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n Milí čitatelia obecných novín

21. júna, deň letného slnovratu, 
kedy na severnej pologuli začína leto, 
sme mali najdlhší deň v roku. Leto 
je však za nami a o pár dní nastane 
prvý jesenný deň. 23. septembra 
poloha Zeme spôsobuje, že je severná 
pologuľa aj južná pologuľa ožarovaná 
Slnkom rovnako intenzívne, a že je 
deň rovnako dlhý ako noc. Je to deň 
jesennej rovnodennosti. Začína jeseň. 
Aj toto obdobie, spolu so začiatkom 
zimy, určite prinesie do našej obce 
mnoho zaujímavých akcií. Ale leto praje 
rôznym aktivitám asi najviac. Potrápilo 
nás síce vysokými horúčavami i silnými 
búrkami. Ale doprialo aj príjemné 
dni na organizovanie kultúrnych či 
športových podujatí.

Vydarená bola určite akcia Deň detí 
či Dožinky s bohatým sprievodným 
program. Letné kino nám ponúklo 
niekoľko filmových zážitkov pre 
deti aj dospelých. Stretnutie 
rodičov a najmenších pri príležitosti 
Poďakovanie za dar života spestrili aj 
malí folkloristi z DFS Zbežanček. 

Jednota dôchodcov, okrem toho, 
že sa aktívne jej členovia zapájajú 

do každej obcou usporiadanej akcie, 
má aj mnoho vlastných činností. Čo 
počas leta stihli, nám pre vás napísali 
v ich príspevku. ZO Zväz zdravotne 
postihnutých zorganizovala zjari a v 
letnom čase tiež množstvo vlastných 
podujatí. Boli v divadle, na kúpalisku, 
na koncerte či zdravotnej prechádzke. 
Aj deti z materskej školy zažili mnoho 
zážitkov, ktoré im pripravili spoločne 
pani učiteľky. Základná škola stihla 
koncom roka usporiadať Deň 
školy, niekoľko školských výletov, 
športových aktivít či projektový pobyt 
v Maďarsku. Postupne sa menili aj 
areály našich škôl. Pribudlo množstvo 
praktických noviniek. 

S nástupom 
jesene začína aj 
nový školský rok, 
ktorý je pre deti a 
učiteľov ohľadne 
p a n d e m i c k ýc h 
opatrení o niečo 
menej stresujúci. 
Prinášame vám 
ich aktuálny 
stručný prehľad. 
Aj keď opatrenia 
nám umožňujú 
„lepšie dýchať“, 
mali by sme 
sa správať 
zodpovedne voči 
sebe a najmä 
voči ostatným. 

Zdravie máme len jedno a pomoc pri 
chorobe ocení každý z nás. Príkladom 
nám môžu byť aj niektorí darcovia 
krvi, o ktorých sa dočítate v článku 
červeného kríža.

Farnosť v Zbehoch po dlhom čase 
privítala opäť misionárov, uskutočnili 
sa aj slávnosti prvého svätého 
prijímania a birmovania. Možným 
tipom na jesenný výlet vám môže byť 
aj Štitárska drevená kalvária, o ktorej 
článok nám zaslali z jednej nitrianskej 
farnosti.   
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n Vážení spoluobčania!

Dovoľte,  aby som sa Vám prihovoril v ďalšom čísle 
našich novín a stručne zhrnul uplynulé obdobie.

Príjemné letné počasie prialo najmä exteriérovým 
prácam, ktorým sme venovali väčšinu času. Najviac práce 
v tomto období zaberá kosenie a údržba verejnej zelene. 

Okrem toho sme začali s údržbou obecného mobiliáru 
(lavičky, smetné koše, ich náter a výmena opotrebovaných 
častí). Prebehlo čistenie odvodňovacích jarkov a osadenie 
zábradlí nad jarkom pri škole a pri futbalovom ihrisku. 
Postupne opravujeme vzniknuté výtlky, rozšírili sme 
cestu ku cintorínu a doasfaltovali krajnicu cesty smerom 
k strelnici. V okolí bytových domov prebiehali práce na 

drenážnom systéme, ktorý zabezpečí odvod dažďovej vody 
od stien. V priestoroch pred bytovkou bola na podnet a za 
pomoci obyvateľov vytvorená spevnená plocha s altánkom 
a posedením. V priestoroch futbalového ihriska prebehla 
montáž brány a obnova lavičiek. Prebieha rekonštrukcia 

sociálnych zariadení v šatniach TJ Slovan Zbehy. V prípade 
nepriaznivého počasia postupne vypratávame priestory 
bývalej ubytovne a pripravujeme ich na rekonštrukciu. 

V zdravotnom stredisku prebiehali práce na príprave 
pamätnej izby. Zrekonštruovali sme aj priestor pre novú 
kotolňu zdravotného strediska, nakoľko súčasné priestory 
kotolne sú v havarijnom stave. V areáli MŠ bol vysadený živý 

Pán Serafín Horka nám pravidelne prispieva do rubriky 
o histórii. Tešíme sa z toho úprimne, ale ešte väčšiu radosť 
sme mali, keď prijal naše pozvanie na osobné stretnutie. 
V novinách nám priblíži spomienky na mlátenie obilia a 
ako to bolo niekedy v Zbehoch so vzdelaním. Možno ste 
vedeli a možno nie, že v našej obci sa narodil aj významný 
vynálezca. Keď ste zvedaví o kom píšeme, zalistujte si v 
našich novinách. Okrem iného sa dozviete, čo nového v 
obecnej knižnici, kto je tentokrát talentom obce, ako naši 
futbalisti ukončili sezónu a pozrieme sa aj do jesennej 
záhrady.

Pohodu pri čítaní vám praje Redakčná rada Zbehy 
informujú. 

Redakčná rada 
Zbehy informujú



plot a prebehla čiastočná rekonštrukcia zborovne spojená 
s montážou kuchynskej linky. V novozrekonštruovanej 
miestnosti v márnici prebehla výmena nábytku a výmena 
ozvučovacieho systému za prenosný. V spolupráci s 
Poľovníckym združením Zbehy sa uskutočnilo sadenie 
stromčekov v okolí poľovníckej chaty. S výsadbou 
obecnej zelene budeme pokračovať v jesennom období. 

Na Andači 
prebehla oprava 
inventáru a 
tabule na KD. Bol 
obnovený náter 
na lavičke a koši 
v autobusovej 
z a s t á v k e . 
Prebehla úprava 
plochy nad 
budovou bývalej 
MŠ a oprava 
studne v týchto 
p r i e s t o r o c h . 
V júli som sa zúčastnil slávnostnej sv. omše pri 
príležitosti požehnania stavby nového kostola. Aj touto 
cestou by som sa chcel poďakovať pánovi farárovi 
a všetkým zúčastneným za organizáciu podujatia. 

Priestory a okolie základnej školy prechádzali v tomto 
období veľkou premenou. Začalo to čistením a prípravou 
plochy na nové parkovisko a budúcu výsadbu pred ZŠ. Boli 
premiestnené smetné nádoby na sklo a oblečenie. Pribudli 
nové parkovacie miesta, bol dobudovaný chýbajúci 
chodník. V areáli pred bytovkou bolo vybudované ďalšie 
nové parkovisko. Medzi budovou ZŠ a ŠKD  a v okolí 
jedálne bol vyrovnaný terén. Zakúpili sme nové preliezky 
z prírodného 
m a t e r i á l u . 
N a j v ä č š o u 
i n v e s t í c i o u 
bola montáž 
t e p e l n é h o 
čerpadla, ako 
obnoviteľného 
z d r o j a 
vykurovania pre 
celú školu. Táto 
investícia bola 
hradená z dotácie 
S l o v e n s k e j 
inovačnej a energetickej agentúry (cca 70 000 €). V rámci 
tejto výmeny boli vykonané aj ďalšie práce s tým súvisiace 
a to: oplotenie tepelného čerpadla, úprava terénu pred 
kotolňou, spojovací chodník od vstupu ZŠ ku kotolni. 
Výmena čerpadla bola spojená s výmenou prípojky na 
elektrickú energiu. Vďaka novej podzemnej prípojke sme 
mohli v priestoroch areálu ZŠ odstrániť betónové elektrické 
stĺpy. V rámci prác v exteriéri ZŠ sme riešili aj vonkajší rozvod 
vody a tiež aj odvodnenie školskej jedálne a telocvične. Aj 
touto cestou sa chcem poďakovať pani riaditeľke a všetkým 

zo ZŠ za vynikajúcu spoluprácu nielen pri tejto realizácii. 
Verím, že všetky zmeny prispejú k  zvýšeniu úrovne kvality 
našej ZŠ. Už teraz máme naplánované ďalšie projekty, 
ktoré našu školu posunú ešte viac vpred. Zo všetkých 
spomeniem najmä realizáciu nového inkluzívneho ihriska, 
na ktoré máme už schválenú dotáciu. Inkluzívne ihrisko 
ponúka bezbariérové hracie prvky, čo ponúka možnosť 

trávenia času pri 
hre s rovesníkmi 
i deťom so 
z d r a v o t n ý m 
znevýhodnením. 
Toto jedinečné 
ihrisko vyrastie 
nad jedálňou ZŠ.

V ZŠ sa prvýkrát 
u s k u t o č n i l o 
podujatie Deň 
školy. Aj touto 
cestou sa chcem 
p o ď a k o v a ť 

pani riaditeľke a celému kolektívu ZŠ za pozvanie a 
organizáciu podujatia, ktoré spája žiakov, učiteľov, 
rodičov i priaznivcov školy.  Aj v priestoroch MŠ sa 
uskutočnilo Rozlúčkové popoludnie   pre  deti, rodičov  
a  starých rodičov, v rámci ktorého si mohli zúčastnení 
prezrieť vynovené priestory areálu MŠ. Rovnako 
ďakujem celému kolektívu MŠ za pomoc a prípravu.

Tak ako ste už určite zachytili z médií, všetky samosprávy 
na Slovensku vstúpili do štrajkovej pohotovosti. V priebehu 
júna sa uskutočnil mimoriadny snem združenia miest a obcí, 
kde sme rokovali o dopadoch rozhodnutia vlády, konfliktu 
na Ukrajine, obdobia pandémie, inflácie,  ale aj zvyšujúcich 

sa cien energie 
pre samosprávy. 
Týmto štrajkom 
chceme dať 
kompetentným 
jasne najavo  že 
nie sme tu iba 
keď štát od nás 
niečo potrebuje, 
ale požadujeme 
s e r i ó z n e 
j e d n a n i e 
a pomoc s 
d o p a d o m 

všetkých týchto okolností na rozpočty samospráv. Ďalšou 
témou je neustále sa zvyšujúce ceny za odvoz odpadu. 
Aj z tohto dôvodu sme pristúpili k čipovaniu smetných 
nádob ako prípravy pre vážiaci systém komunálneho 
odpadu. Vďaka tomuto systému obec získa prehľad 
o tom, aký počet je všetkých smetných nádob v obci 
(súčasný stav  856 ks  nádob v obci Zbehy a Andač + 60 
ks nádob podnikatelia). Získame stopercentnú kontrolu 
nad prepravnou spoločnosťou a presnú hmotnosť 
odpadu v nádobách. Naši občania budú mať možnosť                                                                                                                    
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v priebehu nasledujúceho roka nainštalovať si aplikáciu, 
prostredníctvom ktorej si budú vedieť skontrolovať 
produkciu odpadov za svoju domácnosť. Pomocou tohto 
systému budeme môcť vytvoriť nový spôsob výberu 
poplatkov za  smetné tak, aby sme mohli motivovať ľudí, ktorí 
odpad separujú. Aj keď u nás je tento systém považovaný 
za novinku, v iných krajinách funguje už vyše 20 rokov. Je 
množstvo možností akým spôsobom sa dá nastaviť určenie 
poplatku za smetné. Najrozumnejším sa zdá byť spôsob 
vyrubovania poplatku za smetnú nádobu (podľa objemu). 
Zásluhovosť, teda odmenu za to, že separujeme a znižujeme 
množstvo komunálneho odpadu, budeme zavádzať 
postupne na základe dostupných údajov zo systému. Viac 
sa tejto téme budeme venovať  v jesenných mesiacoch, 
keďže všetky prijaté zmeny môžu platiť až od 1.1. 2023. 

Obdobie leta so sebou prináša najmä čas oddychu, ale 
rôzne kultúrne akcie a podujatia. Som veľmi rád, že toto 
obdobie sme mohli už tradične začať zorganizovaním 
podujatia Oslava MDD. Celá akcia aj počasie sa vydarilo, 
verím, že potešilo všetky deti. Aj touto cestou sa 
chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhali s prípravou 
a organizovaním. Poďakovanie patrí aj všetkým 

sponzorom, ktorí nám umožnili vylepšiť celú túto akciu. 
V júni sa tiež uskutočnilo tradičné podujatie Uvítanie 

do života detí narodených v roku 2021. Tu sa chcem 
poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia 
a kolegyniam z obecného úradu za organizáciu. 

Aj toto leto sme pokračovali s Letným kinom. Pripravili 
sme si pre Vás niekoľko filmových žánrov, na základe záujmu 

a návštevnosti budeme vyberať program pre budúce leto. 
Touto cestou sa chcem poďakovať našej zamestnankyni 
Danici Hallovej, že napriek povinnostiam na MD venuje 
svoj voľný čas príprave týchto podujatí a tvorbe plagátov. 

August sa už tradične nesie v znamení podujatia 
Celoobecné dožinky, na ktorom už tradične spolupracujeme s 
organizáciou Jednota dôchodcov Zbehy. Bližšie informácie a 
fotky si môžete pozrieť v nasledujúcich stránkach týchto novín.

Veľmi ma teší, že sa toto leto podarilo zorganizovať 
pre našich občanov viaceré podujatia. V obci pôsobiace 
organizácie i podnikatelia zorganizovali tieto podujatia:

• 13. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu 
(Pohostinstvo na ihrisku)

• futbalový turnaj mužstiev Väzenskej a justičnej stráže zo 
Slovenska a Česka; tento rok sa podarilo zvíťaziť mužstvu z 
Leopoldova

• v priestore futbalového ihriska uskutočnili futbalové 
zápasy o majstra OBFZ Nitra v kategórii U15 a U19 a 
spomienkové posedenie bývalých hráčov TJ Slovan Zbehy 
ročníky 1975 - 1985

• Súťaž v hraní žolíka (Jednota dôchodcov)
• Posedenie pri guláši  (Poľovnícke združenie)
• Zbehovica (Pohostinstvo na ihrisku)

• výletné jazdy vlakom do 
Radošiny.

Ku koncu leta nás ešte čakajú 
podujatia Pionier cup, kynologický 
klub - Národný pohár Zbehy 
2022, hodové popoludnie Andač,  
hodový víkend Zbehy, koncert 
skupiny Desmod, šarkaniáda.

Počas uzávierky týchto novín 
(koniec mesiaca august - zač. 
septembra) plánujeme začať 
s výstavbou vodovodu na 
Andač, rekonštrukciou časti 
cesty pod hájom a v jesennom 
období plánujeme vybudovanie 

spojovacieho chodníka Zbehy - Čakajovce.
V závere mi dovoľte popriať Vám v pevnom zdraví užiť si čaro 

jesene, žiakom a pedagógom úspešný návrat do školských 
lavíc a nech letný optimizmus vo Vás pretrvá čo najdlhšie. 

Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy
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n Obecný úrad

n Obecný úrad  v rokoch 2019 - 2022
O prácach, ktoré vykonávame vás informujeme v každom 

čísle obecných novín. Okrem toho sú však práce, ktoré sú 
pre bežného občana ,,nevideteľné“. Aj za pomoci štatistiky 
a čísel sa vám spolu s kolegyňami z OÚ pokúsime túto prácu 
za posledné štyri roky priblížiť a zhrnúť. 

Za uvedené obdobie bolo v obci:
• 32 uzavretých  manželstiev na území obce
• 24 zomrelých v obci a zapísaných v matričnej knihe
• 30 určení otcovstva pred narodením dieťaťa
• 3962 vydaných rozhodnutí na dane z nehnuteľností  

a psov vo výške 350 077 €
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• 3363 vydaných rozhodnutí na poplatok za odpad 
vo výške 221226 €

• 53 nových vodovodných prípojok a celkový počet 
sa zvýšil na 524, vymenilo sa 272 vodomerov a za celú obec 
spotrebovalo 222669 m3 vody

• 15 predaných pozemkov z vlastníctva obce formou 
kúpnej zmluvy

• 10 pozemkov nadobudnutých do vlastníctva obce 
formou darovania/zámenou

• 15 pozemkov delimitovaných zo Slovenského 
pozemkového fondu do vlastníctva obce 

• 12 prijatých Všeobecne záväzné nariadení
• 47 osôb občanov Ukrajiny (odídenci)  - ubytovaných 

v obci Zbehy od 28. 2. 2022      
• 73 nájomných zmlúv bolo uzatvorených na 

nebytové priestory
• 1015 vystavených faktúr za obecný úrad
• občanom poskytnutý príspevok za ubytovanie  z 

Ministerstva vnútra SR do júna vo výške 14 142 €     
• knižnica: zakúpených kníh 63 ks, darovaných 187 

ks, počet čitateľov 108 z toho detí 33
• obecné zastupiteľstvo: bolo vytvorených 28 

zápisníc obecného zastupiteľstva a prijatých 353 uznesení
• 150 spracovaných a vydaných drobných stavieb a 

prípojok 
• 71 spracovaných a vydaných stavebných povolení
• 4639 overených podpisov;
• 834 overených listín
• 80 narodených detí 
• 81 zaevidovaných úmrtí 
• 171 prihlásených na trvalý pobyt v obci
• 186 odhlásených z trvalého pobytu v obci.

Zabezpečovanie výkonu menších obecných služieb 
pre obec na podporu udržania pracovných návykov UoZ 
v zmysle § 12 a § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v 
hmotnej núdzi:

• §12 – 1 občan, výkon činnosti 20h/týždeň
• §10 – 5 občanov, výkon činnosti 8h/týždeň

Na základe zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách obec v rokoch 2019 - 2022 vydala rozhodnutia o 
odkázanosti na sociálne služby:

• 6 rozhodnutí na sociálnu službu – opatrovateľská 
služba

• 13 rozhodnutí na sociálnu službu – zariadenie pre 
seniorov

• 1 rozhodnutie na sociálnu službu – zariadenie 
opatrovateľskej služby.

Obec počas celých 4 rokov zabezpečovala opatrovateľskú 
službu 1 občianke obce prostredníctvom opatrovateľky.

Dotácie podľa zákona č. 554/2010 Z.z. o dotáciách v 
pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny 
SR:

• na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa, výška dotácie 1,20 a 1,30 €/obed/dieťa:

ZŠ Zbehy:  4-93 detí                       
MŠ Zbehy: 3-21 predškolákov      
Poskytnutá dotácia: ZŠ 24195,60 €
                                       MŠ 7455,20 €
• na podporu výchovy k plneniu školských 

povinností dieťaťa – dotácia vyplácaná 1x v prvom a 1x v 
druhom školskom polroku – zakúpenie školských potrieb 
v hodnote 16,60 €/dieťa = 6 detí v ZŠ Zbehy – vyčerpaná 
dotácia 448,20 €

• výkon osobitného príjemcu – výplata rodinných 
prídavkov prostredníctvom obce = výplata rodinných 
dávok pre 3 deti z 2 rodín.

Zamestnanci Obce Zbehy 
Rok 2019:      
• aparát obecný úrad: 11+ starosta                  
• aparát MŠ: 10                                                                       
Dohody mimo pracovného pomeru: 14.                           

Rok 2020:
• aparát obecný úrad: 12 + starosta
• aparát MŠ: 10 + asistentka - projekt NP PoP2
Dohody mimo pracovného pomeru: 11.

Rok 2021:                                                                                   
• aparát obecný úrad: 12 + starosta     
• aparát MŠ: 10 + asistentka projekt NP PoP2 Dohody 

mimo pracovného pomeru: 8.                               

Rok 2022:
• aparát obecný úrad: 12 + starosta
• aparát MŠ: 10 + asistentka projekt NP PoP2
Dohody mimo pracovného pomeru: 8.

Testovanie na ochorenie COVID 19:
• 4 testovania v roku 2020
• 10 testovaní v roku 2021 – vykonaných v rokoch 

5248 testov.
COVID opatrenia zabezpečované obecným úradom:
• roznos vitamínov a respirátorov dôchodcom
• roznos rúšok a informačných letákov dôchodcom
• zabezpečovanie rúšok občanom
• zabezpečenie testovania (priestory, administrácia a 

i.), očkovania občanov
• dezinfikovanie verejných priestranstiev.

Prenájom KD Zbehy:
• rodinné oslavy 16, kultúrno spoločenské akcie 20, 

schôdze organizácií 38, nácviky organizácie 23, odber krvi 
5, výstavy 3, aktivity organizácií 17, súťaže 6, predajné akcie 
39, ponúkanie služieb občanom 4, divadlo 1, sobášny obrad 
1  =  celkom 173.                         

KD Zbehy je využívaný na nácviky speváckou skupinou 
Zbežanka a JD Zbehy každú stredu, tanečnou skupinou 
COUNTRY SEN každý pondelok – okrem obdobia zákazu 
počas pandémie COVID 19.
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Školstvo:
Rok 2019 – výberové konanie na riaditeľa MŠ Zbehy.
Rok 2021 – výberové konanie na riaditeľa ZŠ Zbehy.
• deti v ŠKD  47, deti v MŠ   51
• deti v ŠKD  43, deti v MŠ   53
• deti v ŠKD  45, deti v MŠ   60

Obec každoročne v priebehu rokov 2019 - 2022 
vykonávala činnosti:

Schválenie rozpočtu obce, audit Individuálnej účtovnej 
závierky, audit Konsolidovanej účtovnej závierky, súhrnnú 
správu – formulár vzájomných vzťahov, záverečný účet 
obce, konsolidovaná výročná správa, súhrnná správa o 
hospodárení (vrátane ZŠ a MŠ), individuálna účtovná 
závierka za rok, konsolidovaná účtovná závierka, výkaz 
monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. 
Štvrťročne obec podáva účtovné výkazy + skutočné 
čerpanie rozpočtu. Vypracovaných bolo 33 súhrnných 
správ  úradu pre verejné obstarávanie, vypracovaných bolo 
25 monitorovacích správ k jednotlivým projektom.

Dotácie:
• žiadané dotácie na 

projekty v rokoch 2019 – 
2022/ spolu 40 v celkovej 
hodnote  6 463 781,70 €

• schválené dotácie 
na projekty v rokoch 2019 
– 2022/ spolu 16  v celkovej 
hodnote 2 179 746,67 €

• realizácia projektov 
v rokoch 2019 - 2022 
schválených v roku 
2018/ spolu 3 v celkovej 
hodnote  

5 64 632,91 €
• obec schválila 

dotácie pre miestne organizácie v rokoch 2019 - 2022 v 
celkovej výške 9 4100,00 €, čo predstavuje 181 zmlúv o 
poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.

Získavanie eurofondov alebo iných mechanizmov, za 
pomoci ktorých vieme získať dotácie pre našu obec je 
zdĺhavá cesta zložená z viacerých krokov:

• čakanie na rozhodnutie ministerstiev na vyhlásenie 
(vhodnej) výzvy

• spracovanie projektovej dokumentácie (projekty 
má obec pripravené, avšak vždy ich treba upravovať, aby 
spĺňali podmienky výzvy)

• úprava projektu podľa náročnosti (spolupráca 
s viacerými zložkami, projektant, projektový manažér, 
rozpočtár a ďalší)

• príprava povolenia  (žiadosti, prílohy, vyjadrenia 
dotknutých orgánov, správcov sietí, vlastníkov 
nehnuteľností)

• podanie žiadosti o dotáciu (v priemere sa na 
vyjadrenie riadiaceho orgánu, ktorý spracúva žiadosť čaká 

2-8 mesiacov)
• ak sa podarí v žiadosti uspieť, nasleduje ďalší 

zdĺhavý proces verejného obstarávania (cca 2 mesiace)
• po úspešnom verejnom obstarávaní nasleduje 

kontrola verejného obstarávania (do pol roka)
• po úspešnej kontrole verejného obstarávania, 

prípadne neúspešnej (verejné obstarávanie sa musí vyhlásiť 
nanovo) môže obec podpísať zmluvu so zhotoviteľom a 
nastane realizácia

• v rámci realizácie sa môžeme stretnúť s 
výnimočnými situáciami, kedy je každú zmenu v projekte 
potrebné odkomunikovať s ministerstvom a urobiť 
zmenové konanie (v ideálnom prípade 2 mesiace); 

• po dokončení diela a odovzdaní množstva 
dokladov o vykonaní práce a dodaní materiálov žiadame 
o preplatenie schválenej dotácie (z našej skúsenosti 2 až 
6 mesiacov); rovnako je to aj pri postupnom financovaní 
projektu

• po ukončení projektu každoročne pripravujeme 
monitorovacie správy po dobu piatich rokov. 

Napriek neštandardným 
situáciám, s ktorými sme 
sa v spomínanom období 
stretávali, sa nám podarilo 
nasledovné:

• zrekonštruoval i 
sme 900m obecných 
ciest (Hlboká ulica, Ulica 
pri cintoríne, Domovina, 
Koniec hornej domoviny, pri 
futbalovom ihrisku, cesta k 
zbernému dvoru)

• vybudovali sme 
2150 m nových chodníkov: 
pri pošte, od ZŠ v smere na 
Andač, v smere na Nové 

sady, chodník z centra obce k základnej škole, Na holotke
• zrekonštruovaných bolo ďalších takmer 700 m 

chodníkov (chodník k základnej škole, pri hlavnej ceste, k 
Reticu)

• budovali sme spevnené (dláždené) plochy: plochy 
pri ihrisku, plocha pri cintoríne, plochy v centre obce, 
parkovisko pri železničnej zastávke

• zlepšovali sme podmienky v MŠ: nový prístupový 
chodník, parkovacia plocha, prestrešená terasa, detské 
dopravné ihrisko, certifikované preliezky, prekrytie 
pieskoviska, doplnenie vybavenia kuchyne a inventáru, 
výsadba pred vstupom a živý plot okolo areálu 

• zakúpili sme obecný traktor s množstvom 
príslušenstva

• zakúpili sme náradie potrebné pre údržbu obce.

Zrekonštruovali sme: 
• priestory obecného úradu (knižnica, chodba, 

kancelária starostu, garáž)
• časť priestorov zdravotného strediska (wc, kotolňa, 
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pamätná izba, úprava okolia)
• obnovili sme časť fasády kultúrneho domu, vynovili 

interiér a dokúpili inventár  
• časť priestorov budovy Kepelík (omietky, 

elektroinštalácia, sociálne zariadenia)
• priestory TJ Slovan Zbehy (sociálne zariadenia, 

technická miestnosť, práčovňa, zavedenie nového 
plynovodu a pitnej vody)

• pamätník SNP.
 
Zlepšujeme podmienky ZŠ: nový zdroj vykurovania 

(tepelné čerpadlo), rekonštrukcia školského klubu deti + 
nové zariadenie, terénne úpravy okolia, nove parkovisko v 
areáli a pred základnou školu.

Odpadové hospodárstvo: 
• podarilo sa nám zvýšiť percentuálne vytriedenie 

obce zo 40 a hodnotu za rok 2021 vyše 55%
• z dotácie sme vysúťažili a rozdali komposter pre 

každú domácnosť,
• vybudovali sme zberný dvor: (oplotenie, prístupová 

cesta, brána, zázemie pre správcu) 
• zaviedli sme systém odvážania zeleného odpadu 

od občanov 
• zakúpili sme nový kontajner na cintorín Zbehy a 

zaviedli separovaný zber odpadu.
 
Zrekonštruovali sme detské ihriska: 
• hádzanárske ihrisko: altánok, doplnenie spevnenej 

plochy, uzatvárateľné pieskovisko, rekonštrukcia a 
premiestnenie tribúny, nové dopadové prvky, nové 
certifikované preliezky

• ihrisko na Andači - doplnenie detských preliezok, 
altánok.

Ďalšia práce:
• prebiehala každoročná údržba ciest, odvodňovacích 

jarkov, zelene, výsadby, odhŕňanie ciest, posypanie 
• vymenili sme už vyše 80 % pouličného osvetlenia 

za efektívnejšie a úspornejšie LED osvetlenie, zaviedli sme 
smart ovládanie verejného osvetlenia spolu s ovládaním 
vykurovania v obecných budovách, doplnili sme množstvo 
kamier v celej obci, pribudli verejné miesta s možnosťou 
bezplatného pripojenia na wifi

• odstránili sme chátrajúce budovy (bývalé kino, 
objekt v priestoroch škôlky na Andači, iniciovali sme a boli 

sme nápomocní pri odstránení budovy bývalého zdroja 
pri kostole, odstránenie objektu pri bývalej Predajni COOP 
Jednota na Andači

• iniciovali a spolupracovali sme s ŽSR na rekonštrukcii 
fasády a spevnených plôch na vlakovej zastávke Zbehy, 
taktiež sme spolupracovali pri rekonštrukcií železničného 
podjazdu pri hlavnej stanici Zbehy 

• na základe našej iniciatívy COOP Jednota 
zrekonštruovala parkovacie miesta a doplnila výsadbu pri 
predajni 

• vysadili sme niekoľko desiatok stromov, ale tiež aj 
odstránili veľký počet nebezpečných stromov 

• obecná webová stránka prešla modernizáciou
• vymenili sme ústredňu verejného rozhlasu a 

väčšinu ampliónov.

Nie je to o práci jednotlivca. Nie je to privilégium, je to 
služba. Takto sa snažíme pristupovať ku každodennej 
práci na obecnom úrade. V závere si dovolíme uverejniť 
myšlienku:

 ,,Aby sme uchovali našu demokraciu, potrebujeme 
samostatne mysliacich, zodpovedných občanov, ktorí 
pozorne počúvajú, snažia sa pochopiť druhého, diskutujú 
s pomocou argumentov a s otvorenou mysľou odmietajú 
dogmy. Občanov, ktorí sú ochotní vniesť osobný vklad do 
života spoločnosti. Najväčšou slabinou demokracie je, že 
stojí na aktívnom a uvedomelom občanovi.“ (Inštitút pre 
aktívne občianstvo, o.z., 2017 E. Mistrík a kol.)

kolektív OÚ Zbehy

n Štatistika účasti poslancov na zastupiteľstvách a v 
komisiách
Blíži sa koniec volebného obdobia 2018-2022, je preto 

na mieste sumarizovať a vyhodnocovať účasť poslancov 
a poslankýň v komisiách, ako aj obecnom zastupiteľstve. 
Celkovo sa v tomto volebnom období konalo 29 zasadnutí. 
Nižšie uvádzam tabuľku účasti poslancov a poslankýň na 
nich: 

Meno Počet účas� na OZ 
Doc. PhDr. Ivan Rác, PhD. 26 

Ivan Hallo 29 
Ing. Fran�šek Macho 16 

Alena Držíková 20 
Mário Petrík  23 

Vieroslava Fusková 24 
Ing. Ivan Habiňák 15 
Monika Fedorová 27 

Michal Gudába  24 



n Zo dňa 20.04.2022
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a: 
SCHVÁLILO:
1. 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 Kataríny Debnárovej, 
bytom Zbehy, a to :
novovzniknutú  parcelu  k.ú. Zbehy  reg.“C“ parc. č. 336/30 
zastavaná plocha o výmere 44 m²,
ktorá vznikla geometrickým plánom č. 15-2/2022, dňa 16.2.2022 
GEO –MOL, s.r.o. Nitra, odčlenením z parcely reg.“C“ parc. č. 
336/1 zastavaná  plocha, o celkovej výmere 13697 m², zapísanej 
v LV č. 277 vo vlastníctve Obce Zbehy.
Predaj nehnuteľnosti je za kúpnu cenu 24,10 Eur/m² podľa 
znaleckého posudku č. 64/2022 vytvoreným znalcom Ing. 
Jozefom Hrčkom, dňa 11.4.2022, čo predstavuje celkovú sumu 
1060 € (slovom jedentisícšesťdesiat eur) .
Osobitný zreteľ pri tomto predaji obecného pozemku je, že 
sa nachádza pred rodinným domom súp. č. 78, je oplotený a 
dlhodobo užívaný ako predzáhradka. 
Všetky finančné výdavky (správne poplatky a iné poplatky) 
spojené s prevodom nehnuteľnosti bude znášať žiadateľka – 
kupujúca. Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch  poveruje starostu 
k podpisu kúpno – predajnej zmluvy.
Hlasovanie:  za: 6 (Držíková, doc. PhDr.Rác PhD., Gudába,  
        Fedorová, Ing. Habiňák, Hallo)
                      proti: 0     
                       zdržal sa: 0

2. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. z. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zámenu pozemku vo 
vlastníctve Obce Zbehy do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi 
Farnosť Lukáčovce  za pozemok vo vlastníctve Rímskokatolíckej 
cirkvi Farnosť Lukáčovce do vlastníctva Obce Zbehy a to:
nehnuteľnosť v k.ú. Andač, parcela reg. „C“ parc. č. 75/3 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 351 m2 zapísaná v LV 
č.337 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Lukáčovce 
za novovytvorenú parcelu  k.ú. Andač reg.“C“ parc. č. 45/12 
ostatná plocha o výmere 351 m2, ktorá vznikla geometrickým 
plánom č. 55/2022, dňa 8.2.2022 GEO Nitra s.r.o. Ing. Marekom 
Blaškom, ako diel č. 3 z parcely reg. „E“ parc. č. 45/9 orná pôda, o 
celkovej výmere 1230 m2, vedenej v LV č. 1 vo vlastníctve  obce 

Zbehy.
Osobitný zreteľ pri tejto zámene pozemku je, 
že pozemok, ktorý v minulosti obec predala Rímskokatolíckej 
cirkvi farnosť Lukáčovce za účelom výstavby nového kostola 
v časti obce Andač je nevyhovujúci pre nový projekt kostola a 
jeho umiestnenie vyhovuje pred vstupom na miestny cintorín, 
teda pred jestvujúcou kaplnkou.  
Všetky finančné výdavky (správne poplatky a iné poplatky) 
spojené s prevodom nehnuteľnosti bude znášať žiadateľ o 
zámenu – Rímskokatolícka cirkev Farnosť Lukáčovce.
Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch  poveruje starostu k podpisu 
Zámennej zmluvy.
Hlasovanie:  za: 6 (Držíková, doc. PhDr.Rác PhD., Gudába,  
         Fedorová, Ing. Habiňák, Hallo)
                         proti: 0         
                          zdržal sa: 0

n Zo dňa 30.06.2022
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a: 
SCHVÁLILO:
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Zbehy na II. polrok 2022
Hlasovanie: za: 7  (Držíková, doc. PhDr. Rác PhD., Gudába,  
        Fedorová, Fusková, Petrík, Hallo)
                       proti:  0           
                      zdržal sa: 0 

2. a) Záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad 
    b) Tvorbu rezervného fondu na úrovni 10 % z výšky  prebytku 
hospodárenia - vo výške 14 418 €.
Hlasovanie: za: 7  (Držíková, doc. PhDr. Rác PhD., Gudába,  
        Fedorová, Fusková, Petrík, Hallo )                                 
                       proti:  0   
                       zdržal sa:  0

3. Podľa §166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva v znení neskorších predpisov a podľa §11 odst. 
3 písm. e) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov určuje Dva volebné obvody  a Počet 
poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 
2023 – 2026 v počte 9 poslancov 
Prvý obvod:   7 poslancov za Zbehy
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Na prvom zasadnutí, konanom 10. decembra 2018 sme 
ako poslanci a poslankyne schválili vznik nasledovných 
komisií – komisiu pre ochranu verejného poriadku a 
vybavovanie sťažností, komisiu pre financie, rozpočet a 
ekonomiku, komisiu pre kultúru a šport, komisiu výstavby 
a územného plánovania, komisiu pre školstvo, sociálnu a 
zdravotnú starostlivosť, komisiu pre legislatívu, štrukturálne 
fondy a spoluprácu s podnikateľskými subjektmi, komisiu na 
ochranu verejného záujmu, komisiu životného prostredia a 
komisiu správy majetku obce a dopravy. 

Okrem samotných poslancov pracovalo v týchto 
komisiách i veľa odborníkov z radov občanov našej obce, za 

čo im patrí poďakovanie za spoluprácu. Najviac, desaťkrát 
sa stretli poslanci a prizvaní hostia v komisii pre kultúru 
a šport. Celkovo šesťkrát zasadala komisia pre financie, 
rozpočet a ekonomiku a päťkrát komisia pre ochranu 
verejného poriadku a vybavovanie sťažností. 

Ešte raz mi na tomto mieste dovoľte poďakovať všetkým 
občanom, ktorí sa svojou aktívnou účasťou podieľali na 
zveľaďovaní našej obce prostredníctvom svojich návrhov, 
nápadov a aktivít. 

Doc. PhDr. Ivan Rác, PhD. 
člen Redakčnej rady, poslanec OZ Zbehy

n Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Zbehy
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Druhý obvod: 2 poslancov za Andač 
Hlasovanie: za: 6 (Držíková, doc. PhDr. Rác PhD., Gudába,  
        Fedorová, Petrík, Hallo)
                       proti:  0    
                       zdržal sa: 0 

4. Podľa §11 ods.4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov určuje 100 % rozsah 
výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie na roky 
2023 – 2026.
Hlasovanie: za: 6  (Držíková, doc. PhDr. Rác PhD., Gudába,  
        Fedorová, Petrík, Hallo)
  proti: 0     
  zdržal sa:  0

5. Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje na nasledovných 
nehnuteľnostiach umiestnených v okrese Nitra, obec Zbehy:

- zriadenie vecných bremien in personam v prospech 
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 predmetom 
ktorých je povinnosť Obce Zbehy, ako vlastníka zaťaženej 
nehnuteľnosti, strpieť na časti zaťažených nehnuteľností v 
rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 16/2022, úradne 
overeným pod číslom G1-624/2022 dňa 25. marca 2022: 
a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, 
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 
elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.   
Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a za jednorazovú 
odplatu vo výške 9,00 € (slovom: deväť eur a nula centov) za 
m2 výmery vecných bremien na pozemkoch umiestnených v 
zastavanom území obce a za jednorazovú 
odplatu vo výške 2,50 € (slovom: dve eurá 
a päťdesiat centov) za m2 výmery vecných 
bremien na pozemkoch umiestnených 
mimo zastavaného územia obce. 
Plocha vecného bremena v rozsahu 
ochranného pásma je na uvedených pozemkoch vyčíslená 
vyššie uvedeným geometrickým plánom v celkovej výmere 573 
m² na pozemkoch umiestnených v zastavanom území obce a 
v celkovej výmere 87 m² na pozemkoch umiestnených mimo 
zastavaného územia obce.
Teda celková jednorazová odplata za 
zriadenie vecných bremien na ploche v 
rozsahu ochranného pásma na všetkých 
vyššie uvedených pozemkoch je vo výške 5 
374, 50 € (postup výpočtu: 573 m² x 9 eur/
m² + 87 m² x 2,5 eur/m²).
Hlasovanie:  za: 6 (Držíková, doc. PhDr.  
Rác PhD., Gudába, Fedorová, Petrík, Hallo)
                       proti: 0          
                       zdržal sa:  0

6. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v 
prospech Obce Zbehy, predmetom ktorej  je v práve viesť verejný 
vodovod cez parc. č. 3289/8 KNC v LV č. 3721 nachádzajúcu sa v 
k. ú. Zbehy a v práve vstupu na tento pozemok v nevyhnutnom 
rozsahu za účelom opravy a údržby verejného vodovodu 
prechádzajúceho cez túto nehnuteľnosť.
Zmluva o  zriadení vecného bremena  bude uzatvorená 
najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho 
užívanie verejného vodovodu. 
Hlasovanie:  za: 6  (Držíková, doc. PhDr. Rác PhD., Gudába,  
        Fedorová, Petrík, Hallo)
                       proti: 0        
                       zdržal sa: 0 

7. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v prospech Obce Zbehy, predmetom ktorej  je v práve viesť 

verejný vodovod cez parc. č. 3289/9 KNC 
v LV č.3626 nachádzajúcu sa v k.ú. Zbehy 
a v práve vstupu na tento pozemok 
v nevyhnutnom rozsahu za účelom 
opravy a údržby verejného vodovodu 
prechádzajúceho cez túto nehnuteľnosť.
Zmluva o  zriadení vecného bremena  

bude uzatvorená najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
povoľujúceho užívanie verejného vodovodu. 
Hlasovanie:  za: 6  (Držíková, doc. PhDr. Rác PhD., Gudába,  
        Fedorová, Petrík, Hallo)
                       proti: 0        
                       zdržal sa:  0

8. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Zámer zámeny časti 
pozemkov vo vlastníctve obce Zbehy za časti pozemkov vo 
vlastníctve Radar s.r.o. Zbehy.   
Jedná sa o zámenu pozemku vo vlastníctve Obce Zbehy Nitra, 
evidovaným Okresným úradom Nitra, katastrálny odbor, ako je 
uvedené nižšie:

za spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
Radar s.r.o. Zbehy

Katastrálne 
územie 

Číslo 
LV 

Register 
KN 

Parcelné 
číslo 

Výmera 
v m2 

Druh  
pozemku 

Zbehy 2514 E 2068/2 1 080 ostatná plocha 
Zbehy 2514 E 2068/4 242 ostatná plocha 
Zbehy 2514 E 2092/2 3 951 ostatná plocha 
Zbehy 277 C 2081/9 243 zastavaná plocha a nádvorie 

Obec Katastrálne 
územie LV č. Register Parc. č. Druh 

pozemku 
Výmera 

v m2 
Spoluvl. 
podiel 

Výmera 
spol. 

podielu 

Poradie na 
LV 

Zbehy Zbehy 2514 E 948/5 Ostatná 
plocha 8.975 1/1 8.975 1 

Obec Katastrálne 
územie LV č. Register Parc. č. Druh 

pozemku 
Výmera 

v m2 
Spoluvl. 
podiel 

Výmera 
spol. 

podielu 
Poradie 
na LV 

Zbehy Zbehy 289 C 1611/2 orná pôda 152 1/2 76 9 

Zbehy Zbehy 289 E 1611/1 orná pôda 17.025 1/2 8.512,50 9 

Zbehy Zbehy 2839 E 1619 orná pôda 39 1/64 0,61 22 

Zbehy Zbehy 2937 E 2108 orná pôda 59 9/32 16,59 9 

Zbehy Zbehy 2972 E 2168/1 orná pôda 28 1/8 3,50 3 
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spolu o celkovej výmere pripadajúcej na vyššie uvedené 
spoluvlastnícke podiely vo výške  8609,20 m².

Obec zverejní zámer zámeny majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Z.z. o majetku obcí. Osobitný zreteľ je z dôvodu verejného 
záujmu - obec Zbehy zamieňaný pozemok nevyužíva a 
navrhnuté zamieňané pozemky v spoluvlastníckom podiele 
Radar s.r.o. Zbehy budú pre obec využívané na verejné účely.   
Hlasovanie:  za: 6  (Držíková, doc. PhDr. Rác PhD., Gudába,  
        Fedorová, Petrík, Hallo)
                       proti: 0        
                       zdržal sa:  0

9. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  žiadosť Branislava 
Mendela a Eleonóry Mendelovej, bytom Zbehy č. 184 o 
odkúpenie novovzniknutej parcely reg. “C“  č.814/20  k. ú. 
Zbehy, zastavaná plocha o výmere 205 m² , ktorá vznikla 
geometrickým plánom č. 2/2016 Ing. Vierou Púchovskou Nitra, 
odčlenením výmery 172 m² z parcely reg. “E“ parc. č. 814/2 o 
celkovej výmere 822 m², vedenej v LV č. 277 a z parcely reg. “E“ 
parc. č. 241 vo výmere 33 m² vedenej v LV č. 2514 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. 184, je oplotený a dlhodobo užívaný ako predzáhradka 
a vstup na pozemok. Záujemca predloží ZP na ocenenie 
prevádzanej  nehnuteľnosti.
Hlasovanie:  za: 6  (Držíková, doc. PhDr. Rác PhD., Gudába,  
        Fedorová, Hallo)
                      proti: 0        
                       zdržal sa:  Petrík

BERIE  NA  VEDOMIE: 
1.   Správu starostu obce. 
2. Informatívnu správu hlavnej kontrolórky o plnení a 
čerpaní rozpočtu za obdobie január – marec 2022.
3. 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 31.3.2022 vo výške 343 221, 65 €, 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.
4. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 
2021.
5. Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2021:
a) Komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku
b) Hlavnej kontrolórky obce
Hlasovanie:  za: 6  (Držíková, doc. PhDr. Rác PhD., Gudába,  
        Fedorová, Petrík, Hallo)
                       proti: 0        
                       zdržal sa:  0   

Gabriela Billová
OÚ Zbehy                  

n Knižnica ako rozprávkový les
Ako sme už v predchádzajúcom vydaní obecných novín 

spomínali, 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. Ako vyzerajú priestory našej knižnici 
po rekonštrukcii si môžete pozrieť na uvedených fotografiách. 
Príďte sa presvedčiť na vlastné oči. Srdečne Vás pozývame do 
vynovených priestorov!

Výpožičná doba je v pondelok od 14:00 -16:00 hod. a v stredu 
od 14:00 - 17:00 hod. 

Zápisné na kalendárny rok je pre dospelých 1€ a pre deti do 
15 rokov 0,50€.

n Obecná knižnica
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Spisovatelia z našej obce a ich diela               
PaedDr. Silvia Žákovičová  

Nové taburetky Priestory maľbou stromu skrášlila 
Dominika Billová

Nové sedacie vaky a čiastočne 
vynovené detské oddelenie

n Deň detí 2022
Deti sú kvety národa – povedal pred storočiami pedagóg 

Ján Ámos Komenský. Prvý jún je preto deň, ktorý patrí len im 
- deťom. V našej obci tento sviatok slávime každý rok a vždy sa 
snažíme pre deti vymyslieť pestrý program. Inak tomu nebolo 
ani tento rok a my sme si pre našich najmenších pripravili deň 
plný hier a zábavy. Pod slovkom „my“ sa skrýva kolektív skvelých 
ľudí, ktorí radi venujú svoj voľný čas dobrej veci. 

Podujatie organizovala obec Zbehy v spolupráci s 
organizáciou Jednoty dôchodcov, ZŠ a MŠ Zbehy, kultúrnou 
komisiou a so štedrou podporou sponzorov. Deň detí pripadol 
na stredu 1. júna, ale zorganizovali sme ho v sobotu 4. júna. A to 
už tradične v areáli futbalového ihriska, ktoré je svojou rozlohou 
ideálnym priestorom na usporiadanie takejto obecnej akcie. 
Na futbalovom ihrisku tak bolo od rána rušno. Pripravovalo sa 
všetko potrebné, aby sa nielen deti, ale aj dospelí cítili dobre. 
Počasie nám prialo aj tento rok a bolo poriadne horúco. Našim 

n Akcie v obci
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cieľom bolo spríjemniť všetkým deťom čo najviac ich sviatok, 
ale rovnako sme sa snažili podporiť ich telesnú zdatnosť a 
upevniť tak kladný vzťah k športu a k pohybu. Preto boli pre 
deti pripravené stanoviská s rôznymi súťažami. Po absolvovaní 
týchto stanovísk dostalo každé dieťa darček. 

Program bol naozaj pestrý a začal sa interaktívnym vystúpením 
s názvom „TALENTMÁNIA MASKOTOV“. Túto tanečnú súťaž 
viedla skúsená moderátorka a herečka vo veselom kostýme, kde 
súťažiacimi boli štyria maskoti. Cieľom vystúpenia bolo zapojiť 
do súťaže a tanca čo najviac detí.  Program pokračoval ukážkami 
zásahovej skupiny a služobnej kynológie ÚVV a ÚVTOS Nitra, 

svoje vozidlá nám 
prišli ukázať aj hasiči 
z OR HaZZ v Nitre. 
Dobrovoľní hasiči 
z Malého Zálužia 
nám predviedli, 
ako sa hasí horiace 
auto a postarali sa 
aj o deťmi obľúbenú 
penovú párty, 
ktorá padla naozaj 
veľmi vhod v takom 
horúcom počasí. 
Tí, ktorí si priniesli 
so sebou plavky 
a osušky to určite 
neoľutovali. 

Počas celej 
akcie boli deťom 
k dispozícii 
n a f u k o v a c i e 
atrakcie, jazda na 
koňoch, maľovanie na tvár, nafukovanie balónov. O ukážku 
historických vozidiel sa postaral Klub vojenskej histórie z 
Nitry. Deti sa mohli pofotiť pri vystavených vozidlách, ktoré 
boli odparkované priamo v areáli ihriska, či priučiť sa výrobe 
šperkov. Obľúbený bol aj stánok s občerstvením, kde deti 
dostali za lístok čapovanú kofolu, sladký koláčik, pizzu, ľadovú 
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drť, cukrovú vatu, či detské šampanské.  Myslím, že podujatie sa 
opäť vydarilo a všetci boli spokojní. Záver akcie sme už tradične 
ukončili opekačkou pri vatre.  Pevne verím, že väčšina z vás, 
ktorí ste sa tohto dňa zúčastnili, ste boli naozaj spokojní a každý 
si našiel niečo, čo sa mu páčilo. Viem, že nie vždy každému 
„ulahodíme“, ale verte mi, naozaj sa snažíme, aby kultúrne akcie 
v našej obci nezanikli a my sme sa tak mohli čo najčastejšie 
spoločne stretávať. 

Týmto by som sa veľmi pekne chcela poďakovať všetkým, 
ktorí akokoľvek pomáhali pri tomto podujatí, či už sú to pani 
učiteľky zo ZŠ a MŠ, kultúrnej komisii alebo zamestnancom 
obecného úradu. Samozrejme nesmiem opäť zabudnúť 

na našich zlatých dôchodcov – pani Anku Budinskú, Máriu 
Habayovú, Lidku Králikovú, Máriu Fuskovú, Gitku Filovú a pána 
Albína Lauka, ktorí sa postarali o občerstvenie a pitný režim. 
Viem, že ich spomínam v každom mojom článku, ale oni si to 
poďakovanie skutočne zaslúžia. Ja osobne si neviem bez nich 
predstaviť ani jednu akciu, ktorú obec organizuje. Oni sú skrátka 
už akousi neodmysliteľnou súčasťou takmer každého jedného 
podujatia a verím, že ešte aj dlho budú. Osobitne by som chcela 
veľké ĎAKUJEM vysloviť aj všetkým sponzorom, ktorí nikdy 
nepovedia „NIE“ a s radosťou vždy prispejú na túto obecnú 
akciu, pretože vedia, že ich sponzorský dar bude použitý na 
dobrú vec. Veľmi si to vážime!

Autoservis Varga 
Pizzeria u Hasa 
Adam stav s.r.o.

Kaderníctvo Deni
DV Stav – Denis Vanko 

Ing. Adam Žákovič – starosta 
p. Juraj Magdalik
 Večierka Zbehy 

Pohostinstvo pri ihrisku – pizzeria
Stravovanie u Líšku 

BPROEX s.r.o. – p. Ľudmila 
Bojdová 

LEVITRANS – p. Lenka Virágová 
Vidiecka vináreň

Cesty s.r.o.  
Lexan Králik

Sponzori „Deň detí“

Ing. Danica Hallová
OÚ Zbehy 

n Letné kino v Zbehoch
Minulý rok sme zorganizovali 1. ročník verejného premietania, 

ktorý sme nazvali jednoducho a výstižne „Letné kino pod 
hviezdami“ a to z jednoduchého dôvodu – premietalo sa na 
trávnatej ploche pod holým nebom v areáli futbalového ihriska 
TJ Slovan Zbehy. 

S nápadom premietania sme prišli 
trošku neskôr a tak sme minulé leto 
stihli odpremietať  len pár filmov. Tento 
rok sme preto nezaháľali a premietanie 
si naplánovali už v predstihu, aby sme 
toho stihli čo najviac. Prvé premietanie 
sme tak zorganizovali už začiatkom 
mesiaca júl. Išlo o detskú rozprávku 
„Baby šéf“, ktorej pokračovanie sme 
premietali o týždeň neskôr. Čas 
premietania sme stanovili na 20:30, no 
ani tento čas nebol ešte pre premietanie 

až tak celkom ideálny. Tak, ako všetko, aj vonkajšie premietanie 
má svoje výhody, ale aj nevýhody. Jednou z tých nevýhod je 
predovšetkým dĺžka denného svetla, ktorú bohužiaľ nijakým 
spôsobom neovplyvníme. Boli sme si vedomí toho, že tento čas 
nie je celkom  ideálny pre menšie deti a tak, aby si premietanie 



n Poďakovanie za dar života
Naša obec si nesmierne cení a teší sa z každého 

novonarodeného občana, preto organizujeme slávnostné 
„Poďakovanie za dar života“. V utorok 28. júna 2022 sa 
Kultúrny dom v Zbehoch zaplnil „džavotom“ malých detí - 

nových občanov našej obce, ktoré sa narodili v roku 2021. 
Pozvaných bolo 32 detičiek s rodičmi. S kultúrnym programom 
nám spríjemnili chvíle deti z detského folklórneho súboru 
Zbežanček. 

Pán starosta privítal všetkých rodičov a rodinných príslušníkov, 
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rozprávok užili aj menšie deti, sme skúsili urobiť zmenu.   
Premietanie sme presunuli do budovy bývalej haly, ktorá sa 

taktiež nachádza v areáli futbalového ihriska. Posledný augustový 
týždeň sme sa rozhodli premietať už teda po novom a to hneď 
dva filmy - populárnu rozprávku pre deti „Labková patrola“ a 
hneď za tým film pre dospelých z prostredia mafie a politiky 
„Sviňa“. Myslím, že nový priestor bol ideálny na premietanie a 
to najmä kvôli počasiu, keďže v ten deň aj pršalo.  Pri vstupe 
do haly ste si 
mohli zakúpiť 
d r o b n é 
občerstvenie.  
Nakoľko sa 
premietanie 
už konalo 
v interiéri 
budovy a 
my sme tak 
neboli závislí 
od zotmenia, 
tak sme čas 
v e r e j n é h o 
premietania 
stanovili na 18:30. Rozprávku si tak mohli prísť pozrieť aj menšie 
detičky. Letné kino pod hviezdami sme tak premenovali na 
Letné kino Zbehy, avšak premietanie sme prispôsobovali 
počasiu. Keď bolo vonku nepriaznivé počasie, premietalo sa v 
hale, keď sa vyčasilo, tak sa premietanie konalo von na trávniku. 
Dni premietania sme určili na piatky. 

Toto leto sme pre vás pripravili celkom deväť filmov. Z toho 
šesť rozprávok a tri filmy pre dospelých, pretože ste sa viacerí 
pýtali, či sa bude premietať aj pre staršiu vekovú kategóriu. 
Skúsili sme to, vybrali sme filmy rôznych žánrov, premietalo 
sa vonku aj v hale, no zistili sme, že najväčší úspech majú 
predsa len rozprávky. Premietania filmov pre dospelých sa 
zúčastnilo málo divákov. Mnohí ste sa tiež pýtali, či nemôžeme 
premietať niečo, čo by ste si mohli vybrať. Zapožičanie filmov 
na verejné premietanie funguje tak, že si môžeme vybrať len 

z konkrétneho zoznamu filmov danej spoločnosti, cez ktorú 
film objednávame – konkrétne cez  distribučnú spoločnosť 
CINEMART. To znamená, že nemôžeme „stiahnuť“ hocijaký film 
a pustiť ho. Musíme sa držať iba konkrétneho zoznamu filmov a 
vyhotoviť objednávku. Ani to nám však úplne nezaručí, či bude 
daný film na nami požadovaný termín práve voľný, pretože 
verejné premietanie sa teší veľkej obľube aj v iných mestách/
dedinách.  

Myslím, že 
s výberom 
r o z p r á v o k 
nie je až taký 
problém ako 
s výberom 
filmov pre 
dospelých – 
nie vždy sa 
podarí trafiť 
ten správny 
ž á n e r , 
pretože aj 
tu platí staré 
známe „sto 

ľudí sto chutí“.  Následne nám distribučná spoločnosť buď 
objednávku na konkrétny film potvrdí, alebo nás upozorní, 
že film už je obsadený a vtedy musíme hľadať inú vhodnú 
alternatívu. Po potvrdenej objednávke sa musí uzatvoriť 
zmluva so spoločnosťou SOZA a taktiež sa musí po premietaní 
nahlasovať aj počet divákov. To znamená, že väčšinou sa musíme 
držať toho, čo je práve voľné na konkrétny termín. Tento rok však 
boli zvolené prevažne najnovšie filmy, ktoré filmová spoločnosť 
ponúkala. Poprípade, ak máte nejaké návrhy, či nápady skúste 
ich adresovať na mailovú adresu obce obec@zbehy.sk. Snáď sa 
Letné kino Zbehy bude tešiť obľube aj budúci rok.

Ing. Danica Hallová
OÚ Zbehy 



n Dožinky 2022
Bez práce nie sú koláče – toto príslovie 

je známe snáď každému z nás. Mesiac 
august už tradične patrí v našej obci k 
mesiacom, kedy slávime koniec žatvy 
a zber úrody. Táto slávnosť sa volá 
„Celoobecné dožinky“. Toto obľúbené 
podujatie, ktoré velebí prácu spojenú 
so žatvou obilia je dôležitou súčasťou 
tradičnej kultúry vo viacerých regiónoch, 
a inak tomu nie je ani v našej obci. 
Dožinky sú súčasťou našej kultúry a 
zvykov už odpradávna a patrili medzi 
najvýznamnejšie slávnosti v roku, pretože 
oslavovali úrodu a bohatstvo v podobe 
zrelých plodov a bohatej úrody obilia. 
História tradičných Dožiniek siaha do 
doby 12. storočia. Dožinkové slávnosti sa 
zvyčajne začínali po zbere úrody. V našej 
obci slávime Dožinky väčšinou v prvej 
polovici augusta, no v iných obciach 
môžu prebiehať niekedy až do konca 
septembra. 

U nás v Zbehoch sa tento rok Dožinky 
konali v sobotu 13. augusta a to opäť 
v areáli futbalového ihriska TJ Slovan 
Zbehy. Toto podujatie zorganizovala 
obec Zbehy v spolupráci s organizáciou 
Jednoty dôchodcov, kultúrnou komisiou, 
Pohostinstvom pri ihrisku, Poľnofarmou 
Radar a s finančnou podporou 
Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Dožinkový program začal dožinkovým 
sprievodom, ktorý sa postupne aj 
s alegorickým vozom presúval od 
kultúrneho domu do areálu futbalového 
ihriska a to za spevu členov našej 
miestnej skupiny Zbežanka pod vedením 
talentovaného a skúseného harmonikára 
Ing. Silvestra Štefanku. Všetci členovia 
sprievodu boli oblečení v krásnych 
krojoch. Zbežanka mala pripravený 
bohatý repertoár dožinkových piesní. Po 
príchode do areálu futbalového ihriska sa 
odovzdal hospodárom – starostovi obce 
Ing. Adamovi Žákovičovi a agronómovi 
spoločnosti Radar Ing. Andrejovi Bojdovi 
krásny dožinkový veniec, ako hlavný 
symbol ukončenia žatvy. 

Okrem našej domácej skupiny 
Zbežanka prišli zaspievať aj folklórne 
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v príhovore im zaželal veľa lásky, zdravia a radosti z detí a deťom 
– rodinné zázemie a lásku milujúcich rodičov. Po slávnostnom 
programe sa rodičia podpísali do Pamätnej knihy obce a 
prevzali si milé darčeky. Na záver sa všetci spoločne odfotili. 
Teší nás, že sa do našej obce postupne vracia život v podobe 
novonarodených detičiek. 

Ešte raz želáme rodičom a ich „drobcom“ veľa zdravia, lásky, 
porozumenia a drahocenného rodinného tepla.

Gabriela Billlová
OÚ Zbehy
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spevácke skupiny Podhoranka, Ivančanka, spevácka skupina 
Veselí seniori z Alekšiniec a nechýbala ani naša domáca country 
skupina „Country skupina pri JD Zbehy“. 

Pre všetkých hostí a zúčastnených bolo pripravené 
občerstvenie – voňavá pečená klobása, dobré vínko, pivo alebo 
chladená čapovaná kofola. Pre deti bol pripravený detský kútik 
a nafukovacie atrakcie, ktoré sa tešili veľkej obľube. Pochutnať si 
mohli aj na  cukrovej vate alebo ľadovej drti. Na stoloch nesmeli 
chýbať poctivé domáce koláče, ktoré napiekli opäť dievčence 
z organizácie Jednoty dôchodcov. Po dožinkovom programe 
a hostine nasledovala tanečná zábava. Do tanca hrala skupina 
ATMOS. 

Som veľmi rada, že o zachovanie zvykov a tradícií v Zbehoch sa 
naozaj báť nemusíme, pretože pokiaľ tu budeme mať aj naďalej 
našich aktívnych členov organizácie Jednoty dôchodcov verím, 
že zvyky a tradície len tak ľahko z našej obce nevymiznú. Aj 
týmto im patrí veľká vďaka za všetko, čo pre našu obec robia. 
Na záver mi dovoľte, aby som sa ešte v mene celého obecného 
úradu poďakovala aj všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na spoluorganizovaní, či príprave tohto 
milého a vydareného podujatia. 

Ing. Danica Hallová 
OÚ Zbehy

n Z histórie Zbehov
n Putovanie za históriou obce
Historické pamiatky. Nemí svedkovia dejín, ukazovatele 

kultúrnosti našej obce. Zachovávať ich je našou ľudskou 
a vlasteneckou povinnosťou. Každý kultúrne uvedomelý 
národ si pamiatky usilovne ochraňuje, udržiava pre 
nasledujúce generácie. 

Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli rozbehnúť v obci projekt 
História obce Zbehy, cieľom ktorého je zosumarizovať  
historické poznatky o obci a dať im ucelený koncept. 

Zatiaľ sa nám z plánovaného podarilo :
• dať do elektronickej podoby jeden existujúci 

exemplár Kroniky obce Zbehy a verejne ho sprístupniť na 
webovej stránke obce;

•  začať zbierať podklady pre vytvorenie oficiálnej 
publikácii venovanej Zbehom;

• spracovať a na webovej stránke zverejniť publikáciu 
Zbehy v starých mapách, ktorá zachytáva zmeny názvu obcí 
v 16. -19. storočí; 

• začať budovať Pamätnú izbu v obci;
• postupne dopĺňať webovú stránku obce - osobnosti 

obce, história...;
• pripraviť podujatie Babička, deduško rozprávaj..., 

pre všetkých pamätníkov a milovníkov histórie obce 
Zbehy, s cieľom zozbierania starých fotografií obce a iných 
materiálov (o dátume realizácie 
budeme informovať);

• v spolupráci so ZŠ dať do 
elektronickej podoby staré triedne 
knihy (1930-1947); 

• vypracovať projekt na 
obecný sad so starými pôvodnými 
odrodami  jabloní, bystrických sliviek 
a oskoruší.

Aby sa nám podarilo splniť 
stanovené ciele, museli sme 
absolvovať niekoľko stretnutí. 
Jedným z nich bolo stretnutie 
s pánom Serafínom Horkom, 
dlhoročným prispievateľom článkov 
o histórii obci do obecných novín.  
Ešte raz aj touto cestou ďakujeme, že 

sa podarilo zrealizovať. Pán Horka prijal naše pozvanie do 
rodných Zbehov, porozprával nám zaujímavosti z detských 
čias. Spomínal nám časy, kedy deti chodili husi pásť, v 
Zbehoch boli vinice, a rástli tu broskyne či oskoruše. Vzal 
nás na prehliadku „tatovej vrštade“ historickej stolárskej 
dielne s podomácky vyrobenými strojmi. Za redakčnú radu 
mu prišla poďakovať aj pani Martina Gondeková. Veríme, že 
toto stretnutie nebolo posledné a budeme sa ďalej tešiť zo 
spolupráce pri zriaďovaní plánovanej pamätnej izby. 

Naša obec, ako jedna z mála, nemá oficiálnu publikáciu o 
svojej histórii.  Existuje však kronika spísaná na podkladoch, 
ktoré spracoval bývalý pán učiteľ František Mojto. Tento 
jediný exemplár kroniky obce je uložený na Obecnom úrade 
Zbehy. Preto sme sa rozhodli dať kroniku do elektronickej 
podoby. Veríme, že práve digitalizácia umožní zachovanie 
kroniky pre budúce generácie a zároveň sprístupnenie pre 
širokú verejnosť. Od mája 2022 si môžete Kroniku obce 
Zbehy stiahnuť na webovej stránke obce. Veľké ďakujem za 
pomoc pri prepisovaní patrí Mgr. Alenke Lisyovej. 

Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli akoukoľvek formou (darovaním nábytku, fotiek, 
rozhovormi o histórii... ) k budovaniu pamätnej izby a verím, 
že sa nám ju spoločnými silami podarí zrealizovať. 

PaedDr. Silvia Žákovičová

Poďakovanie
V mene redakčnej rady Zbehy 

informujú chcem vysloviť úprimné 
poďakovanie pánovi Serafínovi 
Horkovi za priblíženie spomienok o 
histórii našej obce v jeho detailných 
článkoch. Prezradím o ňom, že 
články nám zasiela ako prvý, a to aj 
mesiac pred uzávierkou. To svedčí 
o jeho pedantnosti, zodpovednom 
prístupe a úžasnom zápale pre 
históriu našej obce. Pri čítaní jeho 
článkov zabúdate na prítomnosť a 
zrazu sa ocitáte v minulom storočí. 
Staršie ročníky sa spoznávajú 



17

n Zbehy - keď sa obilie v humnách mlátilo
Začiatkom 20. storočia obilné žacie stroje u nás ešte 

neboli. Na našich poliach začali žať a mlátiť obilie, až v 
šesťdesiatich rokoch (kombajny SK-4).  Dovtedy roľníci 
obilie žali ručne. Väčší gazdovia  si najímali a priberali na 
žatvu žencov a žnice. Začínali okolo sviatku Petra a Pavla. 

Chlapi obilie kosili  kosami. Ženy zožaté obilie hrsťovali, s 
kosákmi zo zeme zberali a nakladali na povriesla urobené 
z ražnej slamy. Nimi sa viazalo sa do snopov, ktoré ukladali 
do krížov tak, že klasy boli vo vnútri kríža, aby zrno  ešte 
vyzrelo, ale dažďom nezamoklo. Poznali pranostiku „Keď 
prší na Prokopa, namokne každý snop aj kopa“.

Zvážalo sa z polí povozmi- rebrinákmi do humien, 
otvorených priestranstiev, alebo dvorov roľníckych 
usadlostí. Snopy obilia ukladali do kobelín (stohov). 
Miestom na zvoz obilia a jeho mlátenie boli aj pozemky 
na okraji dediny, za záhradami  na záhumní. A na poliach 
zostali strniská, kde sme ako deti chodili husi pásť i zberať 
obilné klásky. Zväzované do viazaničiek, doma vylepšovali 
jedalníček sliepkam  a hydine.

Mlatba, bola voľakedy výnimočnou udalosťou v rodinách 
roľníkov. Do prvej svetovej vojny boli u nás hlavnou 
mlatobnou technikou cepy. Tým, ktorí to robievali za 
výslužku sa hovorilo „cepári“. Mlátili- cepovali obilie ručne, 
valcovitou časťou -cepíkom, ktorým udierali do klasov zrna. 
Robilo sa aj vydupávaním, hospodárskymi zvieratami, na 
voľnom priestranstve pri stodole- holohumnici. Dočistenie 
takto vymláteného zrna sa robilo na ručnej čističke zvanej 
„rajtar“.

Tradičné mlátenie postupne nahradili  jednoduché 
stacionárne mašiny a  najmä po 2. svetovej vojne 
„dreskasne“ (mláťačky na kolesách), ktoré túto ťažkú prácu 
veľmi uľahčili a urýchlili. Zdrojom pohonu boli parné stroje, 
neskôr dízlove motory (stacionárne naftové stroje), traktory 
a elektromotory. Z nich sa remenicami a plochými remeňmi 
prenášal pohon na mlátačku a elevátor (dopravník slamy). 
Jedným z prvých u nás známych traktorov  bol Lanz Buldog, 
so železnými kolesami a zotrvačníkom.

Na prevoz mláťačiek, od jedného gazdu k ďalšiemu, slúžili 
„štajráci“ (ťažné kone). S mláťačkou chodili spravidla dvaja 
„mašinisti“ (strojníci), najčastejšie ich vlastníci. U nás takými 
boli Aitneroví, Fábrioví, Ondroví, v Lužiankach Michal 
Lauko, v Šuriankach Ľudovít Ambro a ďalší. Poskytovali 
služby miestnym gazdom i maloroľníkom. Boli to aj zruční 
remeselníci, viacerí kováči. Zostavili mláťaciu súpravu tak, 
aby všetko bolo k spokojnosti domáceho hospodára. V 
takejto, dnes už historickej podobe, sme mláťaciu zostavu 
mohli nedávno obdivovať i ukážky mlátenia vidieť v Nitre, 
na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej 

výstave Agrokomplex.
 Pri obsluhe zostavy bolo treba 14 -16, aj viac ľudí. Na 

„mláťačke bol dôležitý špajzer. Skúsený a zodpovedný 
muž, ktorí v primeranom množstve vkladal snopy obilia do 
trumľa (rotor s vysokými otáčkami) mláťačky. Dbal aby sa 
„nezadrhla“ a nikto nezranil. Spravidla mu pomáhali dve 
ženy. Prerezávali krivákom povriesla, ktorými boli zviazané 
snopy. Tie uskladnené z kobelín, alebo priamo z vozov- 
rebrinákov, podávali vidlami na mláťačku zdatní muži.

na jeho historických fotografiách a spomínajú na svoje 
bezstarostné detstvo a mladosť. Pre mladších sú niekedy 
tieto dokázateľné stopy minulosti v jeho článkoch priam 
neuveriteľné až záhadné.

Ďakujeme pán Horka za vašu chuť a elán pri písaní vašich 

príspevkov pre naše obecné noviny. Vážime si to. Prajeme 
Vám, nech Vás tento entuziazmus neopúšťa. Veľa zdravia!

Martina Gondeková
členka Redakčnej rady

Mlátenie obilia na humne cepmi Mlátenie obilia stacionárnou mašinou
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Vymlátenú slamu dopravoval „elevátor“ na kozel (stoh). 
Na ňom robilo  päť aj viac chlapov, podľa potreby. Dvaja 
spod dopravníka odhadzovali slamu k okrajom  stohu, kde 
boli ďalší chlapi. Hovorilo sa im „rohári“. Vedeli stáčať slamu 
do valcov  a ukladať do rohov stohu tak, aby pevne stál a 
slamu prípadný víchor a dažde neznehodnotili.

V dolnej časti mlátiacej mašiny, boli zo strán výfuky. Z nich 
vypadávali plevy a  úhrabky. Pri nich robili spravidla ženy. V 
prachu a letnej horúčave, s ručníkmi na hlavách a okuliarmi, 
ich drevenými hrabľami vyhŕňali na určené miesto. Slúžili 
ako krmivo pre hospodárske zvieratá i ako podstielka.

Ventilátorom a riečicami vytriedené obilie zase 
dopravoval páter noster (vačkový dopravník) do zásobníka, 
ktorý bol v zadnej časti mláťačky. Odtiaľ zrno dávkovali 
muži „vreciari“ do mechov (konopnych vriec). Pri nich 
bývali minimálne dvaja silní chlapi. Plné vrecia so zrnom  
odoberali, vážili  po 50 kg na decimálke a ukladali do tzv. 
klietok. Vymlátené obilie si potom, gazdovia konečne 
odvážali, uskladnili.  Dávali ho buď do sýpky, komory, alebo 
vynášali po rebríku na povalu. Vtedy mali istotu, že hlad 
nebude. Mlátiť sa začalo skoro ráno, bolo zvykom že už o 
piatej bola mlatba v plnom prúde. Náročné to bolo všetko 

Mlatba na statkoch v 30. rokoch 20. storočia, mlatci, nádenníci, bezzemkovia, bíreši
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Hore-špajzér vkladá snopy do trumľa mláťačky
Dolu-vreciari vážia vymlátené obilie

Oldomáš na dvore gazdu po skončení mlatby

zorganizovať a mať na zreteli „Fajčiť zakázané“. Pre prípad 
požiaru mali nachystanú v sudoch vodu, lebo sa stávalo, 
že aj hasiči mali robotu. V čase keď mali mlatci obed, vtedy 
mlátaciu súpravu  strojníci zastavili, robili prípadné opravy, 
údržbu. A gazdiná sa snažila pohostiť mlatcov k spokojnosti. 
Okrem váry, ponúkla  koláče, osúchy, gazda aj štamperlík. 
Pri takejto ťažkej robote si stihli aj žartovať. Po krátkom 
oddychu nastúpili na svoje miesto. 

Domáci, ponúkli tiež jedlo a občerstvenie na oldomáš. 
Niektorí hospodári urobili poprávku príležitostne aj u 
krčmára. Tovarichárov a strojníkov spravidla vyplatili 
naturáliami, peňažne, alebo vzájomnou výpomocou 
-odrábkou. Pri rozchode gazda, gazdiná ďakovali,  prejavili 
všetkým vďačnosť.  

Takto a podobne naši predkovia, prevažne roľníci mlátili 
obilie  v prvej polovici 20. storočia nielen v našej dedine. 
Vždy po žatve, obyčajne v septembri sa vyberal až do 

roku 1945 dôchodok pre organistu v naturáliách, zvaný 
zosyp. Okrem žita (pšenice), dorábali  a dávali jačmeň, 
ovos, kukuricu, raž. Tá sa zvykla mlátiť tiež ručne  cepmi, 
aby sa nerozdrvila slama. Používala sa okrem výroby 
už spomínaných povriesel, tiež ako otep- nástielka do 
strožokov postelí. Naše mami, gazdiné, z ražného zrna, 
robievali v čase pôstu výživný keltýš (kelkýš). 

Po prvej svetovej vojne, na majeroch a statkoch, keď 
skončila žatva a mlatba, zvykli robiť dožinky. Mali ďakovné a 
oslavné poslanie u gazdu a pána majetku. Po kolektivizácii, 
na dedinách dožinky usporadúvali  poľnohospodárske 
družstvá. Aj po privatizácii bežia na vidieku tieto dobré 
zvyky a poslania. Výnimkou nie sú ani Zbežania. V roku 2022 
ich robil Obecný úrad, v spolupráci s Poľnofarmou Radar, už 
po 16 krát. 

Serafín Horka

n Zbehy - keď vzdelanie môže mať každý
Pred viac ako deviatimi storočiami, keď vznikli Zoborské 

listiny (1111), bola založená Kláštorná škola v Nitre, prvá 
v Uhorsku. V novoveku rozvoj remesiel podnietil vznik 
mestských škôl, tzv. cechových a kupeckých. 

V Zbehoch prvá písomná správa o jestvovaní školy je 
až z roku 1613. Správcom a učiteľom farskej školy bol 
kňaz Mikuláš Púčik, ktorý v našej farnosti pôsobil viac ako 
dvadsať rokov. Napriek tomu možno sa domnievať, že 
tradícia školstva v obci je podstatne staršia. Veď existencia 
fary v Zbehoch je potvrdená v roku 1332, aj farár Michal. 
Preto je pravdepodobné,  že tu bola škola.

 Ďalšia správa o existencii školy v Zbehoch je až zo začiatku 
18. storočia. V  tých ťažkých časoch kuruckých vojen a 
morovej epidémie, pre zlepšenie postavenia detí, založili 
v Zbehoch (1706) Cirkevnú ľudovú školu. Keďže tu bola 
farnosť, sídlo školy bolo logickým krokom. Jej správcom i 
učiteľom bol kňaz Ján Čitári. Spravovala ju Školská stolica. V 
tých časoch rodičia často nemali ani na školné, deti museli 
pomáhať na hospodárstve. 

Aj v ďalších rokoch na škole, vo verejnej službe, boli 
učiteľmi miestni správcovia farnosti, tiež notári a organisti. 
K pracovnej náplni im patrili kantorské povinnosti, hranie 
na organ pri bohoslužbách, pohreboch a ďalších cirkevných 
aktivitách. O učiteľovi a organistovi Michalovi Haškovi je 
prvá písomná zmienka až z roku 1720. Najstaršiu správu 
o umiestnení školy máme o tridsať rokov neskôr, z roku 
1750. Spomína učiteľský dom s dvomi izbami, kuchyňou, 
komorou a maštaľou. Keď bol správcom školy  Šebastián 
Virág, v roku 1775 mal istý dôchodok. Od každého sedliaka 
mericu pšenice, od želiara šesť denárov, od vinohradníka 
pintu vína, od žiaka týždenne peceň chleba, štvrťročne 25 
denárov, ročne voz sena. Ale žiakov bolo málo.

Zásluhou školskej reformy (1777) bola školská dochádzka 
povinná pre všetky deti od 6 do 12 rokov. Vyučovalo sa v 
skromných podmienkach. Kanonická vizitácia z roku 1780 
o tunajšej škole hovorí, že sa v nej učí len čítať. Nebolo 
dostatok papiera. Školská budova bola zo surových 
nepálených tehál v havarijnom stave. Do Zbehov chodili 
aj školáci z Čakajoviec, kde zriadili školu v roku 1860. 
Chodili sem aj deti zo Šarlušiek. Tam jednotriedka bola  až 
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v roku 1884, ako filiálka Zbežskej Cirkevnej ľudovej školy. 
Jej založenie súviselo s rozvojom vzdelávania a reformami 
Márie Terézie.  Zriaďovali sa tri stupne elementárnych škôl. 
Známe boli školy pri farských kostoloch pre deti chudoby. 
Cisár Jozef II. rozdelil školy na ľudové a latinské a nariadil 
každoročný súpis detí a vyučovanie bolo bezplatné.

V 19. storočí boli na dedinách väčšinou jednotriedne 
školy. Vďaka zákonu o Všeobecnej školopovinnosti (1806) 
vznikali nové školy, ktoré umiestňovali v tradičných 
domoch. Vykurovali pevným palivom, svietili  petrolejkami. 
Tá naša, ktorá bola neďaleko kostola, mala aj byt pre 
učiteľa. Vážnosť učiteľského stavu v tých časoch povznášal 
Jozef Ignác Bajza, správca našej farnosti (1815-1828). V 
Zbehoch v polovici 19. storočia sa z detí súcich do školy 
vyučovala  iba tretina. Školsky rok mohol začať  keď skončili 
poľné práce. Takmer polstoročie (1848 - 1896) správcom a 
učiteľom školy, historicky najdlhšie u nás, bol Ján Kučera. 
Mal už stály dôchodok od obce a farnosti. Žiaci v tých 
časoch písali prvé písmenká a číslice na malé bridlicové 
tabuľky, nie kriedou, ale griflikom (kamienkom), lebo zošity 
nemali. Tieto pomôcky v škole postupne nahrádzali až po 
roku 1925 papier, tužka, pero. Rozsah vyučovania popri 
náboženstve a čítaní rozšírilo aj písanie a počty. Kládol sa 
dôraz na manuálne zručnosti. 

Školský zákon z roku 1868 stanovil 6-ročnú povinnú 
školskú dochádzku detí, tiež obsah vyučovania, 
vzdelávanie učiteľov, zriaďovanie dozorných školských rád. 
O desať rokov potom zaviedli povinnú výučbu maďarčiny v 
elementárnych (základných) školách. V roku 1881 približne 
len každý štvrtý obyvateľ vedel čítať aj písať. Vyučovanie v 
rodnom jazyku mohlo byť až po skončení monarchie. 

V Zbehoch detí i žiakov pribúdalo .V roku 1900 postavila 
obec ďalšiu učebňu pri kostole, kde zriadili druhú triedu, 
v roku 1913 ďalšiu vo dvore domu, kde bol byt organistu. 
Správcom Cirkevnej ľudovej školy a prvým učiteľom v 
týchto časoch rozvoja školy bol Teofil Frimmel. Školský 
rok sa žiakom končil skúškou (exámenom), za účasti 
predstavenstva obce, predsedu školskej rady a rodičov. 
Najšikovnejších žiakov odmenili knihou.

Ľudia mali učiteľov v úcte, patrili k váženým obyvateľom 
obce. Zvykli písať kroniky, dôležité skutočnosti, prispeli k 
rozvoju vzdelania i kultúry v obci. Vďaka ich činorodej práci 
vieme zaujímavosti o voľakedajšom živote našich predkov 
i školákov. Okrem mzdy, mali nárok na naturálie, drevo, 
obilie, zemiaky a ďalšie potraviny. V roku 1896 náš učiteľ 
– organista už nevykonával funkciu obecného notára, ale 
mal stály plat od štátu 350 zlatých, zosyp obilia od gazdov, 
a ďalšie naturálie.

Školský zákon z roku 1922 predĺžil školskú dochádzku na 8 
rokov (do 14. roku) a  podporil zriaďovanie materských škôl 
(detských opatrovní). S cieľom posunúť gazdov a dedinu k 
lepšiemu životu. Ťažko sa však menil názor  našich predkov, 
drvivej  väčšine roľníkov, na vzdelávanie mladých.

Od roku 1926 správcom už Ľudovej školy sa stal 
Ladislav Diera. Škola mala 171 žiakov. Za jeho pôsobenia 
boli postavené ďalšie byty pre učiteľov a budova školy. 
Predsedom školskej rady, bol kňaz Michal Pavlík, vzdelanec, 
botanik, spisovateľ. Počtom žiakov napredovala, no 
skromným vybavením i  priestormi nestačila. 

V rokoch 1931-1932 postavila obec v centre Zbehov 
spomínanú budovu školy so štyrmi učebňami, kabinetom, 
zborovňou. V máji uplynulo 90 rokov, čo sa v tamojších 
priestoroch začalo vyučovať.  Obec mala spolu s pôvodnými 
objektmi, celkom 7 učební, 5 bytov pre učiteľov a v škole sa 
učilo 308 žiakov. Patrila medzi najväčšie v  spádovom území, 
k významným kultúrno-spoločenským ustanovizniam. Kvôli 
veľkému počtu školákov sa muselo vyučovať striedavo, aj 
popoludní. Osobnosťou v škole (1930-1939) bol pedagóg 
František Mojto, autor historicky prvej monografie Zbehov 
„KRONIKY OBCE ZBEHY“. Pán učiteľ zbieral  informácie o 
našej obci, o osudoch obyvateľov, udalostiach a  zachránil 
ich pred zabudnutím. Dokázal ovplyvniť celé generácie a 
nielen svojich žiakov.

V roku 1935 bol otvorený 1. ročník Ľudovej školy 
hospodárskej  pre školákov od 14 do 16 rokov, po splnení 
osemročnej školopovinnosti. Od septembra 1940 vznikla 

Vybavenie školy, aj oblečenie školákov bolo skromné Zbehy- vpravo pôvodná škola (postavená 1931-32),
v budove vpredu boli byty pre učiteľov



Štátna meštianka. Bola dostupná po ukončení  ľudovej 
školy aj pre školákov susedných obcí. Vo vojnových rokoch  
vybavenie školy bolo poškodené.

V roku 1945 vznikla Štátna ľudová škola. Učitelia sa 
stali štátnymi zamestnancami. Bol nedostatok školských 
potrieb, obuvi, oblečenia. Od roku 1947 začala fungovať 
Obvodná štátna ľudová škola (zlúčené Štátna ľudová 
škola a Štátna meštianka). Od septembra 1949 vznikla na 
prvom stupni Národná škola,  na druhom stupni Stredná 
škola, ktorá pôsobila v novej budove. Vyučovanie muselo 
bežať na zmeny. V roku 1953 vznikla Osemročná stredná 
škola (OSŠ- zlúčené NŠ+SŠ). O rok potom, v susednej 
obci Lužianky otvorili samostatnú OSŠ a  žiaci nemuseli už 
dochádzať do  Zbehov.

Keď v roku 1960 vznikla Základná deväťročná škola 
(ZDŠ), bola zavedená povinná deväťročná školská 
dochádzka. Žiaci dostali prvýkrát zadarmo učebnice a 
školské potreby. Funkciu riaditeľa prijal  Augustín Kasana. 
Zo známych správcov a riaditeľov školy u nás bol druhý 
najdlhšie pôsobiaci, až 31 rokov. Počas jeho kariéry sa 
začalo pred 60 rokmi, so stavbou nových objektov školy 
(1962-1963). Stavbári Pozemných stavieb Nitra za štrekou 
postavili pavilóny s 15 triedami, o kapacite 220 žiakov a 
telocvičňu. Jej brány slávnostne  otvorili  koncom novembra 
1963 a škola začala písať ďalšiu významnú kapitolu svojej 
existencie.

V septembri 1982 vznikla Základná škola (ZŠ) a bola 

uzákonená povinná desaťročná dochádzka. A po nežnej 
revolúcii spoločenské zmeny sa odrazili vo výchovno-
vzdelávacom procese. Žiaci mali možnosť vybrať si 
cudzí jazyk, prišlo oslovenie pán učiteľ. Od  marca 1991 
riaditeľkou školy bola Ružena Špaňová. Významný počin 
za jej pôsobenia urobili v roku 2001, keď pod vedením 
pani učiteľky Kuklovej, začal vychádzať školský časopis 
Zbežanček. Informoval o školských i žiackych aktivitách. 
Škola dosahovala pozoruhodné výsledky v športových 
súťažiach.

Základná škola Zbehy je plne organizovanou školou 
(2002) s právnou subjektivitou, s vyučovacím jazykom 

slovenským. Úspechy žiakov, ktorí nerobia len to čo musia, 
boli a sú pozoruhodné. Reprezentujú školu i našu obec v 
regionálnych a postupových vedomostných, umeleckých aj 
v športových súťažiach.  

Od septembra 2011 riaditeľkou ZŠ sa stala Zdenka 
Stieranková. Školáci dosiahli významné ocenenia aj v rámci 
Slovenska. Napríklad v súťažiach Všetkovedko, Dejepisnej 
olympiády, Pytagoriáde a ďalších. Vo vzdelávacích 
výsledkoch, dlhodobo nadpriemerná škola sa zapojila 
do podpory ochrany detí „Bubnujeme za šťastný život 
pre všetky deti“. Od júla 2021 pracuje pod vedením pani 
riaditeľky Jany Krajčírovej. Obetaví učitelia i žiaci  šíria jej 
dobré meno. 

Vzdelanie v  minulosti nebolo dopriate každému. Výber 
adeptov do škôl umožňoval vzdelávanie iba zámožným. 
Naši predkovia v povolaniach na miestnych statkoch, tiež 
ako roľníci, na školské poplatky často nemali. Ani my skôr 
narodení sme nezažili učiť sa v priestranných triedach, v 
školskom klube detí, obedovať v školskej jedálni, telocvik 
mať v telocvični, alebo na multifunkčnom ihrisku. Možnosť 
výučby cudzieho jazyka, pracovať s počítačom, internetom 
a v rôznych krúžkoch. Mať individuálnu podporu a 
starostlivosť o talenty, zúčastňovať sa vedomostných, 
literárnych, športových súťaží, výcvikov, kurzov, to všetko 
sme nezažili. 

Skromné podmienky pre vyučovanie i pomôcky do 

školy sú minulosťou. Aj tresty za neposlušné správanie. 
Teraz v našej škole  neviete, kde sa prv pozrieť,  obdivovať 
jej výchovné i vzdelávacie ciele a poslania. Novodobý 
život školy, podmienky pre vyučovanie, zrekonštruované 
objekty, nádvorie, zmodernizované vnútorné vybavenie 
i tvoriví učitelia i zamestnanci. Všetci, i tí naši, zostávate 
v spomienkach na roky mladosti, na školské časy, jedny 
z najkrajších v živote. Vám vďačíme za vznešený dar, za 
vzdelanie, potrebné na dôstojný život. Nič lepšie, okrem 
lásky, našim deťom nemôžeme dať.

21

Zbehy OSŠ 1951, žiaci z Lužianok a zo Zbehov Zbehy  ZŠ,  školský vzdelávací program 
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Známi riaditelia, riaditeľky
(správcovia) školy v Zbehoch

1613 - 1634  Mikuláš Púčik                 
1706 - 1708  Ján Čitary
1708 -   Ondrej Haško
1720 -   Michal Haško
1731-   Štefan Turis
1755 -   Šebastián Virág
1777 -  1781  Adam Ivanič
1783 -   Štefan Čajda
1796 -   Ján Stankovič
1828 -   Michal Némethy
          -   Ján Turok
1846 -   Ján Gál
1847 -   Jozef Valus
1848 -  1896  Ján Kučera
1896 -  1926  Teofil  Frimmel
1926 - 1935  Ladislav Diera
1935 - 1940  J. Zavadský
1940 - 1947  Michal Horka
1947 - 1949  Ignác  Víťazka
21.2.49 -31.8.49   Magda Lukáčiková
1949 - 1951  Koloman Lomnický
1951 - 1958  Peter Ševčík
1958 - 1959  Ján  Surkoš
1959 - 1960  Z. Ševčíková
1960 - 1991  Augustín Kasana
1991 - 2011  Ružena Špaňová
2011 -  2021  Zdenka  Stieranková
2021 -   Jana Krajčírová

Počet žiakov
rok - žiaci

1846 - 33
1847 - 30
1848 -  35 1850 - 45
1900 - 160 1926 - 171
1927 - 186 1931 - 308
1935 - 305 1939 - 300

1949 - 231
1951 - 238

1968 -
2007 -171 2011 - 198
2015 -196

Serafín Horka
absolvent OSŠ v Zbehoch (1947-1959)

Učiteľský zbor na škole do roku  1940

Už v šestnástich rokoch sa mohol 
nazvať profesionálnym vynálezcom.

UNESCO v roku 2001 zaradilo jeho 
dokumenty patentovej prihlášky 
medzi dokumenty univerzálneho 
významu, ktoré sú zapísané ako 
intelektuálne svetové dedičstvo v 
programe Memory of the World.

Pri príležitosti stého výročia 
jeho narodenia si ho Maďarsko 
uctilo dvoma výstavami a oslavou 
Svetového dňa telekomunikácií.

n Koloman Tyhányi
Kto je táto významná osobnosť a 

čo má spoločné s našou obcou?
Koloman Tyhányi  (Kálmán Tihanyi)  

28. 4. 1897 – 26. 2. 1947
Maďarský fyzik, elektrotechnik a 

vynálezca. V roku 2017 vydal český 
portál Lupa.cz článok s názvom Deset 

vynálezců, bez kterých by dnešní 
televizní vysílání možná neexistovalo. 
Ako prvý vynálezca je uvedený práve 
maďarský vedec Kálmán Tihanyi. 
Jeho vynález je považovaný za jeden 
z veľkých vynálezov 20. storočia. 
Je posledným z troch ,,evolučných 
skokov“, ktoré možno pozorovať 
vo vývojovej histórie televízie, 
umožnil jej technickú realizáciu 
a priemyselnú masovú výrobu. 
Svoju patentovanú CRT televíziu 
predstavil v roku 1926. Okrem toho 
je tvorcom vreckového prístroja 
na manipuláciu s fotografickými 
platňami so svetlom, vynašiel a 
skonštruoval prvé automatické 
bezpilotné lietadlo na svete, je 
vynálezcom prvej infračervenej 
videokamery. Navrhol tiež akustický 
prúdový projektor (pôvodne na 
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generovanie dažďa a ničenie 
hmyzích škodcov), či diaľkovo 
ovládané zapaľovacie zariadenie 
na časovanie podvodných mín. 

Narodil  sa v Zbehoch a 
navštevoval tu aj základnú 
školu. Odborné vzdelanie 
získal v Bratislave a Budapešti. 
Zomrel 26. 2. 1947 v Budapešti 
na infarkt. Kálmán Tihanyi bol 
znovu pochovaný v Národnom 
panteóne v roku 1973.

Pri príležitosti 125. výročia 
narodenia tohto významného vedca bude v budúcom roku 
v Zbehoch umiestnená pamätná tabuľa.

Pamätná tabuľa v maďarskom meste Vác

PaedDr. Silvia Žákovičová

n Z našej a nitrianskej farnosti
n Farské misie
Dlho očakávanou udalosťou v našej farnosti bolo ohlásené 

konanie Ľudových misií, ako mimoriadneho prostriedku 
na obnovenie a prehĺbenie náboženského života. Na túto 
službu boli prizvaní kňazi Kongregácie Najsvätejšieho 
Vykupiteľa – redemptoristi, a to misijný tím z Bratislavy pod 
vedením otca provinciála Václava Hypiusa. 

Pre väčšinu z nás bola táto udalosť známa iba z počutia, 
ak sa podobné konali v našom okolí, pretože v našej 
farnosti misie naposledy konali pátri z Misijnej spoločnosti 
Božieho Slova – verbisti počas záverečných mesiacov 
druhej svetovej vojny v roku 1944. Takže i pamätníkov je 
veľmi málo. Mottom misií bolo „zatiahni na hlbinu“. Na 
túto udalosť sme sa začali pripravovať duchovne, ale tak 
trochu aj materiálne, keďže bolo treba pripraviť zázemie 
pre slúžiacich pátrov, zhotoviť sme dali nový misijný kríž, 
ktorý nám misie bude aj neskôr pripomínať. Uvedomovali 

sme si však, že najviac treba pripraviť seba, svoje vnútro a 
srdce na obrátenie, prehĺbenie kresťanského života, prijatie 
myšlienok ohlasovanej Dobrej zvesti, ktorá by prebudila 
vieru každého zúčastneného.

Prišiel 30. apríl, kedy sa konala prvá svätá omša našich 
misionárov, ktorým duchovný otec Roman symbolicky 
odovzdal na 8 dní našu farnosť. Program misií pozostával 
denne z dvoch svätých omší v Zbehoch ráno i večer s 
misijnou kázňou na témy Hriech, Obrátenie, Spoveď, Smrť a 
súd, Cirkev, Ježiš – darca života, Viera, Eucharistia, Utrpenie, 
Láska, Modlitba, Panna Mária, Kríž. Podobne sa každý 
druhý deň slúžili sväté omše aj vo filiálke v Čakajovciach. 
Katechézy boli cielene zamerané pre ženy, mužov, mládež, 
deti. Vo štvrtok sa konala adorácia, v piatok koncert chvál. 
Okrem viacerých pátrov misionárov nás navštívili aj ich 
laickí spolupracovníci z Banskej Bystrice a Bratislavy, ktorí 
priniesli svedectvo svojho života s Bohom. Počas piatkovej 



svätej omše si prítomní manželia obnovili svoj manželský 
sľub. Denne bola veriacim poskytnutá možnosť pristúpiť 
k sviatosti zmierenia a pre tých, ktorí už do chrámu prísť 
nemohli bola iste vzácna príležitosť privítať vo svojich 
príbytkoch pátrov, ktorí ochotne a s veľkou láskou prinášali 
duchovnú pomoc a útechu našim starším a chorým 
farníkom. Bolo to teda 8 dní kedy na nás „padala“ Božia 
milosť v intenzívnej miere. 

Záverečnou svätou omšou v nedeľu 8. mája s požehnaním 
nového misijného kríža, ktorý je umiestnený pri vchode 
do kostola sa misie v našej farnosti skončili. Je na nás, či 
budeme aj ďalej prehlbovať svoj vzťah k Bohu. Dnešný svet 
je uponáhľaný, ľudia sa len ťažko vedia zastaviť a premýšľať 
nad tým, čo je v našom živote podstatné. Často čakáme na 
vhodný okamih dať si veci do poriadku a misie sú ideálnou 
príležitosťou riešiť minulosť, vyjasniť vzťahy a nabrať čo 
najlepší smer do budúcnosti i večnosti. 

Azda ešte niekoľko informácií o Kongregácií Najsvätejšieho 
Vykupiteľa. Založil ju sv. Alfonz Maria de Liguori v roku 1732 
a jej poslaním bolo od začiatku hlásanie radostnej zvesti v 
tom čase najmä chudobným, pre ktorých začali organizovať 
duchovné cvičenia, ktoré sa stali neskôr hlavnou náplňou 
novej Kongregácie. Na našom území pôsobia pátri 
redemptoristi už sto rokov (1921) a pre mnohých z nás sa 
rehoľa spája s uctievaním známej ikony Matky ustavičnej 
pomoci, ktorá od týchto misií zdobí aj náš chrám a mnohé 
príbytky. Pre viacerých z nás je Kongregácia známa tiež z 
ich mediálnej činnosti cez časopis Slovo medzi nami, ktorý 
nám prináša denné zamyslenie nad svätým písmom.

 
Slávnosť prvého svätého prijímania 
V sobotu 28. mája 16 detí z našej farnosti pristúpilo po prvý 

krát k eucharistickej hostine. Túto sviatosť ustanovil Ježiš pri 
poslednej večeri a je pamiatkou Veľkej noci ukrižovania a 
zmŕtvychvstania pre spásu človeka.

Birmovka v našej farnosti
Po niekoľkomesačnej príprave mladých ľudí približne od 

veku 14 rokov sa v sobotu 2. júla konala slávnosť udelenia 
sviatosti birmovania, ktorá je spolu s krstom a Eucharistiou 
jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“. 
Hovoríme jej aj sviatosť kresťanskej dospelosti. Pomazaním 
krizmou na čelo birmovanca a vkladaním rúk biskupa zo 
slovami: „prijmi znak Daru Ducha Svätého“ je prijímateľ 
sviatosti vyzvaný byť svedkom a vyznávačom Krista. 
Birmovná katechéza vedená našim duchovným otcom a tiež 
účasťou celého farského spoločenstva napomáhali príprave 
birmovancov na túto zodpovednú úlohu. Vysluhovateľom 
sviatosti bol pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo, 
ktorého sme tak mali možnosť po prvý krát privítať v 
našej farnosti. V slávnostne vyzdobenom chráme za účasti 
rodinných príslušníkov sa 51 mladých chlapcov a dievčat 
mohlo tešiť z veľkého dňa v ich živote. Veríme všetci, že sa im 
nezmazateľne vryl do sŕdc a duší a ak ich aj životné situácie 
zavejú kamkoľvek, budú mať silu obstáť v skúškach a nájsť 
cestu späť. Pretože birmovka je začiatok nie koniec cesty a 
preto milí mladí nikdy nevzdávajte kráčanie s Bohom. 

Sviatosti Nového zákona ustanovil Kristus je ich 7: krst, 
birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, 
posvätný stav a manželstvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých 
etáp a dôležitých chvíľ v živote kresťana, ktorému dávajú 
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vznik a rast, uzdravenie a poslanie a prinášajú podobnosť 
medzi etapami prirodzeného a duchovného života. 

Na záver...
V preplnenom autobuse, v dopravnej špičke veľkého 

mesta, navyše v daždi, v zlom a studenom počasí sa ľudia 
viezli po práci domov. Doprava sa takmer nehýbala, ľudia 
po sebe zazerali a dokonca dvaja z nich sa začali hádať pre 
možno aj neúmyselné štuchnutie. Do toho sa ozval hlas 
vodiča, ktorý celú situáciu sledoval. Hovoril: „Viem, že ste 
mali náročný deň, s dopravou a počasím nič neurobím, ale 
prosím, neneste si túto zlú náladu domov. Na najbližšej 
zastávke vystrčím ruku a vy mi do nej vložte svoje ťažkosti. 

Ja ich potom všetky na konečnej hodím do rieky“. Bolo 
to ako kúzlo, ľudia sa začali usmievať, niektorí neveriacky 
krútiť hlavou. Ale šofér naozaj pri ďalšom zastavení vystrel 
ruku a vystupujúci ľudia mu do dlane náznakom vkladali 
to, čo ich ťažilo. A tak to bolo až po konečnú zastávku. 
Úžasné gesto vodiča nám hovorí o tom, že aj my môžeme 
urobiť niečo podobné. Žijeme v extra ťažkých časoch, ale 
všetci túžime po svetle, pokoji a radosti. Niekedy stačí v 
dôvere vystrieť ruku, alebo usmiať sa na druhého človeka a 
nezostať uzatvorený sám v sebe. 

Mária Balková
členka redakčnej rady
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n Mýtmi opradená Štitárska drevená kalvária  
Ak sa rozhodnete čo najviac sa o tomto mieste dozvedieť z 

internetu, veľmi nepochodíte. Jeden z vygooglených článkov 
hovorí o tom, že v polovici 19. storočia sa tu žene zo Štitár 
zjavil živý Ježiš Kristus. Prichádzali sem pútnici a začiatkom 20. 
storočia toto miesto vraj navštívil aj Ostrihomský arcibiskup. 
Pútnické miesto tu ale nevzniklo. Na konci toho príspevku 
je poznámka znenia: Toto ale vôbec nemusí byť pravda. 
Ani z ďalších textov na internete sa mnoho nedozviete. 
Vo väčšine z nich 
rezonuje pojem 
„Tríbečská záhada“, 
v tých novších sa 
spomína i známy 
slovenský film Trhlina. 
Aby sme sa dozvedeli 
viac, požiadal som 
nášho priateľa – 
r ímskokatolíckeho 
diakona Tomáša 
Pružinca (v januári 
sme ho neformálne 
ustanovili predsedom 
E k u m e n i c k é h o 
bratstva v Nitre), 
ktorý tu má 
záhradu, aby získal 
o tomto mieste viac 
informácií. Podarilo 
sa mu skontaktovať 
s pani Gabrielou Juríkovou. Pred piatimi rokmi sa spolu s 
priateľmi rozhodla už pomerne zdevastované drevené kríže 
skultúrniť maľbami. Vlani tu z iniciatívy štitárskeho chatára 
a záhradkára Vladimíra Malíka osadili nový centrálny kríž s 
korpusom Pána Ježiša. No poďme hlbšie do histórie...

Podľa miestnej tradície, ktorú nám opísala pani Juríková, 
ktorá zo Štitár nepochádza, na tomto mieste  koncom  70. 
rokov 20. storočia obyvateľka Štitár, ktorá ešte žije, stretla 
Pána Ježiša. V zápale dojmov tu následne v rokoch 1980 
– 1985 postavili 14 drevených krížov. Väčšina obyvateľov 
však tento príbeh nebrala vážne. Preto kríže časom spustli. 
Opravou prešli v 90. rokoch, následne opäť chátrali.

„Toto miesto má veľmi silného ekumenického ducha“ – 
prízvukovala Gabriela Juríková.

Spomína, že jej mladšia dcéra si ako prváčka na 
medicíne zlomila stavec na chrbtici, bola operovaná a 
všetko – chvalabohu - dobre dopadlo. Ako poďakovanie 
za to namaľovala prvý obrázok (Ježiša nesúceho svoj kríž). 
Následne toto miesto objavovalo viac a viac ľudí, prichádzali 
aj rodiny s deťmi a maľovali. Obrázky pokropili svätenou 
vodou a zavesili na kríže. Celé sa to dialo ešte pred koronou. 

Zoznam autorov 
týchto obrázkov je 
teda pestrý.  Okrem 
pani Juríkovej ich 
namaľovali: Jej dcéra 
Lucia, Štefan a Adam 
Krajčírovci, Jana 
Nemčeková, Lucia a 
Vilko Černí, Slávka 
Zlochová, Marián z 
Bratislavy, 8–ročná 
Beatka z Rapče a 
5-ročná Simonka 
Beňová. Jedinou 
p r o f e s i o n á l n o u 
v ý t v a r n í č k o u 
spomedzi nich je 
Sylvia Krajčírová 
(autorka obrázku 
predreformátorov, pri 
ktorom jej pomáhal 

aj jej syn Adamko). Kolektívu bol nápomocný aj IT odborník 
Fero Pitak. Dan z Prahy dal vypáliť tabuľky. Sú veľmi 
zaujímavou súčasťou tejto Krížovej cesty. Osobitne ich texty 
z Kamaldulskej Biblie – konkrétne znenie Modlitby Pánovej. 
Kamaldulskí mnísi žili v neďalekom Zoborskom kláštore. Z 
neho sa dnes zachovali iba ruiny. V ostatných rokoch sa tu 
jedenkrát do roka konajú ekumenické bohoslužby, ktorých 
sa my, nitrianski evanjelici, radi a pravidelne zúčastňujeme. 
Kamaldulský Otčenáš sa nachádza aj na samostatne 
stojacom kríži pár metrov nad ostatnými. Okolo neho 
zasadil štitársky záhradkár Michal Beňo do veľkého kruhu 
duby s cieľom postupne z ich korún vytvoriť kupolu nad 



V Materskej škole nás od apríla čakalo mnoho zaujímavých 
aktivít a spoločenských podujatí, ktoré sa uskutočnili v 
škôlke, ale aj mimo nej. 

Dňa 29.4.2022 sme sa zapojili do stavania Mája, spolu s 
klubom Jednoty dôchodcov a Obecným úradom. Vďaka 
bohatému sprievodnému programu mali deti možnosť 
spoznať a zažiť kus našej tradície a veselo si zatancovať na 
ľudové piesne. 

Deň matiek je deň, kedy sa vzdáva úcta matkám 
a materstvu. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si tiež 
jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Na chvíľu sa zastaviť 
a vzdať im poctu za všetko, za ich nekonečnú lásku a 
starostlivosť. Aj v našej MŠ sa konala oslava Dňa matiek. 
Každá trieda mala jeden deň v týždni malú oslavu len pre 
mamičky v triedach v danej vekovej skupine. Básničkami, 
pesničkami, tancami pozdravili deti svoje mamičky, aby 
sa im poďakovali za lásku, starostlivosť a trpezlivosť, 
ktorú im preukazujú od ich narodenia. Po vystúpení im 
deti odovzdali kvietok a vlastnoručne vyrobené darčeky. 
Aby neboli smutní ockovia a babičky sľúbili sme im, že 
tento kultúrny program uvidia na konci školského roka na 
rozlúčkovej opekačke, na ktorú ich srdečne pozývame. 

V máji nás navštívil žonglér p. A. Belovics, ktorý 
uskutočňuje interaktívnu pohybovú činnosť. Deti mali 

možnosť vyskúšať si rôzne techniky žonglovania a držania 
rovnováhy. Na záver si užili s pánom žonglérom aj detskú 
diskotéku plnú smiechu a zábavy. 

Dňa 26. mája sme si spravili športovo - 
dopravný deň na hádzanárskom ihrisku. 
Každý si priniesol svoj vlastný dopravný 
prostriedok - bicykel, kolobežku 
či odrážadlo. Deti mali možnosť 
preveriť svoje schopnosti v rôznych 
súťažiach, kde si zopakovali všetky 
dôležité informácie, ktoré musí poznať 
každý účastník cestnej premávky. V 
rýchlostnej súťaži si zmerali sily chlapci 
aj dievčatá. Víťazi boli odmenení zlatou 
medailou. Každé dieťa si z dopravného 
dňa odnieslo vodičský preukaz cyklistu, 
reflexný prvok a medailu za účasť. Bol 
to pre všetkých deň plný zážitkov, 
športu a zábavy.

Dňa 16.6.2022 našu materskú 
školu navštívilo Sférické kino. 
Prostredníctvom tejto netradičnej 
formy výučby sa deti vďaka populárno 
- náučným a vzdelávacím filmom 
dozvedeli zaujímavosti o zvieratách a 

prírode. Deti zažili výnimočné pocity a nadšene rozprávali o 
všetkom, čo ich zaujalo a čo si vďaka sférickému kinu rýchlo 
zapamätali.

Deň detí sme oslávili veselým karnevalom. Celá škôlka 
sa radovala z rôznorodých masiek a sme veľmi radi, že sme 
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týmto krížom.     
Na toto miesto sme sa s manželkou počas pandémie 

viackrát chystali, no nedarilo sa nám ho nájsť. Napokon sme 
sa vybrali po ceste označenej „Pri kaplnke“. Na jej konci sme 
zaparkovali. Pešo odbočili doprava po lesnej ceste. Minuli 
sme nemalé jazierko a po pár desiatkach metrov prišli na 
modrú značku. Po jej širokom chodníku pokračovali asi 
sto metrov a odbočili doľava. Ako prvý sme zbadali kríž 
s Ježišovým srdcom (tiež dielo pani Gabriely Juríkovej). 

A následne, na moje veľké prekvapenie, kríž s obrázkom 
predreformátorov – kostnických mučeníkov Jana Husa a 
Jeronýma Pražského. 

Určite sa na toto jedinečné miesto choďte pozrieť. 
Vyvoláva v človeku veľkú bázeň.

Ján Huba
zborový dozorca evanjelickej a.v. cirkvi v Nitre

Foto: Mariana Pružincová a Ján Huba

n Materská škola



sa počas sprievodu k OÚ mohli ukázať aj širokej verejnosti. 
Ďakujeme Mickeymu a Minnie, že zavítali do našej škôlky a 
zabávali sa spolu s nami. 

Dňa 21. 6. 2022 sme sa autobusom vybrali na výlet 
do Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Lužiankach. 
Počas exkurzie, ktorou nás sprevádzal pán Baracký sme 
sa dozvedeli veľa zaujímavostí o chove zvierat a deti mali 
možnosť pohladkať niektoré z nich. Cestou späť sme si výlet 

obohatili vychádzkou k miestnej súkromnej farme, kde sme 
si pozreli rôzne druhy aj exotických zvierat. 

Dňa 24.6.2022 organizovala naša MŠ v spolupráci s 
Obecným úradom rozlúčkové popoludnie so škôlkou. 
Pozvaní boli všetci rodičia a starí rodičia našich detí, ktoré 
sa predstavili pekným programom. Počas opekačky si 
deti s rodičmi zmerali sily v preťahovaní lana a pri ďalších 
súťažiach na jednotlivých stanovištiach rozmiestnených na 
školskom dvore. 

V stredu 29.6.2022 bola v našej škôlke veľká slávnosť. 
Dvadsať predškolákov sa od septembra posadí do školských 
lavíc a preto sa v tento deň lúčili s našou škôlkou. Pripravili 
si krásny program, v ktorom poďakovali pani učiteľkám, 
kuchárkam a tete školníčke za všetku starostlivosť, lásku a 
pekné chvíle, ktoré spolu s kamarátmi v našej škôlke prežili... 
Od pána starostu, pani riaditeľky a pani učiteliek si prevzali 
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a 
darčeky na pamiatku. Na oslave si spolu s rodičmi pochutili 
na vynikajúcej torte a nezabudli ani na ostatné detičky, 
ktoré pohostili osviežujúcou zmrzlinou. Ďakujeme všetkým 
rodičom za príjemnú a milú spoluprácu a prajeme im veľa 
trpezlivosti s ich deťmi pri písaní prvých písmen. 

A čo dodať na záver? Veľké ĎAKUJEM patrí nášmu pánovi 
starostovi Adamovi Žákovičovi a zamestnancom OÚ za 
podporu a financovanie interiéru aj exteriéru MŠ. A všetky 
deti v Zbehoch, ktoré navštevujú, ale aj  tie ktoré ešte len 
prídu do MŠ budú šťastné za nový školský dvor, kde budú 
športovať, hýbať sa a naberať pozitívnu energiu.

Silvia Miškolciová
MŠ Zbehy
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n Základná škola
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n Erasmus +: Náš týždeň v Maďarsku
Projekt Erasmus+ nám znovu po čase umožnil návštevu 

partnerskej projektovej krajiny. A tak sme sa vybrali na 
návštevu Maďarska a základnej školy v mestečku Adony. 
Bolo nás spolu 9, šesť žiačok z 8. ročníka, dve z 6. ročníka a 
naša pani riaditeľka Janka Krajčírová. 

Týždeň nám veľmi rýchlo ubehol a zažili sme kopu 
zážitkov.

V nedeľu sme cestovali vlakom z Nitry, prestupovali sme v 
Nových Zámkoch až sme nakoniec dorazili na hlavnú vlakovú 
stanicu v Budapešti. Odtiaľ sme sa presunuli mikrobusom 
do mestečka Dunaújváros. Tam sme sa ubytovali a stretli 
sme sa so žiakmi školy z Estónska. S niektorými z nich 
sme sa už poznali z pobytu vo Fínsku alebo z virtuálnej 
mobility na Slovensku. Bola tam aj pani učiteľka z Fínska, 
ktorá prišla bez žiakov. Vo Fínsku už v tom čase mali deti 
prázdniny, takže sa pobytu nezúčastnili. Potom sme sa 
všetci spolu presunuli do miestnej reštaurácie, kde sme 
sa spolu navečerali a porozprávali. Po večeri sme už všetci 
išli späť na ubytovanie, kde sme sa rozlúčili a po náročnom 
cestovateľskom dni zaspali vo svojich izbách.

Miriama Gondeková
8. ročník

V pondelok sme s babami navštívili školu, v ktorej sme 
s ďalšími žiakmi z ostatných krajín odprezentovali naše 
typické pochutinky, opísali sme im naše zvyky a tradície 
aj náš kroj. Mimochodom naša spolužiačka Lenka upiekla 
skvelú bábovku – všetkým chutila a Ninka s maminou 
pohostili všetkých skvelými pagáčikmi. Potom nám žiaci 
z Maďarska odprezentovali ich školu. Dozvedeli sme sa 
zaujímavé informácie o škole a jej histórii. Bolo to veľmi 
pútavé, pretože tam bol odlišný systém ako u nás. Na obed 
sme mali fantastickú pizzu z lokálnej reštaurácie. V tento 
deň sme prezentovali našu ľudovú rozprávku a počúvali 
sme maďarskú rozprávku o kráľovi Matiášovi, potom bolo 
našou úlohou v tímoch vymyslieť k tejto rozprávke vlastné 
titulky. Navečer sme sa autobusom presunuli na náš hotel, 
kde sme po celom dni zaspali ako bábätka.

Alica Fúsková
8. ročník 

V utorok ráno sme vyrazili na poznávací výlet do Budapešti. 
Ako prvý sme tam navštívili starobylý hrad. Pre spoznávanie 
hradu sme hrali online hru v zmiešaných tímoch. Bolo 
to náročné. Po ukončení hry sme sa stretli na neďalekom 
námestí, kde sme si kúpili zmrzlinu. Nasledovala prechádzka 
a chutný obed, kde sme sa mohli najesť koľko sme vládali. 
Po obede sme išli do múzea rozprávok. Tvorili sme tam 
rozprávky z kociek, mali sme prekabátiť ježibabu a zmocniť 
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sa jej kľúča, rozpoznávali sme rozprávkové predmety a 
postavičky, zlepšovali sme svoje komunikačné schopnosti 
a počúvanie. Po úspešnom absolvovaní programu sme 
si obliekli rozprávkové kostýmy ako napríklad princezná, 
rytier, čarodej, kráľovná. Bolo to zábavné.

Kristína Cetényiová
8. ročník

V stredu sme boli vo veľmi krásnej vinici na maďarskom 
vidieku, kde sme sa naučili pripravovať klobásky. Viezli sme 
sa aj na koči s konským záprahom. Bolo tam naozaj veľmi 

pekne. Recept na klobásky sme si museli zapísať, pretože 
popoludní sme vytvárali kuchársku knižku, v ktorej bol 
napísaný postup, suroviny a ich ilustrácie. Keď boli knižky 
hotové, tak sme si po sebe upratali a šli sme sa spoznávať vo 
forme binga. Bingo – boli otázky typu: kto má doma psa, kto 
má dve sestry, kto rád hrá na hudobnom nástroji atď. Zažili 
sme veľa zaujímavých zoznamovacích aktivít. Následne 
nám jedna z pani učiteliek ukázala tradičný slovanský tanec, 
ktorý sme si v kruhu spolu všetci zatancovali. Udýchaní z 
tanca sme si potom aj zaspievali s gitarou. Deň sme zakončili 
prechádzkou a chutnou večerou.

Lenka Čápeková
8. ročník 

Vo štvrtok sme mali v škole hodiny tanca spolu s 
pohybovými aktivitami. Boli sme vo dvojiciach, ktoré sa 
menili, a tak sme sa mohli viac spoznať s ostatnými deťmi 
z iných štátov. Naučili sme sa aj tancovať tanec z obdobia 
renesancie (bolo to naozaj ťažké, ale zvládli sme to). Zistili 
sme, že učebnica fyziky v Maďarsku je napísaná s mäkkým 
„i“. Naši estónski priatelia sa kúpali v Dunaji, pričom nám 
prišiel Dunaj ľadový. Potom nás čakala večerná prechádzka, 
rozhovory a chutná večera. 

Michaela Sýkorová
8. ročník 
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Piatok bol náš posledný deň v Maďarsku. Ráno po 
raňajkách sme si zbalili batožinu a autobusom sme 
cestovali do Budapešti. Tam sme mali čas na kúpu drobných 
suvenírov a potom sme sa presunuli na železničnú stanicu. 
Našli sme si náš EC vlak Budapešť – Praha a rozdelili sme sa 
do kupé. V Nových Zámkoch sme zažili adrenalín, pretože 
sme skoro zmeškali vlak, ale všetko sme našťastie stihli – 
Alica, vďaka tebe! Viete si predstaviť beh s kuframi? Vo vlaku 
smerom do Nitry sme sa smiali na všetkých zážitkoch, ktoré 
sme postvárali a zažili. Na jednej strane nám bolo smutno, 
že sa náš týždeň v Maďarsku končí, ale všetci sme sa tešili 
domov. Na stanici nás čakalo milé privítanie!

Emma Gregušová
8. ročník

Prostredníctvom projektu Erasmus+ sme nadviazali nové 
kamarátstva so žiakmi z iných krajín, zdokonalili sme sa v 
anglickom jazyku, zažili sme veľa krásnych spoločných chvíľ, 
máme kopec zážitkov, na ktoré budeme stále spomínať, 
spoznali sme mentalitu iných národov, ich zvyky, tradície, 
kultúru či výborné jedlá. Ďakujeme pani riaditeľke, že sme 
mohli byť súčasťou tohto projektu.

Žiačky 8. a 5. ročníka, ZŠ Zbehy
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n Deň školy

n Letný školský klub detí ZŠ

Opekačka Výlet v Bojnej



Športové aktivity

n Výlety
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Obcou na bicykli

Slávnostné dovzdávanie grantov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

n Aktivity
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ZŠ Zbehy

Naši deviataci

n Naša škola

n Lúčime sa
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Ukončenie školského roka

n Zelená otvoreným školám
Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné 

prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom 
roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným 
školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády 
SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného 
zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie 
ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. Zverejnené 
16.8.2022 

https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/,    
kde získate viac aktuálnych informácií. 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom 

prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v 
trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní 
(víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o 
bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Izolačná miestnosť
Škola a školské zariadenie má zriadenú izolačnú miestnosť 

s priamym vetraním, ktorá slúži na umiestnenie osoby s 
príznakmi COVID-19 alebo iného infekčného ochorenia.

Ospravedlnenie neprítomnosti
Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím 

rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich 
vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym 
vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní 
(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

Ošetrovné člena rodiny (OČR)
Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy 

alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede 
alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak 
vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia 
všeobecného lekára pre deti a dorast.

Domáce samotestovanie

Dobrovoľné samotestovanie je možné využiť v školách 
s výskytom 10 % žiakov pozitívnych na ochorenie 
COVID-19 z celkového počtu žiakov školy. Rodičia, 
resp. plnoletí žiaci nie sú povinní vykazovať vykonanie 
antigénového samotestu. Testovanie sa realizuje 
preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného 
výskytu ochorenia COVID-19.

Izolácia a karanténa
Izolácia
Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne 

testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ 
sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické 
príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom 
alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. 
Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických 
príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o 
ukončení izolácie. Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba 
povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty 
respirátorom FFP2. Povinnosť nosiť respirátor sa nevzťahuje 
na deti do 6 rokov. Žiaci po skončení izolácie v škole a v 
školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť 
rúškom.

Karanténa
Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu 

s osobou pozitívnou na COVID-19. Úzky kontakt zostáva 
v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár 
posúdi karanténu ako potrebnú (zo zreteľov hodných 
epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý 
úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie 
imunodeficientnej osoby na pracovisku) a zároveň, ktorá 
prišla do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala 
osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas obdobia dvoch 
dní:

- pred dňom odberu vzorky biologického materiálu do 
skončenia izolácie alebo



- pred objavením sa prvých klinických príznakov 
ochorenia u osoby do skončenia jej izolácie.

Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 
dňoch. V prípade výskytu klinických príznakov počas 
karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje 
všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak sa rodič nedokáže 
skontaktovať so všeobecným lekárom svojho dieťaťa, 

postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej 
stránke: https://pediatridetom.sk/

Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom/
rúškom

Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak 
ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri 
prekryté horné dýchacie cesty.
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n Rozhovor s dlhoročným darcom krvi Milanom 
Králikom

„Človek si povie: aký som ľahší, niekomu pomôžem a 
ako mi je dobre po odbere.“ 

Kedy ste darovali krv po prvýkrát? 
„Prvýkrát som daroval krv, keď som bol na vojne. A to bolo 

v roku 1980.“

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste sa stali darcom krvi? 
„Bolo to spontánne. Brali na vojne krv, boli tam mladé 

sestričky (smiech), takže ideme darovať krv. Sadol som si 
do kresla, to nebolo tak, ako to je teraz. Sestričky nemali 
plášte, mali len blúzky (opäť smiech), tak sme si sadli a už 
nám brali krv. Ale horšie bolo, že začali mi brať z ľavej ruky a 
ja som sa na tú fľašu pozrel (vtedy sa odoberala krv do fliaš), 
že koľko tam ešte chýba a to ako keby som bol zastavil...  
Tak potom to sestrička pozrela, skúšala napichnúť žilu, ale 
nešlo to, tak skúsila z druhej ruky, ale to som sa už na to 
radšej nepozeral, aby to tieklo a odvtedy som stále dával 
len z pravej ruky, radšej.“

Koľko odberov máte za sebou? 
„Je to 100 odberov.“

Získali ste Plakety bronzovú, striebornú, zlatú, 
diamantovú prof. MUDr. Jana Janského a nakoniec 
aj Medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického za 
mnohonásobné darovanie krvi, čo je najvyššie 
ocenenie. Ako vy vnímate darcovstvo krvi a čo Vám 
do života prinieslo?

„Ja poviem jednu vec – keď darujem krv, tak tá krv sa mi 
obnovuje, čiže ako keby som si ju vymieňal a poteším sa, 
keď viem, že niekoho môžem zachrániť, pomôcť, dokonca 
aj som bol darovať krv v Bratislave pre Filipka Žákoviča zo 
Zbehov. Jeden čas som daroval aj plazmu. Tá sa darovala 
každý mesiac - jeden odber. Plazma sa zobrala jedenkrát, 
odstredila sa, vrátila sa a znovu sa zobrala, na dvakrát, a 
to sa bralo za dva odbery. Potom sa pravidlá zmenili. No 
a neskôr mi zistili, že mám zvýšený cholesterol, bol som 
dočasne vyradený, chodil som k diabetologičke, to nebolo 
nič príjemné. Chodieval som na Chrenovú, do polikliniky. 
Potom sa môj zdravotný stav upravil. Ja nerád chodím k 
lekárovi, keď ma niečo bolí tak nech, bolí ma plece, aspoň 
viem, že ho mám.“

 
Poznáte aj konkrétnych ľudí, pre ktorých ste 

darovali krv?

„Pre toho Filipka a ostatných neviem, ja som to nezisťoval. 
Pre mňa je to dobré, koľkokrát už čakám, kedy už bude 
odber. Lebo viem, že mi bude dobre. Veď voľakedy lekári 
ako liečili? Dali pacientovi pijavice alebo mu pustili žilou 
a liečili. Krv sa obnovuje a choroby skôr odídu, je to taký 
psychologický efekt aj zdravotný... človek si povie: aký som 
ľahší, niekomu pomôžem a ako mi je dobre po odbere.“

Aké úsmevné príhody ste pri odberoch zažili? 
„Úsmevných príhod bolo veľa aj pri prvom odbere, keď 

som bol vojak, tak išiel som z odberu, mal som dopichané 
obe ruky, skrčené, aby to nekrvácalo. Išiel oproti mne nejaký 
veliteľ a zakričal: „A vy neviete zdraviť?“ Tak som sa tak 
všelijako pozdravil... A bolo úsmevné, že za tých 100 odberov 
som len jedenkrát odpadol. Sú aj takí ľudia, čo odpadávajú. 
Mne sa to stalo iba pri prvom odbere. Vstal som z kresla na 
ošetrovni. Ako občerstvenie sa dávali obložené chlebíky. 
Už tam bol rad, viac vojakov sme boli darovať, pri tom 
okienku ako vydávali občerstvenie, jeden sa zvalil, druhý sa 
zvalil a ja som si zobral chlebíky ku stolu, sadol som si za 
stôl, zahryznem a hovorím, teraz ma držte a už som bol na 
zemi aj ja. Ale tak som sa dobre cítil, neviem, či to niekto tak 
zažil, že keď odpadne a na krátko stratí vedomie, človeku 
sa zdá, že je v civile, má sa výborne a zrazu cáp-cáp, niekto 
ma fackuje a preberiem sa a hovorím, čo ma cápu. (smiech)

Keď  som chodieval darovať krv do Nitry, odberné 
miesto sa aj prerábalo, tak jeden čas sa chodilo darovať 
do autobusu a bola taká zasadačka, tam sa všetko 
pripravovalo, v autobuse boli 2 miesta na odber. Chodil 
som s mojím kmotrom, ešte sa nás pýtajú, z ktorej ruky nám 
môžu zobrať a on hovorí, že jemu môžu z hociktorej, ja som 
dával len z tej pravej. Ja som krv už dávno odovzdal, už som 
išiel aj do tej zasadačky, najedol som sa a kmotor nič. A keď 
som sa išiel pozrieť, čo je s ním, oni mu nemohli nájsť žilu, 
tak z lakťa mu brali, to len tak kvapkalo, nie tieklo. Ja keď 
idem na odber, trvá to 3 – 4 minúty a utekám preč. My sme 
voľakedy darovali krv, pravidelne, každé 3 mesiace, išli sme 
čím skôr ráno a potom sme doma mohli niečo ešte robiť, 
žiadny oddych...

Keď som mal poobednú, išiel som do práce, ale keď to 
vedúci zistil, že som po odbere, už aj ma poslal domov, že 
ak sa mi niečo stane...Potom som si musel aj tak brať to 
„péčko“.“

Ste ešte stále aktívnym darcom krvi?
„Áno, do 65 rokov plánujem, ešte niekoľko odberov, 

dúfam. Teraz mám vyše 63 rokov.“

n Červený kríž Martina Gondeková
členka redakčnej rady
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n Aj učitelia Základnej školy v 
Zbehoch sú vzornými darcami krvi

Jednou z nich je aj Zuzka Durná, pani 
zástupkyňa ZŠ Zbehy, ktorá daruje krv 
už od gymnaziálnych štúdií.  Získala 
ocenenie Zlatá Janského plaketa za 
30 odberov a v darcovstve pokračuje 
ďalej.  Rada „lanári“ nových darcov, 
šíri  osvetu o dôležitosti darcovstva 
krvi medzi mladými aj staršími. Touto 
cestou jej ďakujeme. Zároveň želáme 
všetko najlepšie k 50. narodeninám a 
veľa zdravia! 

Červený kríž Zbehy

S darovaním krvi máte bohaté skúsenosti. Čo 
odporúčate ostatným darcom? 

„Odporúčam, aby sa toho nebáli, že to pomôže nielen 
tomu, komu krv darujú, ale aj im samotným. Mne to tak 
pomáha.“

Má podľa Vás darovanie krvi nejaké benefity? 
„Pomáham aj sebe aj druhým.“

Myslíte si, že v našej obci javia o darovanie krvi 
ľudia dostatočný záujem? 

„Myslím, že by to mohlo byť aj lepšie. Neviem, čo by 

ich presvedčilo. Ja som 
presvedčil aj dcéru, aby 
darovala, ale u žien, je to 
iné, dcéra má teraz deti, 
nie je na to toľko času,  aj 
môj brat dával krv, kmotor. 
Takí, čo majú čas, nie je to 
taká záťaž.“

Zmenilo darovanie 
krvi nejako Váš život? 

„Myslím si, že ani nie, 
pre mňa je to prirodzené, 
je to taký zvyk. Keď som 
mohol darovať krv, aspoň 
viem, že som zdravý, a keď 
mi niečo náhodou bolo, 
tak mi zavolali, že teraz 
nemôžete a tak. Keď sa 
neozývajú, tak viem, že je 
všetko dobré.“

Čo by ste chceli 
odkázať mladej 
generácii? 

„Aby sa toho nebáli. Ja sa nepozerám na odber, aby to 
dobre tieklo. Niekto sa bojí pohľadu na vlastnú krv, na ihly. 
Ale nie je sa čoho báť.“

Ďakujeme p. Králikovi za rozhovor a želáme pevné 
zdravie a veľa elánu do života!

rozhovor uskutočnila Jana Krajčírová,
členka miestneho spolku ČK
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n DFS Zbežanček

n Žijeme zvláštne zvláštnu dobu...
Zdravíme Vás, milí naši priaznivci, čitatelia obecných 

novín „Zbehy informujú“. Chceme sa s vami podeliť o 
dosiahnuté úspechy v našom snažení nenechať sa zdeptať 
nepriaznivým vývojom v našej spoločnosti. Pandémia 
narúša všetko, okrem iného aj kultúrny život. Nekonajú 
sa tradičné podujatia, ako napr. Agrokomplex, Vianočné 
mestečko v Nitre a pod., na ktorých bol aj Zbežanček 
obohacujúcim ohnivkom a zárukou dobrej nálady. 

Preto sme veľmi vďační, že nás kultúrna komisia OÚ Zbehy 
pozvala spríjemniť krásnu akciu „Vítanie detí do života“ a to 
26. marca 2022 v kultúrnom dome v Zbehoch. Vystupovali 
Tamarka a Simonka Krchové, Alicka a Emka Martišové, 
Vikinka Štrámová, Dorotka, Agátka a Albert Dičeroví  spolu 
s mamičkou Veronikou Dičerovou. Akcia sa konala v utorok, 
v pracovný deň, preto sme veľmi vďační pani riaditeľke 
MŠ v Zbehoch Danke Danišovej, že nám pomohla a spolu 
s pani učiteľkou Čičkovou obliekli detičky do krojov, ktoré 
som ušila pre škôlkarov a priviedli ich do kultúrneho domu. 
ĎAKUJEME! 

Podarilo sa nám zorganizovať a uskutočniť aj naše vlastné 
aktivity a to  „Vynášanie zimy a vítanie jari“ a „Opekačku ku 
dňu detí“ s finančnou podporou obce Zbehy. Jarné zvyky 
sme predviedli na Kvetnú nedeľu 10. marca 2022. Najskôr 

detí odniesli, v sprievode so spevmi, slamenú figurínu k 
Radošinke, kde nám ju pomohol zapáliť a hodiť do potoka 
pán starosta. Potom sprievod pokračoval roznášaním 
„Letečka“ po dedine. Deti čakali tieto rodiny: Kečkéšová. 
Tomeková, Sabadošová, Šantavá a pred kultúrnym domom 
aj rodina pána starostu. Všetci obdarovali deti sladkosťami 
a vajíčkami. S občerstvením po akcii, ako vždy pomohli 
Helenka Vargová, Katka Žákovičová, Helenka Tomeková a 
Martuška Kupcová. Menný zoznam detských a dospelých 
členov Zbežančeka – deti: Alicka a Emka Martišové, Terezka 
Berecová, Nikolas Jan Laurin, Ninka, Peťka a Svoradko 
Sahulčíkoví, Laurika Verony, dospelí: Lucka Martišová, Majka 
Berecová. Hanka Sahulčíková, Domonika Babek a ďalšími 
účastníkmi tejto vydarenej akcie boli rodinný príslušníci 
účinkujúcich a niektorí naši spoluobčania, milovníci folklóru 
a tradícií. Ďakujeme všetkým za účasť a obci za finančnú 
podporu. 

Ešte sa nám podarilo uskutočniť tradičnú opekačku ku 
dňu detí a ukončeniu šk. roku 2021/2022 na strelnici v 
Zbehoch, s finančnou podporou obce Zbehy.  Opäť, ako 
každý rok, ďakujeme za ústretovosť správcovi strelnice 
Mirkovi Vašíčkovi. Opekačky sa zúčastnili: deti – Simonka a 
Tamarka Krchové, Emka a Alicka Martišové, Lilka Bojdová, 
Ninka, Peťka a Svoradko Sahulčíkoví, Dorotka a Albert 



Dičeroví, Terezka Berecová, Laurika Elin-
Verony a Nikolasko Jan Laurin. Dospelí 
členovia OZ DFS Zbežanček: Vladko a 
Ivka Krchoví, Lucka Martišová,  Mirko 
a Lucka Bojdoví, Hanka Sahulčíková, 
Mária Kečkéšová. Samozrejme 
účastníkmi všetkých akcií a podujatí 
sme boli aj my dvaja, vedúci súboru 
Anna Jankovičová a heligónkár Štefan 
Čemes. V najbližšej dobe nás čaká 
vystúpenie na nitrianskych hodoch, na 
námestí pred divadlom a to v sobotu 
13. augusta o 17:00 hod. Všetkých vás 
srdečne pozývame a držte nám päste!

Prajeme vám všetko dobré, vážení 
čitatelia!

Anna Jankovičová a Štefan Čemes
DFS Zbežanček
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n ZO Zväz zdravotne postihnutých

n Deň matiek, Deň otcov
Posedenie  pri príležitosti oslavy dňa matiek a dňa otcov 

patrí medzi najobľúbenejšie akcie, ktoré každoročne 
usporadúvame. Bohužiaľ, v ostatných dvoch rokoch, z 
dôvodu nariadení a opatrení súvisiacimi s ochoroním na 
covid-19, sme tieto posedenia nemohli zrealizovať. Konečne 
jar tohto roku sa začala javiť sľubnejšie. Počty pozitívnych 
postupne klesali a tiež sa postupne rušili rôzne opatrenia.  
V mesiaci máji sme mohli odložiť rúška či respirátory, čo 
nám umožnilo, aby sme sa pokúsili usporiadať stretnutie 
našich členov. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 24. mája 2022 
s vysokou účasťou. 

Milí čitatelia, pokúsim sa Vám  priblížiť priebeh nášho 
posedenia. Prvým bodom programu bolo vystúpenie 
detičiek z miestnej materskej škôlky, ktoré nás svojim 
vystúpením po dlhej dobe potešili a vyvolali úsmev 
na perách a v nejednom prípade sa objavila aj slza v 
oku. Bolo to veľmi milé a bezprostredné, o čo sme boli v 
predchádzajúcom covidovom období ochudobnení.  

Nasledovali príhovory k matkám a tiež k otcom. Vystúpenie 
speváckej skupiny Zbežanka,  svojimi piesňami umocnilo 
prežívanie príjemného popoludnia. Prednesom poézie ku 
dňu matiek a otcov Ing. Ľudkou Štefankovou, sa kultúrny 
program nášho stretnutia zavŕšil. Touto cestou ďakujem 
všetkým aktérom spomínaného programu za ochotu 
zúčastniť sa. Prišiel nás pozdraviť aj pán starosta, ktorému 
ďakujeme za záujem a podporu. Tiež naše „Ďakujeme" 
patrí p. starostovi a obecnému zastupiteľstvu za finančnú 
podporu obce pri organizovaní tejto akcie. Nasledovala 
diskusia, v ktorej boli zúčastnení oboznámení s akciami, 
ktoré sú plánované na ďalšie obdobie. Samozrejmosťou 
bolo podávanie občerstvenia, ktoré pripravili členovia 

výboru, za čo si zaslúžia úprimné poďakovanie. Počas 
občerstvenia nás zabával Silko Štefanka spolu so svojou 
speváckou skupinou až do ukončenia tohoto príjemného 
stretnutia.   

Milan Rúfus: Modlitba za rodičov 
Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík,
im rastú v teple pod rukami.
Podaruj deťom otecka
na každý deň,
nie iba na včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.
Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
pre ocka jednu,
druhú mame.

Na záver spomeniem, čo sa nám podarilo v tomto roku 
uskutočniť mimo posedenia, ktorému som venovala viacej 
priestoru v tomto  článku. 

V marci sme úspešne zvolali výročné zhromaždenie našich 
členov. Príjemné aprílové počasie nám umožnilo zdravotnú 
prechádzku s pomerne vysokou účasťou vzhľadom na to, že 
sa jedná o dosť náročnú prechádzku, ktorú sme si spríjemnili 
posedením v reštaurácii golfového klubu v Lužiankach.  
Prechádzky sa zúčastnilo 22 členov. 

V mesiaci máj sme stihli ešte zorganizovať autobusový 
zájazd obecným autobusom na spoločné kúpanie do 
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Thermalparku Nitrava v Poľnom Kesove. Počasie nám 
vyšlo, nálada bola dobrá, kúpania sa zúčastnilo 30 osôb. 
Snažili sme sa vyjsť v ústrety aj členom, ktorí si už netrúfajú 
na dlhšie prechádzky či kúpanie a zabezpečili sme 33 
lístkov pre našich členov na veselohru „Drotár". Divadelné 
predstavenie sa konalo v DAB Nitra dňa 23.6.2022 o 10,00 
hod. dopoludnia.  Naša základná organizácia ZZP tiež 
podporila svojou účasťou benefičný koncert Krajskej správy 
ZZP NK, ktorý bol v tomto roku 12.6.2022 o 18,00 hod.  v 
evanjelickom kostole v Nitre. Koncertu sme sa zúčastnili 
spolu so speváckou skupinou Zbežanka, ktorej vystúpenie 
na benefičnom koncerte sa stretlo s veľkým úspechom.  

Náš plán práce pre tento rok nie je ešte zďaleka naplnený. 
Mesiac august je iba na začiatku a už sa v  plnom prúde 
hovorí o ďalšej, tentokrát o letnej vlne koronavírusu, ktorá 
sa šíri veľmi rýchlo.  Uvidíme ako sa bude situácia vyvíjať a 
čo sa  nám do konca roka ešte podarí uskutočniť.  Prajem 
veľa zdravia, milí čitatelia.

Emília Filová
ZO ZZP v Zbehoch
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n Jednota dôchodcov

n Aktivity členov  JD v Zbehoch

Vstávaj dievča hore,
sadíme ti máje,

keď hore nevstaneš,
mája nedostaneš,

máj,máj,máj zelený,
pod oblôčkom sadený!

Stavanie mája v našej dedine prebieha tradične v 
predvečer prvomájovej noci. Tento rok sme sa prispôsobili 
deťom z materskej školy a spolu sme ho za spevu a tanca 
postavili pred obecným úradom. Dúfame, že účasť detí na 
takomto podujatí nám dáva prísľub, že tradícia sa v našej 
obci zachová aj naďalej. 

Dňa 11.5.2022 sa konala výročná schôdza JD v Zbehoch. 
Okrem správy o činnosti, správy hospodárenia, správy 
revíznej komisii a kontroly hospodárenia za rok 2021, pani 
Budínska, predsedníčka JD, nás oboznámila s plánom 
činnosti a rozpočtu na rok 2022. V diskusii sa členovia JD 
vyjadrili o aké aktivity by mali záujem, ktoré by sa mohli dať  
do plánu.

V mesiaci máji sme zorganizovali súťaž v spoločenskej 
hre „Žolík“. Na začiatku hry sme si určili pravidlá a vylosovali 
sme si súťažné družstvá. Hralo sa na body, skvele sme sa 
zabavili, nasmiali. Pre víťazov, ale aj všetkých zúčastnených, 
boli pripravené zaujímavé výhry a malé pohostenie. Tento 
deň nás  presvedčil, že aj spoločenské hry môžu viesť k 
upevňovaniu priateľstiev a k srdečnej atmosfére.   

Spevácka skupina Zbežanka pod vedením Ing. Silvestra 
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Štefanku je dominantným článkom JD. Svojim spevom 
spríjemnili a obohatili kultúrny program na výročnej 
schôdzi ZŤP v Zbehoch, výročnej schôdzi JD v Zbehoch, 
benefičnom koncerte v kostole Ducha svätého a v Ivánke 
pri Nitre, kde  sa predviedla aj tanečná skupina Country sen.

Na mesiac  júl sme si naplánovali a uskutočnili 

návštevu dvoch Zariadení pre dôchodcov, na Považskej  
a Železničiarskej ulici v Nitre. Sú tam umiestnení naši 
obyvatelia a priatelia. Naša misia bola splnená na 100%. 
Srdečné prijatie, potlesk, úsmev na tvári striedaný so slzami 
dojatia nám bol krásnou odmenou.



V rubrike Talenty z obce, v ktorej Vám predstavujeme 
šikovných a talentovaných spoluobčanov, sme tentokrát 
vyspovedali fotografa Mateja Soviša. Takto sa nám 
predstavil:

,, Som eventový fotograf, to 
znamená , že sa v prevažnej 
väčšine zameriavam na 
fotografovanie rôznych 
kultúrnych akcií, najmä 
koncertov, festivalov, divadla, 
ale aj iných, napríklad 
športových stretnutí. Okrem 
podujatí sa venujem aj 
portrétom v exteriéri, foteniu 
svadieb a rôznych osláv. 

Od detstva som mal 
blízko k umeniu, kreslil som 
si, maľoval, chodil som na 
ZUŠ-ku Jozefa Rosinského. 
K fotografii som sa dostal 
cca v roku 2005 kedy som 
spracovával materiály na 
biologickú olympiádu na 
Základnej škole v Zbehoch. 
Začínal som na staručičkom 
digitáli v záhrade, na 
prechádzkach po prírode a výletoch s rodičmi fotením 
prírody, krajiniek a macra (detailné zábery napr. hmyzu, 
kvetov a pod.) Po absolvovaní ZŠ som v roku 2007 nastúpil 
na Strednú umeleckú školu v Trenčíne, odbor fotografický 
dizajn. Tu nastal posun v technike. Dostala sa ku mne prvá 
zrkadlovka, čiže fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi, 

vďaka čomu som mohol skúmať, akým smerom sa chcem 
uberať vo fotografii ako takej. Počas stredoškolských 
letných prázdnin som si z našetrených financií z prvých 
brigád zakúpil širokouhlý objektív, ktorý sa nazýva Rybie 

oko. V tomto období 
som často navštevoval aj 
nitriansky rockový klub 
naOZZaY, kde som občas so 
sebou zobral aj fotoaparát a 
do zaznamenávania takýchto 
podujatí som sa priam zaľúbil. 
Počas štúdia som sa zapájal 
aj do rôznych foto-súťaží ako 
AMFO, či Zelený objektív, 
kde sa mi darilo obsadiť aj 
veľmi dobré umiestnenia. Po 
maturite viedli moje kroky 
do Bratislavy na štúdium 
grafického dizajnu. 

Už počas SŠ som oslovil 
hudobný portál, pre ktorý 
som následne začal robiť 
reportáže z akcií vo svojom 
okolí, od malých koncertov 
až po festivaly ako Terchovský 

Budzogáň, Topfest či Brutal 
Assault. 

V roku 2012 som mal prvú autorskú výstavu s názvom 
“Rock na Pódiu“, súbor cca 40 fotografií zaznamenaných za 
rok fotenia na pódiách a pod nimi. Rok 2013 bol pre moju 
tvorbu zlomový, založil som si webstránku INDY PHOTO. V 
Bratislave bolo oveľa viac príležitostí ako sa zlepšiť, dostal 
som sa k možnosti fotografovať prvých väčších zahraničných 
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Habayová Mária
členka JD v Zbehoch

n Talenty z obce

Autoportrét



n Šport

n Vážení futbaloví fanúšikovia.
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interpretov, stal som sa oficiálnym fotografom českého 
festivalu Fajtfest, ktorý ma priamo oslovil vďaka portfóliu. 
V ďalších rokoch som dostal príležitosť fotiť kapely ako Iron 
Maiden, Linkin Park, Korn, Lordi, Nightwish, Sabaton, Papa 
Roach, Sum 41, Limp Bizkit, Bring me the Horizon, SLASH, 
či Rammstein. Z CZ/SK scény to boli Konflikt, Polemic, 
Horkýže slíže, Desmod, IMT Smile, Bijouterrier, Slobodná 
Europa, InéKafe, Kabát, Elán, Team, Karel Gott, Lucie, Peter 
Lipa s Lasicom. S kamarátom kameramanom sme spoločne 
točili 3 videoklipy pre nemecký Helloween a slovenské 
InéKafe či Desmod. Skúsil som si aj úlohu promotéra pri 
organizovaní niektorých podujatí a niekoľko rokov aj 
manažéra punkových kapiel z okolia Trenčína.

Vo voľnom čase sa venujem grafike, videotvorbe a 
výletovaniu po slovenských zaujímavých zákutiach.
Počas korony sa žiaľ kvôli nariadeniam zrušila väčšina 
fotení kultúrnych akcií a svadieb, tak som sa zatiaľ vrátil 
ku krajinkám. V poslednej dobe objavujem hlavne čaro 
leteckej fotografie, prostredníctvom dronu, vďaka čomu 
vzniká aj súbor fotografií “Zbehy z výšky“.

Umelecké fotky Zbehov a okolia od Mateja budete môcť 
vidieť aj v priestoroch obecného úradu. Ak máte tip na 
ďalšieho šikovného spoluobčana, ktorého tvorbu by ste radi 
predstavili a zviditeľnili, pošlite nám jeho meno na adresu 
redakcnaradazbehy@mail.com a my ho vyspovedáme.

Po dlhšom čase sa Vám prihováram článkom o dianí v 
našej a vašej Telovýchovnej jednote Slovan Zbehy.

Ako vždy začnem našou mládežou. Ako viete, posledné 
roky sme v súťažiach ObFZ Nitra mali prihlásené kategórie 
U9,U11, U13 a U15. Vzhľadom k tomu,  že detí ochotných 
športovať je všeobecne menej a menej, tento rok sme 
prihlásili nasledovné kategórie U11, U13 /s Čakajovcami/, 
U15 a U19 /s Novými Sadmi/. 

Najťažšie, preto aby mládež vôbec hrávala, 
je zabezpečiť trénerov. Už dlhé roky trénuje 
našich najmenších Jozef Antoš a aj vďaka jeho 
práci držíme mládežnícky futbal v Zbehoch 
stále nad vodou. Do júla tohto roku trénoval 
našu U15 a dosiahol s ňou skvelé 2 miesto na 
finálovom turnaji ObFZ Nitra Vašo Fačkovec. 
Kvôli pracovným povinnostiam a aj z dôvodu 
dochádzania do Zbehov svoje pôsobenie 
ukončil. Aj touto cestou sa mu chcem srdečne 
poďakovať za odvedenú prácu. 

Po dlhšom období bez základne pre „A“ 
mužstvo, teda kategóriu U19 sa nám tento 

rok podarilo prihlásiť ako spoločné mužstvo Zbehy/
Nové Sady. Osobne to pokladám za veľký úspech. Chlapci 
trénujú tak v Nových Sadoch ako aj u nás. Povzbudivé 
je aj to, že sa k trénerskému kormidlu vrátil náš úspešný 
tréner U15 - Boris Lacika. Verím resp. som presvedčený, že 
táto psychicky najnáročnejšia kategória chalanov bude 
úspešná a budú prínosom do budúcnosti nášho klubu.

Čo dosiahla naša mládež v roku 2022?
Kategória U11 hrávala svoju súťaž turnajovo 

so striedavými výsledkami, čo ale vôbec 
nie je dôležité. Hlavným cieľom pri tejto 
kategórii chlapcov je vštepiť do nich chuť 
hrať futbal. Kategória U13 bola v ostatnom 
ročníku 2021/2022 veľmi úspešná. Vyhrali 
sme základnú skupinu, bohužiaľ ObFZ Nitra 
neorganizovalo finálový turnaj tejto kategórie, 
kde by sme boli určite favoritom na víťazstvo. 
Chlapci si to ale vynahradili víťazstvom na 
turnaji Kraľovany CUP a druhým miestom na 
Pribina CUP v Nitre.

PaedDr. Silvia Žákovičová

Linkin Park - ChesterKarel GottHrad Nitra – dron



47

Turnaje U13
Kraľovany CUP: Prvý júnový víkend sa mužstvo TJ 

Slovan Zbehy U13 zúčastnilo turnaja Kraľovany CUP v 
Stankovanoch (okr. Ružomberok). Turnaja sa zúčastnili 
tými z rôznych kútov Slovenska: Košice, Podhorie, Devínska 
nová Ves, Púchov, Handlová, Trnava ... Zbehy turnaj vyhrali 
bez jedinej prehry. Zo skupinovej fázy postúpili z 1. miesta 
s 13 bodmi, v semifinále zdolali Košice 4:1 a vo finále po 
výsledku 1:1 v riadnom hracom čase, zvíťazili na pokutové 
kopy 3:2 K fantastickému výsledky prispeli hráči Matias 
Gondek s 12 gólmi, René Johancsik s 9 gólmi, Damián 
Plaštiak 2 gólmi, a po jednom góle sa pridali Lukáš Bíro, 
Tomáš Tóth. Treba pochváliť aj vynikajúceho brankára 
Mateja Rusnáka. Zbehy si počas turnaja získali priazeň 
fanúšikov z dedín a miest, ktorí ich úžasne povzbudzovali 
vo finále. Bolo to veľmi milé gesto 😊. Ďakujeme všetkým 
sponzorom, bez ktorých by sme sa na tomto turnaji 
nemohli zúčastniť.

Výsledky zápasov:
Skupina:
Zbehy - Púchov 2:0 - Gondek 2
Zbehy - Stankovany 6:2 - Gondek 3, Johancsik 1, 

Plaštiak 1, Tóth 1
Zbehy - Devínska Nová Ves 4:2 - Johancsik 2, Gondek 

1, Bíro 10
Zbehy - Turč. Štiavnička 5:2 - Gondek 2, Johancsik 2, 

Plaštiak 1
Zbehy - Košice B 1:1 - Johancsik 1
Semifinále:
Zbehy-Košice 4:1 - Gondek 2, Johancsik 2
Finále:
Zbehy-Devínska Nová Ves 1:1 - Gondek 1
Pokutové kopy 3:2 - Gondek, Johancsik , Plaštiak

Pribina CUP: Priamo v Nitre na štadióne FC Nitra sa 
cez víkend 18. a 19. júna 2022 uskutočnil nultý ročník 
Pribina CUP. Turnaja sa zúčastnilo 14 tímov: Zbehy, 
Pezinok, Púchov, ObFZ Trnava, ObFZ Nové Zámky, 
Cabaj -Čápor, Čeladice, Měnín, Chrenová, Veľké Zálužie, 
Hrušovany, Čermánsky futbalový klub Nitra, ObFZ 
Dunajská Streda, Solčany. V sobotu v skupine obsadili 

TJ Slovan Zbehy pekné 2. miesto. Turnaj pokračoval 
na druhý deň v nedeľu, kde v semifinále zdolali tím z 
Českej republiky a postúpili do finále. Zbehy vo finále 
nestačili na prvoligový tým MŠK Púchov, ktorý sa 
stal víťazom nultého ročníka Pribina CUP. Ďakujeme 
sponzorom za možnosť zúčastniť sa turnaja. 

Výsledky zápasov:
Skupina: 
Zbehy - Pezinok 0:1 
Zbehy – Cabaj - Čápor 4:1 - Gondek 3, Johancsik 1, 
Zbehy - Púchov 0:7
Zbehy - ObFZ Trnava 3:0 - Johancsik 1, Gondek 2
Zbehy - Čeladice: 1:0 - Plaštiak 1
Zbehy - ObFZ Nové Zámky 1:0 – Tóth 1
Semifinále: 
Slovan Zbehy - Měnín (CZ) 0:0 trestné str. 2:1
Finále:
MŠK Púchov – Slovan Zbehy 4:1 (3:0) Gondek 1
Medzinárodný turnaj Summer CUP Wroclav : 

V dňoch 8. – 10. 2022 júla sa v poľskom Wroclavu 
organizoval medzinárodný futbalový turnaj rôznych 
vekových kategórií z krajín ako Poľsko, Francúzsko, 
Česká republika, Ukrajina a Lotyšsko. Oblastný 
futbalový zväz Nitra z TJ Slovan Zbehy za U 13 
nominoval Reného Johancsika, Damiána Plaštiaka 
a Matiasa Gondeka. Za U 15 sa do nominácie dostali 
Viktor Chmeliar a Tomáš Lacina. Títo piati mladí 
futbalisti zo Zbehov sa pričinili k úspešným výsledkom 
v silnej zahraničnej konkurencii. Niektoré zápasy boli 
náročné. Najmä mládež z Lotyšska hrala tvrdšiu hru na 
akú sú naši futbalisti zvyknutí. Kategória U 13 sa z 15 
tímov rozdelených do dvoch skupín prebojovala až do 
finále, kde získala striebro a U 15 si z Poľska odniesla 
bronz. Celkovo ObFZ Nitra donieslo z Wroclavu 5 
medailí.

 Poďakovanie za dobrú prípravu mladých talentov 
zo Zbehov na reprezentáciu klubu aj v zahraničí 
patrí vedeniu TJ Slovan Zbehy a všetkým minulým aj 
súčasným trénerom. Ďakujeme!



48

Kategória U15 a U11

U15 počas celej sezóny podávala veľmi kvalitné výkony, 
ktoré nám vyniesli prvé miesto v tabuľke. Pred sezónou 
sme takéto výsledky vôbec neočakávali. Bez prehry sme 
pokračovali aj na jar aj napriek tomu, že nám odišiel nás 
najlepší strelec MODE – Richard Lakatoš na ČFK Nitra. 22.7 
sa hral v Zbehoch finálový zápas o víťaza IV. LIGY U15 a o 
postup do III. ligy. Tento zápas sa nám nepodarilo vyhrať a 
prehrali sme ho 2:1 (gól Alex Antoš)... treba uznať, že súper 
bol veľmi kvalitný....

U11 hrala 2.8 v Močenku záverečný turnaj, kde sa nám 
veľmi nedarilo a z 10 tímov sme skončili na 8. mieste.

A“ mužstvo
Stav nášho „A“ mužstva na konci sezóny 2021/2022 bol 

žalostný, hlavne čo sa týka počtu zdravých  futbalistov  
ochotných reprezentovať naše farby. Sezónu sme síce 
ukončili na uspokojujúcom 8. mieste. Neboli sme ale 
spokojní s prístupom niektorých futbalistov, hlavne čo 
sa týka tréningovej dochádzky. Preto sme úplne vážne 
uvažovali aj nad zrušením „A“ mužstva. Situácia bola 
veľmi kritická. História klubu a futbalu v Zbehoch by si to 
ale nezaslúžila. Po viacerých dohovoroch a nekonečných 
rokovaniach novovzniknutého výboru TJ Slovan Zbehy, sme 
sa nakoniec ale rozhodli pokračovať. Začiatok je ale celkom 
nádejný. Mužstvo sa nám podarilo doplniť hlavne našimi 
odchovancami. Do Zbehov sa vrátili: Timotej Németh, Marek 
Tomek, Peter Solár a Adam Mego úspešný z pôsobenia v 
2.lige v ČFK Nitra.  Ďalej sme sa, verím, posilnili novými 
hráčmi a to navrátilcom Lukášom Krasňanským, ďalej 
Michalom Krchom a Máriom Jeneyom. Po rekonvalescencii 
začal s trénovaním aj verím, že naša najväčšia nádej Daniel 
Bojda. Mužstvo povedie aj v tomto ročníku dvojica Peter 
Dobiaš a Roman Zentko. V čase písania tohto článku „A“ 
mužstvo úspešne vstúpilo do novej sezóny a poradilo si s 
mužstvom KFC Horná Kráľova presvedčivo 4:0. Neostáva 
nám nič len veriť ,že naše výkony sa budú len a len zlepšovať 
a budeme úspešní.   
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Stretnutie bývalých futbalistov
Dňa 25.6.2022 sme organizovali aj stretnutie 

futbalistov, ktorí u nás v Zbehoch pôsobili koncom 
70. a začiatkom 80. rokov. Vďaka p. Kasanovi sme u nás 
na pôde TJ Slovan Zbehy privítali viac ako dvadsiatku 

bývalých futbalistov. Zaspomínali sme si na časy, kedy 
bol futbal v Zbehoch obrovský fenomén. Pán Kasana 
spomenul  aj bývalých funkcionárov p. Budinského, 
p. Šóša, p. Bereca a mnohých iných...Hrali 3 najvyššiu 
súťaž na Slovensku. Chlapi od 60 do X rokov hrali 
dokonca aj futbal a tam bolo vidieť ich majstrovstvo 
ešte aj dnes. 

Okrem nich sa stretnutia zúčastnili aj bývalí 
funkcionári p. Slavko Mikula, p. Emil Fuska, a rovnako 
tak ich vtedajší fanúšikovia. Bolo to jedno nádherné 
popoludnie plné spomienok a dojemných stretnutí. 
V dnešnej dobe si o to viac treba uvedomiť, čo 
znamenalo slovo futbal v Zbehoch. Páni, ak niektorí 
z vás budú čítať tento článok, chcem sa Vám ešte raz 
srdečne poďakovať za toto milé stretnutie. A ďakujem 
vám aj za slová „bojujte, futbal v Zbehoch musí 
pokračovať, aj napriek tejto dobe, Zbehy a futbal 
je predsa jedno obrovské prepojenie“.

Čo povedať na záver? 
Na záver sa Vám všetkým, ktorí fandíte futbalu v našej obci 

chcem poďakovať. Patrí sa poďakovať aj naším sponzorom, 
a to hlavne Obci Zbehy, Stravovaniu u Líšku, spoločnosti 
RETIC, spoločnosti ORSTAP, spoločnosti RADAR a mnohým 
iným, ktorí nám pomáhajú symbolickými čiastkami. Len pre 
zaujímavosť, jeden domáci majstrovský zápas „A“ mužstva 
nás stojí cca 500 €. 

Vážme si, čo máme a hlavne to, čo hráme...Futbal je 
všeobecný fenomén a samozrejme aj niečo stojí. Sú len dve 
možnosti: 1. pokračovať a bojovať ďalej alebo 2. skončiť. 
Teória mať iba mládež nemá z dlhodobého hľadiska žiadny 
zmysel. Tobôž, keď história futbalu v Zbehoch nás zaväzuje 
uvažovať iba s možnosťou 1.

Športu zdar a futbalu zvlášť...
PS: V mene výkonného výboru TJ Slovan Zbehy Vám 

želám ešte krásne leto a veľa zdravia a osobných úspechov.



50

                                                                               
Výsledné tabuľky ObFZ NR (2021/2022) – U15, U13, U11

IV. liga - SŽ - U15 -skupina B

Najlepší strelci U15 skupina B

U 13 mladší žiaci (B) – IV. Liga

Najlepší strelci U13 skupina B

 

 

 meno klub počet gólov 

1.  Viktor Chmeliar TJ Slovan Zbehy 26 

3. Ma�as Gondek 

Richard Lakatoš 

TJ Slovan Zbehy 

TJ Slovan Zbehy 

19 

19 

 meno klub počet gólov 

1.  Ma�as Gondek TJ Slovan Zbehy 60 

2. René Johancsik TJ Slovan Zbehy 36 

3. Damián Plaš�ak TJ Slovan Zbehy 19 



3. liga U11 "A" ObFZ NR
 

 Vladimír Lauko, predseda TJ 
Slovan Zbehy 

Jozef Antoš, tréner mládeže TJ 
Slovan Zbehy

hráči U15, TJ Slovan Zbehy 
----------------------------------------------

Dovoľte nám touto cestou 
poblahoželať nášmu predsedovi 
klubu TJ Slovan Zbehy Vladimírovi 
Laukovi k jeho životnému jubileu. 

„Láďo, ... želáme ti veľa zdravia, 
šťastia, rodinnej a pracovnej 
pohody. Nech máš okolo seba 
tých správnych ľudí, s ktorými 
budeš i naďalej tvoriť pevné piliere 
zbežského futbalu. Nie je to stále 
ľahké, ale spoločne to zvládneme. 
Ešte raz všetko najlepšie do ďalších 
rokov života, aj do toho nášho 
spoločného futbalového, praje

 výbor a hráči TJ Slovan Zbehy“.
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 n Zo záhrady
n Chryzantéma v našich záhradách
Na Slovensku chryzantéma patrí k najdlhšie pestovaným 

trvalkám v záhradách. Človek by povedal, že tu bola 
odjakživa. Pravda je však taká, že pochádza z ďalekej Číny. 
Tam bola záhradná chryzantéma kultivovaná už v 15. 
storočí pred Kristom, odkiaľ sa rozšírila do Japonska. Tu je 
znakom japonského cisárskeho dvora (v Japonsku sa žlté 
kvety nazývajú „Kiku“, pretože sú symbolom japonskej 
cisárskej rodiny), národným kvetom a aj najvyššie japonské 
vyznamenanie má meno 
tohto kvetu. Napríklad aj 
logo Mitsubishi (japonskej 
automobilovej značky) 
je inšpirované práve 
kvetom chryzantémy. Do 
Európy sa niekoľko odrôd 
chryzantém (nie pôvodný 
druh) dostalo v 17. a 18. 
storočí. A odtiaľ do Ameriky. 
V rodisku chryzantémy – v 
Číne ju nazývajú Ju Hua a 
je považovaná za jedného 
zo štyroch „pánov“ Číny. 
Ostatnými rastlinami v tejto 
štvorke sú čerešňový kvet, 

bambus a orchidea. Spoločne predstavujú štyri ročné 
obdobia a práve chryzantéma predstavuje jeseň. 

Aj na Slovensku je akýmsi posolstvom prichádzajúcej 
jesene. Kvitne od septembra do októbra a niekedy aj 
do decembra (záleží kedy budú prvé mrazy). Preto je 
u nás tradičným kvetom na Sviatok všetkých svätých. 
Chryzantéma symbolizuje šťastie, radosť, lásku alebo 
smútok. Závisí to vždy od miestnej kultúry, ktorá kvetu 
pripíše jeho význam. V niektorých európskych krajinách 
vrátane Slovenska je chryzantéma kvetom smrti a aj preto 

je súčasťou smútočných kytíc 
a spomínaného dušičkového 
sviatku. Naopak, v USA 
je vnímaná ako kvetina 
radosti. Ale aj u nás sa už 
objavuje v svadobných 
či darčekových kyticiach 
pri rôznych sviatočných 
príležitostiach. Najčastejšie 
chryzantému však stretneme 
počas chladných jesenných 
dní na cintorínoch, kde jej 
pestrofarebné kvety zdobia 
hroby našich najbližších. 

Hoci v preklade (odvodené 
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od gréckeho slova chysanthemum) nám napovedá sfarbenie 
kvetu do zlata, chrysos – zlatý a anthemon – kvet, teda zlatý 
kvet, ich typické farby kvetu sú fialové, levanduľové, ružové, 
burgundy, bronzové či biele. V súčasnosti existuje až 40 
divých druhov chryzantém a tisícky odrôd rôznych tvarov a 
farieb. Majú rozkonárené stonky a pekne vykrajované listy 
a veľkosť 90 až 120 cm. Ich veľmi typická vôňa - jemná a 
horkastá, je nezameniteľná.  
Rozmnožujú sa vrcholovými 
o d r e z k a m i .    P e s t o v a n i e                             
chryzantémy nie je náročné. 
Nevyžadujú si špeciálnu 
pôdu, postačí záhradný či 
rašelinový substrát. Náročné 
sú však najmä na vlhkosť 
pôdy a teplotné podmienky. 
Neznášajú sucho, takže 
ich treba výdatne polievať, 
no treba si dať pozor na 
prelievanie. Škodí im teplé 
počasie, a preto sa odporúča 
v teplých dňoch kropiť vodou 
celé rastlinky. Obzvlášť 
v takéto horúce letá aké 
máme za ostatné roky. Takisto ako im škodí teplo, škodí im 
aj mráz. Preto, keď chceme aby nám v záhradách vydržali 
až do Sviaku všetkých svätých, je nutné ich ochrániť pred 
prvými mrazmi napríklad vhodným prehozom či ľahkým 
prístreškom. 

Kvety chryzantémy majú aj blahodarné účinky. V rodnej 
Číne sa v ich tradičnej čínskej medicíne používajú tieto kvety 
už po stáročia. Chryzantémový čaj sa používa na zrelaxovanie 
tela aj duše, zmierňuje bolesti hlavy a posilňuje pľúca. Čaj by 
mal pomôcť pri horúčke, ospalosti a tiež pri začervenaných 

očiach. Ju Hua by mali pravidelne konzumovať tí, ktorí majú 
rozmazané videnie alebo majú závraty. Číňania dokonca 
používajú vývar z kvetov chryzantémy na hnisajúce vredy, 
vredy a infikované, bolestivé rany. Čaj podporuje aj pečeň a 
údajne pomáha aj pri strate sluchu a hučaní v ušiach. V Číne 
veľa ľudí pracuje na počítačoch a väčšina z nich prisahá na 
Ju Hua, že si chránia oči.

Čaj z kvetov chryzantémy 
je vecou chuti, pretože trpko-
sladká a mierne korenistá 
aróma nie je pre každého. Je 
však mimoriadne zdravý, a 
to nielen pre oči a pečeň. Čaj 
môže prirodzene znižovať 
krvný tlak, má protizápalové 
účinky, rozširuje cievy, je 
antibakteriálny a môže 
predchádzať migréne. 
Pretože čaj je osviežujúci, keď 
je dobre vychladený, určite 
stojí za to ho raz vyskúšať. 
Chryzantéma sa používa aj 
v kozmetickom priemysle a 
okrem iného chryzantéma 

obsahuje chemikáliu pyrenthrum, ktorá prirodzene 
odpudzuje väčšinu chrobákov.

Keď sa už rozhodnete priniesť do vašich záhrad tento 
všestranne využiteľný kvet, určite vás nesklame. Bude 
lahodiť všetkým vašim zmyslom. A keď sa vám podarí 
chryzantému prezimovať, budete sa z nej tešiť ešte roky. 

Martina Gondeková
členka redakčnej rady

Nájdi 5 rozdielov a vyfarbi si:  

n Pre najmenších
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Pripravila: Sofia Kučerová

 

  

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Na jeseň opadávajú                                                  
2. Ročné obdobie  
3. Jesenný mesiac 
4. Na čom rastie hrozno  
5. Plod borovice  
6. Zapaľujeme ju 1. novembra  
7. Plod pagaštanu konského  
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   4.       
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  7.        

Jesenná tajnička  

6. 

R U H K Y Š

............................ ............................ ............................ ............................

B L A J O K A S V L I K O N R H O Z

1. Na jeseň opadávajú                                                 
2. Ročné obdobie 
3. Jesenný mesiac
4. Na čom rastie hrozno 
5. Plod borovice 
6. Zapaľujeme ju 1. novembra 
7. Plod pagaštanu konského 

Usporiadaj správne písmenká a dozvieš sa názov ovocia:

Vyfarbi si:
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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 (december 2022) 
je 13. novembra 2022. Články (formát word) a fotografie (formát jpg) je potrebné zaslať na adresu 
redakcnaradazbehy@gmail.com. Ďakujeme.

Redakčná rada
Zbehy informujú

n  Spoločenská kronika

*****
Čentéš Vincent
Čeretková Viera
Fúsková Andrea
Gemmelová Daniela
Gudábová Marta
Habay Marián
Holčík Ján
Hrebíková Miroslava
Janči Daniel
Kušnír Marián
Lauko Vladimír 
Lopašková Andrea
Malatestová Daniela  

*** ***
Billová Oľga
Bíro Miroslav
Budáč Pavol
Budáčová Zuzana
Buday Daniel
Hallová Erika
Košťál Miloslav
Lopaška Dušan
Šunderlík Daniel
Varga Juraj

**** ***
Bakytová Magdaléna
Bojdová Viera
Čápek Štefan
Čentéšová Barbora
Fusková Gabriela
Fusková Marta
Galbavý Vojtech
Janči František
Janeček Štefan
Králiková Lídia
Lauko Ľubomír
Lisy František
Machová Mária
Moravčík Štefan
Suchopa Jozef
Škorica Augustín
Škorica Ľubomír
Zaujecová Soňa
Žákovič Vladimír

**** ****
Barabášová Otília
Hirc Ladislav
Králiková Oľga
Marečková Viera
Slížová Katarína

Lucia Králiková - Pavel Mattivi
Aneta Sedláčková - Matúš Mošat
Lenka Balúchová - Ján Hubáček

Mgr. Adriána Šumská - Richard Janák
Barbora Remennárová - Matej Miškolci

Ing. Patrícia Vnučková - Mário Dovičovič
Lenka Červenková – Maroš Fuska

Mgr.Zuzana Chudá - Jakub Hybský 
Nikoleta Karasová - Mário Mičík

Naši jubilanti

Počet obyvateľov do 8.8.2022:
- s trvalým pobytom: 2214, s prechodným pobytom: 47, cudzinci: 10

Povedali si áno

n Štatistika od 19.4 do 8.8.2022

Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme!
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Fúska Jozef 
Dovičovičová Anna 

VITAJTE NA SVETE
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