgr. J. Krajčírová, V. A 
– PaedDr. I. Kunová, V. B – Mgr. I. Be-
záková, 

VI. – Mgr. Z. Durná, VII. – Mgr. B. 
Kuklová, VIII. – Mgr. Ľ. Husáková, 

IX. – Mgr. A. Filová, 
netriedni učitelia – Mgr. A. Remená-

rová, Mgr. L. Madejová, Mgr. H. Lénar-
tová. V pedagogickom zbore pôsobia aj 
asistenti učiteľa G. Tóthová,  Mgr. S. Be-
lák-Sládečeková, Mgr. S. Šóšová, vycho-

vávateľky v ŠKD Martina Szombathová 
a Mária Szombathová.

Nepedagogickí zamestnanci:
administratívne pracovníčky: H. Dal-

losová, E. Zentková, D. Kluková, E. Var-
gová, I. Čellár, V. Remenár,

školská jedáleň:I. Krošláková – 
vedúca, A. Kašubová, S. Kupcová, L. 
Ružičková,

J. Habľáková.
Je však len začiatok školského roka, a 

preto je potrebné vrátiť sa späť.
V máji absolvovali žiaci 4. ročníka 

školu v prírode. Vyhne – to bolo mies-

to, kde naši žiaci strávili týždeň, nado-
budli nové vedomosti a spoznali nové 
miesta.

Zapojili sme sa do nasledovných 
olympiád a súťaží:

Technické minimum – Ri-
chard Štefanka – 1. miesto, 
súťaže sa zúčastnila aj   Vik-
tória Škorvagová.

Letné aranžovanie – v de-
korácii záhradného stola do-
kázala Paulína Lauková, že je 
v okrese najlepšia a získala 1. 
miesto. Reprezentovala nás aj 
Dagmara Debnárová.

Pangea – matematická sú-
ťaž, v ktorej si Juraj Mikuš 
zmeral sily s ďalšími výbor-
nými matematikmi z celého 
Slovenska. V prvom kole sa 
umiestnil zo 14 siedmakov na 
našej škole na 1. mieste, v Ni-

trianskom kraji z 1246 siedmakov na 1. 
mieste, na Slovensku z 9184 siedmakov 
na 16. mieste.  V silnej konkurencii na-
jlepších matematikov Slovenska sa zo 
74 siedmakov umiestnil na 26. mieste. 
Opäť dokázal, že je v matematike ozaj 
dobrý.

V máji sa uskutočnila okresná sú-
ťaž družstiev mladých zdravotníkov. 
Žiaci riešili reálne situácie, s ktorými 

Začína sa školský rok 2016/2017



9

ZBEHY INFORMUJÚ

sa môžu žiaci stretnúť bežne v živote. 
Reprezentovali nás SabínaBeláňová, 
Kristína Jančiová, Miriam Kubríková, 
Diana Beláková, Veronika Jančiová, Mi-
riam Horková, Ema Tomeková, Samuel 
Garay, Kristína Kováčová, Adam Mego, 
Aneta Rácová, Lucia Šumichrastová, Ja-
kub Žákovič.

V máji sa naši žiaci zúčast-
nili výchovného programu „ 
Ako zachrániť“. Zopakovali 
si, ktoré telefónne čísla majú 
ovládať, aby zachránili to, čo 
je pre nás najdôležitejšie, a 
to je život.

Na dopravnom ihrisku v 
Nitre sa žiaci 3. a 4. ročníka 
naučili, ako sa majú správať 
ako účastníci cestnej pre-
mávky. Najprv si overili teo-
retické vedomosti v učebni, 
potom sa v sprievode pani 
policajtky presunuli na do-
pravné ihrisko a riešili do-
pravné situácie.

MDD – deň, kedy si naše 
deti pripomínajú svoj sviatok. Užívali si 
ho rôznymi aktivitami.

V júni sa žiaci 6. ročníka zúčastnili 
natáčania zábavno-súťažnej relácie Daj 
si čas! Ich súpermi boli žiaci z Budme-
ríc.  V súťaži si overili svoje vedomosti 
z histórie, zručnosť, fantáziu, pohoto-
vosť.  Šiestaci absolvovali v júni plavec-
ký výcvik.

Na konci školského roka sa aj naša 
škola zapojila do IX. ročníka Olympij-
ských festivalov Slovenska, ktoré pre-
biehajú pod heslom „Rýchlejšie, vyššie, 
silnejšie, čestne a v priateľstve.“ Rôz-
norodé súťaže prebehli na viacerých 
stanovištiach, zapojili sa do nich všetci 

žiaci. Disciplíny boli zábavné. Najlep-
šie výkony boli odmenené diplomami 
a medailami.

Aj počas tohto školského roka  sa žiaci 
snažili o estetický vzhľad svojich tried. 
Bodovanie prebiehalo celý rok. Hodno-
til sa poriadok v triedach, ich čistota, 
kvetinová výzdoba, nástenky, výzdoba 
triedy. Najkrajšou triedou boli na prvom 

stupni tretiaci a na druhom stupni sied-
maci. Odmenou im bola torta.

Ako to býva dobrým zvykom, žiaci 
na konci školského roka spoznávajú 
rôzne miesta v rámci výletov a exkur-
zií. Piataci a šiestaci navštívili Arboré-
tum v Tesárskych Mlyňanoch, prváci si 

prezreli Nitru a Bojnice. Do 
Bojníc zamierili aj piataci, si-
edmaci a ôsmaci. Druháci a 
tretiaci cestovali do Bratisla-
vy a Devína. Deviataci strávi-
li posledné spoločné chvíle v 
Tatranskej Štrbe.

Každý rok našu školu opú-
šťajú deviataci. Každý rok 
ich čakajú skúšky. Sú to Tes-
tovanie T9-2016 a prijímacie 
pohovory. Aj tento školský 
rok dosiahli žiaci zo sloven-
skéko jazyka a literatúry a z 
matematiky výsledky nad ce-
loslovenský priemer. Tiež  sa 
všetci po prijímacích pohovo-
roch umiestnili na školách, o 
ktoré mali záujem. Dnes sú 

už stredoškolákmi. Rozlúčili sme sa s 
nimi už v júni na konci školského roka, 
no aj tak im ešte raz prajeme veľa úspe-
chov na školách, ktoré si vybrali pre 
svoj budúci život.
                                                                                                 

Mgr. Zdenka Stieranková



10

ZBEHY INFORMUJÚ

„Ako dieťa orosené rozvíjaj sa medzi 
nami z prajných darov rodnej zeme. 
Ratoliestka budúcnosti, potešenie otca, 
mamy.“

Dňa 17.5. sa znovu uskutočnilo sláv-
nostné stretnutie rodičov s deťmi, ktoré 

sa narodili v uplynulom roku. Privítať 
malého človiečika do našej komunity 
je  nezvyčajne milá a pritom  význam-
ná udalosť. Želáme rodičom, aby z ich 
detí vyrástli zdraví a šťastní ľudia a 
aby pri naplňovaní svojich túžob a že-
laní pri výchove  mali veľa trpezlivos-

ti . Len tak môžu svoje deti pripraviť 
na prekonávanie životných prekážok.                                                               
Vám a Vašim deťom veľa zdravia a 
úspechov na životnej ceste.            

M.Bakytová

Poďakovanie za dar života
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Slivky sa v našich končinách po stá-
ročia tešili veľkej obľube nielen v ku-
chyni, ale aj ako liek. Lekári ich dodnes 
predpisujú ako prírodné preháňadlo na 
chronickú zápchu.

Slivky obsahujú viaceré vitamíny, 
organické kyseliny a pektíny a sú tiež 
“minerálnou bombou” (fosfor, draslík, 
vápnik, síra, horčík, a železo). Možno 
ich konzumovať v akomkoľvek stave: 
surové, varené, pečené, sušené i kom-
pótované. Výhodou sušených sliviek je, 
že sa dajú pribaliť na cestu ako zdravá 
desiata alebo olovrant. Odporúčame 
“zobkať” napríklad s vlašskými orecha-
mi. Slivky na sušenie oberáme v štádiu 
biologickej zrelosti. Po zbere a vytrie-
dení ich na 20 sekúnd ponoríme do 
vriaceho roztoku 1 % sódy bikarbóny. 
Tým odstránime ich voskový povlak, čo 
urýchli sušenie. Sódu zo sliviek oplách-
neme studenou vodou. Slivky (bystric-
ké) sušíme celé aj s kôstkou, prípadne 

pred sušením vyberieme kôstku. Na-
miesto nej vložíme štvrtku vlašského 
orecha alebo lieskovca. Väčšie slivky  
sušíme rozpolené.   V sušiarňach a su-
šičkách je výhodné sušiť v dvoch eta-
pách: v 1. etape 2 hodiny pri teplote 50 
až 55 °C, v 2. etape 15 až 20 hodín pri 
teplote 70 až 75 °C až na konečnú vlh-
kosť. Medzi etapami necháme slivky 4 
až 6 hodín ochladnúť. Ak nemáme k 
dispozícii špeciálne sušiarne, sušíme 
ich v rúrach alebo peciach na drevo: 1. 
etapa 7 až 8 hodín pri teplote 50 a 55 
°C, 2. etapa asi 8 hodín pri teplote 65 
°C. Potom ich necháme odstáť približ-
ne 24 hodín a dosušíme asi 8 hodín pri 
teplote 75 až 80 °C. Pri takomto sušení 
získame plody bez puklín, nelepkavé, s 
mäsitou dužinou, lesklou šupkou a in-
tenzívnou čiernou farbou.  
                                                                                                        

M.Bakytová

Ovocná koža je vlastne čistý prírod-
ný produkt, ktorý je tvarovateľný, dá sa 
strihať nožnicami, alebo rezať nožíkom 
na pizzu. Nastrihané zabalené kúsky sa 
dajú nosiť v kabelke či v batohu cestou 
na výlety a vy máte vždy pri sebe suše-
né ovocné pásiky plné ovocia. Dodajú 
vám nielen vitamíny, ale aj príjemnú 
chuť v ústach. Veľkou výhodou je, že 
keď si ovocnú kožu pripravíte doma, ne-
potrebujete žiadne chemické farbivá a 
konzervanty. Sami si môžete regulovať 
množstvo cukru, alebo ho nedať vôbec, 
a následne môžete byť kreatívny pri jeho 
využití. Pre vyznávačov RAW stravy  
pyré nevariť. Stačí ho rozmixovať a sušiť 
voľne buď na slnku, alebo pomaly a dlh-
šie v chladničke. Je potrebné si uvedo-
miť, že ovocná koža tak ako iné sušené 
hmoty zasychá od krajov k stredu, preto 
je dobré, ak budete mať okraje už suché, 

odstrihnúť ich nožnicami a sušiť ďalej. 
Ináč by okraje stvrdli. Neboli by elastic-
ké, ale chrumkavé, čo však nemusí vô-
bec vadiť .

Suroviny:  1 kg ovocia  a na zahuste-
nie 300g banánov

  
Pomer surovín je len orientačný. Na-

príklad na  kilo malín  dva veľké baná-
ny. Ovocie treba vždy rozmixovať. Na tri 
plechy dáme papier na pečenie a nale-
jeme pyré. Rozotrieme špachtľou alebo 
štetcom na tenšiu vrstvu. Niekto pyré 
pred natieraním povarí, ale nie je to pod-
mienkou. Vložíme do rúry a sušíme, až 
pokým nie je povrch suchý, lesklý ale nie 
mokrý. Rúru  zapnúť na 80 stupňov asi 
9 hodín. Potom necháme aj s papierom 
poriadne vychladnúť. Ak chcete šetriť 
energiu, urobte si ovocnú kožu sušením 
vonku, keď je horúci deň. Vtedy pyré 
natrite na papiere a dajte na sitá na sln-
ko, potom opatrne stiahnite papier. Ak 
by vám to zo začiatku nešlo, pomôžte si 
kúsok ostrým nožíkom. A potom sa už 
sústreďte na svoj blažený úsmev. Nád-
herne vonia celá kuchyňa. Papier ide 
krásne dolu. Koža je ohybná a pekne sa 

leskne. Nezabudnite ju skladovať zaba-
lenú vo fólii, alebo vo vzduchotesnej ná-
dobe. Takto vám vydrží až 3 mesiace  a 
máte voňavú vitamínovú kožu, vhodnú 
ako darček pre svojich blízkych. Dá sa 
jednoducho zabaliť do celofánu a urobí 
radosť nielen deťom.   Môžete použiť aký-
koľvek druh vami obľúbeného ovocia. 
Niektoré druhy ovocia môžete kombino-
vať aj s bylinkami ako je mäta, medovka 
či bazalka. Vhodná je aj vanilka, škorica, 
levanduľa či limetka. Svojim kombino-
vaním vytvoríte nové vône a chute. Ja-
blká, marhule, čerešne, višne, broskyne, 
nektarínky, ananás, maliny a jahody s 
iným ovocím kombinovať nemusíme. 
Naopak čučoriedky, banány, brusnice, 
hrozno a slivky je vhodné skombinovať.  
Kombinujte, skúšajte. Zvlášť keď máte 
naviac čerstvé, alebo mrazené ovocie.    
Ak skombinujete vhodne ovocné pláty, 
pozliepate ich kukuričným sirupom, za-
ťažíte a nakrájate, môžete deťom sami 
doma vyrobiť ovocné tyčinky. Stačí ich 
zabaliť do celofánu (aby sa nevysušili) a 
rozdávať skvelú maškrtu.    Tak skúšajte, 
buďte kreatívni a použite svoju fantáziu.  
Dobrú chuť  ! 

   M.Bakytová

Liečivé slivky

Ovocná koža
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MDD 
Deti z Andača a zo Zbehov mohli 

i tento rok opäť zažiť nezabudnuteľ-
ný zážitok z veľkolepého dňa osláv 
MDD, ktorý sa uskutočnil v areáli 
Kynologického klubu a ihriska v Zbe-
hoch.

Prvé sväté prijímanie
Sviatosť prvého svätého prijímania v 

našej farnosti prijali  tri deti z Andača 
v kostole sv. Anny v Alekšinciach dňa 
1.mája 2016  od Vdp. Petra Blahovca.

MAJÁLES  - Andač 2016
Únia žien Slovenska v Andači v spo-

lupráci s vedúcou predajne potravín 
pani Denisou Kuchárovou, zorganizo-
vali dňa 21.mája 2016  2.ročník Majá-
lesu obce Andač. Do tanca nám hrala 
miestna hudobná skupina METEOR 
v zložení gitara- Juraj Martiš, basgi-
tara – Dušan Lopaška, saxofón - Jozef 
Bila, klávesy - Ing. Peter Benca  a bicie 
–Bc. Rasťo Píš. Živá hudba  znela až do 
skorého rána. Na svoje si prišli mladí 
i starší. Po chutnej večeri a tanci nás 
opäť prekvapila bohatá tombola, ktorá 
spestrila celý priebeh Majálesu. Touto 
cestou sa chcem srdečne poďakovať 
všetkým sponzorom, ktorí venovali 
ceny do tomboly. Musím povedať, že 
Majáles  sa  všetkým veľmi páčil a preto 
verím, že o rok sa opäť stretneme.

Ing. Marta Lopašková

Obec ANDAČ a život v nej...
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Obec ANDAČ a život v nej...
Stalo sa už pomaly tradíciou, že 

správca farnosti Lukáčovce, dôstojný 
pán farár Peter Blahovec každoročne  
organizuje  púte. V roku 2016 sme sa 
tak zúčastnili dvoch pobytov. Prvý 
pobyt sa uskutočnil v máji v pútnic-
kom mieste Skalka pri Trenčíne.

Po dvoch hodinách cesty v autobu-
se sme vystúpili na nie veľkom vŕšku, 
z ktorého

bol prekrásny výhľad na okolie. Na-
chádza sa tu  dvojvežový kostolík. Pri-
vítal nás správca pútnického miesta 
Skalka, ktorý hovoril o jeho histórii. 
Kostol prešiel mnohými  zmenami a 
renováciami. Súčasnú podobu na-
dobudol v roku 1745, kedy  kaplnku 
rozšírili a pristavili k nej dve veže.  
Posledné úpravy kostola na Malej  
Skalke prebehli v roku 2003 – 2006 a 
napokon v roku 2011 bola vykonaná 
posledná úprava pútnického domu a 
okolia. Po oboznámení sa s históriou  
pútnického miesta sme sa duchov-

ne posilnili účasťou na sv. omši.  Po 
skončení sme odišli na zrúcaninu 
kláštora Veľká Skalka. Toto miesto je 
najstaršie pútnické miesto na Sloven-
sku. Nachádza sa tu zrekonštruovaná 
zrúcanina starého kláštora a malá jas-
kyňa,  v ktorej  podľa povesti žili pus-
tovníci sv. Svorad a Benedikt. V jasky-
ni sa nachádza socha sv. Benedikta. 
Na záver nášho pobytu sme  si prezre-
li Beckovský hrad a vypočuli sme si aj 
bohatú históriu o tejto národnej kul-
túrnej pamiatke. Náš druhý pútnický 
pobyt  bol v septembri. Cestovali sme 
na Moravu do obce Velehrad. Vypo-
čuli sme si bohatý výklad o histórii 
Baziliky Nanebovzatia Panny Márie a 
sv. Cyrila a Metoda. Táto  historická 
pamiatka je čerstvo po rekonštrukcii 
a obnove mnohých fresiek. V kosto-
le sa nachádzajú  prekrásne fresky, 
ktoré  znázorňujú množstvo historic-
kých udalostí. Po bokoch hlavného 
krídla je niekoľko kaplniek,  z kto-

rých spomeniem aspoň kaplnku sv. 
Cyrila a Metoda. Ďalej sa v kostole na-
chádzajú bohato vyrezávané  chórové 
lavice, sochy, kazateľnice a mohutné 
varhany. Pod bazilikou sú umiestnené  
krypty. Po skončení výkladu o tejto 
historickej a  kultúrnej pamiatke sme 
sa zúčastnili na duchovne bohatej sv. 
omši. Náš pestrý program pokračo-
val prehliadkou  zámku Buchlovice a 
jeho okolia.

Na záver si dovolím konštatovať, 
že to boli dva prekrásne dni, počas  
ktorých sme okrem duchovných po-
vzbudení a zážitkov videli prekrás-
ne historické pamiatky a získali sme 
veľa nových poznatkov z histórie. 
Všetkým odporúčam účasť na ďalších 
pútnických akciách, na ktoré sa ja už 
teraz teším.

                                                                                               
G. Janečková

Bez kysnutia: Jednoduchý recept na 
domácu pizzu z kefírového cesta!

Skvelý recept na pizzu bez kysnutia s 
rýchlou a skutočne jednoduchou prípra-
vou – z kefírového cesta. Na oblohu mô-
žete použiť vaše obľúbené pizza ingredi-
encie, ako sú paradajky, syr, huby, šunka 
a pizza omáčka alebo kečup.

Potrebujeme: 2 lyžice kyslej smotany, 
150 ml kefíru, 1 a pol šálky hladkej múky, 
50 g zmäknutého masla alebo margarínu, 
pol lyžičky jedlej sódy a 1 lyžičku cukru

Na oblohu: Šunku, huby, olivy,  para-
dajkovú omáčku, strúhaný syr, alebo iné 
ingrediencie

Postup: Kefír zmiešame s kyslou smo-
tanou, pridáme soľ a sódu. Po dvoch min-
útach pridáme cukor a zmäknuté maslo. 
Nakoniec pridáme aj preosiatu múku a 
vypracujeme cesto.  Plech na pečenie 
potrieme maslom a navrstvíme naň cesto 
(roztiahneme ho rukami až ku krajom). 
Potom potrieme omáčkou a ostatnými in-
gredienciami. Vložíme do vyhriatej rúry 
a pečieme pri teplote 180 stupňov, kým 
okraje pizze nie sú ružovkasté. 

Úžasne chutné uhorky aj bez zavá-
rania. 

Netradičný tip, ako ich pripraviť!
Zavárané uhorky sú skvelým dopln-

kom k mnohým jedlám a občas po nich 
siahneme aj len tak, ako sa hovorí – pre 
chuť. Naučte sa perfektný tip, ako pri-
praviť skvelé uhorky aj bez zavárania a 
zdĺhavej prípravy.

Potrebujeme: 500 g menších uho-
riek, pol lyžice soli, čerstvý kôpor, 2-3 
strúčiky cesnaku

Postup:  Uhorky umyjeme a oba kon-
ce odrežeme. Kôpor umyjeme a nase-
káme nadrobno. Rovnako nakrájame 
nadrobno aj cesnak. Všetko spolu vlo-
žíme do väčšieho uzatvárateľného plas-
tového vrecka a pomasírujeme, aby sa 
všetky prísady rovnomerne rozložili.

Lečo
Očistíme 5 kg papriky a 3 kg ošúpa-

ných paradajok ( paradajky, ktoré zaleje-
me vriacou vodou z kanvice veľmi rýchlo 
ošúpeme), osolíme a podusíme. Keď je 
už paprika polomäkká, naložíme do po-
hárov a chvíľku sterilizujeme len toľko, 
aby chytilo viečko.

Pretlak
4 kg paradajok, 1 ks cibuľa, 1 ks pap-

rika, 5 ks čierne korenie, 2 ks nové ko-
renie, trošku soli a cukru. Všetko spolu 
uvariť, rozmixovať a nechať ešte raz po-
tom zovrieť. Nalievať do pohárov. Nemu-
síme sterilizovať, len odložiť obrátené do 
deky.

Cvikla zaváraná
2 kg cvikle, z  1 l vody, 15 dkg cukru, 

3 dcl octu a 1 malej lyžičky soli uvaríme 
nálev. Cviklu nastrúhame alebo nakrája-
me na kocky, predtým ju môžeme obva-
riť, aby sa nám lepšie šúpala. Nastrúhanú 
cviklu naplníme do pohárov, zalejeme 
nálevom sterilizujeme 10 min.

Kuchynské okienko
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 Celoobecné dožinky 2016
„Bože nás požehnaj, všetko nám dobre daj,

napredek i zdravie, božie požehnanie.

Bože nás požehnaj, aj Panna Mária,

by naša robota, daromná nebola…

Milí páni v mene Božom prichádzame k vám,

tento veneček žatevný, darujeme vám,

vy ho z lásky príjmite, za nás sa nehanbite,

dá vám Pán Boh požehnanie na tomto svete.

Celoobecné dožinky sa uskutočnili v 
spolupráci Obce Zbehy, Poľnofarmou Ra-
dar, Jednotou dôchodcov Zbehy a Sport 
Clubom Zbehy. Slávnosti prebiehali v 
areáli TJ Slovan Zbehy. Po odovzdaní do-
žinkových vencov , ktoré nádherne uvili 
naše dôchodkyne a odovzdali zástupcovi 
Poľnofarmy Radar agronómovi Ing. Pet-
rovi Vargovi a starostovi obce Ing. Ivanovi 
Habiňákovi, nasledoval bohatý kultúrny 
program.  Začal bohatou nádielkou  do-
žinkových piesní a pokračoval vystúpe-
niami súborov Zbežanka, Zbežanček, 
Ivančanka a tanečnou skupinou Country 
sen. Akcia vyvrcholila tanečnou zábavou 
do neskorých nočných hodín.  

Starší občania si ešte dožinky pamäta-
jú, no mladej generácii už tak veľa neho-
voria. Preto si pripomeňme, čo tejto sláv-
nosti v minulosti predchádzalo.

Žatva  bola vyvrcholením prác na poli. 
Pre jej náročnosť sa ľudia snažili vykonať 
ju čo najskôr, respektíve v dobrom poča-
sí. V dávnej minulosti sa kosilo len ručne. 
Bolo to veľmi náročné, fyzicky namáhavé 
a preto si vyžadovala dobrú organizáciu. 
Pomocou kosáka žnica odoberala kosco-
vi klasy obilia. Na seba kládla kôpky „hrs-
te“, toľko čo zobrala naraz do rúk, kládla 
ich na seba a tie potom muž do „snopa“ 
previazal špagátom „provieslom“. Snopy 
ukladali na seba do „krížov“, ktoré čím 

skôr odvážali blízko stodoly, kde obilie 
mlátili. V roľníckych rodinách si navzá-
jom pri žatve vypomáhali a na väčších 
gazdovstvách najímali aj žencov. Po 
skončení žatvy sa obilie mlátilo. V de-
dinách mali na to pojazdné zariadenie – 
mláťačku. Nie každý mal svoju mláťačku 
tak si ju požičiavali, respektíve mašinisti 
chodili mlátiť ľuďom obilie podľa doho-
voreného poradovníka. Ten čo prišiel na 
rad si priviezol mláťačku koňmi a taktiež 
motor na jej pohon, ktorý býval najskôr 
na drevo až potom na benzín. Pokiaľ sa 
naplnili vrecia obilným zrnom viacerí 
ľudia pri mláťačke vykonávali rôzne čin-
nosti. Hrabalo sa drevenými hrabľami, 
vysušené snopy sa mlátili v mláťačke, 
slama sa ukladala do kozla. Vrecia plné 
obilia odoberali, viazali, nakladali na 
vozy, zvážali do sýpky na dosúšanie a 
potom odvážali do mlyna. Ručne, cepa-
mi sa mlátila iba raž, ktorej nepolámané 
steblá boli potrebné na zhotovovanie pro-
vjésel a do strožkov v posteliach. Ľuďom 
na veľkostatkoch pieseň, vo voľných 
chvíľach aj  tanec pomáhali pri práci pre-
konávať únavu a tak vydržať v neľahkých 
podmienkach od skorej jari, cez leto, až 
do neskorej jesene.  

Obecné dožinky „obžinky“ sa považo-
vali za slávnosť po skončení žatvy. Ich 
pôvod je už v predkresťanských dobách, 
kde sa hospodárska prosperita pripisova-
la nadprirodzeným silám. Na poliach sa 
zvykli nechávať posledné klasy zrelého 
obilia, ktoré mali zabezpečiť bohatstvo 
roľníckym hospodárstvam v nasledujú-
com roku. Posledný snop mal byť ťažký 
a veľký.  Zrno, ktoré zostalo z najkrajších 
zožatých klasov, z ktorých sa uplietol 
dožinkový veniec alebo kytica,  sa na jar 
zvyklo primiešať do osiva. Funkcia doži-

niek sa však postupne z magickej meni-
la na ďakovnú a oslavnú. V dedinách sa 
začali „obecné dožinky“ organizovať po 
prvej svetovej vojne. Po skončení žatvy, 
mlatbe bývali dožinkové slávnosti najmä 
u pána majetku v majeri a mali ohlas v 
celej dedine. Vyobliekaní kosci a žnice 
niesli vyzdobené, ručne upletené vence z 
najkrajších klasov obilia, ozdobený poľ-
nými kvetmi do správcovho, gazdovho, 
prípadne richtárovho domu na ozdobe-
nom voze so spevom, kde mu ho sláv-
nostne odovzdali a on ich za to pohostil. 
Dožinkový veniec zavesil pod strechu 
domu, kde zostával až do jari.

Po kolektivizácii súkromného poľno-
hospodárstva v druhej polovici 20. sto-
ročia, začali na Slovensku usporadúvať 
dožinky obecné jednotné roľnícke druž-
stvá. Bolo to vždy v prvú septembrovú 
nedeľu. Aj v jednotlivých krajoch mali 
takýto základ centrálne organizované do-
žinky v jednotlivých krajoch ako aj celo-
slovenské dožinkové slávnosti v Nitre.
                                                                                                                                                

M.Bakytová
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Koncerty skupín Šlágr TV
V sobotu, 4.júna mali tí skôr narodení 

možnosť sa zabaviť na koncerte skupín 
Šlágr TV, ktorý zorganizoval Sport Club 
Zbehy a Obecný úrad Zbehy. A kon-
certe vystúpili Duo Rytmus, Progres a 

všetkými veľmi očakávaní Kollárovci. 
Príjemný zážitok nám všetkým poka-
zil dážď, ktorý sa prihnal asi v polovici 
koncertu a diváci tak museli sedieť pod 
dáždnikmi. Napriek tomu odzneli všet-

kým známe hity, ktoré si ľudia spievali 
zároveň s kapelami.

A.Držíková
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Pred zhruba mesiacom sa začali 
hrať súťažné zápasy futbalovej sezóny 
2016/2017. 

Všetky mužstvá nášho klubu sa snažili 
poctivo pripraviť na prebiehajúci ročník. 
Bohužiaľ, sme museli zrušiť jedno mlá-
dežnícke mužstvo a to benjamínkov, na-
koľko v tejto vekovej kategórii sme mali 
málo chlapcov. Aj preto sa v tejto časti 
článku budem venovať širšie mládeži a 
športu všeobecne. Obec Zbehy s viac ako 
2000 obyvateľmi nedokáže dnes bez po-
moci chlapcov z vedľajších obcí poskla-
dať dostatočný počet mladých nádejných 
futbalistov. Počítač, notebooky , mobilné 
telefóny dnes nahrádzajú šport všeobec-
ne. Kde hľadať príčinu? V neďalekej  mi-
nulosti to bola predovšetkým základná 
škola  a učitelia telesnej výchovy, ktorí 
deti učili mať vzťah k športu. Telesná vý-
chova bola pre 99% detí najobľúbenejší 
predmet a na športové krúžky sa vyslove-
ne tešili. Ovládali sme nielen futbal , ale 
základné pravidlá kolektívnych športov 
, a dôraz sa kládol na atletickú prípravu 
detí. Pre porovnanie kotúľ dopredu vede-
li takmer všetci a dozadu veľká väčšina , 
dnes je to prakticky opačne. Ďalším , kto 
má viesť deti k športu, ste Vy rodičia a 
starí rodičia. Nenechajte svoje deti po-
kaziť si oči a pokriviť chrbticu len preto, 
aby z nich boli počítačoví maniaci a face-
bookoví otroci. Ešte stále platí v zdravom 
tele zdraví duch. Spoločnými silami sa 
pokúsme deti prilákať k futbalu a k špor-
tu všeobecne. K dispozícii Vám budú aj 
naši tréneri, ktorí sa vašim deťom venujú 
a chcú ich niečo naučiť. Všetci títo ľudia 
to robia z presvedčenia a čo je tiež po-
trebné v dnešnej dobe povedať zadarmo. 
Hľadajme si priateľov osobným stretnu-
tím a nie na sociálnych sieťach.

Náš dorast začal 
novú sezónu pod 
taktovkou trénera 
Jána Babčana, ktorý 
sa k nim presunul od 
žiakov. Aj napriek 
tomu , že chlapcov 
nie je veľa, začiatok 
sezóny im vyšiel nad 
očakávanie a v čase 
písania tohto člán-
ku neokúsili trpkosť 
prehry . Želám im 
veľa športového šťas-
tia a veľa síl do ďal-
ších bojov v krajskej 
súťaži.

„A“ mužstvo sa po v celku vydarenej 
sezóne opäť pokúsi vylepšiť svoje po-
stavenie v tabuľke, keď po 8. mieste je 
cieľom nielen posun vyššie ale aj zlep-
šenie kvality predvádzanej hry. Mužstvo 
pod vedením trénera Mesároša poctivo 
trénuje, chlapci vytvorili dobrý kolektív a 
posilnili sme sa o P. Zlatňanského / naj-
lepší strelec 5. ligy v uplynulej sezóne / 
,ktorý k nám spolu s Ivanom Kováčom 
/ zatiaľ zranený/ prišli z Hrušovian. Z 
mužstva nik neodišiel a tak očakávame, 
že naše náročné obecenstvo si príde na 
svoje. Je potrebné zlepšiť hlavne hru na 
domácom trávniku a potvrdiť, že body zo 
Zbehov sa vozia len veľmi ťažko. 

Teraz trochu všeobecne . Pre niekoľký-
mi dňami som čítal článok v jednom na-
šom denníku, ktorý bol venovaný dedin-
skému futbalu. Všetci tí, ktorí podceňujú 
dedinský futbal by si ho mali prečítať. 
Autor sa venoval futbalu a vzťahu k fut-
balu zo všetkých strán. Nielen, že ozna-
čil futbal na dedine za fenomén, ale svo-
jimi slovami predstavil čitateľom, ako je 

dnes futbal ťažké vôbec zachovať. Dneš-
ná uponáhľaná doba prináša nielen sta-
rosti, ale prácou v našom klube chceme, 
aby sme čo i len malou čiastkou prispeli 
aj k vašej radosti a spokojnosti. Zastavme 
sa preto a v sobotu a v nedeľu navštívme 
futbalové ihrisko, aby sme dali možnosť 
naším futbalistom predviesť čo dokážu a 
čím reprezentujú našu obec. 

Na záver sa Vám, ktorí nám fandíte, 
chcem poďakovať . Verím, že aj za po-
moci našich fanúšikov ostane futbal v 
Zbehoch rovnaký fenomén ako v tých 
najlepších rokoch .

Za pomoc ďakujem všetkým našim 
sponzorom a všetkým tým, ktorí nám za-
chovávajú svoju priazeň. Pozývam Vás na 
futbal aj na hodovú nedeľu o 16.00 hod., 
kedy sa naše áčko stretne z futbalistami 
Alekšiniec a okrem futbalu bude progra-
mom dňa aj bohatá tombola. 

Ďakujem starostovi obce, ďakujem 
niektorým poslancom a v prvom rade 
ďakujem všetkým futbalistom, členom 
výboru TJ a Vám fanúšikom. Pokračujme 
spolu v nádeji, že nám futbal bude priná-
šať nielen úsmev na perách, ale aj radosť 
v srdci. Iba spoločnými silami dokážeme 
vrátiť futbal a šport tam, kde v Zbehoch 
vždy patril. Veď Zbehy a šport  neodmys-
liteľne patrili k sebe. Dosť bolo hrania sa 
na počítači, dosť bolo telefonovania, dosť 
bolo facebooku a podobných nezmyslov, 
treba sa konečne začať hýbať . Prajem 
Vám nekonečnú jesennú pohodu, deťom 
úspešný vstup do školského roku a nám 
všetkým občanom veľa zdravia. Nech tá 
naša dedinka prekvitá a nech sú naše deti 
zdravé aj vďaka futbalu.  

Športu zdar a futbalu zvlášť                                   

Vladimír Lauko  
 predseda TJ Slovan Zbehy

Vážení občania, po dlhšom čase sa 
Vám opäť prihováram o informáciách 
z nášho futbalu. 
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Vzduchovková sezóna 2016

Vážení priatelia streleckého športu, 
rád by som Vás poinformoval o akti-
vitách našej organizácie za obdobie 
vzduchovkovej sezóny.  V krajskej sú-
ťaži so vzduchovou pištoľou   obsadili 
naši členovia Ing Anton Žikla, v kate-
górii pištoľ 60 rán, 2.miesto, Miroslav 
Vašíček,  v kategórii 40 rán,  3.miesto v 
celkovom hodnotení ročníka.  V rámci 
guľových zbraní  2016 sme na základe 
spolupráce so Slovenským streleckým 
zväzom usporiadali na strelnici v Zbe-
hoch 4-krát  preteky Prvej slovenskej 
ligy, 7-krát krajskej ligy, 6-krát Open 

ligy Zbehy, uskutočnili sme 14. ročník 
Memoriálu L.Balka, 30. ročník VC-Ag-
rokomplexu, 20. ročník Zbežskej stre-
ly – SNP.  Naša organizácia na žiadosť 
okresu Partizánske pomohla usporiadať 
okresné kolo mládeže v  kategórii ľubo-
voľná malokalibrovka 30 rán v ľahu.

Našich súťaží sa zúčastnilo veľa vý-
znamných strelcov a držiteľov majs-
trovských titulov: Majster sveta 2006, 
Majster Európy 2005,2007 a držiteľ 
dvoch svetových rekordov Jozef Širo-
ký, účastníci majstrovstiev Slovenska 
Milan Vrábel, Ivan Bublák, Iveta Jahod-
ková, František Danaj, Juraj Haršány, 
Ferdinand Richter a mnoho ďalších. 

Výsledky našich členov sú porovna-
teľné : 

Memoriál Ladislava Balka : 1.Juraj 
Haršány , 2. Pavol  Jurkáček,  3. Milan 
Koniar Zbehy

Prvá slovenská liga: 1. Milan Koniar 
Zbehy, 2. Pavol Jurkáček, 3. Jozef Hor-
ňák

OPEN LIGA Zbehy: 1. Pavol Jurká-
ček, 2.Milan Koniar Zbehy, 3.Miroslav 

Fúska Zbehy
V pištolovej disciplíne 30plus30 rán v 

šesť kolovej súťaži.
OPEN LIGA Zbehy LM – 60 rán v 

ľahu: 1. Milan Vrábel BC-Handlová, 
2.Ivan Bublák Turany, 3.Jozef Jelínek 
Chrabrany, 4.Robert Gális Partizánske, 
5. Miroslav Vašíček Zbehy.

Veľká cena Agrokomplexu Zbehy: 
1.Juraj Haršány Bratislava, 2.Pavol Jur-
káček Bratislava, 3. Kasala Bratislava.  
Finále, ktoré je neoddeliteľnou súčas-
ťou tejto súťaže, sa preteká v mierenej 
streľbe. KO systém najmenšia rana 
vypadáva.   Výsledok: 1.Juraj Haršány 
Bratislava s  priemerom 10.56 b., 2. Fer-
dinand Richter Bratislava s priemerom 
10.32 b., 3. Miroslav Fúska Zbehy  s 
priemerom 9.98 b.

Naša organizácia ďakuje všetkým, 
ktorí sa zaslúžili o dobrú reprezentáciu 
a zvlášť ďakujeme OÚ Zbehy za podpo-
ru v presadzovaní streleckého športu v 
našej obci.

                                                                                                           
   Miroslav Vašíček

Dňa 16. júla sa našou obcou šírila 
nezameniteľná vôňa mäsa, cibule a 
majoránky. Napriek nie

veľmi priaznivej predpovedi počasia, 
si do areálu futbalového ihriska TJ 
Slovan Zbehy prišlo zmerať sily vo 
varení kotlíkového guláša 
až 15 družstiev. Každý 
tím mal svoj vlastný 
tajný recept na „najlepší 
guláš, aký ste kedy jedli“. 
Organizátori zabezpečili pre 
súťažiacich  základný servis 
ako vodu, drevo, lavice, 
či plastový riad. Všetky 
ostatné suroviny a koreniny 
si „gulášmajstri“ priniesli 
sami, čo zabezpečilo, že 
súťažné guláše boli skutočne 
rôznorodé a neopakovateľné.   
Súťaž odštartovala v 
popoludňajších hodinách. I keď 
družstvá svoje recepty na guláš 
neprezradili, beztak najlepšou 
ingredienciou bola dobrá nálada, a tak 
súťažiaci popri varení  stihli aj niekoľko 
„medzidružstvových“ rozhovorov. Ako 
sa zapĺňali kotlíky surovinami, tak sa 

začala okolím šíriť vôňa,  ktorá prilákala 
aj množstvo divákov, ktorí si mohli 
pochutiť na pripravenom divinovom či 
držkovom guláši. 

Záver patril porote, do ktorej zasadli 
aj hokejisti HK NITRA, ľudia náhodne 

vybraní z obecenstva, ako aj zo 
súťažiacich. Mali neľahkú úlohu, pretože 
vybrať spomedzi labužníckych skvostov 
ten najlepší, bolo naozaj ťažké. Svoju 
úlohu však zvládli perfektne a určili tak 
tri víťazné družstvá. Cenu za najlepší a 
najchutnejší guláš si odnieslo družstvo 

Dušana Šóša zo Zbehov (Šulo tím), 
druhý najlepší guláš navarilo družstvo 
Martina Balka z Nových Sadov (Titko 
tím) a na treťom mieste sa umiestnil 
guláš pána Jankulu  z neďalekých 
Oponíc (Oldboys tím). Veľkú pochvalu 

si však určite zaslúžia všetky 
tímy. Každý z výhercov si 
odniesol zaujímavé ceny 
a, samozrejme, diplom. 
Nešlo však o to, kto vyhrá, 
pretože najdôležitejšia 
bola priateľská atmosféra. 
Tá, i napriek nepriazni 
počasia, bola aj tento rok 
vynikajúca. O zábavu sa do 
neskorých ranných hodín 
postaral DjFrankie z Nitry. 
Organizátorom, p. Petríkovi a 
p. Fuskovi, ako aj súťažiacim 
a všetkým zúčastneným patrí 

veľká vďaka. Dúfame, že v tejto peknej 
tradícii budeme pokračovať opäť o rok. 

                                                                                           
   Ing. Danica Hallová

Guláš Cup 2016
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Opustili  nás

Ján  Andelička   Zbehy  223
Katarína Štefanková  Zbehy 400
Ing. Jarmila  Jenčíková  Zbehy  44
Veronika  Karasová  Zbehy 629
 Mária Dovičovičová  Zbehy 297
Terézia  Bojdová   Zbehy 528
Marta  Hircová   Zbehy  375
Ján  Kopáčik   Zbehy 329

Vítajte na svete

Mathias  Tóth   Zbehy  193
Vanesa  Petríková  Zbehy 233
Šimon Gajdošík   Zbehy 141
Alica  Koleníková  Zbehy  719
Adela  Brestenská  Zbehy 797
Sofia Deményová  Zbehy 212
Tamara  Talianová  Zbehy  670

Povedali si áno

Mgr. Maroš Maslen,  06.05. 2016  Nitra
Natália Hybská

Róbert  Jaderko   07.05. 2016  Nitra
Lucia Mészárosová

Peter  Cupák   28.05.2016  Alekšince
Zuzana  Kollárová

Maroš  Miklovič   04.06. 2016  Hlohovec
Mária  Nagyová

Mgr. Tomáš Sýkora  04.06. 2016  Šurianky
Radoslava  Chudá

Ing. Ivo  Cupak   25.06.2016  Oponice
Ing. Ivana  Bednáriková

Rastislav  Tóth   16.07.2016  Nitra
Jana Trpišovská

Jozef  Belák   06.08.2016  Bíňa
Mgr. Sandra  Sládečeková

Roland  Benďák   13.08.2016  Zbehy
Klára  Nagyová

50 roční

Eva  Babčánová   Zbehy  153
Phdr. Klaudia  Jomová  Zbehy  768
Anton  Kohút   Zbehy  504
Mária  Minarčíková  Zbehy  425
Roman  Štefanka  Zbehy  365
Iveta  Košťálová   Zbehy  131
Igor  Daniš   Zbehy  353
Jana  Solčanská   Zbehy  471
Peter  Gubáň   Zbehy  605
František  Solčanský  Zbehy Holotka  15
Roman  Šandor   Zbehy  235
Mária  Žemberová  Zbehy  788
Ľubica  Vydarená  Zbehy  787
Renáta  Kónyová   Zbehy  215
Viera  Omastová   Zbehy  777  
 
 
60  roční

Božena  Šóšová   Zbehy  384
Jozef  Janák   Zbehy  112
Pavol  Králik   Zbehy  87
Miroslav  Kašuba  Zbehy Andač  81
Albín   Bobák   Zbehy  247
Gabriela  Tóthová  Zbehy  204
Emília  Kollárová  Zbehy Andač  45
Ľuboš  Gašpar   Zbehy  159
  

70 roční

Marta  Dovičovičová  Zbehy  635
Filoména  Mankovecká  Zbehy  638
Milan  Domanický  Zbehy  595
Notburga  Dovičovičová  Zbehy  625
Eva  Kredátusová  Zbehy  568
    
 
80  roční

Térezia  Balková   Zbehy  196
Alžbeta  Šaturová  Zbehy  457
Emília  Berecová   Zbehy  208
Jolana  Janáková   Zbehy  112
Ján  Kmeť   Zbehy  707
Mária  Kečkéšová  Zbehy  671
Júlia  Civáňová   Zbehy  363
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OZ berie na vedomie 
Správu starostu obce a plnenie 
uznesení 
Stanovisko Hlavnej kontrolórky k 
záverečnému účtu obce Zbehy za rok 
2015 

OZ schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra na II.polrok 2016 

Záverečný účet obce za rok 2015 a 
celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia za rok 2015  na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 24.357,67 
EUR. 

Územný plán obce Zbehy – zmeny 
a doplnky č.3 + Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Zbehy číslo: 1 / 2016 
z 13.6.2016 o vyhlásení záväzných častí 
Územného plánu obce Zbehy - zmeny 
a doplnky č.3 

Pridelenie nájomného bytu žiadateľom 
Andrei Némethovej a Marekovi 
Némethovi 

Predaj pozemku s osobitným zreteľom 
pánovi Mariánovi Machovi za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom v 
sume 15,06 Eur/m2, vo výmere celkom 
101 m2. Konečná predajná cena je: 
1521,06 Eur. 
OZ zároveň poveruje starostu obce k 
podpisu kúpno-predajnej zmluvy. 

Zrušenie predkupného práva k 
novovzniknutým pozemkom o výmere 
63 m2, zastavané plochy a nádvoria a  o 
výmere 69 m2 v prospech Oprávneného 
z predkupného práva ( PZ Zbehy ) . 
OZ zároveň poveruje starostu obce 
k podpísaniu Dohody o zrušení 
predkupného práva. 

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na 
prenájom poľnohospodárskej pôdy 
Radar s.r.o., Poľnofarma 479, Zbehy od 
1.7.2016 na obdobie 10 rokov v sume 
70,- € / ha. 
OZ zároveň poveruje starostu obce k 
podpisu nájomnej zmluvy. 

Žiadosť o zmenu ÚPO Zbehy – Zmeny a 
doplnky č.4 - Rozšírenie lokality č.31 

Zmluvu o budúcej zmluve s COOP 
Jednota SD, Nitra výhradne so 
zapracovaním pripomienok 
V tejto súvislosti zároveň prerokovalo: 
Zámer vybudovať Obcou Zbehy účelové 
verejno – prospešné plochy a stavby v 
lokalite OC, 
 
Podanie žiadosti na Slovenský 
pozemkový fond o bezodplatný prevod 
parcely za účelom vybudovať verejno – 
prospešné plochy a stavby podľa ÚPO v 
lokalite OC. 

Doporučuje :
Starostovi obce zverejniť informáciu, 
že Územný plán obce sa bude otvárať 
po 30.6.2017 a do tohto termínu môžu 
občania predkladať žiadosti o zmeny v 
ÚPO. 

Zamieta:
Žiadosť pani Antónie Kečkéšovej, 
bytom Hlohovec o odkúpenie pozemku 
v katastrálnom území Zbehy. 

A.Držíková
zapisovateľka

Uznesenia zo zasadnutia OZ Zbehy 
13.6.2016
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Predkladanie žiadostí na zmeny Územného plánu 
obce Zbehy - oznámenie.

Typ: ostatné

 Obec Zbehy v zastúpení starostom obce Ing. Ivanom 
Habiňákom oznamuje občanom - vlastníkom 
nehnuteľností, že Územný plán obce sa bude otvárať 
po 30.6.2017 a do tohto termínu môžu občania na 
OÚ Zbehy predkladať žiadosti o zmeny v ÚPO.

Pozor zmena otváracích hodín na zberný dvor na 
zelený odpad
Oznamujeme občanom , že ZBERNÝ DVOR na 
zelený odpad je otvorený od 10.9.2016 nasledovne: 
Pondelok od 15.00 - 18.00 hod.
Streda od 15.00 - 18.00 hod. 
Sobota od 09.00 - 12.00 hod.
Zodpovedný : Miroslav Vašíček

Oznamy 

V sobotu 10.septembra 
sa u nás na ihrisku pri 
kostole, na tzv. konfiškáte, 
uskutočnilo priateľské 
stretnutie hádzanárov 
Old boys pri príležitosti 
Memoriálu Viliama 
Marečka, ktorý bol 
zakladateľom hádzanárskej 
tradície v našej obci. 
Memoriálu sa zúčastnilo 
cez 40 hráčov, ako sú 
napríklad Ľ.Škorica, 
Š.Bojňanský, M.Bojňanský, 

Š.Fuska, K.Štefák, L.Fuska, V.Greguš, 
M.Mareček a mnohí ďalší. Hráči si 
zahrali priateľský zápas. Pri tejto 
príležitosti starosta obce Ing.Habiňák 
odovzdal všetkým zúčastneným 
pamätné plakety za zásluhy a rozvoj 
športu v Zbehoch. Na záver sa 
uskutočnilo priateľské posedenie, 
kde si hráči zaspomínali na staré 
dobré časy a zbilancovali uplynulé 
obdobie.      

Ľ.Škorica / A.Držíková

Hádzaná po rokoch opäť v Zbehoch -  
Memoriál Viliama Marečka


