
Zbehy informujú

n Milí čitatelia obecných novín 
Už v marci klimatológovia 

predpovedali jedno z 
najhorúcejších liet za posledné 
dekády. Citujeme zo stránky 
SHMÚ: „Júl 2021 sa zaradil medzi 
najteplejšie mesiace, resp. júly 
v histórii meteorologických 
meraní a pozorovaní na území 
Slovenska (obsadil prevažne 1. až 
2. miesto aspoň od roku 1951).“ 
Oteplenie je citeľné v každej 
krajine na Zemi. Počas leta sme 
boli svedkami obrovských požiarov 
v Európe, ničivých tornád či záplav. 
Tváriť sa, že nás sa to netýka, by 
bolo egoistické. Aj to čo sa s klímou 
deje na opačnej strane zemegule, 
je výsledkom činnosti nás všetkých. 
Zem sa otepľuje rýchlejšie ako 
vedci predpokladali a to pre všetko 

živé nie je optimistická predpoveď.
V našom podnebnom pásme o 

pár dní nastane jeseň. Nie všetci na 
Zemi majú takéto šťastie. Aspoň na 
pár mesiacov si od horúčav môžeme 
vydýchnuť. Ale aj vďaka peknému 
letu sa v našej obci podarilo 
uskutočniť niekoľko príjemných 
akcií pre malých i veľkých. Letné 
kino, futbalové turnaje, dožinky, 
popoludnie pre deti, ... Úprimne 
sa tešíme z každého povoleného 
stretnutia.

Zatiaľ uvoľňujúce podmienky 
dovoľujú deťom vrátiť sa do škôl 
a venovať sa aj krúžkovým či 
voľnočasovým aktivitám, najmä 
športu, ktorý bol kvôli aktuálnej 
situácii značne obmedzený. 
Niektorí siahnu v jesenné večery po 
dobrej knihe, možno aj z obecnej 
knižnice, ktorá sa pýši novým 

logom. Jeho fotografiu nájdete 
na stránkach našich obecných 
novín. Dočítate sa aj o tom, čo 
všetko stihli podniknúť naše 
obecné organizácie počas leta. 
Postupne Vám v našich novinách 
predstavíme ďalších šikovných 
mladých ľudí z našej obce. Keď 
niekoho poznáte, predstavte nám 
ho. Budeme radi. Tentokrát to bude 
mladá maliarka Dominika Billová, 
ktorá svojimi obrazmi ešte zaplní 
nejednu výstavnú galériu. 

Prajeme Vám pohodovú jeseň 
a nech Vám jesenné večery 
spríjemnia i naše noviny.

Členovia redakčnej rady
Zbehy informujú.
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Aktuálne informácie
nájdete na stránke:

www.zbehy.sk

PREHĽAD        strana

Vážení spoluobčania  2
Uznesenia obecného                                                                                                                                         

    zastupiteľstva  4
Očkovanie    8
Obecná knižnica  8
Akcie v obci   10
Z histórie Zbehov  14
Z našej farnosti  16
Materská škola  18
Základná škola  20
DFS Zbežanček  24 
Zväz zdravotne postihnutých 25
Talenty z obce  26
Šport    27
Úroda z našich záhrad 28
Oznamy   30
Spoločenská kronika  31



2

n Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám v poradí druhom čísle 

tohtoročných obecných novín.  Dovoľte mi,  aby 
som zhrnul a zhodnoti l  uplynulé mesiace.  Toto 
obdobie môžeme charakterizovať ako obdobie 
doznievajúcej  druhej vlny pandémie koronavírusu, 
a t iež postupne sa meniacich opatrení ,  ktoré s ňou 
súvisel i .  Otvori l i  sa podniky,  deti  sa vráti l i  späť do 
školských lavíc.  Obec mohla znova začať plánovať 
kultúrne podujatia a tým vrátiť  spoločenský život 
do zabehnutých koľaj í .  Napriek tomu stále všetci 
cít ime určitú dávku tlaku a opatrnosti ,  či  už pri 
organizovaní alebo návšteve podujatí .

Podari lo sa nám v obci  uskutočniť  niekoľko 
kultúrnych podujatí .  Za prípravou každého 
podujatia stojí  veľa práce.  Za organizáciu a ich 
prípravu zo strany obce sa chcem poďakovať 
všetkým zamestnancom, no najmä Danici 
Hallovej  a Jurajovi  Král ikovi ,  na ktor ých sa dá 
vždy spoľahnúť.  Rovnaká vďaka patr í  i  kultúrnej 
komisi i ,  Jednote dôchodcov Zbehy pod vedením 
pani Budinskej,  súborom Zbežanka a Zbežanček, 
ale aj  všetkým, ktorí  neváhali  a podali  pomocnú 
ruku.  Kultúrno-špor tové podujatia má u nás v 
obci  pod palcom TJ Slovan Zbehy pod vedením 
Vlada Lauka a výborných trénerov.  Im patr í 
vďaka za organizáciu futbalových turnajov či 
majstrovských zápasov.  Osobite by som chcel 
vyzdvihnúť organizáciu už druhého ročníka 
futbalového tábora a poďakovať sa všetkým, ktorí 
sa podieľal i  na organizácii .  Postupné uvoľňovanie 
opatrení nám umožnilo zorganizovať aj  iné 
podujatia ako popoludnie pre deti ,  celoobecné 
dožinky či  letné k ino.  O priebehu týchto akcií 
sa doz viete na ďalších stranách našich novín. 
V závere prázdnin plánujeme ešte Uvítanie do 
života našich najmladších obyvateľov narodených 
v roku 2020.

30.  6.  prebehlo aj  v našej  ZŠ slávnostné ukončenie 
školského roka 2020/2021.  Tento školský rok bol  
pre všetkých výnimočný.  Korona nás všetkých 
naučila,  aké dôležité sú vzťahy v systéme. Nielen 
vo vnútri  tr ied a škôl,  ale i  vo vzťahu k rodina, 
škola,  obec.   Spočiatku dočasné r iešenia sa 
r ýchlo menil i  na dlhodobú realitu.  Zostal i  sme 
doma a učil i  sa prispôsobiť sa.  Vykročil i  sme zo 
zóny komfor tu,  a prekonali  zóny strachu.  Verím, 
že s  odstupom času  budeme na toto obdobie 
spomínať,  ako na veľkú prí ležitosť a výz vu meniť 
veci  k lepšiemu.

Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým 
učiteľom aj  nepedagogickým pracovníkom za 
odvedenú prácu.   Žiakom a rodičom za trpezlivé 
z vládnutie tohto výnimočného školského roka.

Chcem poďakovať odchádzajúcej  pani r iaditeľke 
Zdenke Stierankovej a odchádzajúcej  pani 

zástupkyni Danke Šaturovej za roky,  ktoré venovali 
našej  škole.  Obom im prajem predovšetkým pevné 
zdravie,  a zaslúžený oddych.

Vedenie po už bývalej  pani r iaditeľke prebrala 
nastupujúca pani r iaditeľka Janka Krajčírová, 
ktorá si  s lávnostne v tento deň prebrala menovací 
dekrét.  Prajem jej  veľa tvorivých sí l ,  trpezlivosť 
a roz vahu, kreatívny pedagogický zbor a 
samozrejme veľa šikovných a vďačných žiakov. 
Pod jej  vedením k  zmenám dochádza už počas 
pomaly sa končiacich prázdnin,  prajem jej  aj 
veľa sí l  a  pracovného nadšenia do nasledujúceho 
školského roka. 

O aktivitách v obci  pravidelne informujeme 
na webovej stránke obce.  Môj osobný pohľad a 
týždenný sumár aktivít  v obci  pravidelne uvádzam 
na mojej  facebookovej stránke starostu obce. 
Tak ako v každom čísle obecných novín aj  tu sa 
snažím prinášať prehľad súhrnu prác,  ktoré sa 
uskutočnili  za uplynulé obdobie:  

•  zrealizovali  sme oplotenie smetných 
nádob pri  bytovkách a úpravu priestranstva pred 
vstupom do MŠ;

•  prebehla oprava odpadu na pošte (výmena 
vonkajšieho roz vodu kanalizácie)  a t iež príprava 
na pripojenie objektu k obecnému vodovodu

• pokračovali  práce pri  chodníku smer most - 
Čakajovce -  výmena osvetlenia,  rušenie vzdušného 
vedenia verejného osvetlenia a obecného rozhlasu 
a jeho nahradenie podzemným vedením, osadenie 
nových stĺpov s LED osvetlením, pre toto r iešenie 
sme sa rozhodli  z  dôvodu z výšenia bezpečnosti  a 
z  dôvodu častých porúch vedenia na tomto úseku; 
st ĺpy umiestnené na chodníku,  brániace najmä 
zimnej údržbe a bezpečnému  prechodu, budú v 
priebehu budúcich týždňov odstránené

•  údržba odvodňovacieho jarku v časti 
Holotka

• drobné údržbárske práce v obecných 
objektoch:  oprava plynových skriniek ,  výmena 
bojlera v KD, výmena bojlera a doplnenie 
odvetrania v kuchyni MŠ, výmena sporáka v MŠ

•  f ľakovanie ciest vo väčšom rozsahu, ale 
stále evidujeme viac úsekov,  ktoré si  vyžadujú 
kompletnú opravu

• stavebná úprava odvodňovacieho jarku 
smerom k futbalovému ihrisku,  časť jarku bola v 
havari jnom stave,  aj  touto úpravou prispejeme k 
zlepšeniu bezpečnosti  v okolí  tejto cesty.  Do jarku 
bolo vložené potrubie,  boli  zabudované cestné 
vpuste

•  rekonštrukcia oplotenia pri  obecnom 
úrade

• odstránenie azbestovo-cementovej kr ytiny 
z garáže pri  OÚ odbornou f irmou, následne bola 
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osadená nová strešná konštrukcia a kr ytina, 
strecha bola v havari jnom stave,  zatekala vo 
viacer ých miestach

• na Andači  prebiehajú práce na obnove 
fasády budovy bývalej  MŠ

• prebiehali  údržbárske práce v kultúrnom 
dome na Andači  a t iež sa menil i  čerpadlá -  na 
Andači  v kultúrnom dome a v Zbehoch na cintoríne

• zakúpil i  sme traktorovú kosačku pre údržbu 
priestranstiev na Andači

•  budovanie detského a dopravného ihriska 
v MŠ

• opakovane,  už po štvr týkrát,  sme sa 
pokúsil i  z ískať dotáciu z environmentálneho 
fondu na výstavbu vodovodu na Andač. 

Žiaľ  opäť bola naša žiadosť zamietnutá.  Táto 
investícia je pre miestnu časť Andač nevyhnutná 
nielen z pohľadu občanov,  ale aj  z  pohľadu 
ďalšieho roz voja celej  lokality.  Preto sa spoločne 
s obecným zastupiteľstvo pokúsime nájsť  cestu 
ako Andač konečne pripojiť  k vodovodu.

•  samozrejme prebiehalo kosenie a údržba 
verejných priestranstiev. 

V najbližšom období je z väčších investícií 
naplánované:

•  real izácia prepojovacích chodníkov v 
úsekoch Zbehy -  Čakajovce,  Zbehy -  Lužianky, 
ktorá sa odďaľuje z dôvodu zdĺhavého procesu 
získania stavebného povolenia   

•  chodník MRK od školy smer Jednota čaká 
na schválenie verejného obstarávania

•  podari lo sa nám so spoločnosťou Coop 
Jednota uzatvoriť  nájomnú zmluvu na priestor y 

pred predajňou využívané ako parkovisko;  v 
zmluve sa spoločnosť zaviazala k rekonštrukcii 
priestorov -  parkovísk

•  naplánované sú aj  rekonštrukcie vybraných 
obecných ciest

•  konečne nám bola schválená dotácia na 
rekonštrukciu povrchu hádzanárskeho ihriska po 
vyše dvoch rokoch od podania žiadosti .

Stále sú plánované menšie údržbárske práce na 
obecných objektoch a pravidelná úprava verejnej 
zelene.  Kultúrne akcie budú plánované podľa 
aktuálnej  pandemickej situácie. 

V jesennom období začína tvorba plánu 
rozpoč tu  pre budúce kalendárne obdobie.  Na 
základe tohto plánu potom prebiehajú v danom 
roku prioritne realizácie naplánovaných činností . 

Vzhľadom na túto skutočnosť si  Vás dovoľujeme 
vyz vať k spolupráci  pri  jeho tvorbe.  Ak vidíte 
priestor na drobné zlepšenia svojho okolia, 
verejných priestranstiev,  či  máte námety 
na možnosti  zlepšenia kultúrneho života v 
obci  (návrhy na podujatia alebo vylepšenia 
realizovaných podujatí) ,  prosím vyplňte formulár, 
ktor ý nájdete na posledných stránkach týchto 
novín.  Doniesť ho môžete osobne na obecný úrad 
alebo ho odfotený pošlite do mailu.  Považujem 
za dôležité vyzdvihnúť nevyhnutnosť par ticipácie 
obyvateľov na živote obce.  Potrebujeme aktívnych 
občanov,  ktor ým záleží  na roz voji  svojej  obce a 
radi  pri jmeme názor y,  myšlienky,  podnety,  nápady 
a odporúčania. 

Ing.  Adam Žákovič
starosta obce Zbehy
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Zo dňa 26.4.2021   
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo  a:
SCHVÁLILO: 
  I. obstaranie 
- 1. nájomného bytového domu so 16 bytovými jednotkami 

bežného štandardu (SO 01), ktoré budú postavené  na 
pozemku reg. „C“ parc. č. 230/3 v k. ú. Zbehy podľa projektovej 
dokumentácie spracovanej spoločnosťou ENVEA s.r.o. 
Bratislava v 04/2021 v nasledovnej špecifikácii:

- I. NP   - 2-izbový byt s podlahovou plochou 41,78 m2

            - 3-izbový byt s podlahovou plochou 63,15 m2

            - 3-izbový byt s podlahovou plochou 62,60 m2 
            - 2-izbový byt s podlahovou plochou 44,21 m2

- II. NP  - 2-izbový byt s podlahovou plochou 57,48 m2

            - 3-izbový byt s podlahovou plochou 65,63 m2

            - 3-izbový byt s podlahovou plochou 65,10 m2 
            - 2-izbový byt s podlahovou plochou 56,33 m2

- III. NP  - 2-izbový byt s podlahovou plochou 57,48 m2

            - 3-izbový byt s podlahovou plochou 65,63 m2

            - 3-izbový byt s podlahovou plochou 65,10 m2 
            - 2-izbový byt s podlahovou plochou 56,33 m2

- IV. NP  - 2-izbový byt s podlahovou plochou 57,48 m2

            - 3-izbový byt s podlahovou plochou 65,63 m2

            - 3-izbový byt s podlahovou plochou 65,10 m2 
            - 2-izbový byt s podlahovou plochou 56,33 m2

+ spoločné priestory, spoločné zariadenia a príslušenstvo 
bytového domu  

- 2. technickej vybavenosti podľa § 5 písm. c) zákona č. 
443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom 
bývaní, podmieňujúcej užívanie nájomného bytového domu 
podľa bodu I.1. – SO 02 Spevnené plochy a parkovanie, SO 
03 Vodovodná prípojka, SO 04 Splašková kanalizácia (časť 
prípojka), ktorá bude zrealizovaná na pozemku reg. „C“ 
parc. č. 230/3 v k.ú. Zbehy podľa projektovej dokumentácie 
spracovanej spoločnosťou ENVEA s.r.o. Bratislava v 04/2021 

- 3. ďalšej technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie 
nájomného bytového domu podľa bodu I.1. – SO 04 Splašková 
kanalizácia (časť žumpa), SO 05 Prípojka plynu, SO 06 Prípojka 
NN, SO 07 Dažďová kanalizácia a vsakovanie, SO 08 Odpadové 
hospodárstvo,  ktorá bude zrealizovaná na pozemku reg. „C“ 
parc. č. 230/3 v k.ú. Zbehy podľa projektovej dokumentácie 
spracovanej spoločnosťou ENVEA s.r.o. Bratislava v 04/2021 

- Obstarávacie náklady stavby v EUR

II. účel, na ktorý sa podpora požaduje
- 1. budúcu kúpu 16 nájomných bytov bežného štandardu 

podľa bodu I.1.
- 2. budúcu kúpu technickej vybavenosti podľa § 5 písm. c) 

zákona č. 443/2010 Z.z., podľa bodu I.2.
- 3. budúcu kúpu ďalšej technickej vybavenosti podľa bodu 

I.3.
Ktoré budú odkúpené na základe zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve so spoločnosťou IC Holding, s.r.o., Bratislavská 29, 917 
02 Trnava,  IČO 50 346 342 za cenu 1 086 005,28 € 

III. uzatvorenie dodatku k zmluve a nájomnej zmluvy
- Uzatvorenie dodatku č. 1 k zmluve o budúcej kúpnej 

zmluve uzatvorenej dňa 9.2.2021 s víťazným uchádzačom 
z verejného obstarávania so spoločnosťou IC Holding, s.r.o. 
, Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO 50 346 342, predmetom 
ktorej je budúca kúpa nájomného bytového domu a príslušnej 
technickej vybavenosti v súlade s bodmi I.1., I.2. a I.3 vo výške  1 
086 005,28 €

IV. spôsob financovania
- 1. budúcej kúpy 16 nájomných bytov podľa bodu I.1. 
-  prostredníctvom úveru zo ŠFRB vo výške 65 % t.j. po 

zaokrúhlení 674 700 € s lehotou splatnosti 40 rokov a úrokovou 
sadzbou 1 % , dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky vo výške 35 % t.j. po zaokrúhlení 363 300 
€ a z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 5,28 € 

- (prepočet výšky úveru, dotácie a vlastných zdrojov tvorí prílohu 
č. 1 uznesenia č.16/2021)         

- 2. budúcej kúpy technickej vybavenosti podľa § 5 písm. 
c) zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a 
o sociálnom bývaní podľa bodu I.2., podmieňujúcej užívanie 
nájomného bytového domu  prostredníctvom  dotácie z 
Ministerstva dopravy a výstavby SR max. do výšky 70 % 
obstarávacej ceny v celkovej výške 17 540 €, úveru zo ŠFRB 
vo výške 30 190 € s lehotou splatnosti 20 rokov a úrokovou 
sadzbou 1 % a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu 
obce v celkovej výške  265 €  

- (prepočet výšky úveru, dotácie a vlastných zdrojov tvorí prílohu 
č. 2 uznesenia č.16/2021)         

- 3. budúcej kúpy ďalšej technickej vybavenosti 
podmieňujúcej užívanie nájomného bytového domu podľa 
bodu I.3. z vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce 
v celkovej výške 5 €

V. predloženie žiadostí
- 1. o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na budúcu 

kúpu nájomných bytov  v rozsahu podľa bodu IV.1.
- 2. o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  na budúcu 

kúpu technickej vybavenosti  v rozsahu podľa bodu IV.2.

Stavebný objekt Cena bez DPH Cena s DPH 
SO 01 Bytový dom 865 004,40 1 038 005,28 
SO 02 Spevnené plochy a parkovanie 21 666,66 26 000 
SO 03 Vodovodná prípojka 12 495,83 14 995 
SO 04 Splašková kanalizácia (časť prípojka) 5 833,33 7 000 
SO 04 Splašková kanalizácia (časť žumpa) 0,83 1 
SO 05 Prípojka plynu  0,83 1 
SO 06 Prípojka NN 0,83 1 
SO 07 Dažďová kanalizácia a vsakovanie 0,83 1 
SO 08 Odpadové hospodárstvo 0,83 1 
Spolu 905 004,40 1 086 005,28 
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- 3. o dotáciu z PRB  Ministerstva dopravy a výstavby SR na 
budúcu kúpu nájomných bytov v rozsahu podľa bodu IV.1., 
obec zároveň súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie 
ustanovenými zákonom platným v čase podania žiadosti

- 4. o dotáciu z PRB  Ministerstva dopravy a výstavby SR na 
budúcu kúpu technickej vybavenosti v v rozsahu podľa bodu 
IV.2., obec zároveň súhlasí s podmienkami na poskytnutie 
dotácie ustanovenými zákonom platným v čase podania 
žiadosti

VI. zabezpečenie záväzku voči ŠFRB 
- a) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na budúcu kúpu 

nájomných bytov zriadením záložného práva na obstarávané 
nájomné byty v prospech ŠFRB vrátane technickej vybavenosti 
a príslušných pozemkov

- b) úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na budúcu 
kúpu technickej vybavenosti zriadením záložného práva na 
obstarávané nájomné byty v prospech ŠFRB vrátane technickej 
vybavenosti a príslušných pozemkov

VII. záväzky
- 1. dodržať  nájomný charakter bytov počas celej doby 

životnosti bytovej budovy 
- 2. zriadiť záložné právo na obstarávané nájomné byty v 

prospech Štátneho fondu rozvoja bývania vrátane príslušných 
pozemkov a technickej vybavenosti 

- 3. zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného 
charakteru bytov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby 
SR 

- 4. dodržať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných 
zmlúv ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách 
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších 
predpisov

- 5. vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte obce na 
spolufinancovanie stavby v súlade s bodmi IV.1., IV.2., IV.3.

- 6. zapracovať splátky úverov do rozpočtu obce počas 
trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB a zabezpečiť splácanie 
poskytnutých úverov počas celej doby ich splatnosti

VIII. upraviť rozpočet obce v súlade s termínom kolaudácie 
stavby uvedeným v ZoBKZ  

-  v nadväznosti na body VII.5. a VII.6.
Hlasovanie: za:  8 (Gudába, PhDr. Rác PhD., Hallo, Ing. Macho, Ing. 

Habiňák, Držíková, Fedorová, Fusková)

- Uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou IC Holding, 
s.r.o. Bratislavská 29, Trnava, IČO 50 346 342 na stavebnú 
parcelu  reg. „C“ parc. č. 230/3 v k. ú. Zbehy vo výške 1 € na 
obdobie výstavby nájomného bytového domu so 16. bytovými 
jednotkami,  v rozsahu nevyhnutnom pre výstavbu bytového 
domu.

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

                 proti: 1 (Ing. Habiňák)
          zdržal sa: 1 (Držíková)
    
- Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok na projekt s názvom „BUDOVANIE ZELENEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY v obci Zbehy “

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „BUDOVANIE 
ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY v obci Zbehy“ realizovaného v 
rámci výzvy č. IROP-PO4-SC431-2021-65 na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom zlepšenia 
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a 
adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako 
aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 
ovzdušia a hluku ,ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom obce a platným programom rozvoja obce

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP vo výške 
minimálne 5% v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
tzn. 44 856,33 €.

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu obce

Hlasovanie: za:  8 (Gudába, PhDr. Rác PhD., Hallo, Ing. Macho, Ing. 
Habiňák, Držíková, Fedorová, Fusková)

- Nákup traktorovej kosačky pre miestnu časť Andač v 
hodnote do 2500 € a schvaľuje úpravu a zmenu rozpočtu. 

Hlasovanie: za:  8 (Gudába, PhDr. Rác PhD., Hallo, Ing. Macho, Ing. 
Habiňák, Držíková, Fedorová, Fusková)

- Uzatvorenie Zmluvy o nájme pozemku s COOP Jednota 
Nitra, SD, IČO 00 168 874 – prenájom  pozemku z parcely 
č.211/1 o celkovej výmere 1452 m2 k.ú. Zbehy rozlohu 500m2 

a z parcely č.336/1 o celkovej výmere 13710 m2 k.ú. Zbehy 
rozlohu 125 m2 pre účely parkoviska pri predajni potravín 
COOP Jednota Zbehy 

(viď. grafické znázornenie rozlohy pozemku). Nájomná zmluva 
bude uzatvorená na dobu určitú 50 rokov, výška nájomného    
1 €/ rok, prvý deň nájmu: po podpise zmluvy. 

Hlasovanie: za:  8 (Gudába, PhDr. Rác PhD., Hallo, Ing. Macho, Ing. 
Habiňák, Držíková, Fedorová, Fusková)    

- Uzatvorenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov so  
Slovenskou poštou , a.s. Banská Bystrica, IČO 36 631 124 
– prenájom nebytových priestorov z budovy ATÚ súp. č. 167  
o celkovej výmere 54,06 m2 podlahovej plochy (viď. grafická 
príloha) na dobu neurčitú, pričom táto  doba začína plynúť 
dňom prevzatia 

objektu do užívania, t.j. od 14.12.2020. Výška nájomného je 51,56 
€/m2/ rok.

Hlasovanie: za:   8 (Gudába, PhDr. Rác PhD., Hallo, Ing. Macho, Ing. 
Habiňák, Držíková, Fedorová, Fusková) 

- Pridelenie nájomného bytu  žiadateľovi Mariánovi Filovi, 
ktorý dosiahol  najvyšší počet bodov  pridelených na základe 
bodovacích kritérií ustanovených vo VZN č.3/2020, v znení 
Dodatku č.1 k VZN č. 3/2020 o podmienkach prideľovania 
nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s 
použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho 
bývania.  

Hlasovanie: za:  8 (Gudába, PhDr. Rác PhD., Hallo, Ing. Macho, Ing. 
Habiňák, Držíková, Fedorová, Fusková

- Žiadosti o zmenu a doplnenie ÚPO Zbehy pána M. Filu, pána 
Š. Maráka, pána J. Tótha.

Náklady súvisiace s obstaraním zmeny a doplnenia ÚPO hradí 
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žiadateľ.
Hlasovanie: za:  8 (Gudába, PhDr. Rác PhD., Hallo, Ing. Macho, Ing. 

Habiňák, Držíková, Fedorová, Fusková)    

- Termín predkladania nových žiadostí o zmenu a doplnenie 
Územného plánu obce (ďalej ÚPO) Zbehy.

Do 1.7.2021 je potrebné priniesť písomnú žiadosť o zmenu a 
doplnenie ÚPO Zbehy na Obecný úrad Zbehy, v žiadosti je 
potrebné uviesť aká zmena územného plánu je požadovaná a 
špecifikovať akého územia sa týka (s uvedením parcelných čísel 
dotknutých pozemkov). V prípade zaradenia žiadosti do zmien 
a doplnkov ÚPO bude požadovaná úplná náhrada nákladov za 
obstaranie od jednotlivých žiadateľov.

Hlasovanie: za:  8 (Gudába, PhDr. Rác PhD., Hallo, Ing. Macho, Ing. 
Habiňák, Držíková, Fedorová, Fusková)    

BERIE NA VEDOMIE:
- správu starostu obce
- výsledok verejného obstarávania na zákazku „Nájomný bytový 

dom 16 b.j.“ Zbehy. Víťazným uchádzačom je: spoločnosť IC 
Holding, s.r.o. Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO  50 346 342.

- stanovisko finančnej komisie zo dňa 21.4.2021 k Žiadostiam 
o prehodnotenie výšky nájomného od podnikateľských 
subjektov v obci.

Finančná komisia doporučuje na základe prijatých opatrení 
odpustenie nájmu v alikvótnej čiastke prislúchajúcej počtu dní, 
kedy museli byť prevádzky z dôvodu opatrení Úradu verejného 
zdravotníctva nutne zatvorené:

Kozmetický salón ELIXA, Kristína Horváthová    od 19.12.2020 do 
19.4.2021, čo činí sumu 63,65 € z nájmu

Kaderníctvo DENI, Denisa Vanková                      od 19.12.2020 do 
19.4.2021, čo činí sumu  130,68 € z nájmu           

Kvetinárstvo, Mgr. Katarína Kunová                    od 19.12.2020 do 
19.4.2021, čo činí sumu 139,15 € z nájmu

FUSPET s.r.o. Zbehy 793                                        od 24.10.2020 do  
26.4.2021, čo činí sumu 1188,22 € z nájmu

- Žiadosti o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce 
Zbehy – horné poschodie bývalej budovy Kepelík prijatých od 
Laury Gregušovej, bytom Zbehy 224 a BARO-STAV s.r.o., Lukáš 
Bíro, Čakajovce 258. OZ ukladá finančnej komisii stretnutie so 
žiadateľmi, prejednanie výšky nájomného a podmienky nájmu.

Zo dňa 17.5.2021      
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
SCHVÁLILO: 
- Ukončenie nájomnej zmluvy – FUSPET s.r.o. Zbehy ku dňu 

17.5.2021.
Hlasovanie: za: 6 (PhDr. Rác PhD., Petrík, I. Hallo, A. Držíková, M. 

Fedorová, V. Fusková)

- Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok obce 
a  BARO-STAV s.r.o. Čakajovce. Prvý deň nájmu 18.5.2021 
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou  tri mesiace,  výška 
ročného  nájomného  2 370 € / rok , ( 10 €/m2 zastavanej 
plochy 226 m2 a 0,36 €/m2 využívanej plochy 306 m2). Predmet 
nájmu je schematicky vyznačený v neoddeliteľnej  prílohe 
zmluvy. Účel nájmu – prevádzkovanie výroby a rozvoz pizze a 
pohostinské služby.

Hlasovanie: za: 6 (PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Držíková, Fedorová, 
Fusková) 

- Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové 
priestory obce s Laurou Gregušovou. Prvý deň nájmu 
1.6.2021 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou tri mesiace,  
výška  ročného nájomného 1100 €/rok,  nájomca hradí  
zálohové mesačné platby za plyn a elektrickú energiu vo 
výške 100 €. Predmet nájmu – časť univerzálnej miestnosti na 
poschodí súp. č. 267 k.ú. Zbehy o výmere 50 m2, účel nájmu – 
športové aktivity. 

Hlasovanie: za: 6 (PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Držíková, Fedorová, 
Fusková) 

- Zmenu predmetu nájmu nájomnej zmluvy s OZ FIT KLUB 
Zbehy.

Predmet nájmu – prístavba budovy súp.č. 267 o výmere 42 m2,účel 
nájmu – posilňovňa,  výška ročného nájomného 1 €/rok. Prvý 
deň nájmu 18.5.2021 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 
tri mesiace. Týmto uznesením sa ruší zmluva uzatvorená  dňa 
21.12.2015.

Hlasovanie: za: 6 (PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Držíková, Fedorová, 
Fusková) 

- Ukončenie nájomnej zmluvy – Slavomír Sládek VELOSPRINT 
S, Nitra 

ku dňu 31.5.2021.
Hlasovanie: za: 6 (PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Držíková, Fedorová, 

Fusková)

- Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové 
priestory obce a  Ing. Ján Sládek VELOSPRINT, Nitra. 
Predmet nájmu – športová hala súp. č. 266, k.ú. Zbehy, účel 
nájmu – sklad tovaru (bicykle a cyklistický sortiment). Prvý 
deň nájmu 1.6.2021 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 
6 mesiacov, výška ročného  nájomného 7200 € /rok (mesačná 
platba 600 €), spotrebu el. energie a plynu si hradí nájomca 
samostatne. 

Hlasovanie: za: 6 (PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Držíková, Fedorová, 
Fusková)

- Ukončenie nájomnej zmluvy – STOMASUN s.r.o. Nitra  ku 
dňu 14.5.2021.

Hlasovanie: za: 6 (PhDr. Rác PhD., Petrík, Hallo, Držíková, Fedorová, 
Fusková)

BERIE NA VEDOMIE:
- informatívnu správu hlavnej kontrolórky o plnení a  čerpaní 

rozpočtu za január – marec 2021
- informáciu hlavného kontrolóra 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 31.3.2021 vo výške 360 184,99 €, 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 
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2024.
- stanovisko finančnej komisie k nájomným zmluvám

Zo dňa 23.6.2021      
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
SCHVÁLILO: 
- Na základe prerokovania záverečného účtu obce v súlade s § 16 

ods. 9 písmeno a/ zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších 
zmien a doplnkov, celoročné hospodárenie za rok 2020 
schvaľuje bez výhrad. 

Hlasovanie: za: 5 (Gudába, Petrík, Hallo, Fedorová, Fusková)

- Prebytok rozpočtu v sume +  95 999,88 € zistený podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písmeno a/ a b/ zákona 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
použiť na - tvorbu rezervného fondu obce v čiastke 9600 €.

Hlasovanie: za: 5 (Gudába, Petrík, Hallo, Fedorová, Fusková)

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
za účelom realizácie projektu s názvom „Základná škola 
Zbehy – Rekonštrukcia kotolne“, realizovaného v rámci 
výzvy  Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ako 
sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia, v zastúpení Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia

s názvom

S kódom výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
Podaktivita: B4 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, 

hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím 
tepelného čerpadla, ktorého ciele sú v súlade platným 
programom rozvoja obce Zbehy. 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vo výške 3 979,18 €, t.j. 5%, rozdielu 
celkových oprávnených výdavkov projektu 79 583,62 € a 
poskytnutého NFP 75 604,44 € v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci;

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov z rozpočtu obce Zbehy.

Hlasovanie: za: 5 (Gudába, Petrík, Hallo, Fedorová, Fusková)

Prijatie VZN: 
- Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2021 O zákaze 

umiestnenia herní na území obce.
- Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2021 O výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských 
účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Zbehy.

- Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2021  Štatút  obce 
Zbehy.

Pri prijímaní VZN bola dodržaná podmienka hlasovania 
minimálne 3/5 väčšiny prítomných poslancov. 

Hlasovanie: za: 5 (Gudába, Petrík, Hallo, Fedorová, Fusková)

BERIE NA VEDOMIE:
- správu starostu obce
- správu hl. kontrolórky z vykonanej kontroly – dodávateľské 

faktúry od vybraného dodávateľa za služby v roku 2019 a 2020.
- informáciu hlavného kontrolóra 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 
31.5.2021 vo výške 357 391,17 €, 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.

- návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. 
polrok 2021

- stanovisko  k Záverečnému účtu obce  a celoročného  
hospodárenia za rok 2020 : 

      a) Komisie pre financie, rozpočet a ekonomiku 
     b) Hlavnej kontrolórky obce 
- upozornenie prokurátora z vykonanej previerky stavu zákonnosti 

rokovania OZ a prijatých uznesení a tomuto vyhovuje
- informáciu o priebehu prípravy PD – celoobecná kanalizácia
- petíciu občanov za zákaz prevádzkovania motokrosovej dráhy 

v obci Zbehy

Zo dňa 29.7.2021      
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
SCHVÁLILO: 
a) Ruší:
Text v bode IV.2 uznesenia č. 16/2021 zo dňa 26.4.2021
b) Schvaľuje: 
IV. spôsob financovania
2. budúcej kúpy technickej vybavenosti podľa § 5 písm. c) 

zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o 
sociálnom bývaní podľa bodu I.2., podmieňujúcej užívanie 
nájomného bytového domu prostredníctvom dotácie z 
Ministerstva dopravy a výstavby SR max. do výšky 70 % 
obstarávacej ceny v celkovej výške 15 760,00 €, úveru zo ŠFRB 
vo výške 31 970,00 € s lehotou splatnosti 20 rokov a úrokovou 
sadzbou 1 % a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu 
obce v celkovej výške  265 €  

(prepočet výšky úveru, dotácie a vlastných zdrojov – zmena č. 1 
tvorí prílohu uznesenia)         

Hlasovanie: za: 6 (PhDr. Rác PhD., Gudába, Fedorová, Petrík, 
Fusková, Hallo) 

Gabriela Billová
zapisovateľ 

Prioritná os  4. Energe�cky efek�vne nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo všetkých sektoroch  

Inves�čná 
priorita  

4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z 
obnoviteľných zdrojov  

Špecifický 
cieľ  
 
Zameranie 

4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov 
energie na hrubej konečnej energe�ckej 
spotrebe SR  
Výstavba zariadení na využi�e 
vybraných druhov OZE 
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n Očkovanie

n Novinky z knižnice

n Očkovanie z pohľadu vedenia obce a vedenia 
školy

Očkovanie je dnes téma, ktorá sa na nás valí z každej strany. 
Pod tlakom informácií vôbec nie je ľahké rozhodnúť sa, ktorá 
cesta je tá správna. Obzvlášť keď sa nevedia zhodnúť ani tí, 
ktorí rozhodujú o osude našej krajiny. Pokúsim  sa Vám priblížiť 
môj pohľad - pohľad starostu obce, ktorý neriešil pandémiu 
iba ako rýchlo šíriace sa ochorenie, ale aj dopady jednotlivých 
rozhodnutí v praxi. Môj názor je čisto subjektívny, osobný a 
rešpektujúci názory ostatných. Bolo to iba nedávno, čo sme 
sa všetci chodili pravidelne testovať do školskej telocvične. Či 
to bolo potrebné alebo nie, ak sme potrebovali potvrdenie 
do práce alebo inej inštitúcie, nebola iná možnosť. Myslím, 
že sa viacerí zhodneme na názore, že neustále testy nebudú 
tou správnou cestou. Spoločenský, ale najmä kultúrny 
život takmer neexistoval. Nevedeli sme naplánovať žiadne 
obecné akcie, nakoľko sa podmienky neustále menili. Deti 
nechodili do škôl, každý netrpezlivo čakal, čo nové sa udeje, 
na aké ďalšie opatrenia si budeme musieť zvykať. O dopade 
koronakrízy na ekonomiku písať nebudem, tak ako všade, 
väčšina našich plánovaných projektov bola pozastavená 
alebo spomalená. Najhorší dopad mala však pandémia na 
stránku zdravia. Vyžiadala si množstvo ľudských životov. V 
decembri a v januári sa smútočné hlásenie obecného úradu 
ozývalo takmer denne.  Všetci vieme čo bolo, ale iba my 
môžeme rozhodnúť, ako to bude. Momentálne na výber  
máme. Pred rokom na výber nebolo a mnohí na to doplatili 
tým najdrahším, svojim životom. Nútiť nemôžeme nikoho, 
je to slobodná voľba. Ja som zaočkovaný. 
Pevne verím, že to pomôže k tomu, aby sa 
neopakoval scenár minuloročnej zimy.  

Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy 

Škola ako inštitúcia poskytujúca 
vzdelanie je postavená na hodnotách 
spolupráce, komunikácie a vzájomného 
rešpektu učiteľov, rodičov a žiakov. 
Kompetencie, ktoré majú žiaci 
nadobudnúť, sú závislé od vzájomnej 
interakcie učiteľa a žiaka alebo medzi 
žiakmi navzájom. Sociálne väzby a riešenie 
každodenných situácií, či už pozitívnych 
alebo negatívnych, učia dieťa vytvárať si 
postoje, návyky, rozvíjajú jeho osobnosť.

Žiaľ, pandémia koronavírusu priniesla 

oklieštenú verziu vzdelávania v uplynulom období. Všetci sa 
zhodneme, že dopad na vedomostnú, ale aj citovú úroveň 
žiakov je markantná. Obdobie štúdia na základnej škole je 
pritom kľúčovým obdobím pre celkový osobnostný  rozvoj 
dieťaťa.

V týchto dňoch máme možnosť ovplyvniť vývoj pre ďalšie 
obdobie. Prichádza variant delta, pričom odborníci avizujú 
jeho šírenie predovšetkým v mladších vekových kategóriách.

Každý z nás má možnosť si vybrať. Spoločnosť sa polarizuje 
na 2 skupiny ľudí: pre a proti vakcinácii. Dobrovoľná vakcinácia, 
ktorá môže pomôcť zlepšeniu situácie, prináša so sebou 
riziká. Avšak riziko so sebou nesie aj rozšírenie delta variantu 
koronavírusu práve v období otvárania škôl a školských 
zariadení na začiatku nového školského roka.

Podľa vyjadrení ministra školstva sa neuvažuje o 
celoplošnom zatváraní škôl v prípade veľkého nárastu 
infikovaných, ale o riešení situácie v lokálnych ohniskách 
nákazy.

Nasledujúci školský rok 2021/2022 chceme všetci, či už 
rodičia a žiaci, ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci 
fungovať prezenčne, vytvárať spoločne hodnoty a rozvíjať 
osobnosti našich detí cez reálny kontakt, nie prostredníctvom 
obrazovky počítača. Buďme preto zodpovední, rešpektujme 
všetky pravidlá a uvažujme spoločne nad tým, či dokážeme 
vybudovať kolektívnu imunitu a naučíme sa s COVIDOM 
fungovať tak ako s chrípkou, či iným vírusom.

Mgr. Jana Krajčírová
riaditeľka ZŠ Zbehy

Obecná knižnica vyhlásila v termíne od 1.3. - 30.4. 
2021 verejnú neanonymnú súťaž, ktorej cieľom bolo 
vytvoriť návrh loga pre našu knižnicu. Do súťaže 

sa zapojilo 15 súťažiacich, všetci zúčastnení získali 
bezplatný zápis čitateľa do našej knižnice na rok 2021. 
Výhercovia súťaže - Ela Hmelárová za jednotlivcov,  
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n Marína Čeretková-Gállová

22.10.2021 si pripomenieme štvrté výročie 
úmrtia našej rodáčky Maríny Čeretkovej - Gállovej, 
slovenskej spisovateľky, prozaičky, autorky literatúry 
pre deti a mládež, redaktorky, kultúrnej pracovníčky, 

dramaturgičky, autorky rozhlasových pásiem, hier 
i televíznej hry. Marína sa narodila 26. septembra 
1931 v Zbehoch. V rodných Zbehoch vyrastala a 
navštevovala aj ľudovú školu (4 triedy), potom sa 
odsťahovala do Nitry. V Nitre 20.10.2017 zomrela. 

V rámci plánu oživenia histórie v 
obci Zbehy  je okrem iného vyzdvihnúť  
slávnych rodákov z obce. V prvej fáze 
sme v antikvariátoch nakúpili knižky, 
ktoré pani spisovateľka Marína napísala. 
Krajská knižnica K. Kmeťku v Nitre 
nám darovala Bibliografický leták a 
Personálnu bibliografiu spomínanej 
autorky. Aj touto cestou sa chceme ešte 
raz poďakovať pani Zdenke Šrankovej 
Mazáňovej, pracovníčke uvedenej 
knižnice, za ochotu a spoluprácu.

n Výhercovia súťaže:

n Ďalšie ocenené logá:

Ela Hmelárová

Miriama Gondeková

Aj tieto knižky si môžete požičať v 
našej knižnici a oboznámiť sa tak s 
tvorbou našej rodáčky 

Tomáš Mendel               Tadeáš Dovičovič

Adam Varga a Adam Puškel

Adam Varga a Adam  Puškel za skupinovú prácu -  získali poukážku na nákup kníh v hodnote 20 €.  Víťazné 
logá budú zdobiť priestory knižnice. Poukážkou 10 € boli ocenené ďalšie logá od Miriam Gondekovej, Tomáša 
Mendela a Tadeáša Dovičoviča. Víťazom gratulujeme a ostatným srdečne ďakujeme za účasť. 

Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy



n Popoludnie pre deti 2021

Medzinárodný deň detí, tak ako bývalo zvykom, sa 
zvyčajne v našej obci konal v prvý júnový víkend. Avšak 
kvôli stále pretrvávajúcim a neustále sa meniacim 
opatreniam proti ochoreniu COVID-19 sme ho už po druhý 
rok zmenili na podujatie, ktoré sme nazvali „Popoludnie 
pre deti“ a presunuli ho na neskorší dátum.

Popoludnie venované našim najmenším obyvateľom 
sa tento rok konalo 9. júla v piatok so začiatkom o 14:00 
hod. Opäť sme zvolili areál futbalového ihriska TJ Slovan 
Zbehy, ktorý sa nám osvedčil aj minulý rok, pretože svojou 
rozlohou je priam ideálnym miestom na organizovanie 
takéhoto typu podujatia. Prípravy začali už v ranných 
hodinách. Spočiatku nás trošku potrápilo počasie, 
postrašilo nás  menšou búrkou a dažďom, ale nakoľko 
sme všetci pri príprave akcie boli pozitívne naladení, tak 
sa umúdrilo aj počasie a v poobedňajších hodinách sa 
nám krásne vyčasilo. Toto podujatie zorganizovala obec 
Zbehy v spolupráci s Organizáciou jednoty dôchodcov, 
Kultúrnou komisiou, za podpory sponzorov a Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.

Všetci sme boli veľmi milo prekvapení z veľkej účasti 
nielen detí ale aj rodičov, či starých rodičov. Areál ihriska 
bol rozdelený na niekoľko „stanovísk“. Prvým stanoviskom 
bol stánok, kde každé dieťa dostalo niekoľko darčekov, či 
sladkú odmenu. Na ďalšom stanovisku na deti už čakali 
naše úžasné a stále nápomocné dôchodkyne, ktoré od 
skorých ranných hodín piekli mäkučké a voňavé domáce 
nutelové alebo lekvárové rožky a moravské koláče podľa 
receptu tak, ako to vedie iba ony. V tomto stánku deti 
dostali malinovku podľa výberu a taktiež voňavú výbornú 

pizzu a čapovanú kofolu. Pizzu nám sponzorsky pre deti s 
radosťou upiekli šikovní chalani z Pizzérie pod Agačom – p. 
Lukáš Bíro a p. Jerguš Píš. Týmto sa im chceme veľmi pekne 
poďakovať, že nás ani tento rok neodmietli a opäť nám 
ochotne pomohli. Chalani vďaka.

Tretím stanoviskom bolo stanovisko, kde na deti čakali 
súťaže, ktoré pripravili vždy ochotné pani učiteľky z 
Materskej školy. Za súťaž dostalo každé dieťa opäť sladkú 
odmenu. Posledným stanoviskom boli atrakcie pre 
deťúrence, z ktorých si určite každý vybral tú svoju. Na 
deti čakali tri nafukovacie skákacie hrady, malý reťazový 
kolotoč pre väčšie deti, drevený kolotoč s prútenými košmi 
pre menšie detičky, maľovanie na tvár, či modelovanie z 
balónov, cukrová vata, pukance, veľká bublinová show, 
ktorú predviedol šikovný pán Bublinár z Bratislavy. Nesmeli 
chýbať ani príslušníci Hasičského a záchranného zboru 
v Nitre. Deti sa mohli pofotiť na rôznych vystavených 
vozidlách ako napr. motorky, traktor, V3S. Tradične nám 
toto podujatie spestrili maskoti - tento rok nás navštívili 
Minnie a Mickey, s ktorými sa deti ale i dospelí radi pofotili.

Zaujímavé pre deti boli aj ukážky členov Klubu vojenskej 
histórie Nitra, ktorí predviedli historické zbrane a vozidlo, 
na ktorom deti radi povozili. Vystavené mali aj iné artefakty 
súvisiace s vojenskou históriou, o ktorých deťom radi 
porozprávali. Rovnako tak sa deti mohli povoziť na malom 
poníkovi a väčšom koníkovi. Ku koncu podujatia prišli 
dobrovoľní hasiči z Rumanovej, ktorí sa postarali o penovú 
párty, na ktorú si niektoré deti priniesli dokonca aj plavky. 
Vydarené popoludnie pre deti sme ukončili opekačkou 
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n Akcie v obci



pri veľkej vatre, kde si nielen deti, ale aj niektorí dospelí 
pochutili na špekačke.

Na záver by som sa chcela poďakovať za spoluprácu 
členom Organizácii jednoty dôchodcov, ktorí nám vždy 
ochotne a radi pomôžu s organizovaním akéhokoľvek 
podujatia, za čo som im v mene celého obecného úradu 
veľmi vďačná. Poďakovanie patrí aj všetkým kolegom z 
obecného úradu, ktorí vždy ochotne pomôžu a „ priložia 
ruku k dielu“, starostovi za nápady, ktorými sme spoločne 
docielili, že táto akcia sa vydarila a mohli sme tak našim 
najmenším urobiť radosť a tiež ďakujem členom Kultúrnej 
komisie.

Úplne na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým 
sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už vecným 
alebo peňažným darom prispeli k tomu, aby toto podujatie 
prebehlo hladko, aby si každé dieťa mohlo odniesť darček 
a užiť si tento deň, ktorý patril iba im a to naplno. Teší 
ma, že aj vďaka Vám a Vašej spolupráci môžeme v obci, v 
podstate už každoročne organizovať toto podujatie, ktoré 
prispelo k spokojnosti našich najmenších a pevne verím, 
že aj rodičov, či starých rodičov v neposlednom rade nás 
všetkých. 

Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy

n Celoobecné dožinky 

Žatva bývala v minulosti najdôležitejším obdobím 
hospodárskeho roka. Veď na poli z malého zrniečka 
vyrástol klások, symbol života, z ktorého vzniká boží dar 
- chlieb. Ukončenie žatvy a mlatby sa už oddávna spájalo 
s dožinkovou oslavou. Aj v našej obci bola úroda dobrá a 
tak sa v sobotu 7. augusta, už tradične v areáli futbalového 
ihriska TJ Slovan Zbehy konala opäť dožinková slávnosť - 
poďakovanie za tohtoročnú úrodu.

Dožinky sú v oslavy, ktoré súvisia s ukončením žatvy. 
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Ďakujeme sponzorom: 
1. Pizzeria Hasso
2. Vidiecka vináreň Zbehy
    (Mgr. Andrea Vargová a Lenka Michalíková)
3. Autoservis Varga - p. Dušan Varga
4. Cesty, s.r.o. - Ing. Branislav Zaujec
5. DV stav, s.r.o. - p. Denis Vanko 
6. ADAM stav, s.r.o - p. Peter Vanko 
7. Večierka Zbehy - p. Janka Podhradská 
8. Bc. Zdenka Magdalik 
9. Adverti, s.r.o. 

10. Zbrane Nitra - p. Janka Hindická 
11. LEXAN Králik - p. Štefan Králik 
12. Pizza pod Agačom - p. Jerguš Píš a p. Lukáš Bíro
13. Ing. Miroslav Žákovič 
14. BPROEX, s.r.o. - Ing. Ľudmila Bojdová
15. Ing. Adam Žákovič - starosta obce 
16. Stravovanie u Líšku
17. VERACO - p. Peter Vereš 
18. p. Zuzana Minarčíková 
19. p. Juraj Sýkora
20. Báječné kvety, s.r.o. - JUDr. Mgr. Elena Polonská 
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Žatva prebiehala vždy v letných mesiacoch a pre ľudí to 
bola náročná práca, pretože v minulosti sa kosievalo ručne. 
Ženy odoberali skosené obilie a klasy kládli na kôpky, ktoré 
potom chlapi zväzovali do snopov. Tie sa následne odvážali 
do stodoly, kde sa obilie mlátilo cepmi. Posledné klasy 
sa nechávali na poli, aby aj v budúcom roku bola bohatá 
úroda a posledný snop musel byť najväčší a najťažší. Z 
najkrajších klasov sa uplietol dožinkový veniec a na jar 
sa potom zrno z venca primiešavalo do osiva. Dožinkové 
vence boli zdobené rôznorodými poľnými kvetmi a 
farebnými stuhami.

U nás dožinkový veniec na tohtoročnú slávnosť, ako 
poďakovanie za úrodu, opäť uplietli naše kreatívne členky z 
Organizácie jednoty dôchodcov. Tento rok sa však rozhodli 
pre trošku netradičnú, ale o to krajšiu verziu venca a to v 
podobe krásne a bohato vyzdobeného koša, ktorý bol celý 
poprepletaný farebnými kvietkami a stužkami. V areáli 
futbalového ihriska bolo všetko pripravené a na stoloch 
rozvoniavali domáce koláče opäť z dielne týchto stále 
aktívnych žien v dôchodkovom veku. Nechýbalo ani dobré 
vínko, či čapovaná kofola, veď pri žatve sa dosť práši, tak 
bolo treba hrdlá orosiť. Pripravené bolo i dobre chladené 
pivo, ktorým mohli všetci zúčastnení uhasiť smäd po dobrej 
domácej pečenej klobáske. O tom, že Vám chutilo, svedčilo 
aj to, že niektorí sa po klobásku vrátili viackrát.

Tento rok vystúpili folklórne spevácke súbory z okolitých 
obcí a to z Lehoty, Podhorian, Lužianok. Chýbať nesmela 
ani domáca spevácka skupina Zbežanka a vystúpenie si 
pripravila aj naša Country skupina pri JD, ktorá poctivo 
trénovala niekoľkokrát v týždni svoje vystúpenie na 
momentálne veľmi populárnu pieseň Jerusalema. 
Dievčence boli  všetky oblečené v bielom a boli jednoducho 

neskutočné. Je úžasné vidieť, že v našej obci sú stále ľudia, 
ktorí majú  chuť sa zapojiť do takýchto aktivít prospešných 
pre našu obec. Pozvané skupiny zanôtili pekné dožinkové 
piesne a práve vďaka tomuto, dnes už pre viacerých z 
nás vzácnemu historickému kúsku, sme sa preniesli do 
rokov dávno minulých a mohli sme vidieť ako sa kedysi 
odovzdával dožinkový veniec spolu s chlebom, ako 
hlavnými symbolmi žatvy pánovi hospodárovi. Na našich 
dožinkových slávnostiach sa tieto symboly odovzdávali 
pánovi starostovi Ing. Adamovi Žákovičovi a agronómovi 
Ing. Andrejovi Bojdovi zo spoločnosti Radar s.r.o. Dožinkový 
veniec sa potom vešal na hradby v kuchyni hospodára, kde 
mal vydržať do štedrého dňa.

Dožinkové oslavy následne pokračovali tancom, spevom 
a veselou zábavou, rovnako tak tomu nebolo ani na 
dožinkovej slávnosti v našej obci. Do tanca hrala hudobná 
skupina ATMOS, ktorá ľudí skvelo bavila až do skorých 
ranných hodín. Tento rok sme zaobstarali pre deti aj skákací 
nafukovací hrad, čo bolo, ako sa ukázalo správnou voľbou, 
pretože na podujatie prišlo aj veľa rodičov s deťmi. Počasie 
bolo vybavené ako na objednávku a viac menej aj to bolo 
dôvodom, že prišlo skutočne veľa ľudí, čo nás veľmi milo 
prekvapilo. Je úžasné vidieť, že sa nesnažíme zbytočne, 
aby sa v našej obci niečo organizovalo a že predsa to má 
význam. 

Na záver mi dovoľte, aby som vyjadrila úprimné a veľké 
ĎAKUJEM predovšetkým organizácii Jednoty dôchodcov, 
ktorej členovia opäť dokázali, akí sú pre našu obec dôležití 
a nápomocní pri každom podujatí, ktoré sa snažíme v 



obci zorganizovať. Verte mi, že zorganizovať akékoľvek 
podujatie, obzvlášť teraz v tejto „kovidovej“ dobe je vcelku 

náročné a vyžaduje si veľa voľného času a príprav, ako aj 
ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť a preto si nesmierne vážim, 

každého kto priložil ruku k 
dielu. Poďakovanie patrí taktiež 
Pohostinstvu pri ihrisku - p. 
Jerguš Píš a p. Lukáš Bíro, ktorí 
nám opäť ochotne sponzorsky 
vypomohli, ale aj všetkým tým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
zapojili do organizovania 
a príprav tejto peknej 
každoročnej tradícii v našej 
obci. Vidíme sa o rok. 

Ing. Danica Hallová 
Obecný úrad Zbehy
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n Letné kino pod hviezdami

Naša obec usporiadala dňa 14. augusta v sobotu podvečer 
prvý krát podujatie, ktoré sme nazvali jednoducho a výstižne 
„Letné kino pod hviezdami“.

Rozhodli sme sa premietať 
animovanú rozprávku „Tajný 
život maznáčikov“, ktorú sme 
si zapožičali od distribučnej 
spoločnosti CinemArt SK s.r.o., 
ktorá zastupuje americké štúdiá 
ako sú Universal, Paramount 
Pictures, 20th Century Studios a 
mnohé iné. Čas premietania sme 
stanovili na 20:00 hod. Viacerí z 
Vás sa pýtali prečo tak neskoro. 

Odpoveď je jednoduchá - museli sme počkať, kým sa aspoň 
trošku zotmí, kvôli lepšej viditeľnosti na premietacom plátne, 
nakoľko za denného svetla sa premietať nedá.

Ideálnym priestorom na premietanie bola trávnatá plocha 
miestneho futbalového ihriska, kde sa návštevníci mohli usadiť 
priamo na zelenú trávu pod holým nebom. K dispozícii boli 
pripravené lavičky, ale tie nemali také čaro, ako deka prestretá 
priamo na mäkkej a pohodlnej tráve. Niektorí si priniesli aj 
lehátka či rybárske stoličky. Veľké biele premietacie plátno 
sme upevnili na kovovú konštrukciu pódia, ktoré sa nachádza 
v tomto areáli. Oproti uzatvoreným kinosálam nám ponúklo 
premietanie na voľnom priestranstve aj výhodu – príjemný 
chládok v podvečerných hodinách. Naopak nevýhodou boli 
komáre, ktoré sa však ako tak dali odohnať repelentom. Ďalšou 

nevýhodou premietania pod holým nebom je počasie, ktoré 
bohužiaľ nik z nás neovplyvní. V prípade nepriaznivého počasia, 
by sme boli nútení premietanie odložiť na iný termín, no nás 
našťastie počasie nesklamalo a vyšlo dokonale.

Pri premietaní sa diváci mohli občerstviť čapovanou 
zachladenou kofolou a slanými pochúťkami, ktoré jednoducho 
patria k sledovaniu akéhokoľvek filmu. Vstup na premietanie 
bol zdarma. Všetci sme boli veľmi zvedaví na účasť, nakoľko 
takéto podujatie sa v obci ešte neorganizovalo. Naše obavy zo 
slabej návštevnosti boli neopodstatnené, pretože premietanie 
sa tešilo veľkej účasti a záujmu z vašej strany, čo nás nesmierne 
teší a motivuje k plánovaniu a organizovaniu stále niečoho 
nového. Tieto akcie sú ideálnou príležitosťou na stretnutia sa so 
svojimi blízkymi, rodinami či priateľmi.

Myslím, že premietanie bolo správnou voľbou pre všetkých, 
ktorí sa ho zúčastnili a rozhodli sa tak tráviť svoj voľný čas kvalitne 
a zmysluplne, nakoľko tento typ animovanej rozprávky si mohli 
prísť pozrieť i dospelí a užiť si tak tú úžasnú atmosféru, ktorá 
tam vládla. Pevne verím, že toto podujatie sa stane obľúbeným 
letným programom v našej obci každý rok a premietanie tak 
budeme môcť rozšíriť aj o filmy pre staršie ročníky a nielen 
pre deti. Týmto by som rada poďakovala aj nášmu pánovi 
starostovi, že tento nápad nezavrhol, ale naopak ho podporil 
a hneď sa zapojil do spoluorganizovania, ako aj všetkým tým, 
ktorí nám akokoľvek pomohli. Avšak najkrajšou odmenou pre 
nás bol potlesk z vašej strany na konci premietania. 

Už teraz sa tešíme na ďalšie „Letné kino pod hviezdami“. 

Ing. Danica Hallová 
obecný úrad Zbehy
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Keď prichádzame do rodnej obce, a nielen vtedy, často si 
vybavujeme roky mladosti. Vnáranie sa do detských rokov 
nám pripomína cesty domova. S jeho prevažne sedliackymi 
usadlosťami, susedskými vzťahmi, prostou úprimnosťou, 
pracovitosťou, kde každý poznal každého. S rovesníkmi 
vnímame rodisko, ako istotu, neoddeliteľnú súčasť nášho 
života. 

Pokiaľ to len okolnosti dovolili, voľný čas sme trávili vonku. 
S partiou sme vymýšľali hry, ale aj huncútstva. Patrili sme 
medzi tie deti, ktoré nedokázali prežiť deň bez aktívneho 
pohybu. Behali a hrávali sa na ulici, po okolitých dvoroch a 
humnách, ale tak, aby sme nerobili škodu. Zažili sme situácie 
a hry, ktorých obraz nám zostáva v hlave aj po rokoch. Mnohé 
životné momenty si nosíme v srdci, z ktorých nám hlava 
nedovolí vyrásť.                        

Oplotenie domov, dvorov, záhrad, aké poznáme teraz, 
vtedy pred viac ako 70 rokmi  totiž takmer nebolo. Sem tam 
ohrady z prútia (fašiny z hája), alebo parkán (ohrada z dosiek) 
nám neprekážali. Pravda museli sme vedieť kedy, a aj to, 
že sa máme vrátiť domov zdraví a celí. Na nové oblečenie 
neukazovalo, nosili sme aj šaty po starších súrodencoch, 
chlapci zaplátané gate. Ale najprv boli povinnosti. Prostredie, 
v ktorom sme vyrastali, bolo spojené s manuálnou prácou 
každého druhu. Otcovia, aj mamy nás priúčali k zručnostiam, 
doma i na poli, ctiť si chlieb i našich predkov. V škole na 
slušnosť a medziľudskú úctu si zase potrpeli naši učitelia. 
Keď sme podrástli, pásť kravy, kozy, na strniskách husi  a cez 
leto chodiť aj bosí bolo pre nás bežné. A cesty, okrem hlavnej 
hradskej, boli voľakedy prašné. Súčasné mladé generácie 
keby aj chceli, nemôžu naboso, chýba čistá príroda.

Skoro na jar, nás 
ťahalo z domu von, 
často aj s mastným 
krajcom chleba 
v hrsti. Spolu s 
kamarátmi sme sa 
zvykli navečer až 
do vyčerpania tela 
hrať na naháňačky, 
na schovávačky 
(na žmúrky). Robili 
sme aj ďalšie hry. K 
tomu patrili odreté 
kolená, lakte. 
Medzi obľúbené 
patrili oko-boko, 
vybíjaná. V  
Bojdovom, alebo v 
Hallovom humne 
zasa futbal. Brány 

na ich pajtách 
(stodolách z dreva) boli pre nás futbalovými bránkami. 
Pamätajú  si na to mnohí, kopali sme aj do  lopty urobenej 
z handier. Určite aj na školu a školský dvor konfiškátu (teraz 

OÚ).Tam pred „nabkom“ zvykol robiť medzi nami rozhodcu 
pán farár Ján Pospiech, čestný predseda futbalového klubu 
Sokol Zbehy. Aj keď sa to niekomu nebude zdať, tu začínali 
kariéru viacerí naši známi športovci, najmä hádzanári. Mnohí 
reprezentovali našu obec, zaslúžili sa o jej rozvoj. Okrem 
futbalového a  hádzanárskeho ihriska, iné v našej dedine 
vtedy nebolo. Srdcu blízki rovesníci Bodlaloví, Bojňanskí, 
Balkoví, Dilhoffoví, Filoví, Fúskoví, Gregušoví, Horkoví, Ivanoví, 
Kečkéšoví, Králikoví, Laukoví, Májoví, Őlveckí, Sollároví, 
Ševčíkoví, Škoricoví, Šunderlíkoví, Vargoví, Žákovičoví  i ďalší, 
sa tam často naháňali o dušu. A tie časy, čo sa v Zbehoch učili 
a hrávali školáci nielen z Andača, ale aj z Čakajoviec i Lužianok 
sú dávno preč.

Ako deti sme mali v obľube aj hry na „skacky“, ale chlapci 
najmä na „gramorky“ (guľky). Nosili sme ich v plátenných 
vrecúškach tajne aj do školy a zvykli rátať a medzi sebou sa 
chváliť, kto koľko vyhral, koho o škopil (obohral). Na triafanie 
guliek uložených na zemi v označenom kruhu, z dohodnutej 
vzdialenosti sme používali tzv. „hakláč“. S ním sme cielili na 
guľky, a tie ktoré vyrazil mimo kruh, si hráč mohol zobrať. 
Kto ich mal najviac vyhral. Ďalšie, sa snažili podobne získať 
spoluhráči podľa vopred určeného poradia. To sa opakovalo 
dokiaľ nebol kruh prázdny. Pred začatím hry, totiž každý do 
neho po dohode vložil určený počet . 

Na hru „picko“ sme sa  zvykli hrávať na väčšom voľnom 
priestore. Bol to asi 10 cm dlhý drevený kolík, na koncoch 
špicatý. Od zeme sa odrážal lapanou (latkou) úderom na 
hrot špicu a potom od stanovišťa čo možno najďalej. Bolo to 
dobré na koordináciu pohybov i odhad vzdialeností. Krokmi 
sa merala od miesta odrazu picka, do miesta dopadu. Kto mal 

n Zbehy – očami nášho detstva

Veselá mladosť na boso

Zbehy 1950, žiaci OSŠ na školskom dvore
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sumár krokov v hre najvyšší, bol víťaz. Prichádzali chlapci aj z 
iných ulíc. Tie, vtedy boli pre nás „multifunkčným“ ihriskom. 

Príležitosť stretnúť sa na ulici, na priedomiach, hľadali aj 
starší ľudia. Tu sa zvykli usadiť na lavičky, najmä vo sviatok, 
v nedeľu. Často do noci rozprávali svoje príbehy. Hovorievali 
o všeličom možnom, čo zažili, niekedy aj  historky. Keď sme 
chceli vypočuť pútavo rozprávajúce babky Filovú, Sennešovú, 
Sollárovú, prestali sme sa hrať. Usalašili sme sa čo najbližšie, 
aby nám neušlo ani slovko. Páčilo sa nám, ako sa napriek 
láskavej drine, dokázali radovať zo života, aké boli hrdé na to 
svoje. Niektorí postávali bokom a tvárili sa, že tiež počúvajú, 
alebo sa uškŕňali tak, aby ich rečníčky nezbadali. Naznačili, 
že nie všetko, čo „nenky“ hovoria, sa naozaj stalo. Niektoré 
toľko „klebetili“ zdalo sa nám, že preto až o zuby prišli. A my 
sme sa dožili toho tiež. Ale vtedy na protézy nebolo, často si 
zavzdychali. Spolu s nami, oni však už zhrbené, vychutnávali 
ticho, čo pri rozprávaní zavládlo. 

Pred sezónou hojnosti ovocia a zeleniny, zvlášť na jar boli 
pre nás vzácne skoré čerešne. Májovky, ktoré dozrievali v 
čase sviatku sv. Urbana aj na blízkom grunte neďaleko štreky. 
Bili do očí nielen cestujúcim. Aj napriek zákazu sme niekedy 
s kamarátmi pokušeniu neodolali. Často sme v korunách 
stromov maškrtili. Keď len pár sme si odtrhli a dali za „zánedrí“ 
(za košeľu), boli sme spokojní. To však s nami neboli majitelia. 
Tých čo prichytili, mali zle - nedobre. Neraz sme preto pocítili 
autoritu rodičov i prútika zo španihlu (orgovánu), ktorý mali 
po ruke. Aj takto nás pokarhali, veď bolo prečo. V  rodinách 
i v našej sa stále niečo dialo, gazdovalo, majstrovalo. Bola to 
veľká škola. Na vlastnej koži sme to spoznali. Chodili sme po 
vodu s vedrom na studňu s rumpálom, kálali drevo, pomáhali 
variť a ohrievať vodu na sporáku, prať v rukách i na rumpáli, 
v zime ísť von na záchod, bez kúpeľne.... Koľko nás rodičia 
naučili aj ďalších prác okolo domu i záhrady a skromnosti, bez 
toho, aby sme vnímali že sa učíme byť aj pokorní.

V tých detských časoch, chodili po ulici podomoví predavači. 
Takých teraz nepoznáme. Niektorí na bicykloch s veľkými 
mechmi pukancov z kukurice, ktorých sme sa nevedeli dojesť. 
Zmrzlinár z Lužianok zasa vozil dobrotu na bielom vozíku so 
strieškou. Naberal ju lopatkou z nádoby obloženej ľadom. 
Urobil z nej na kornútiku nepravidelný kopček, nie také ako 
teraz. Rodičia nám dovolili kúpiť len malú, lebo na viac sme 
nemali. Vrstovníkom z ulice s veľkou zmrzlinou sme závideli, 
ale naši nás chlácholili, že sú asi poslušnejší, že nemáme byť 
maškrtní. Alebo, že keď sa potkneme a spadne nám, bude 
menej škody. Vnútri duše sme cítili, že to je aj iná príčina, aby 
sme nekašľali.

V tých časoch, v lete cez prázdniny sme sa bežne si staršími 
chodili kúpať do Radošinky, zdatnejší aj do rieky Nitry. Po 
uliciach hrkotali povozmi nielen roľníci, furmani, ale tiež 
handrári, péri-kožkári, vápnári i šamorínski..., aby si niečo 
zarobili a mali na chlieb. Za živobytím, ale pešo, chodili aj sklári i 
drotári s krošňami na chrbte. My skôr narodení spomíname na 
hlasné volanie „Dajte hrnce drótovať, flékovať!“. A gazdinkám, 
drotári zreparovali deravé hrnce, misky, ranglice. Vandrovní 
majstri opravovali rôzne úžitkové predmety, praktické veci 
pre domácnosti, hlinený riad i fajky. Voľakedy nechýbali i 

žobráci, pýtali niečo nielen na zjedenie. Aj vo vchode kostola 
v tzv. žobráčni, kde čakali na almužnu. Postupne sa z nášho 
života vytratili, ale tiež vandrovné služby a  remeslá. Tradície 
niektorých teraz živia umeleckí majstri. 

V jeseni, keď sa orechy začali škeriť, nastala sezóna babieho 
leta, zberu úrody, oberačiek hrozna, zbežských hodov. Za 
obeť im padli aj vykŕmené husi. 

Nikdy nezabudli prísť kolotočiari. Nás deti lákali ringišpíre 
(kolotoče), hojdačky, strelnice. Keď sme sa chceli ísť povoziť, 
kúpiť si sladkosti, museli sme si to zaslúžiť. V tom období 
elektrika v dedine bola vzácna, kolotoče krútili ľudia. Ako 
chlapci sme to radi robili a potom sa mohli zadarmo povoziť.

Bývali tuhé zimy. Nie ako teraz. A Vianoc sme sa nevedeli 
dočkať. Predchádzali ich po domoch obchôdzky Barbôr, 
Lucií, Mikuláša i adventné roráty. Ľudí prezlečených do 
bielych plachiet, alebo za patróna detí - Mikuláša, sme 
častejšie stretli na ulici ako teraz. Tajuplným dňom a nielen 
u nás bol štedrý deň, avšak pôst sme ako deti ťažko znášali. 
Niesol sa v znamení príprav, zabudli sme na bežné škriepky. 
Darčeky ale od Ježiška, pod krispánom boli skromné. A čo 
nám ešte nešlo do hlavy? Ako stihne za jednu noc obdarovať 
všetky deti z dediny. Do domácností chodili koledníci. Často 
sa brodili v snehu, a aj my cestou na „utíreň“(polnočnú sv. 
omšu).

Na Fašiangy, v období od Troch kráľov do „Škaradej“ stredy 

Tradičné kŕmenie husí uvarenou kukuricou
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(Popolcovej), bývali maškarné plesy, ochotnícke divadlá, 
svadby, ale aj priadky a tkanie, i zakáľačky. Tie si robili zruční 
gazdovia sami. Nielen na mäso, ale aj na masť, ktorú naše 
mamy využívali celý rok, okrem pôstneho obdobia. Helioly, 
racioly neboli, ale len také balené tuky. Volali sme ich kókus 
(margarín). 

V zime sme často šantili stavaním snehuliakov, sánkovali sa 
na Šišove, korčuľovali na Radošinke. Hrávali hokej v kolese, 
na vodou zaliatych a zamrznutých lúkach. A v suchých 
rokoch sa nám neťažilo ísť cez štreku a železničný most, 
krížom cez chotár Kapustníc, až do zamrznutého starého 
„Žeberína“ (mŕtveho ramena rieky Nitry). Neraz sme sa až za 
noci s rovesníkmi vracali domov.  

Aj gumipuška (prak), po našom „šlajder“, bol vtedy 
obľúbenou hračkou nás detí. O takých, aké sú dnes, sme 
ani netušili. Pravda je, že sme sa viac v prírode hýbali, aj v 
škole sa na telesnú tešili. Áno, ušlo sa nám viac manuálnej 
práce, doma, aj na poli. Rovesníci by vedeli tiež rozprávať, 
ako mladí na dedine žili. Pomáhali už v detstve v poľných, 
aj domácich prácach. A nelenili prísť do humna, na ulicu, 
medzi šarvancov. Bola tam partia, až rivalita, športový duch, 

kto je na tom lepšie? S vierou sme sa rozchádzali domov, že 
sa už zajtra znova stretneme.

No nie vždy to tak mohlo byť. V rannom detstve sme 
oproti dnešku, zažili tiež hmotnú núdzu. Po II. svetovej vojne 
chýbali potraviny, školákom knihy, prežili sme pri sviečke 
a petrolejke, v skromnosti. Hospodárske stavby, pajty, 
maštale, chlievy a kuríny pre zvieratá a hydinu, studne boli 
v každom dvore. V rodinách ale, boli kone pýchou gazdov. 
Domy z hliny, strechy zo slamy sú dávnou minulosťou. Sem  
tam bolo rádio, bicykel, alebo motorka. Auto, televízor boli 
raritou. 

Rodákom žijúcim v dedine i mimo nej a nielen im, sa 
možno  bude zdať, že som niečo aj prechválil. Prepáčte však, 
veď kto sa lepšie cítil inokedy, ako v časoch svojej mladosti. 
Isté je, že v tej našej neboli vymoženosti, ktoré máme teraz. 
Aj v súčasnosti deti túžia po zážitkoch, život je však iný. A kto 
by dnes ručne zberal obilie a klásky, kukuricu, repu, zemiaky, 
seno, alebo kravy, či husi pásol... Zostali však spomienky na 
cesty domova i na vás kamaráti z detstva.

Serafín Horka

Správca našej farnosti pán farár Mgr. Roman Gallas bol 
1. júla 2021 menovaný na nasledujúce tri roky dekanom 
nášho dekanátu, do ktorého patria farnosti Báb, Horné 
Lefantovce, Jelšovce, Lehota, Lukáčovce, Lužianky, Nové 
Sady, Podhorany, Šurianky, Veľké Zálužie, Výčapy Opatovce 
a Zbehy s prislúchajúcimi filiálkami. Vyprosujme nášmu 
duchovnému otcovi v jeho novej funkcii veľa Božích 
milostí, zdravia a síl, aby jeho pôsobenie bolo na prospech 

nás všetkých. 
ThDr. Peter Brenkus PhD., honorárny dekan a dlhoročný 

správca farnosti Výčapy Opatovce nastúpil od júla na svoje 
nové pôsobisko vo farnosti Veľké Chyndice vo vrábeľskom 
dekanáte. 

Mária Balková
Členka redakčnej rady

n Návšteva pápeža na Slovensku

Už niekoľko týždňov našou krajinou rezonuje správa o 
návšteve hlavy katolíckej Cirkvi pápeža Františka. Pápež 
prijal pozvanie našej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá 
v závere minulého roka navštívila Vatikán. Medzitým sme 
si všetci prešli ťažkým obdobím pandémie, ktorá postihla 
celý svet. A tak tejto správe bolo aj trochu ťažké uveriť, že 
by sa návšteva nášho malého Slovenska mohla konať.

Slovensko je počtom obyvateľov malé, ale určite nie 
neznáme.  Vie o nás aj pápež „z konca sveta“, ako sa sám s 
úsmevom označil na začiatku svojho pontifikátu. Oficiálna 
štátna a pastoračná návšteva sa uskutoční v dňoch 12. až 
15. septembra. V pláne cesty je návšteva Bratislavy, Prešova, 
Košíc a Šaštína. Bezprostredne pred návštevou Slovenska 
sa pápež zúčastní záverečnej omše 52. medzinárodného 
eucharistického kongresu v Budapešti, ktorý bol z dôvodu 
pandémie presunutý z pôvodného termínu v roku 2020 na 
rok 2021. Toto sú oficiálne správy, ktoré sa dozvedáme z 
médií.

Ale kto je pápež František, ktorý od 13. marca 2013 po 
prekvapivom odstúpení Benedikta XVI. nastúpil na čelo 
katolíckej Cirkvi? Svätý otec, Skala, nástupca Petra, ktorého 
si vybral Ježiš, aby viedol Cirkev. Keď mu krátko po zvolení 

novinári v rozhovore položili prvú otázku, kto je Jorge Mario 
Bergoglio, po chvíľke premýšľania povedal: „Som hriešnik, 
to je azda tá najsprávnejšia definícia, nie slovný zvrat, nie 
klišé. Som hriešnik. Ten, na ktorého sa pozrel Pán“. V tomto 
rozhovore tiež vysvetlil, prečo si zvolil meno František, veď 
doteraz sa ani jeden z jeho predchodcov takto nevolal. 
Krátko po zvolení v Sixtínskej kaplnke sa k nemu obrátil 
jeho spolubrat, argentínsky kardinál Claudio Hummes, 
ktorý ho objal a povedal: „Nezabudni na chudobných!“. „S 
chudobnými som si v tejto chvíli spojil Františka z Assisi. 
Tak sa zrodilo toto meno v mojom srdci. Svätý František 
muž chudoby, pokoja, ktorý miluje a chráni tvorstvo, čo je 
v dnešných časoch výzva pre nás všetkých. Chrániť zem, na 

n Z našej farnosti
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n Púť do Oščadnice

Vianoce – Sviatky pokoja a radosti.  Avšak posledné 
Vianoce boli poznačené pandémiou Covid, v 
dôsledku čoho sme museli dodržiavať opatrenia. 
Rodiny, v ktorých sa vyskytla táto choroba, museli 
dodržiavať karanténu. Bol obmedzený akýkoľvek 
pohyb na verejnosti, otvorené boli len obchody s 
potravinami a zdravotnícke zariadenia. Okrem iného 
boli uzatvorené aj kostoly, bez ktorých si nevieme 
tieto sviatky ani predstaviť.  Ešte šťastie,  že náš pán 
dekan Peter  Blahovec začal slúžiť sväté omše online,  
pričom jeho povzbudivé slová v jeho príhovoroch, 
nám veľmi pomáhali prekonať toto ťažké obdobie.

Práve v tejto situácii nás zastihla neuveriteľná 
správa o smrti nášho p. dekana. Bolo to v prvý deň po 
vianočných sviatkoch. Bohužiaľ  ani jeho neobišla táto 
choroba a dostavili sa komplikácie,  ktorým podľahol. 
Ťažko sme prijímali túto správu a bolelo nás aj to, že v 
tejto situácii sa s ním nemôžeme ani osobne rozlúčiť. 
Vďaka technikom sme poslednú rozlúčku s našim p. 
dekanom prežívali a sledovali online.

Preto som s radosťou prijala správu o tom, že sa 
organizuje púť do Oščadnice so zámerom navštíviť 
miesto posledného odpočinku nášho p. dekana, 
položiť kvety na jeho hrob, zapáliť sviečky a v tichej 
modlitbe sa s ním rozlúčiť. 

Po návšteve cintorína sme sa presunuli do miestneho 

ktorej žijeme“. 
Vo svojom pontifikáte František 

nadväzuje na svoje predchádzajúce 
pôsobenie medzi chudobnými 
jedného z najväčších miest sveta 
Buenos Aires. Mesta, v ktorom sa pápež 
17. decembra 1936 ako prvorodený 
zo štyroch detí narodil potomkom 
prisťahovalcov zo severotalianskeho 
Piemontu. Tu v jednej z obytných 
štvrtí veľkomesta vyrastal, študoval 
a tu aj pocítil volanie k zasvätenému 
životu. Stáva sa jezuitom a v roku 
1969 prijal kňazskú vysviacku. Ďalej 
študuje a i sám vyučuje a v roku 1992 je 
menovaný za biskupa. V roku 2001 mu 
pápež Ján Pavol II. udelil kardinálsky 
titul. Popritom neustále navštevuje okrajové časti Buenos 
Aires favely- slamy a v nich najbiednejších, ktorých život je 
ťažký. Prináša im útechu, pomoc a prejavuje milosrdenstvo, 
ktoré sa tiahne celým jeho životom. V decembri 2015 
vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, aby sa aj v 
srdciach ľudí prebudila túžba navzájom si prejavovať lásku 

a odpustenie a zároveň zakúsiť Božiu 
lásku, ktorá uzdravuje, odpúšťa a dáva 
nádej. Pápež hovorí, že Cirkev nie je na 
svete, aby odsudzovala, ale umožnila 
stretnúť sa s láskou prameniacou z 
Božieho milosrdenstva a preto treba 
vyjsť z kostolov a farností a hľadať 
ľudí tam kde žijú, trpia, kde dúfajú. Ak 
teda pápež František prichádza k nám, 
je isté, že nás bude povzbudzovať k 
jednote, pokoju a viere v týchto časoch, 
keď sa celý svet zmieta v obavách o 
budúcnosť. Koronavírus a všetky mory, 
ktoré pustošia svet, pominú. Je na nás, 
či uveríme alebo budeme o tom aspoň 
premýšľať.  

Milosrdenstvo je základný zákon, ktorý 
prebýva v srdci každého človeka, keď s úprimnými očami hľadí 
na brata, ktorého stretá na svojej životnej ceste. Milosrdenstvo 
je cesta, ktorá spája Boha s človekom.

Mária Balková
členka redakčnej rady
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kostola, kde 
sa slúžila prvá 
verejná zádušná 
svätá omša 
za nášho p. 
dekana, ktorú  
slúžil  Vikár za 
účasti viacerých 
kňazov.

Po svätej omši 
sme sa odobrali 
na Krížovú 
cestu, ktorá je 
vybudovaná v  
peknej prírode, 
v mierne 
s t ú p a j ú c o m 

teréne. Pri výstupe sme spomínali, ako sme pred 
pár rokmi túto krížovú cestu absolvovali s našim 
zosnulým p. dekanom. Pomaly sa končil program 
našej cesty do Oščadnice a my sme sa pripravovali 
na cestu domov. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili 
v mariánskom pútnickom mieste na hore Živčáková 
v obci Turzovka.

V individuálnom programe sme si pozreli miestny 
kostol Panny Márie, Matky Cirkvi. Kostol je v krásnej 
prírode s možnosťou výhľadu okolia  vo vyhliadkovej 
veži. V  tichej modlitbe sme vnímali toto pokojné 
miesto. Tento deň sme uzavreli prechádzkou v tomto 
pútnickom mieste. Spokojní  s vyčerpávajúcim 
programom sme sa unavení vrátili do svojich 
domovov.

Gabriela Janečková

Tak ako pre každého aj pre našich 
škôlkarov bol tento školský rok v 
niečom iný. Iný v tom, že sa deti 
nemohli v dôsledku hygienických 
opatrení zúčastniť všetkých podujatí, 
ktoré sme mali naplánované. A tak 
sme si spestrili výchovu a vzdelávanie 
spoločnými akciami v rámci exteriéru 
materskej školy. V druhom polroku 
šk. roka 2020/2021 sme mali v škôlke 
niekoľko podujatí. 

Pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla, 
sa v našej MŠ uskutočnili aktivity, 
ktoré upozornili na dôležitosť ochrany 
životného prostredia a celého 
ekosystému. Deti si voje vedomosti 
mohli preveriť v úlohách o separovaní 

n Aktivity detí v MŠ



odpadu. Deti boli šikovné, vidieť, že triedeniu odpadu sa 
venujú nielen v materskej škole, ale i doma, a tým chránia 
našu Zem. Potom sa po triedach presunuli do prírody, 
pretože o prírode sa ľahko učí v prírode.

Najstaršie deti sa vybrali na turistickú vychádzku do 
hájika, kde spoznávali liečivé rastliny, zbierali odpadky, 
pozorovali vtáctvo aj drobný hmyz v tráve. Mladšie deti 
zbierali odpadky pri železničnom ihrisku a stredné deti na 
hádzanárskom ihrisku. Učenie o prírode pod holým nebom  
je úžasným zážitkovým učením, kde deti nemajú pocit, 
že sa učia a pritom tieto vedomosti sú oveľa trvácnejšie. 
Takýmto spôsobom chceme deťom vštepiť lásku k prírode 
a úctu k nášmu životnému prostrediu.

Dňa 24. mája našu materskú školu navštívilo bábkové 
divadlo Slniečko z Piešťan s divadelným predstavením 
SMETI PATRIA DO KOŠA! Takže sme si znovu zopakovali 
triedenie odpadu hravou formou, prostredníctvom piesní 
a pohybových aktivít spolu s bábkami, sme sa zapojili do 
príbehu. Deťom sa divadielko veľmi páčilo a odmenili ho 
veľkým potleskom a z predstavenia odchádzali s usmiatymi 
tváričkami.

Dňa 27. mája nám pán  Peter Križan z poľovníckeho 
združenia v Čakajovciach a pán Ľubomír Lisý z 
poľovníckeho združenia v Zbehoch prišli predstaviť 
dravcov. Porozprávali nám o spôsobe života, lovu potravy 
a starostlivosti o dravcov. Deti mali možnosť klásť otázky, 
na ktoré im chovatelia ochotne odpovedali. Dozvedeli sme 
sa množstvo zaujímavých informácií a na záver nám pán 
Križan predviedol spôsob lovu s návnadou, z čoho mali 
všetky deti veľký zážitok.

Deň detí sa v našej škôlke niesol v znamení Detského 
karnevalu.  Deti preoblečené do krásnych masiek si 
vyskúšali svoju súťaživosť a športovú zručnosť. Disciplíny 
zvládli na výbornú a tak náš školský dvor burácal radostnými 
pokrikmi a zábavnou atmosférou. Veľkým prekvapením 
pre všetky deti boli Disneyho postavičky Mickey a Minnie 
, ktoré nám spríjemnili slávnostný deň. Za odmenu si malí 
šikovníci odniesli domov veľa sladkosti a určite ešte viac 
krásnych zážitkov.

Dňa 8.júna nás navštívilo tradičné bábkové divadlo 
IVANA GONTKA v priestoroch kultúrneho domu s 
naštudovaným titulom „Herkules alebo Dobytie pekla“. 
Hra bola inšpirovaná gréckou mytológiou a hrdinskými 

činmi siláka Herkula. Ako v každej takejto hre, nechýbala 
vtipná postavička – Gašparko. Deti si predstavenie 
nesmierne užívali, čo dávali najavo častým potleskom a na 
záver predstavenia mali možnosť chytiť do rúk  drevené 
bábky a rozhýbať ich.  Ďakujeme obecnému úradu za 
sprostredkovanie predstavenia,  pretože spoločný – 
kolektívny zážitok má nezameniteľné čaro. Veríme, že 
podobné kultúrne predstavenia si budeme môcť spoločne 
užívať a vychutnávať častejšie.                

Dňa 10.júna 2021 sme sa zúčastnili športovo-dopravného 
dňa na miestnom hádzanárskom ihrisku.  Zopakovali sme 
si základné pravidlá dopravy a oboznámili sa s dopravnými 
značkami. Deti si zašportovali na vlastných bicykloch, 
kolobežkách a odrážadlách. Na záver si zasúťažili o 
najrýchlejšieho cyklistu vo svojej kategórii. Každý súťažiaci 
bol odmenený medailou a balíkom sladkostí.

Predposledný deň školského roku 2020/2021 patril 
našim predškolákom, ktorí sa lúčili s Materskou školou. 
Spolu s pani učiteľkami si pripravili pre rodičov i deti pekný 
program. Ešte pred ním si vypočuli príhovor pána starostu 
a pani riaditeľky. Súčasťou pripraveného programu boli 
básničky, pesničky a tanečné vystúpenie, ktoré potešilo 
najmä rodičov. Každý predškolák dostal osvedčenie o 
ukončení predprimárneho vzdelávania, pamätný list a 
milé darčeky od triednych učiteliek. Na záver si všetci 
predškoláci a hostia pochutili na krásnej a chutnej torte, 
ktorú pre naše deti s láskou upiekla pani Kristína Bojdová. 

Silvia Miškolciová  
MŠ Zbehy                   
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Na prelome školských rokov nastali v našej škole viaceré 
zmeny. Rozlúčili sme sa s pôvodným vedením školy. Pani 
riaditeľka a pani zástupkyňa odišli do dôchodku.

Pani riaditeľka Zdenka Stieranková začala svoju 
pedagogickú kariéru v r. 1983  ako mladá 23 ročná učiteľka. 
Napriek svojmu mladému veku sa hneď  stala vedúcou 
Pionierskej organizácie. V ďalších rokoch  pôsobila ako 
učiteľka na 1. stupni. V roku 1992 sa stala zástupkyňou 
školy. Na tejto pozícii zotrvala 18 rokov.  V roku 2011 bola 
menovaná do funkcie riaditeľky školy. Bola to zodpovedná 
a namáhavá práca, ktorá vyžadovala veľa úsilia, neustáleho 
štúdia, sebazaprenia a trpezlivosti. Nastal čas na zaslúžený 
odpočinok s rodinou a záľubami. 

Pani zástupkyňa Danka Šaturová prišla do našej školy z 
Radošiny. Začala u nás vyučovať slovenský jazyk a výtvarnú 
výchovu na 2. stupni ZŠ, stala sa predsedníčkou rady školy. 
Postupne boli zvyšované jej kompetencie na našej škole. 
Posledných 10 rokov pracovala vo funkcii zástupkyne 
školy. Svoju prácu vykonávala s tým najlepším úmyslom, s 
odhodlaním a s láskou v srdci. Dokázala byť žiakom druhou 
mamou a kolegom bola skvelým partnerom do dobrých 
chvíľ, ale aj do chvíľ nepohody.

Pani riaditeľke a pani zástupkyni prajeme všetko dobré na 
zaslúženom dôchodku, hlavne veľa zdravia a pekných chvíľ s 
rodinou a priateľmi.

Od júla 2021 začala škola pracovať pod novým vedením. 
Počas leta sme  zrealizovali niekoľko nevyhnutných opráv. 
Vymaľovali sme triedy na 1. poschodí, zrekonštruovali  
miestnosť pre výchovného poradcu a sociálneho pedagóga, 
premiestnili sme sklad učebníc. Postarali sme sa o revitalizáciu 
interiéru (vytriedenie starého nábytku a elektrospotrebičov, 
starostlivosť o kvetinovú výzdobu, vymaľovanie vitrín v 
triedach na 1. poschodí, čiastočná oprava žalúzií, náterov 
stien). Samozrejmosťou bola starostlivosť o exteriér školy 
(kríky, trávnaté plochy, spevnené plochy). Bolo nevyhnutné 
vyriešiť odkladanie tašiek a vrchného ošatenia žiakov 
prichádzajúcich do školskej jedálne. Pre žiakov sú pripravené 
nové boxy a vešiaky pre tento účel, ktoré zhotovil p. Juraj 
Balko.

Nebolo to jednoduché, práce bolo veľa, ale vďaka šikovným 
nepedagogickým zamestnancom p. Jurajovi Chvastekovi, 
p. Emílii Maksiovej a p. Dane Klukovej sme všetko stihli 
včas. V čase svojho voľna prišli pomôcť pri dokončovacích 
a údržbových prácach p. Zdenka Fabová, p. Martina 
Gondeková, p. Klaudia Šugrová a p. Ľubomír Lisý, za čo 
im patrí veľká vďaka! Pomocnú ruku podal aj pán starosta  
a zamestnanci obecného úradu. V neposlednom rade 
ďakujeme aj p. Petrovi Kiššovi a firme Obecné siete, s.r.o. za 
zabezpečenie posilnenia internetového pripojenia pre školu.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomáhajú škole pre jej kvalitnejšie fungovanie.
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n Nový školský rok 2021/2022 prináša nové výzvy



n Prichádza nový školský rok 2021/2022

Naším cieľom je v prvom rade zmena školskej 
klímy. Budeme radi, ak sa škola stane miestom pre 
komunikáciu rodičov, žiakov a učiteľov. Chceme 
poskytnúť kvalitné vzdelávanie, profesionálny prístup, 
zaujímavé podujatia školy a zmysluplnú krúžkovú 
činnosť. 

Postupne na 2. stupni zavádzame nový vyučovací 
predmet Fenomény sveta, ktorý žiakom poskytne 
zážitkový spôsob výučby medzipredmetových tém. 
Učiteľovi pomôžu učiť tak, aby sa jeho žiaci tešili na 
vyučovanie. Jedná sa o 6 fenoménov: voda, slnko, 
vzduch, komunikácia, peniaze a človek, z ktorých sme 
pre nastávajúci školský rok vybrali témy KOMUNIKÁCIA 
a ČLOVEK. Žiaci budú pracovať v tímoch, budú môcť 
rozvíjať svoje interpersonálne zručnosti, komunikáciu, 

spoluprácu a 
rozvíjať kritické 
myslenie. 

Žiaci si už 
v blokovom 
vyučovaní vyskúšali 
jeden fenomén: 
peniaze pre 
rozvoj finančnej 
gramotnosti.

Čo plánujeme 
do budúcna: 
interné vzdelávanie 
učiteľov, projekty 
E r a s m u s + , 
E t w i n n i n g , 
Fenomény sveta, 
čitateľské zóny, 
kvalitné internetové 
pripojenie, podpora 
športových aktivít 
(Akadémia Mateja 
Tótha, Tréneri v 
škole), oddychové 

zóny v exteriéri, efektívne využitie areálu pre výučbu 
a pobyt žiakov vonku počas prestávok, preliezky 
pre ŠKD, posúdenie stromov v areáli školy a ich 
následné ošetrenie a orezanie, zriadenie políčok pre 
pestovateľské práce.

Veľmi radi uvítame všetky dobré nápady, 
vypočujeme si názory, pochvalu, ale aj kritiku. 
Budeme spoločne pracovať na tom, aby sme 
eliminovali všetky nedostatky a postavili školu 
na pevných pilieroch založených na vzájomnej 
spolupráci, pochopení, komunikácii a tvorivej 
práci. 

       
Jana Krajčírová

riaditeľka školy ZŠ Zbehy
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n Letný školský klub detí

Hurá! Začali sa prázdniny, žiaci opustili školské lavice, 
ale my sme pokračovali ďalej. Letný školský klub detí bol 
i tento rok v plnom prúde, pre všetkých žiakov na I. stupni 
ZŠ Zbehy. Rozdelený bol do dvoch turnusov, od 1.7. – 
16.7.2021 v čase od 6:30 – 15:00 hod. Zodpovedné boli pani 
vychovávateľky a sociálny pedagóg. Snažili sa spríjemniť 
žiakom slnečné dni  počas letných prázdnin. 

Počasie nám prialo, mohli sme si rôznymi aktivitami 
obohatiť jednotlivé dni. Každý deň nám prinášal niečo 
nové. Snažili sme sa nielen hravou formou, ale tiež tou 
vzdelávacou priblížiť sa žiakom, aby nezabúdali, že počas 
prázdnin nikdy nie je na škodu sa vzdelávať ďalej, čítať 
rôzne knihy, nezabúdať na pohyb, rozvíjať svoje kreatívne 
zručnosti. 

Žiaci mohli počas prvého turnusu spoznávať vesmír, 
športovať, pripravovať cesto na banánové lievance, 
naučiť sa výzdobu servítkovou technikou, vyrobiť hotel 
pre hmyz, prejsť sa ku kaplnke sv. Urbana, pozerať detský 
film. Na záver turnusu si deti nazbierali rôzne lúčne kvety, 
spravili z nich krásne kytice. Deti dostali diplom za úspešné 
zvládnutie 1. turnusu.

Druhý turnus prinášal tiež mnohé výzvy: hry na indiánov, 
hľadanie pokladu,  športovanie, čítanie rozprávok, cesta 
vlakom + opekačka a na záver diskotéka, výroba tabla 
a chutné wafle. Rozlúčka bola príjemná, dokonca si na 
diskotéke zatancovali pani kuchárky a vedenie školy. 

               
Zuzana Blahová

vychovávateľka ZŠ Zbehy
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n Projekt 

„DO ŠKOLY S ÚSMEVOM“  je projekt, ktorý mal byť 
súčasťou života v našej škole počas celého školského roka 
2020/2021. Jeho hlavným cieľom je  zlepšenie sociálnej 
klímy v škole. Chceli by sme, aby sa žiaci v škole cítili lepšie, 
príjemnejšie, bezpečnejšie. Záleží nám na spokojnosti 
žiaka, učiteľa, rodiča. 

Žiaľ pandemická situácia nám zavrela brány školy a my 
sme dúfali, že to nebude trvať dlho. Hneď ako sa dalo, 
rozbehli sme aktivity, ktoré sme mohli uskutočniť vďaka 
finančnej  podpore CEEV Živica a Nadácie Poštovej 
banky v rámci programu NA KAŽDEJ ŠKOLE ZÁLEŽÍ. 

Šikana, Diskriminácia, Bezpečný internet a sociálne 
siete, Rasizmus. To sú témy, ktoré boli predstavené  
žiakom 7., 8. a 9. ročníka prostredníctvom preventívneho 
združenia STORM. Témy boli vyberané citlivo na základe 
aktuálnych problémov v škole. 

Každé preventívne stretnutie trvalo dve po sebe 
idúce vyučovacie hodiny bez prítomnosti učiteľa, pre 
nastolenie otvorenej partnerskej atmosféry. Lektori počas 
trvania prevencie uplatňovali filozofiu znižovania rizík. 
Interaktívnym spôsobom a metódu diskusie zabezpečovali 
čo najväčšiu adresnosť pre konkrétnu skupinu žiakov. 
Cieľom preventívnych stretnutí bolo doplniť žiakom 
platné informácie v témach, ktoré zároveň prepojili s 
každodennou realitou.

Z hodnotenia žiakov vieme, že väčšine sa jednotlivé 
preventívne programy páčili. Informácie, ktoré sa dozvedeli 
boli pre nich zaujímavé, niektoré boli nové, mnohé z nich 
boli pre nich prínosom. Počas aktivít sa cítili dobre a prístup 

preventistov bol výborný, kamarátsky. Z programov, ktoré 
žiaci absolvovali, vybrala väčšina ako najdôležitejšie 
programy Šikana a Bezpečný internet a sociálne siete. 
Počas štyroch stretnutí v každej z tried žiaci absolvovali 
množstvo rozhovorov, aktivít a mnohým bolo ľúto, že sa 
program skončil. Vyjadrili želanie, aby mohli podobné 
stretnutia absolvovať aj v budúcnosti.

Z pohľadu rodičov i pedagógov sú preventívne programy 
prínosom nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov a všetkých 
ľudí, s ktorými sa žiaci stretávajú. Formujú ich postoj a učia 
ako ísť správnou cestou. Už teraz spolu premýšľame, ktoré 
programy zaradíme v budúcnosti. 

Nielen žiaci boli v centre záujmu nášho projektu. Súčasťou 
projektu sú aj naši pedagógovia. O tom, že učiteľom našej 
školy záleží, aby sa zmenil pohľad na triednickú hodinu, 
svedčí aj fakt, že sa pedagógovia našej školy zúčastnili 
webinára venovaného tejto téme. Webinár pod vedením 
p. Petra Humaya sprostredkovala naša konzultantka pani 
M. Glovňová. Učitelia sa vzdelávali v oblasti zlepšenia klímy 
v triede napríklad formou ranných komunít, zavedením 
zásad a pravidiel,  rôznych aktivít v komunite. Získali tiež 
mnohé inšpirácie a zdroje pre svoju prácu. Počas celého 
školského roka zbierali zaujímavé aktivity na triednické 
hodiny, ktoré potom realizovali so svojimi žiakmi. Zo 
všetkých zozbieraných aktivít vytvorili brožúry, ktoré im 
uľahčia prácu v nasledujúcich školských rokoch.

Naši pedagogickí a odborní zamestnanci tiež absolvovali 
online Tréning mediačných zručností prostredníctvom 
platformy Školská a rovesnícka mediácia pod vedením 
lektorky pani D. Bieleszovej. Pútavými metódami sa učili ako 
riešiť konflikty v školskom prostredí, ako vedieť pracovať 
s pocitmi a úsudkom, ponúkať rôzne uhly pohľadu, ako 
zvládať úspech a neúspech, citové vydieranie, vnútorný 
konflikt, ako aktívne počúvať a vedieť si stanoviť vlastné 
ciele a priania, ako otvoriť komunikáciu. 

Ďalšie vzdelávanie pedagógov a pedagogických 
zamestnancov bolo zamerané na tri cieľové oblasti 
– Pohodová trieda, Komunikácia v škole a Prevencia. 
Vzdelávanie sa uskutočnilo prostredníctvom vzdelávacej 
platformy Učenie nás baví pod vedením  pani lektorky L. 
Sokolovej a M. Lamešovej.  Učitelia  získavali vedomosti 



o správaní detí a ako si s ním poradiť, tipy , aby sa deti v 
škole cítili dobre, aké je dôležité priateľstvo, sociálna 
opora a súdržnosť v školskej triede, spôsoby rozvoja 
komunikačných zručností, prevencia záškoláctva, o tom, 
že je ľahšie predchádzať ako riešiť...

Čo nás čaká  v budúcom školskom roku?
Žiaci 1. – 2. ročníka sa môžu tešiť na program zo 

vzdelávacej platformy Učenie nás baví na tému Pohodová 
trieda. Žiakov 3.-4. ročníka čaká program na tému 
Komunikácia v škole a v školskej triede. V triedach 5.-6. 
ročníka sa uskutočnia bloky zamerané na prevenciu podľa 

výsledkov diagnostiky s lektorkami z tejto vzdelávacej 
platformy. Žiaci 3.-6. ročníka absolvujú tréning mediačných 
zručností zameraný na rovesnícku mediáciu a budú mať 
možnosť aplikovať získané zručnosti.

Veríme, že projekt v budúcom školskom roku úspešne 
dokončíme a získané vedomosti a zážitky nás budú 
sprevádzať v celom ďalšom období. Radi by sme naplnili 
ciele nášho projektu a všetci pôjdeme vždy DO ŠKOLY S 
ÚSMEVOM.

    
Lucia Mikušová

koordinátorka projektu, ZŠ Zbehy
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n Folklór je dušou Slovenska, zaslúži si podporu

Asi sa na tom zhodneme, že folklór má na Slovensku 
obrovskú a stále živú tradíciu. Je to časť ľudového umenia, 
ktorá prežíva odovzdávaním z generácie na generáciu. Šíria 
ju skutoční nadšenci, bez nároku na honorár či spoločenské 
uznanie. Robia to, lebo im to vštepovali ich rodičia. Som 
presvedčená, že ak sa folklór udržal medzi ľuďmi po 
stáročia, prežil by aj v dnešných a zajtrajších podmienkach, 
potrebuje však pomocnú ruku. Aj napriek súčasnej ťažkej 
pandemickej situácii v našej obci funguje  „Detský folklórny 
súbor Zbežanček“, v ktorom máme mladé talenty schopné 
šíriť a uchovávať pozitívne dedičstvo našich otcov. Nášmu 
súboru túto pomocnú ruku podalo obecné zastupiteľstvo 
obce Zbehy.

Vďaka ich finančnej podpore sa nám podarilo 
zorganizovať skvelú opekačku pri príležitosti Dňa detí a 
ukončenia školského roku 2020/2021. Touto cestou zo 
srdca ďakujeme aj správcovi strelnice v Zbehoch pánu 
Miroslavovi Vašíčkovi, že tak ako po minulé roky umožnil 
deťom v priestoroch strelnice prežiť popoludnie plné hier, 
spevu, tanca a posedenia pri ohníku. Zároveň ďakujeme aj 
pánovi starostovi Ing. Adamovi Žákovičovi za poskytnutie 
miestnosti na krojovňu v budove Kepelíka a ešte chcem 
poďakovať Laure Gregušovej za pochopenie a ochotu 
podeliť sa s nami o priestor na nácviky. Všetkým zo srdca a 
veľmi úprimne ďakujú Zbežančatá!!!

Anna Jankovičová
štatutár OZ DFS Zbežanček



Nadviažem na článok, ktorý bol zverejnený v prvom 
čísle obecných novín v mesiaci máj 2021. Väčšina 
prispievateľov do novín stála pred otázkou „Čo písať, 
keď sa nič nedeje?“, myslím tým dianie v spoločenskom 
živote v našej obci. Pravdou je, že prvý polrok tohto 
roku bol silne poznačený pandemickou situáciou, ktorá 
nenechala asi nikoho z nás bez obavy, čo bude ďalej. 
Druhá vlna pandémie  bola neporovnateľne horšia ako 
prvá a zasiahla veľké množstvo rodín aj v našej obci. 
V kútiku duše dúfame, že najhoršie máme za sebou, a 
že bude už iba lepšie, ale ako sa hovorí „Jeden  nikdy 
nevie“. 

Otvorením letného obdobia  sme pozbierali sily a 
uvedomili si , že život ide ďalej a je nutné sa vyrovnať 
so všetkými  nepríjemnosťami, ktoré nás postretli v 
tomto neľahkom období. Po uvoľnení opatrení  sa to 
skutočne odzrkadlilo na správaní ľudí. Väčšina inštitúcii 
a spoločenských organizácii sa snaží toto obdobie 
využiť ako sa dá na obnovenie bežného života, na aký 
sme boli zvyknutí. Výnimkou nie je ani naša základná 
organizácia zväzu zdravotne postihnutých.

Akonáhle sa situácia zlepšila, rozhodli sme sa 
zorganizovať začiatkom júna zdravotnú prechádzku, 
ktorá mala preveriť naše fyzické a tiež duševné 
zdravie. Po ťažkom období plnom opatrení, ktoré nás 
obmedzovali do takej miery, že v mnohých prípadoch 
sme sa nevyhli ani stavom depresie, sme sa rozhodli 
osloviť svojich členov  touto akciou. Mnohí  boli ešte 
nerozhodní, niektorí sa na to necítili, ale podarilo sa 
nám 7. júna 2021 a hoci v menšom počte sme sa vybrali 
pešou chôdzou do zbežského chotára.

Počasie nám prialo a bol to pre nás povzbudzujúci 
začiatok našej činnosti. Po cca 1,5 hod. chôdzi sme k 
našej spokojnosti dorazili do areálu  golfového klubu, 
kde sme si na terase reštaurácie posedeli pri malom 
občerstvení v družnej debate a s výhľadom na pekne 
upravené okolie. Chcela by som povzbudiť aj ostatných, 
ktorý sa doposiaľ nezúčastnili takejto prechádzky, aby 
nemali obavy, že takúto prechádzku nezvládnu. Už sme 

zorganizovali štyri prechádzky a nikto z účastníkov 
nemal žiadne problémy. Tempo prechádzky vždy 
prispôsobíme veku a fyzickým zdatnostiam účastníkov. 

Po dvoch týždňoch, keď došlo k ďalšiemu uvoľneniu 
opatrení, sme sa rozhodli uskutočniť, i keď s určitým 
oneskorením , posedenie pri príležitosti Dňa matiek a 
Dňa otcov. Napriek našim obavám bola účasť členov 
dostačujúca a  toto posedenie sme spojili s výročným 
zhromaždením členov, na ktorom okrem iného prebehli 
aj voľby do správnej rady  ZO ZZP v Zbehoch.

Zvolaním výročného zhromaždenia dňa 22.6.2021 
bolo funkčné obdobie SR ukončené. Pre ďalšie 
trojročné volebné obdobie bola zvolená správna 
rada v pôvodnom zložení: predsedníčka E.Filová, 
podpredseda A. Žákovič, hospodárka  M. Macáková,  
členky revíznej komisie M. Červená a Z. Kečkéšová, 
členky správnej rady G. Bojdová  a  Ľ. Ivanová.

Priebeh tohto stretnutia splnil svoj účel. Pripomenuli 
sme si význam dní matiek a otcov, ich nenahraditeľnosť 
v živote rodiny, kde  matky sú základom rodiny, pretože 
matka je pre svoje dieťa  najdôležitejšou osobou na 
svete. Náruč matky sme pociťovali od prvých dní nášho 
života a otec  dotvára atmosféru šťastnej rodiny a je 
zároveň symbolom jej pevnosti a istoty.

Naše zhromaždenie prišiel pozdraviť aj starosta obce 
Ing. Adam Žákovič. K účastníkom tohto zhromaždenia 
sa prihovorila aj predsedníčka Krajskej správy ZZP 
Nitrianského kraja Ing. Ľudmila Štefanková, ktorá 
vyjadrila spokojnosť s činnosťou našej základnej 
organizácie v týchto náročných podmienkach.  

Dňa 29.7.2021, tesne pred uzávierkou článkov do 
novín, ktorý bol stanovený  redakčnou radou na 
1.8.2021, sa nám podarilo uskutočniť  ešte  jednu akciu.  
Zopakovali sme si stretnutie na poľovníckej chate pri 
železničnej stanici v Zbehoch. Zhromaždenie členov 
spojené  so zdravotnou prechádzkou, opekačkou a 
malým občerstvením, sme mohli uskutočniť vďaka 
ústretovosti  Poľovníckeho združenia  v Zbehoch,   ktoré 
nám  opätovne zapožičalo  chatu a priľahlé priestory.
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n Zo života členov ZO ZZP NK v Zbehoch 



V našej obci žije mnoho talentovaných a šikovných 
ľudí. V tomto čísle obecných novín sa bližšie zoznámite s  
Dominikou Billovou, ktorá má veľký talent na maľovanie. 

,,Mám 19 rokov. Maľovanie  ma bavilo od detstva, preto 
som sa rozhodla ísť na Strednú priemyselnú školu stavebnú 
v Nitre, odbor Interiér.  Maľovať na plátno som začala pred 
piatimi rokmi, a časom som začala maľovať aj na zákazku. Vo 
voľnom čase rada chodím von s kamarátmi, počúvam hudbu, 
čítam komiksy, ktoré som sa už na základnej škole u nás v 
Zbehoch pokúšala kresliť aj ja. Teraz idem na vysokú školu a 
dúfam, že budem mať čas popri štúdiu aj na tvorbu diel.“

Dominika Billová

n Ukážky Dominikinej záľuby:

Ďakujeme p. Igorovi Píšovi, ktorý nešetril časom 
a deň pred uskutočnením akcie nás oboznámil  s 
podmienkami  na chate a v okolí.  Vsadili sme na 
skúsenosť z minuloročného stretnutia. Podľa odozvy 
sa toto stretnutie vydarilo k spokojnosti účastníkov. 
Dovolím si povedať, že tohtoročné stretnutie bolo ešte 
úspešnejšie. V príjemnej atmosfére a dobrej nálade 
sme si posedeli, porozprávali sa, zaspievali si a hneď 
sa nám svet zdal krajší.  Toto naše zhromaždenie 
prišiel pozdraviť aj pán starosta s manželkou a deťmi. 
Ďakujeme za účasť!

Na záver chcem poďakovať zúčastneným, ako i 
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto 
stretnutia a popriať im veľa zdravia a optimizmu, aby 
sme sa i v budúcnosti sa mohli stretávať na takýchto 
a podobných spoločných podujatiach, ktoré náš život 
obohacujú. Vyššie uvedené podujatia boli realizované 
s finančnou podporou obce, za čo srdečne ďakujeme 
p. starostovi Ing. Adamovi Žákovičovi a obecnému 
zastupiteľstvu obce Zbehy.

Emília Filová
ZO ZZP v Zbehoch
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n Talenty z obce 

Dominika skrášľovala interiér v našej ZŠ. Veríme, že 
Dominika bude spolupracovať aj pri ďalších projektoch v 
obci.

Mgr. Silvia Žákovičová



Vážení futbaloví fanúšikovia.

Po dlhšej dobe sa Vám opäť prihováram s informáciami o 
dianí v našej a Vašej TJ Slovan Zbehy. Všetky naše kolektívy 
v súčasnosti intenzívne pracujú na príprave pred začatím 
súťažných zápasov.

Aj v tomto roku sme podali prihlášky 
v kategóriách U11, U13, U15 a 
dospelí. Jedinou vážnejšou zmenou 
je pozícia trénera U15, ktorú od novej 
sezóny povedie náš bývalý hráč Vašo 
Fačkovec. Zároveň sa chcem poďakovať 
odchádzajúcemu trénerovi Borisovi 
Lacikovi, ktorý pri našej mládeži 
odviedol kus poctivej práce. Súčasne s 
ním končí aj jeho syn Martin, ktorému 
rovnako ďakujem. Verím, že keď si 
oddýchnu, vrátia sa medzi nás.

Začiatkom prázdnin sme opäť 
zorganizovali Letný tábor TJ Slovan 
Zbehy, na ktorom sa zúčastnilo 50 detí. 
Tábor nám opäť dokázal ako dôležité je 
pracovať s deťmi. Chcem sa poďakovať 
všetkým, ktorí sa ho zúčastnili. Rovnako 

tak od srdca chcem poďakovať všetkým sponzorom 
a organizátorom. V dnešných novinách uverejníme 
fotodokumentáciu z tábora a jeden veľký článok, kde bol 
tábor odprezentovaný bol už v tomto čase zverejnený v 
Nitrianskych novinách.

Ako ste si všimli opäť sme neobsadili kategóriu U19. 
Bohužiaľ chlapcov vo veku od 15 do 
19 rokov máme málo. Uvidíme o rok.

Našu mládež povedú Jožko Antoš, 
Štefan Tóth a už spomínaný Vašo 
Fačkovec. „A“ mužstvo povedie dvojica 
Daniel Fuska  a Roman Zentko. Novými 
tvárami v „A“ mužstve sú Jakub Košlab 
z Horných Obdokoviec,  Martin Gunda 
z Alekšiniec a Peter Záujec z Čechyniec. 
Žiadne iné zmeny sa nekonali a teda 
všetci ostatní ostávajú reprezentovať 
farby TJ Slovan Zbehy. 

Všetkým hráčom od najmenších 
až po „A“ mužstvo želám v mene 
výkonného výboru TJ veľa športového 
šťastia.

Vladimír Lauko
predseda TJ Slovan Zbehy
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n Šport

Rozcvička, joga
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Začíname letný tábor                   

Ďakujeme...a tešíme sa o rok

Výlet v Bojniciach                     

7.8. turnaj U15, víťaz TJ Slovan Zbehy. Ocenení hráči (za 
TJ Slovan Zbehy: najlepší strelec Richard Lakatoš, najlepší 
hráč družstva Viktor Chmeliar, najlepší hráč turnaja Matias 

Gondek). 

Rok 2021 bol Organizáciou 
spojených národov vyhlásený rokom 
ovocia a zeleniny. Podľa odborníkov 
je najvhodnejšie konzumovať ovocie 
a zeleninu nám z blízkeho okolia. Ten, 
kto vlastní kúsok pôdy a má možnosť 
pestovať, tak v niektorých prípadoch 
nie je odkázaný na dovoz plodov zo 
zahraničia. Vie čo si dopestuje, vie čo 
zje. Uhlíková stopa takýchto plodov 
je takmer na nulovej úrovni, teda 
neznečisťuje životné prostredie a 
benefitom je čerstvosť a kvalita. Žiaľ 
väčšinu ovocia a zeleniny dovážame 
zo zahraničia a predáva sa za nižšie 
ceny ako slovenské plody. Naši 
ovocinári a zeleninári často nevedia 
konkurovať dotovaným cenám zo 
zahraničia. Niektoré druhy ovocia 

a zeleniny sa zbierajú ešte v stave 
neúplnej zrelosti a dlhou cestou 
dozrievajú v špeciálnych zrecích 
komorách. Nie je lepšie odtrhnúť 
si doma vo svojej záhradke vlastné 
jabĺčko? Určite mi dáte za pravdu, 
že je to pocit radosti, ale aj malej 
hrdosti na seba samého. 

Naši predkovia boli odkázaní 
len na to, čo si sami dopestovali. 
Boli sebestační a ľudia si úrodu 
medzi sebou navzájom vymieňali. 
A to vôbec nie je zlý nápad ani v 
dnešnej dobe. Niekomu sa urodí 
viac zemiakov ako spotrebuje, 
inému zase dozreje nádherné 
zdravé hrozno, z ktorého neskôr 
bude lahodné víno. Takýto výmenný 
susedský obchod je na nezaplatenie. 

n Úroda z našich záhrad
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Preto udržiavať dobré susedské vzťahy, obzvlášť na dedine, 
sa naozaj oplatí. 

Je tu koniec leta, blíži sa jeseň a práve v tomto období 
každý záhradkár bilancuje svoj rok v záhrade a odkladá 
zásoby z nej na zimné mesiace. Podľa avizovaných 
mediálnych správ ceny základných potravín stúpajú. Tí, 
čo si niečo dopestovali a odložili, majú aspoň v tomto 
výhodu. Možno si ani neuvedomujeme aké máme šťastie 
polohy, kde naše Slovensko leží. Nie každá krajina má tak 
úrodnú pôdu, dostatok zásob vody a primerané podnebie 
na dopestovanie toľko druhov ovocia a zeleniny ako má 
naša krajina. Vo svete denne hladuje mnoho ľudí a nemajú 
možnosť dopestovať si vlastnú mrkvu, či zasadiť jabloň. 
Aj keď možno vlastnia kúsok pôdy, vďaka nepriaznivému 
podnebiu niet v nej života. Čo by dali za takého krtka, 
ktorého my z našich záhrad vyháňame. Vraví sa, kde je tento 
malý pomocník, je aj život. Prevzdušňuje pôdu a zbavuje 
nás škodcov ako sú červy, medvedíky, slimáky alebo rôzny 

škodlivý hmyz. Ale nestratiť nervy pri krtincoch v záhradke 
či na trávniku chce naozaj kľudnú povahu 😊.

Keď chceme mať dobrú úrodu aj na budúci rok, musíme 
sa o záhradu pred zimou postarať. Každý správny záhradný 
kutil už vie čo robiť. Ktorý strom ošetriť, prikryť proti 
zimným mrazom, zapracovať kompost do pôdy, pohrabať 
opadané lístie či naplánovať výsadbu na jar. 

Prajem všetkým nadšencom domáceho pestovania 
príjemne strávenú jeseň vo svojich záhradách. Nech 
ich pôda v pokoji pár mesiacov odpočíva a oni nech si 
vychutnávajú dary zeme počas zimných dlhých mesiacov. 
A nezabúdajme podeliť sa so susedom😊. Keď budete mať 
chuť, skúste si na jesenné večere uvariť napríklad polievku 
s netradičnou kombináciou koreňovej zeleniny a ovocia. 
Recept pod článkom.

Martina Gondeková
členka Redakčnej rady

n Zelerová krémová polievka s jablkami

Zemiaky a zeler očistíme a nakrájame na kocky. Jablko 
tiež, ale vôbec ho nemusíme lúpať. Na olivovom oleji 
opražíme nadrobno nakrájanú cibuľu, pridáme zeler, 
zemiaky, jablko a chvíľu všetko restujeme. Zmes dochutíme 
soľou, korením, zalejeme vodou a varíme, dokým nebude 
zeler úplne mäkký.

Potom polievku rozmixujeme tyčovým mixérom, 
prilejeme smotanu, pridáme lyžicu masla a polievku 
necháme prehriať. Medzitým si na troške oleja opečieme 
kúsky slaniny. Polievku naložíme do misiek, ozdobíme 
pažítkou, kyslou smotanou a kúskami opečenej slaniny. 

Dobrú chuť!
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www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:  
sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým 
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označeNie Na obale: 

...
riaďte sa pravidlami svojej obce.

1. Snažte sa odpad netvoriť Vôbec.

len vytriedeNý oDpad sa dá zhoDnotiť a recyklovať.4.

2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do preDajne.

trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený oDpad občan Neplatí, 
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom oZV eNvi - paK.

obal označeNý  patrí do triedeného zberu. 

5.

6.

aK SpráVNe

SVet je KrajŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

SKLO PAPIER PLASTY KOVY NÁPOJOVÉ 
KARTÓNY

Majte na pamäti Nasledovné pravidlá :

poplatKY Za oDpad
VIDÍ SA VÁM, ŽE ZA ODPAD PLATÍTE PRIVEĽA?  

POLOŽILI STE SI NIEKEDY OTÁZKU, ZA ČO VLASTNE PLATÍTE?

Čo je pre občana bezplatNé? 
Za triedený zber papiera, skla, plastov, kovových obalov a nápojových kartónov 
zodpovedajú výrobcovia, ktorí prostredníctvom OZV ENVI - PAK zabezpečujú a financujú 
zber, dotriedenie a následné zhodnotenie a recykláciu týchto druhov odpadu.

POZOR, AK JE V TRIEDENOM ZBERE VIAC, AKO 35 % NEČISTÔT (TO ZNAMENÁ 
ODPADU, KTORÝ DO DANÉHO KONTAJNERA ČI VRECA NEPATRÍ), ODPAD SA 

UŽ NEPOVAŽUJE ZA VYTRIEDENÝ A NAKLADANIE S NÍM MUSÍ UHRADIŤ OBEC.

Obyvatelia neplatia ani za zber elektroodpadu či batérií.

Za čo občan platí?
Poplatok za komunálny odpad zahŕňa zmesový odpad (čierny kontajner alebo vrece), 
drobný stavebný odpad, objemný odpad (napr. nábytok), odpad z cintorína, odpad  
z čistenia ulíc, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale aj odpady z parkov a záhrad.

V  ROČNOM POPLATKU ZA ODPAD MAJÚ OBČANIA OD SVOJEJ OBCE 
ZABEZPEČENÝ KOMPLETNÝ SERVIS 365 DNÍ V ROKU. 

Prispejme spoločne k znižovaniu množstva odpadu v našich domácnostiach. Najlepším 
spôsobom je prevencia a minimalizácia odpadu, ktorá začína už pri nákupoch. 

Nezabúdajme, že odpadu vieme dať druhú šancu, či už napr. darovaním šatstva alebo kníh 
alebo opätovným použitím vecí. A ak už odpad vznikne, tak nech skončí v tých správnych 
vreciach či kontajneroch.

€

€
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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 
2021) je 7.novembra 2021. Články (formát word) a 
fotografie (formát jpg) je potrebné zaslať na adresu 
redakcnaradazbehy@gmail.com.

Redakčná rada „Zbehy informujú“

n  Spoločenská kronika

*****
Belák Miroslav
Hrdý Róbert
Jahn Marián
Kollár Mário 
Krajčír Dalibor
Poláková Iveta
Sedláčková Renáta
Uher Marcel 

******
Fúsková Vlasta
Gulašová Gabriela
Pillerová Eva

*******
Aitnerová Mária
Červená Mária
Ing. Fúska Ladislav 
Horňák Jaroslav
Kollár Ján
Lukáč Slavomír
Tóthová Helena
Vacula Vladimír
Olahová Marta

********
Ábelová Otília
Bírová Oľga
Čeretková Helena
Galáni Alojz
Lauko Jozef
Líšková Jozefa
Slíž Štefan

*********
Višovská Helena

Jubilanti

n Štatistika od marca do 30. júla 2021
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OPUSTILI NÁS
Vašíčková Eva
Boťanský Ondrej 
Jarošová Anna
Zacharová Anna
Naňo Jozef
Jančiová Ida
Rudolf Bojda
Roman Štefanka
Juraj Bodlala

VITAJTE NA SVETE
Nagy Ondrej
Ludaš Ondrej
Lisy Sebastián
Berecová Nina
Bédiová Viktória
Skalický Samuel
Žákovičová Zaria

POVEDALI SI ÁNO
Stojka Nikolas a Rácová Alexandra
Bc. Matej Žilinčár  a Ing. Katarína Porhajašová 
Stráňovský Mikuláš a Hrdinová Katarína 
Dominik Bús a Ivona Kollárová
Dinga Jaroslav a Mládeková Beata
Ťapušík Vojtech a Períčková Eva 
Janči Denis a Eva Coková 
Bulla Roman a Minárová Jana
Marák Štefan a Monika Bernáthová 
Tomáš Brandís a Lucia Zacharová
Bila Karol a Hunková Sabína

Aktuálne informácie
nájdete na stránke:

www.zbehy.sk




