
Zbehy informujú

O pár dní sa celý svet rozlúči so starým 
rokom. Pre každého z nás bol niečím 
výnimočný. Pre našu obec znamenal 
aj koniec prísnych pandemických 
opatrení a možnosť uskutočniť viacero 
kultúrnych podujatí bez rúšok na 
tvári. Vlani nám nebolo dopriate ani 
spoločné stretnutie s Mikulášom. 
Tohto roku sme ho preto privítali vo 
Vianočnom mestečku, tak ako sa patrí.  

Koncom leta - začiatkom jesene, 
počasie prialo viacerým akciám. Vydaril 
sa ďalší ročník Pionier Cup, ktorý bol 
venovaný dlhoročnému moderátorovi 
podujatia, Kamilovi  Somorovskému. 
Ten akciu nielen moderoval, ale aj písal 
o nej do našich novín. Ďakujeme mu za 
všetky jeho články. Česť jeho pamiatke. 

Medzi väčšie podujatia u nás patrili 
hody. V Zbehoch a v Andači mali 
bohatý program pre malých aj veľkých. 
Jesenné počasie prialo aj šarkanom 
nad našou obcou. V akých disciplínach 
sa súťažilo, nájdete na stranách našich 
novín. Pred obecným úradom sme 
mali aj pestrú jesennú výzdobu, ktorú 
s blížiacim sa adventným obdobím 
vystriedal rozsvietený adventný 
veniec s vianočným stromčekom. 

Tieto symboly Vianoc 
máme aj v Andači a práve 
tieto vianočné stromčeky 
spestrili našu titulnú stránku.

V rubrike z histórie našej 
obce sa dozviete o zdrojoch 
vody v Zbehoch. Pán 
Serafín Horka nám zhrnul 
aj výsledky štatistického 
sčítania ľudí v oblasti 
zamestnania. Na stránkach 
našich novín sa dozviete, čo 
je nové v našej farnosti, čo 
ponúka obecná vianočná 
knižnica, čo všetko stihli 
zažiť deti v materskej škole 
a na strednej dvojstrane 
vás základná škola 
presvedčí, že sú akční 
nielen vo vzdelávaní, ale 
aj v športe, v krúžkoch, 

v speve či v rôznych súťažiach. 
Naše miestne organizácie tiež 

nelenili a zorganizovali si  pestrý 
jesenný kultúrny program. Tancom a 
spevom oslávil DFS Zbežanček svoje 
10. narodeniny, záhradkári sa venovali 
degustácii vín, ZO Zväzu zdravotne 
postihnutých a Jednota dôchodcov 
majú za sebou jeseň plnú 
zážitkov z rôznych výletov. 
Predstavíme vám i činnosť 
poľovníckeho združenia 
a športových klubov v 
našej obci – kynológov, 
strelcov a futbalistov. 
Pre deti sme pripravili 
vianočného šikovníčka. 
Tým najmenším určite radi 
pomôžu rodičia. Potešili 
nás aj veľmi milé príspevky 
o stretnutí spolužiakov po 
rokoch. Určite si prečítajte 
silný príspevok o násiliu 
voči ženám, ktoré je 
úzko spojené s násilím 
na deťoch a nemôže byť 
spoločnosťou ignorované. 
O pár dní zavíta do každej 
domácnosti čarovný duch 
Vianoc a každá žena, dieťa 

majú právo, nielen počas týchto 
pokojných dní, na život bez násilia a 
strachu. Preto nezatvárajme oči a ústa, 
keď sme svedkom takejto hrubosti.                               
Pokojné sviatky všetkým.    

Redakčná rada 
Zbehy informujú
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n Vážení spoluobčania!

Prihováram sa Vám prvýkrát v novom volebnom období 
ako staronový starosta našej obce. Ešte raz sa chcem 
poďakovať za prejavenú dôveru. Pred štyrmi rokmi ste 
ma zvolili na základe práce poslanca a vízií. Tieto voľby 
bola hodnotená už vykonaná práca, o to viac ma teší 
Vaša podpora. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili 
komunálnych volieb. Vysoká volebná účasť je dôkazom 
toho, že Vám záleží na ďalšom rozvoji obce a aktívne 
sa zaujímate o veci verejné. Mojim cieľom je udržať 
naštartovaný trend rozvoja a napredovania našej obce.  
Som presvedčený, že v záujme všetkých zvolených je, aby 
sme sa posunuli vpred v prospech obce a občanov. Touto 
cestou ešte raz gratulujem zvoleným poslancom. Pred 
nami je výzva dokázať, že spolupráca prináša výsledky. 
Svojou voľbou ste dokázali, že Vám všetkým ide o rozvoj 
a prosperitu obce, ktorá má prednosť pred individuálnymi 
záujmami. Fair play, poctivosť a nekonfliktnosť zvíťazili. 
Som za to nesmierne vďačný. O to viac by sme sa mali v 
tomto období neistôt zameriavať na ľudskosť, súdržnosť 
a spolupatričnosť. Poďakovanie patrí tiež členom 
miestnej volebnej komisie a pracovníkom obecného 
úradu, ktorí sa podieľali na príprave a bezproblémovom 
priebehu volieb a mojej rodine za podporu. 

Dňa 15. 11. sa uskutočnilo Ustanovujúce obecné 
zastupiteľstvo, kde bol okrem iného vymenovaný zástupca 
starostu obce. Stala sa ňou pani Ing. Martina Gondeková, 
PhD., ktorá okrem aktívnej účasti v spoločenskom živote 
obce, pôsobí ako vedúca redakčnej rady obecných novín 
a zastáva pozíciu predsedkyne Komisie pre kultúru a šport. 
Okrem tejto komisii boli zriadené komisia pre ochranu 
verejného záujmu, komisia pre stavebníctvo, pozemné 
komunikácie, územné plánovanie a rozvoj samosprávneho 
územia obce a komisia pre ochranu verejného poriadku, 
sociálnu a školskú oblasť. Bližšie informácie sú uvedené na 
webovej stránke obce v časti Obecný úrad - Samospráva.

Tak ako v každom čísle našich obecných 
novín stručne zhrniem to, čo sa spravilo za 
uplynulé obdobie od posledného čísla novín. 

Po dlhom schvaľovaní sa podarilo zrealizovať chýbajúci 
spojovací chodník Zbehy-Čakajovce. Verím, že i touto 
realizáciou chodníka sa zvýši bezpečnosť chodcov v našej 
obci. Momentálne prebieha 1. etapa výstavby cyklotrasy 
Nitra-Čakajovce, ktorá vedie aj našim katastrálnym 
územím. V septembri sa začali práce na výstavbe 
vodovodu Andač. Prácam predchádzala zmena takmer 
celého projektu, výber zhotoviteľa, zmena stavebného 

povolenia a dohoda s vlastníkmi dotknutých pozemkov. 
V tomto období sme finalizovali aj s celkom novým 
projektom kanalizácie, ktorý oproti predošlému zahŕňa 
aj odkanalizovanie Andača. Projekt rekonštrukcie a 
rozšírenia čistiarne odpadových vôd je pripravený.  

Október bol venovaný najmä úpravám cintorína. 
Prebehla rekonštrukcia povrchu prístupovej cesty 
a vybudovanie bezbariérovej plochy pred domom 
smútku. Úpravou prešlo aj okolie domu smútku - bola 
vymaľovaná fasáda, zrekonštruované a osadené nové 
lavice, vymenené osvetlenie a vybudovaný nový 
stojan na sochu. Socha bola presunutá z dôvodu 
naplánovaného urnového stojiska. Aj touto cestou sa 
chcem poďakovať pani Jančiovej, ktorá aktívne pomáhala 
pri rekonštrukcií a zrealizovala tiež výsadbu v okolí sochy.

Ďalšou väčšou rekonštrukciou prechádza okolie 
zdravotného strediska. Budovy v tomto objekte 
sú v zlom technickom stave. Rekonštrukciou 
prešla bývalá garáž, bola zrekonštruovaná strecha. 
V zdravotnom stredisku bol vymenený kotol a 
zrekonštruovaná časť budovy (komín, čelo budovy).

Začali sa práce na rekonštrukcii budovy pošty. 
Boli doasfaltované časti chodníkov a zafľakované 
cesty. Prebiehala rekonštrukcia jarku smer Družstvo 
a údržba jarkov na Domovine. Rekonštrukciou prešli 
aj sociálne zariadenia v priestoroch TJ Slovan Zbehy.

Pokračujeme v budovaní zelenej obce. Vysadili sme viac 
ako 50 stromov z rozpočtu obce (brezy, čerešne, sakury) 
a prebehla výsadba takmer 100 stromov pri futbalovom 
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ihrisku a na Andači, na ktoré sme získali dotáciu ešte v 
roku 2019 (brezy, jarabina, jaseň, čerešňa). Pribudli nám 
nové kontajnery na drobný elektroodpad pri KD Zbehy 
a KD Andač. Veľký kontajner na elektroodpad bude 
nastálo umiestnený na zbernom dvore. Prebehla výmena 
pouličného osvetlenia pri hlavných cestách za úsporné 
LED, postupne prebieha výmena osvetlenia i v ostatných 
častiach obce. Nainštalovali sme Smart termostaty 
umožňujúce reguláciu kúrenia na diaľku do všetkých 
obecných budov a boli doplnené termostatické hlavice. 

Jeseň v našej obci bola bohatá na podujatia. Organizovali 
sme hodové popoludnie na Andači s Lietajúcimi 
rozprávkami, hodový víkend v Zbehoch ukončený 
koncertom skupín Desmod a Dora, či druhý ročník Zbežskej 
šarkaniády. 10. výročie založenia oslávil detský folklórny 
súbor Zbežanček. Organizovali sme podujatie Úcta k 
starším: stretnutie jubilantov 70. a 80. ročných. Zimné 
obdobie sme začali inštaláciou vianočného osvetlenia, 
tradičnou vianočnou výzdobou obce a požehnaním 
adventných vencov. O všetkých akciách si bližšie môžete 
prečítať na nasledujúcich stránkach týchto novín. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na prípravách týchto 

podujatí. Obdivujem a som vďačný za energiu, odhodlanie 
a nadšenie, ktoré vkladáte pri prípravách. Ďakujem aj 
Vám, ktorí svojou účasťou prídete oceniť našu snahu. Pre 
zlepšenie podmienok kultúrnych akcií sme zaobstarali a 
zrekonštruovali nové mobilné pódium. Do obce pribudla 
tiež deväťmiestna dodávka, ktorá bude prioritne slúžiť 
na prepravu osôb a ktorú prvýkrát odskúšame pri prvom 
ročníku vianočných trhov spojených s príchodom Mikuláša. 

Máme pred sebou začiatok nového roka, čo pre 
samosprávy znamená prípravu rozpočtu a plánov 
pre budúci rok. Situácia nie je vôbec jednoduchá. 
Neistota sťažuje prípravu rozpočtu. Energetická kríza, 
ale najmä nestabilná politická situácia, neustále zmeny 
a nedostatočná informovanosť zo strany štátu sťažujú 
prípravy. Každá samospráva sa s tým snaží vysporiadať 
najlepšie ako vie. V čase písania tohto článku nás 
schvaľovanie rozpočtu ešte len čaká. V stručnosti 
zhrniem tie najzásadnejšie investície pre budúci rok: 

•   vyplatenie druhej splátky vodovodu Zbehy - Andač
•     rekonštrukcia budovy pošty
•     rekonštrukcia bývalej ubytovne
•  parkovanie pred školskou kuchyňou a dopadové 

plochy pre detské ihrisko rodinka v areáli multifunkčného 
ihriska, na ktoré sme získali dotáciu

•     rekonštrukcia povrchov ciest
• najvyššou investíciou bude realizácia projektu 

budovanie zelenej infraštruktúry, kde sa budeme 
spolupodieľať piatimi percentami z celkovej výšky 
oprávnených výdavkov pre tento projekt. 

Kompletný rozpočet nájdete zverejnený na našej 
obecnej stránke. 

Na záver mi dovoľte v tento predvianočný čas zaželať 
Vám príjemný advent, pokojné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu najbližších a šťastný nový rok. 

Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy

Vážení občania, v poslednej dobe zo všetkých strán 
počúvame o vysokej inflácii, zdražovaní, zvyšovaní 
cien energií, palív či náraste mzdových nákladov. Všetci 
pociťujeme zdražovanie tovarov v obchodoch, ale aj 
drahšie služby. Obec je tiež poskytovateľom služieb 
pre svojich občanov. A ani my sme sa nevyhli nárastu 
nákladov, ktoré vstupujú do ceny za zber odpadu.

 Aj keď každoročne sa snažíme tlačiť ceny čo najnižšie, 
veľa občanov považuje poplatok za vysoký. Aj pri 

určovaní poplatku za odpad na rok 2023 sme dlho 
prepočítavali naše možnosti. Ako najlepšie riešenie 
považujeme prechod z poplatku na osobu na poplatok 
za nádobu – tzv. jednoduchý množstevný zber. Zmena 
spočíva v tom, že každá domácnosť bude platiť poplatok 
prepočítaný na jednu smetnú nádobu s komunálnym 
odpadom. V tomto poplatku sú zahrnuté všetky náklady 
spojené s manipuláciou, dopravou a uskladnením, či 
recykláciou komunálneho (66%) a veľkooobjemového 



4

n Obecný úrad
n Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Zbehy

Zo dňa 12.10.2022 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo 
a: 

SCHVÁLILO:
1. Zaradenie žiadosti Ing. Juraja Wachala a manželky 

Mgr. Lucie Wachalovej, bytom Zbehy č.729 o zmenu účelu 
využitia pozemkov CKN parc. č. 3249/2 orná pôda o výmere 
1103 m2, parc. č. 3249/3 orná pôda o výmere 894 m2, parc. 
č. 3249/4 orná pôda o výmere 790 m2 a prac. č. 3249/5 orná 
pôda o výmere 969 m2 v k.ú. Zbehy do zoznamu nových 
prijatých žiadostí o zmenu Územného plánu obce Zbehy.

Hlasovanie: za: 5 (Držíková, doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, 
Fedorová, Hallo), proti: 0, zdržal sa: 0

2.  Štatút Obecnej knižnice v Zbehoch
Hlasovanie: za: 5/9, proti: 0, zdržal sa: 0
3. Úpravu  rozpočtu – povolenie prekročenia výdavkov  

o 13 748, 05 € z dôvodu Dodatku č. 1 ku  Kolektívnej zmluvy 
vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 
postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme na rok 2022.

Hlasovanie: za: 5/9, proti: 0, zdržal sa: 0
4. Žiadosť Základnej školy Zbehy o úpravu rozpočtu 

z dôvodu dofinancovania originálnych kompetencií o 
3 913,55 €  z  zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 
postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme na rok 2022. 

Hlasovanie: za: 5/9, proti: 0, zdržal sa: 0
5. Žiadosť Základnej školy Zbehy o navýšenie výdavkovej 

časti rozpočtu na originálne kompetencie – ŠKD o finančnú 
čiastku 1207, 80 € na obdobie september - december 2022.

Hlasovanie: za: 5/9, proti: 0, zdržal sa: 0
6. Navýšenie dotácie pre TJ Slovan Zbehy na rozvoj 

športu v našej obci vo výške 5000 € v súlade s VZN 4/2020 o 
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Zbehy.

Hlasovanie: za: 5 (Držíková, doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, 
Fedorová, Hallo), proti: 0, zdržal sa: 0  

7. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  Zámenu  
pozemku  vo vlastníctve obce Zbehy za časti pozemkov vo 
vlastníctve Radar s.r.o. Zbehy. Jedná sa o zámenu pozemku 
vo vlastníctve Obce Zbehy Nitra, evidovaným Okresným 
úradom Nitra, katastrálny odbor, ako je uvedené nižšie:

   za spoluvlastnícke podiely k nehnuteľnostiam vo vlastníctve                                                                                                                                     
Radar s.r.o. Zbehy spolu o celkovej výmere pripadajúcej na 

Obec
Katastrál

ne 
územie

LV č. Register Parc. č.
Druh 

pozemku
Výmera 

v m2
Spoluvl. 
podiel

Výmera 
spol. 

podielu

Poradie 
na LV

Zbehy Zbehy 2514 E 948/5
Ostatná 
plocha

8.975 1/1 8.975 1

odpadu(11%), bioodpadu z nádob (10%) a zo zberného 
dvora (7%), drobného stavebného odpadu (6%). Stále 
platí a treba na to myslieť, že separované zložky ako 
plast, papier, sklo, elektroodpad, šatstvo či pneumatiky 
sú komodity, za ktoré neplatíme a preto je potrebné 
čo najviac odpad separovať a tým znižovať podiel 
komunálneho odpadu v našich čiernych nádobách. 

Už tento rok sa poplatok za komunálny odpad 
zvyšuje rapídnejšie. Účinnosť ďalšieho zákona, ktorý 
prináša povinnosť dotrieďovania komunálneho 
odpadu pred skládkovaním bola odložená na 
ďalší rok, čo znamená, že táto povinnosť a teda 
aj poplatok za odpad sa bude zvyšovať aj o rok.

Paradoxom je, že aj keď máme v obci vytvorené všetky 
podmienky na to, aby sme do nádoby s komunálnym 
odpadom dávali minimum odpadu, tak nám množstvo 
komunálneho odpadu takmer vôbec nepokleslo. Podľa 
prieskumov našej zberovej spoločnosti až vyše 50 % 
komunálneho odpadu tvorí bioodpad, aj keď máme k 
dispozícií hnedé nádoby, kompostéry či zberný dvor. 
Tento faktor spôsobuje jednak zvyšovanie poplatku, ale 
aj rýchlejšie zavážanie kapacity našej skládky odpadom, 
ktorý tam vôbec nemá byť. Jediný spôsob, ako je možné 

stabilizovať výšku poplatku za odpady je RECYKLOVAŤ. 
Už o rok chceme prejsť na mesačný zvoz komunálneho 
odpadu namiesto dvojtýždňovej frekvencie. 

Do VZN o komunálnom odpade už v tomto  roku 
dávame motivačné nástroje, ako je možnosť zľavy 
z budúcoročného poplatku na základe percenta 
vytriedenia za domácnosť, alebo zníženej frekvencie 
vývozu komunálneho odpadu z domácnosti (keď nemám 
plnú čiernu nádobu, tak ju nevyložím). Tieto, ale aj ďalšie 
dáta budeme mať však k dispozícií až koncom roka 2023, 
kedy ich vyhodnotíme. Ak spoločne ušetríme na počte 
zdvihov čiernych nádob, alebo množstve komunálneho 
odpadu, budeme vedieť poskytnúť adekvátnu zľavu. 

V tomto roku navrhujeme vo VZN  poskytnúť 
zníženie poplatku vo výške 50% pre poplatníka s 
trvalým pobytom v obci staršieho ako 62 rokov, 
ktorý žije sám v rodinnom dome a poplatníkovi s 
trvalým pobytom v obci, ktorý žije sám v rodinnom 
dome a je držiteľom preukazu ZŤP (zdravotne ťažko 
postihnutý), alebo poberateľom dávky v hmotnej  núdzi.  

Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy
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vyššie uvedené spoluvlastnícke podiely vo výške  8 609, 
20 m2. Osobitný zreteľ je z dôvodu verejného záujmu - 
obec Zbehy zamieňaný pozemok nevyužíva a navrhnuté 
zamieňané  pozemky v spoluvlastníckom podiele Radar 
s.r.o. Zbehy budú pre obec využívané na verejné účely. 
Všetky finančné výdavky (správne poplatky a iné poplatky) 
spojené s prevodom nehnuteľnosti bude znášať  obec 
Zbehy. Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch  poveruje starostu 
k podpisu Zámennej zmluvy.
Hlasovanie: za: 5/9, proti: 0, zdržal 
sa: 0
8. Zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena 
v prospech Obce Zbehy, 
predmetom ktorej  je v práve 
viesť verejný vodovod  a verejnú 
kanalizáciu cez parc. č. 2062 KNE 
v LV č. 3516 nachádzajúcu sa v k.ú. 
Zbehy a v práve vstupu na tento 
pozemok v nevyhnutnom rozsahu 
za účelom opravy a údržby 
verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie  prechádzajúcich cez 
túto nehnuteľnosť. Zmluva o  zriadení vecného bremena  
bude uzatvorená najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
povoľujúceho užívanie verejného vodovodu a do 30 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia povoľujúceho užívanie verejnú kanalizáciu.
Hlasovanie: za:  5/9, proti: 0, zdržal sa: 0
9. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v prospech Obce Zbehy, predmetom ktorej  je v práve 
viesť verejný vodovod a verejnú kanalizáciu cez  parc. č. 
81/29, parc. č. 81/3, parc. č. 81/30, parc. č. 81/5  KNC v LV 
č. 228 nachádzajúce sa v k.ú. Andač a v práve vstupu na 
tieto pozemky v nevyhnutnom rozsahu za účelom opravy 
a údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie  
prechádzajúcich cez tieto nehnuteľnosti. Zmluva o  zriadení 
vecného bremena  bude uzatvorená najneskôr do 30 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie 
verejného vodovodu a do 30 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
povoľujúceho užívanie verejnú kanalizáciu. 
Hlasovanie: za:  5/9, proti: 0, zdržal sa: 0
10. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena v prospech Obce Zbehy, predmetom ktorej  je 
v práve viesť verejný vodovod a verejnú kanalizáciu cez 
parc. č. 3279/1  KNE v LV č.1520 a parc. č. 3278 KNC v LV 
č. 1899  nachádzajúce sa v k.ú. Zbehy  a v práve vstupu na 

tieto pozemky v nevyhnutnom rozsahu za účelom opravy 
a údržby verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
prechádzajúcich  cez tieto nehnuteľnosti. Zmluva o  
zriadení vecného bremena  bude uzatvorená najneskôr do 
30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie 
verejného vodovodu a do 30 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
povoľujúceho užívanie verejnú kanalizáciu. 
Hlasovanie: za:  5/9, proti: 0, zdržal sa: 0
11. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v prospech Obce Zbehy, predmetom ktorej  je v práve viesť 
verejný vodovod a verejnú kanalizáciu cez parc. č. 3285, parc. 
č. 3283/1, parc. č. 3284, parc. č. 3282/1, parc. č. 3265, parc. č. 
3264, parc. č. 3263   KNE v LV č.3523  nachádzajúce sa v k.ú. 

Zbehy  a v práve vstupu na tieto 
pozemky v nevyhnutnom rozsahu 
za účelom opravy a údržby 
verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie prechádzajúcich 
cez tieto nehnuteľnosti. Zmluva 
o  zriadení vecného bremena  
bude uzatvorená najneskôr 
do 30 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia 
povoľujúceho užívanie verejného 
vodovodu a do 30 pracovných 
dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia povoľujúceho užívanie verejnú kanalizáciu. 
Hlasovanie: za:  5/9, proti: 0, zdržal sa: 0
12. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
v prospech Obce Zbehy, predmetom ktorej  je v práve viesť 
verejný vodovod a verejnú kanalizáciu cez parc. č. 81 a 
parc. č. 82 KNE v LV č. 210 nachádzajúce sa v k.ú. Andač  a 
v práve vstupu na tieto pozemky v nevyhnutnom rozsahu 
za účelom opravy a údržby verejného vodovodu a verejnej 
kanalizácie prechádzajúcich cez tieto nehnuteľnosti. 
Zmluva o  zriadení vecného bremena  bude uzatvorená 
najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho 
užívanie verejného vodovodu a do 30 pracovných dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia povoľujúceho užívanie verejnú kanalizáciu.
Hlasovanie: za:  5/9, proti: 0, zdržal sa: 0
13. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena v prospech Obce Zbehy, predmetom ktorej  je v 
práve viesť verejný vodovod cez parc. č. 3284/3, KNC v LV 
č. 3735  nachádzajúce sa v k.ú. Zbehy  a v práve vstupu na 
tieto pozemky v nevyhnutnom rozsahu za účelom opravy 
a údržby verejného vodovodu  a verejnej kanalizácie 
prechádzajúcich cez tieto nehnuteľnosti. Zmluva o  zriadení 
vecného bremena  bude uzatvorená najneskôr do 30 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie 
verejného vodovodu a do 30 pracovných dní odo dňa 

Obec
Katastráln
e územie

LV č. Register Parc. č.
Druh 

pozemku
Výmera 

v m2
Spoluvl. 
podiel

Výmera 
spol. 

podielu

Poradie na 
LV

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

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

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

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

Zbehy Zbehy 2972 E 2168/1 orná pôda 28 1/8 3,50 3
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nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
povoľujúceho užívanie verejnú kanalizáciu. 
Hlasovanie: za:  5/9, proti: 0, zdržal sa: 0
NESCHVÁLILO:
1. Finančný príspevok na poskytovanie soc. služby – 
SENIORKA n.o. Zvolen.
Hlasovanie: za: 0, proti: 5 (Držíková, doc. PhDr. Rác, PhD., 
Gudába, Fedorová, Hallo), zdržal sa:  0 
BERIE  NA  VEDOMIE: 
1.  Správu starostu obce. 
2. Informatívnu správu hlavnej kontrolórky o plnení a 
čerpaní rozpočtu za obdobie 
január – jún 2022.
3. Informáciu hlavnej 
kontrolórky obce v zmysle 
zákona 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy podľa § 
17 ods.15 o stave a vývoji dlhu 
obce. Dlh obce v ŠFRB je k  
30.6.2022 vo výške 338 961, 03 
€, ktorý splácame od 1.1.2011, s termínom splatnosti rok 
2041. Dlh obce evidovaný vo forme Návratnej bezúročnej 
výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z 
príjmov fyzických osôb v roku 2020 poskytovaného Vládou 
SR prostredníctvom Ministerstva financií SR v maximálnej 
poskytovanej výške 39 245 €, ktorý začneme splácať v roku 
2024.
4. Žiadosť Petra Hrdinu a Miroslavy Hrdinovej, bytom 
Zbehy č. 132 o odkúpenie parcely reg.“C“  č.336/12  k.ú. 
Zbehy, zastavaná plocha o výmere 37m2 vedená v LV č. 277 
vo vlastníctve Obce Zbehy. Obec zverejní zámer previesť 
majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí  
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že pozemok 
sa nachádza pred rodinným domom súp. č. 132, ako vstup 
na pozemok. 
5. Žiadosť Ing. Juraja Wachala a manželky Mgr. Lucie 
Wachalovej, bytom Zbehy č.729 o zmenu účelu využitia 
pozemkov CKN parc. č. 3249/2 orná pôda o výmere 1103 
m2, parc. č. 3249/3 orná pôda o výmere 894 m2, parc. č. 
3249/4 orná pôda o výmere 790 m2 a prac. č. 3249/5 orná 
pôda o výmere 969 m2 v k.ú. Zbehy, obec Zbehy, okres 
Nitra, evidovaných v LV č. 1459. Uvedené pozemky sú 
umiestnené mimo zastavaného územia obce. Dôvodom 
zmeny účelu využitia je možná výstavba rodinných domov 
s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti v súlade s 
platnou územno – plánovacou dokumentáciou obce.
6. Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej 
účtovnej závierky za rok 2021.
Hlasovanie: za: 5 (Držíková, doc. PhDr. Rác, PhD., Gudába, 
Fedorová, Hallo), proti: 0, zdržal sa: 0

Zo dňa 15.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom a 
prvom zasadnutí prerokovalo a: 
SCHVÁLILO:

1. Volí mandátovú  komisiu.  Členovia mandátovej 
komisie: Ing. Martina Gondeková, PhD., Bc. Štefan Berec
Hlasovanie: za: 9 (Mária Balková, Bc. Štefan Berec, Ing. 
Andrej Bojda, Monika Fedorová, Ing. Martina Gondeková, 
PhD., Bc. Michal Gudába, Mário Petrík, doc. PhDr. Ivan Rác 
PhD., Dušan Varga), proti: 0, zdržal sa: 0
2. Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií obecného 
zastupiteľstva v Zbehoch 
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
3. Zriaďuje stále komisie Obecného zastupiteľstva v 
Zbehoch a to:

 I.   Komisia pre financie, rozpočet 
a ekonomiku
 II.  Komisia pre ochranu 
verejného poriadku, sociálnu a 
školskú oblasť
 III. Komisia pre kultúru a šport
 IV. Komisia na ochranu 
verejného záujmu
 V.  Komisia pre stavebníctvo, 
pozemné komunikácie, územné 

plánovanie a rozvoj samosprávneho územia obce 
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
4. Volí predsedov komisií a členov komisií: 
I. Komisia pre financie, rozpočet a ekonomiku:  
Predseda komisie: Mária Balková
Členovia: Ing. Andrej Bojda, Ing. Oľga Komačková, doc. 
PhDr. Ivan Rác, Bc. Michal Gudába
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
II. Komisia pre ochranu verejného poriadku, sociálnu a 
školskú oblasť: 
Predseda komisie: doc. PhDr. Ivan Rác, PhD.
Členovia: Bc. Štefan Berec, Monika Fedorová, Ing. Marta 
Lopašková, Mária Balková
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
III. Komisia pre kultúru a šport:
Predseda komisie: Ing. Martina Gondeková, PhD.
Členovia: Bc. Štefan Berec, Dušan Varga, Bc. Michal Gudába, 
Monika Fedorová, Daniel Bojda, Mgr. Michaela Tomeková, 
Dana Danišová, Mgr. Jana Krajčírová, Anna Budinská, Emília 
Filová, Roman Gallas, Martin Varšava, Peter Baják, Vieroslava 
Fusková, Ing. Danica Hallová
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
IV. Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda komisie: Bc. Michal Gudába
Členovia: Ing. Andrej Bojda, Bc. Štefan Berec
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
V. Komisia pre stavebníctvo, pozemné komunikácie, 
územné plánovanie a rozvoj samosprávneho územia 
obce:    
Predseda komisie: Mário Petrík 
Členovia: Dušan Varga, doc. PhDr. Ivan Rác, Ing. Andrej 
Bojda, Bc. Michal Gudába, Bc. Štefan Berec, Jozef Fabo
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
5. P o v e r u j e poslanca  Bc. Štefana Bereca  zvolaním a 
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 
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veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie: za: 8 (Mária Balková, Ing. Andrej Bojda, Monika 
Fedorová, Ing. Martina Gondeková, PhD., Bc. Michal Gudába, 
Mário Petrík, doc. PhDr. Ivan Rác PhD., Dušan Varga), proti: 
0, zdržal sa: 1 (Bc. Štefan Berec)
6. Poverenie  sobášiacich  poslancov  v zmysle §4 ods.1 
zákona 36/2005 Z. z. o rodine: 
Ing. Martina Gondeková, PhD., Mária Balková, Monika 
Fedorová
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
7. Volí členov školskej rady:  doc. PhDr. Ivan Rác, PhD., Dušan 
Varga, Jozef Fabo, Denisa Čičková
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
8. Volí  členov redakčnej rady : Ing. Martina Gondeková, 
PhD., doc. PhDr. Ivan Rác, PhD., Mária Balková, Ing. Marta 
Lopašková, Ing. Danica Hallová
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
BERIE  NA  VEDOMIE:
1. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného 
zastupiteľstva
2. Konštatuje, že starosta obce Ing. Adam Žákovič zložil 

a podpisom potvrdil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili 
a svojim podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva: Mária Balková, Bc. 
Štefan Berec, Ing. Andrej Bojda, Monika Fedorová, Ing. 
Martina Gondeková, PhD., Bc. Michal Gudába, Mário Petrík, 
doc. PhDr. Ivan Rác PhD., Dušan Varga.
3. Správu mandátovej komisie 
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
4. Správu starostu obce 
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0
5. Vymenovanie zástupcu starostu obce - Ing. Martinu 
Gondekovú, PhD.
Hlasovanie: za: 8 (Mária Balková, Bc. Štefan Berec, Ing. Andrej 
Bojda, Monika Fedorová, Bc. Michal Gudába, Mário Petrík, 
doc. PhDr. Ivan Rác PhD., Dušan Varga), proti: 0, zdržal sa: 1 
(Ing. Martina Gondeková, PhD.)
6. Ukončenie komisií a zánik komisií OZ z volebného 
obdobia 2018 – 2022
Hlasovanie: za: 9/9, proti: 0, zdržal sa: 0

Gabriela Billová
zapisovateľ OÚ Zbehy

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov 
samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 
2022. Voľby sa konali od 07.00 h do 20.00 h. 

V našej obci bolo 1845 zapísaných voličov, z ktorých 
1031 prišlo k urnám. Z hľadiska percentuálneho 
podielu sme sa vyrovnali celoslovenskému priemeru. 
V našom prípade to bolo takmer 56% oprávnených 
voličov. O post starostu sa uchádzali dvaja kandidáti 
a to Ing. Adam Žákovič a Ing. Ivan Habiňák. Z celkového 
počtu 1016 platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu, 
získal Ing. Adam Žákovič 669 hlasov a post starostu obhájil. 

Pri voľbe poslancov do obecného zastupiteľstva mali 

možnosť občania vyberať sedem z pätnástich kandidátov 
vo volebnom obvode v Zbehoch a dvoch z registrovaných 
dvoch kandidátov vo volebnom obvode na Andači. Výsledky 
volieb do obecného zastupiteľstva sú uvedené v tabuľke.  

Vo voľbách predsedov 
samosprávnych krajov bolo v oboch 
volebných obvodoch odovzdaných 
spolu 716 platných hlasovacích 
lístkov. Najvyšší počet hlasov – 189, 
získal Milan Belica, o 16 hlasov 
menej, teda 173 získal Branislav 
Becík a tretí najvyšší počet hlasov v 
Zbehoch získala kandidátka Martina 
Holečková. Výsledok volieb v obci 
však nie je reprezentatívny. Totižto, s 
celkovým počtom 58 765 hlasov sa 
stal novým županom Branislav Becík, 
ktorý tak po 21 rokoch od vzniku NSK 
vystriedal vo funkcii Milana Belicu. 

n Komunálne a regionálne voľby 2022 

Doc. PhDr. Ivan Rác, PhD. 
Redakčná  rada  Zbehy  informujú 
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nZ histórie obce: spisovatelia zo Zbehov
Máloktorá obec na Slovensku sa môže pýšiť, že prispela 

k obohateniu literárneho života na Slovensku tak, ako naše 
Zbehy. Pôsobili tu známe osobnosti ako Jozef Ignác Bajza, 
predstaviteľ slovenskej osvietenskej klasicistickej literatúry, 
bol v Zbehoch v rokoch 1815-1828 farárom. Či spisovateľ 
František Hečko, básnik a prozaik slovenského sedliactva, 
autor známeho románu Červené víno, v rokoch 1933-35 
vo funkcii revízora Ústredného družstva revidoval Úverné 
družstvo v Zbehoch. Máme však aj slávnych rodákov. Prof. 
RNDr. Michal Greguš, DrSc., slovenský matematik a pedagóg, 
sa narodil 22.12. 1926 v Zbehoch, bol jedným zo zakladateľov 
matematického časopisu Acta Mathematica Universitatis 
Comenianae a autorom vyše 80. vedeckých článkov. Marína 
Čeretková-Gállová, slovenská spisovateľka, prozaička, 
autorka literatúry pre deti a mládež, sa narodila 26. 9. 1931 v 
Zbehoch, kde vyrastala a navštevovala ľudovú školu. Ďalšou 
známou slovenskou spisovateľkou je rodáčka Nelly Dierová-
Beďačová, autorka románov Notár a Vtáci v noci nespievajú. 
V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine 
sa nám podarilo zistiť, že zo Zbehov pochádzal ďalší, pre 
verejnosť neznámy, slovenský spisovateľ Félix Háber. 

Háber Félix
Spisovateľ, redaktor, učiteľ, bulvárny novinár, tvorca 

populárnej kolportážnej literatúry. Písal tiež pod menami 
Ferdiš, Ferdinand, pseudonymami Svätojanský, Palček 
Maťko, Saturnus. Narodil sa 28.11. 1885 v Zbehoch, kde 
vychodil ľudovú školu (1902-07). Jeho otec bol Henrik 
Háber, matka Netti, rodená Groszová, mal dvoch bratov. Bol 
ženatý, manželka Irena, rodená Nagelová. Bol majiteľom 
a redaktorom satirického časopisu Šibenica, okolo roku 
1937 profesor obchodnej akadémie v Bratislave. V období 
klérofašizmu rasovo prenasledovaný, pravdepodobne 
zahynul v nacistickom koncentračnom tábore.

Diela vyššie uvedených autorov si môžete zapožičať 

v našej knižnici. Verím, že 
postupne sa nám podarí 
pozliepať čriepky minulosti 
našej obce a zanechať pre 
budúce generácie odkaz, 
prečo byť hrdým občanom. 
Dovoľte mi apelovať na Vás, 
spoluobčanov - pamätníkov, 
ak sa Vám zdá meno Háber 
povedomé, dajte nám vedieť. 
Nenechajme zapadnúť 
prachom našu históriu. V 
závere chcem poďakovať 
pani Martine Šlúchovej, 
pracovníčke SNK, za ochotu 
a spoluprácu pri hľadaní 
informácií o F. Háberovi.

     
PaedDr. Silvia Žákovičová

n Obecná knižnica

Háber - autoportrét Časopis Šibenica

Vianočná knižnica
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n Pionier Cup

Po roku sa v obci Zbehy opäť konal už 8. ročník 
Pionier Cup. Preteky sa uskutočnili dňa 10. 9. 2022 
za krásneho slnečného dňa.  Miestny nadšenci na 
čele s Petrom Vankom - riaditeľom pretekov si dali 
záležať na tom, aby bola trať pripravená na 100 %. 

Na trati sa zišlo 110 pretekárov, ktorí súťažili v 8. kategóriách 
a to: Pionier Tuning, Pionier Špeciál, Pionier Classic, Pionier 
Classic +, MX 50, Deti do 12 rokov, Deti do 15 rokov a Pitbike. 
Každý pretekár dostal ráno pri registrácii svoj čip, ktorý si 
umiestnil na motorku, aby mu počas jednotlivých kôl na trati 
meral čas. Postupne sa začali po jednotlivých kategóriách 
tréningy a na obed odštartovali finálové jazdy. Finálové 

jazdy absolvovali všetky kategórie dve, na základe ktorých 
sa určilo konečné poradie po sčítaní bodov z oboch jázd.

Na trati sa zišlo aj veľa divákov, čo predpokladá úspešné 
organizovanie tohto podujatia aj v ďalších rokoch. 
Výbornú atmosféru počas prestávky medzi jazdami 
zabezpečila živá hudba – Kapela David Band. Pre divákov 
boli pripravené rôzne atrakcie, ako súťaž v prehadzovaní 
pneumatiky či akrobatická šou športového lietadla. 

Po sčítaní bodov z oboch finálových jázd sa na záver 
tohto podujatia uskutočnilo vyhodnotenie jazdcov po 
jednotlivých kategóriách. Pre jazdcov boli pripravené pekné 
a hodnotné ceny. Každý odchádzal domov s úsmevom 
na tvári a s nadšením do ďalších podujatí tohto Cupu. 

n Akcie v obci

Deti do 12 rokov

Deti do 15 rokov

Pitbike

Pionier Tuning
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MX 50 Pionier Classic

Pionier Classic + Pionier Špeciál
Výsledky:                                                                                                                                             

  Kategória: Deti do 12 rokov
1. miesto – Alex Kabač
2. miesto – Iľja Dančo
3. miesto – Martin Šutinský

Kategória: Deti do 15 rokov
1. miesto – Ján Spaček
2. miesto – Patrik Kerata
3. miesto – Marko Čuhák

Kategória: Pitbike
1. miesto – Juraj Klampárik
2. miesto - Róbert Čučka
3. miesto – Jaroslav Šedovič

Kategória: Pionier Tuning 
1. miesto – Roman Duchoň
2. miesto – Tomáš Kis
3. miesto – Peter Plachý

Kategória: Pionier Classic
1. miesto – Peter Chovanec
2. miesto – Tobias Bumbera
3. miesto – Norbert Bali

Kategória: Pionier Classic + 
1. miesto – Peter Chovanec
2. miesto – Michal Puch
3. miesto – Milan Kromka

Kategória: Pionier Špeciál
1. miesto – Pavol Gablík
2. miesto – Martin Nadasky
3. miesto – Daniel Šulík

Kategória: MX 50
1. miesto – Filip Krištofčák
2. miesto – Lukáš Mráz
3. miesto – Martin Kmeť

Peter Gudába
      moderátor podujatia

 Organizátori
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n Hody v našej obci

Takmer každý mesiac je v našej obci spojený s organizovaním 
nejakého kultúrneho podujatia. September je mesiac, kedy sa v 
našej obci a v jej časti Andač konajú miestne hody. Oslavujeme 
ich ako deň hojnosti a zábavy. Tento rok padli hody v Zbehoch 
na 18. 9., no s hodovým programom sme začali už od piatku 16. 
9. kedy majitelia „Pohostinstva u riaditeľov“ pripravili tanečnú 
zábavu s DJ-om Vladom. 

Hodová sobota patrila 
prevažne futbalu. V 
dopoludňajších hodinách sa 
odohral na domácom ihrisku 
zápas dorastencov proti 
súperovi z Čeľadíc s krásnym 
výsledkom 4:2. Poobede 
nastúpilo na trávnik naše 
„A“ mužstvo proti mužstvu 
z Topoľčian, aby ukázali 
súperovi, kto je tu doma. 
Muži vyhrali hodový zápas s 
rovnako krásnym výsledkom 
ako dorast 4:2. Účasť fanúšikov 
na hodovom futbale bola opäť 
viac než uspokojujúca a určite 
ich prilákala aj tradične bohatá 
tombola, o ktorú sa postarali 
členovia TJ Slovan Zbehy. 
Cena tombolového lístka bola 
1 € a tombolových cien bolo 
viac než dosť – presne 35. 
Prvou cenou bola kosačka, 
ktorú venoval TJ Slovan, 
druhou cenou boli dve noci v apartmáne v obci 
Podhájska, ktorú venoval p. Jozef Cvoliga a tretia cena bola 
kotlina, tú venovali chlapci z Pohostinstva u riaditeľov. 

Sobotné hodové popoludnie spríjemnila skupina ORION, 
ktorá hrala až do skorých ranných hodín. Našťastie situácia 
týkajúca sa pandemických opatrení bola tento rok priaznivá 
a my sme sa tak konečne mohli pustiť do niečoho väčšieho. 

Hodová nedeľa začala slávnostnou sv. omšou v miestnom 
kostole Povýšenia sv. Kríža. Na nedeľu bol pôvodne naplánovaný 
aj futbalový zápas „U15“ proti súperovi z Čiernych Kľačian, 
no ten sa nakoniec preložil na iný termín. Výsledok tohto 
zápasu bol neuveriteľných 14:0. Avšak  najviac očakávaným 
programom hodovej nedele bol bezpochyby koncert obľúbenej 

skupiny DESMOD a jej predskokana nitrianskej kapely DORA. 
Zorganizovanie tohto koncertu sme plánovali už minulý rok a 
rovnako tak predminulý rok, no pandemická situácia nám to 
nedovoľovala. Tento rok sa to však predsa len podarilo. Veľké 
ĎAKUJEME patrí najmä štedrému sponzorovi, vďaka ktorému 
bol koncert zdarma pre všetkých našich občanov. Pre ostatných 
stála vstupenka na koncert  10 €. Vstupenky si bolo možné 
zakúpiť na obecnom úrade alebo aj na mieste. Koncert sa 

konal na hlavnom futbalovom 
ihrisku. O občerstvenie sa 
postaralo Pohostinstvo u 
riaditeľov, parkovisko bolo 
pripravené na vedľajšom 
ihrisku. Celkový  počet 
návštevníkov koncertu bol 786 
z toho 549 Zbežanov a 237 
návštevníkov z okolia. Napriek 
tomu, že počasie nám neprialo, 
pretože bolo poriadne chladno 
a veterno, s akciou sme boli 
spokojní. Dôležité bolo, že 
nepršalo. Obe kapely hrali 
perfektne, o čom svedčí aj to, že 
sa ľudia bavili a o to predsa išlo. 
Pevne verím, že táto hodová 
nedeľa sa vám všetkým, ktorí 
ste sa jej zúčastnili páčila 
a s programom ste boli 
spokojní, pretože všetko to 
robíme pre vás  - občanov. 

Okrem toho sa v areáli 
MKK Zbehy nachádzali 
aj kolotoče, predajné 

stánky a strelnica, ktoré neodmysliteľne patria k hodom. 
Fotky z koncertov skupiny Dora a Desmod nájdete už v 
tejto chvíli na našej obecnej stránke v časti fotogaléria. 

Dovolím si tvrdiť, že hodové programy v Zbehoch aj v Andači 
dopadli aj napriek nie práve ideálnemu počasiu perfektne. Týmto 
by som sa v mene obecného úradu rada poďakovala všetkým 
tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na ich prípravách. Verím, že 
všetci ste boli spokojní a my sa už teraz tešíme na budúci rok.  

Ing. Danica Hallová
Redakčná rada Zbehy informujú
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n Hodová slávnosť v Andači
Starosta opäť prekvapil deti a ich rodičov v Andači

Tento rok sa začali hody na Andači pre deti už v piatok 
10.11. kedy v KD v Andači  prebiehalo premietanie  
rozprávky pre deti „SPIEVAJ 2“a to ešte netušili, že na 
druhý deň ich čaká veľké prekvapenie v podobe Lietajúcej 
rozprávky pre malých aj veľkých a rôzne atrakcie, ktoré 
pre deti pripravil starosta so svojimi zamestnancami 
a poslancami. Deti boli novodobou rozprávkou veľmi 
prekvapené, niektoré až nedýchali strachom, ale nakoniec 

všetko dobre dopadlo. 
Rôzne šmýkalky, 
detský kolotoč, 
ktorý zabezpečila 
Mirka Hrebíková a 
sprievodný program 
s rozprávkou vyplnil 
deťom a rodičom 
pekné popoludnie. 
Medzitým sa mohli 
všetci občerstviť  pri 
KD kde na nich čakala 
cukrová vata, pukance, 
kofola. Občerstvenie 
z a b e z p e č i l o 
Pohostinstvo pri ihrisku 
Zbehy a ženy - gazdinky 
z Andača napiekli pre 
hostí, ktorí sa zúčastnili 
slávnostného aktu 
vkladania časovej 
schránky do 
základov kostola 

hodové koláče, zákusky a pagáče. 
Družne tu debatovali pán farár, hostia, rodičia, deti, hodári...

Aj keď počasie bolo všelijaké, nezmokli sme 
a všetko sa vydarilo k spokojnosti a radosti z 
krásne prežitého dňa spolu so svojimi blízkymi .

Už o rok sa môžeme tešiť na hody kedy nás bude 
čakať opäť veľká slávnosť a to nielen hodové atrakcie, 
ale slávnostné vysvätenie nášho nového kostola, 
ak všetko pôjde podľa plánov máme sa na čo tešiť.

Dovoľte mi, aby som sa za všetkých vyjadrila vďaku za 
toto popoludnie starostovi Ing. Adamovi Žákovičovi, 
pracovníkom OÚ, poslancom, kultúrnej komisii a hlavne 
naším poslancom pani Monike Fedorovej a Michalovi 
Gudábovi a tiež Mirke Hreíkovej, ktorá zabezpečila detský 
kolotoč pre najmenších, že sme mohli spoločne prežiť 
pekný hodový víkend plný radosti a spoločných stretnutí. 

Každý rok v mesiaci September na sviatok  
narodenia Panny Márie 8.9. je aj na Andači sviatok.  

Tento rok Hodová slávnosť pripadla až na 11. september 
2022, začala sa  slávením svätej omše o 11.30. hod., ktorú 
celebroval náš milý hosť, bývalý dôstojný pán farár Štefan 
Herényi. Andačania aj ich hostia sa tešili jeho prítomnosti 
keď po toľkých rokoch opäť zavítal do našej obce. Po 
slávnostnom požehnaní pán farár oznámil, že o 15. hod. 
bude slávnostné uloženie časovej schránky a osadenie 
základného kameňa na stavbu nového kostola, ktorého 
výstavba na Andači prebieha. S radosťou v srdci a úsmevom 
na tvári sme sa všetci rozišli k slávnostnému stolu.

Po dobrom obede nezaškodí malá prechádzka s 
deťmi opäť ku kostolíku, kde už boli  hodári v očakávaní 
slávnostného aktu - slávnostné uloženie časovej 
schránky a osadenie základného kameňa pamätnej 
tabule, ktorú požehnal svätý otec počas návštevy v Ríme.

Dôstojný pán Herényi, bývalý lukáčovský farár, 
delegát nitrianskeho biskupa za prítomnosti miestneho 
farára z Lukáčoviec Miroslava Haferu a starostu obce 
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Zbehy Ing. Adama 
Žákoviča, taktiež za 
prítomnosti autora 
projektu Ing. Arch. 
Františka Dulíka a 
konateľa stavebnej 
firmy INPEK 
Holding, a.s. Ing. 
Milana Kreškóciho a 
mnohých veriacich 
Andača listinu 
zapečatil a vložil do 
časovej schránky 
ako odkaz budúcim 
g e n e r á c i á m .

Výstavba kostola 
sa koná v čase keď 
je na celom svete 
rozšírená pandémia 
COVID 19 a vypukla 
vojna na Ukrajine, kostol 
sa stavia na pôvodných 
základoch kostola, ktorý 
mali Andačania zámer 
postaviť po skončení 
2. svetovej vojny, avšak  
nebolo im to dopriate 
nakoľko Komunistická 
vláda im v tom zabránila. 
Po dlhých desaťročiach 
sa Andačania  odhodlali 
naplniť túžbu svojich 
predkov postaviť nový 
kostol. Stavbu realizujeme 
za finančnej podpory 
miestnych obyvateľov, 
stavebnej firmy INPEK 
Holding, biskupstva 
Nitra, farnosti Lukáčovce 
a z osobných darov 
veriacich. Prvú tehlu na 
rohu kostola položila 
miestna kostolníčka pani 
Jozefína Baumanová, ktorej sa tejto cti 
doprialo za jej dlhoročnú a obetavú 
službu v Kaplnke na cintoríne. S vierou 
v Trojjediného Boha a na jeho slávu, z 
lásky k cirkvi budujeme tento chrám 
ako odkaz pre budúce generácie za 
zachovanie darov viery dedičstva našich 
otcov svätých Cyrila a Metoda. Utiekajúc 
sa pod ochranu našej nebeskej matky 
Panny Márie, ktorej narodenie si 
veriaci Andača uctievajú kladieme 
tento základný kameň, ktorý osobne 
požehnal svätý otec pápež František 
počas ďakovnej púte Slovákov v Ríme. 
Nech sviatostný Kristus prebývajúci vo 

svätostánku v tomto 
chráme ochraňuje 
obec Andač od každej 
pohromy a nešťastia 
a žehná všetkým 
obyvateľom aby žili v 
pokoji, vo vzájomnej 
úcte a láske jeden k 
druhému, požehnal 
Mgr. Miroslav 
Hafera, farár.

Po podpise  a 
zapečatení bol 
dokument vložený 
do časovej schránky, 
ktorá bola zanitovaná 
a osadená do múru 
stavby kostola 
spolu s požehnanou 

tabuľkou - základným 
kameňom kostola, 
ktorého sa dotkla samotná 
ruka pápeža Františka 
dňa 30.4.2022 v Ríme.

Na záver starosta pán 
Ing. Žákovič poďakoval 
pánu farárovi Haferovi 
za jeho prístup počas 
prípravy a výstavby 
kostola. „Bol to dlhý 
proces, ale ako vidíte 
rýchlo sa napreduje vďaka 
stavbárom, ktorí svoju 
prácu vykonávajú rýchlo 
a svedomito. Dnes bolo 
vidieť v akom veľkom 
počte Andačania  stáli 
pred kostolom a preto 
si myslím, že Andačania 
si tento kostol zaslúžia“, 
povedal starosta.

Dovoľte aj mne  srdečne sa poďakovať 
pánu farárovi Miroslavovi Haferovi, 
pani kostolníčke Jozefíne Baumanovej, 
Monike Fedorovej, Michalovi Gudábovi a 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o  zorganizovanie nedeľnej 
slávnosti pri príležitosti uloženia 
časovej schránky do základov nášho 
nového kostola, patrí Vám srdečná 
vďaka!    
                       Ing. Marta Lopašková

Redakčná rada Zbehy informujú
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n Zbežská šarkaniáda – druhý ročník

Šarkaniáda alebo jesenný rituál púšťania 
šarkanov, ktorý obľubujú nielen deti, ale aj 
mnohí dospelí. Aj tento rok k nám opäť zavítala 
pestrofarebná jeseň a k nej neodmysliteľne patrí 
aj tento druh „športu“, ktorý je nielen zdravý vďaka 
pohybu, ale aj vekovo neobmedzený. O tom, 
že tento šport nepatril len deťom, ste sa mohli 
presvedčiť  8. októbra aj v našej obci, kedy sme 
usporiadali druhý ročník Zbežskej šarkaniády. 
Podujatie zorganizovala obec Zbehy v spolupráci 
s organizáciou Jednoty dôchodcov. Napriek tomu, 
že počasie nám veľmi neprialo a nefúkal nám vietor 
aký sme potrebovali aby šarkany vzlietli poriadne 
vysoko, sa nás na kopci pri kaplnke sv. 
Urbana zišlo celkom dosť. Vo vzduchu 
lietalo niekoľko desiatok šarkanov, ktoré 
si púšťali deti aj dospelí. Myslím si, že aj 
napriek nie pre nás veľmi priaznivému 
počasiu, sa šarkaniáda vydarila k 
spokojnosti všetkých – malých aj veľkých. 
Pre všetkých malých návštevníkov bola 
pripravená sladká odmena, teplý čajík a 
chutné pagáčiky od našich dôchodkýň. 

Tohtoročnou novinkou bolo, že 
šikovné maminy alebo babky mohli 
upiecť a priniesť nejaké dobroty so 
sebou, aby sa tak mohli ponúknuť 
všetci zúčastnení. Ocenené boli opäť, 
tak ako minulý rok, vlastnoručne 
vyrobené šarkany s najdlhším chvostom, 
najoriginálnejší a najväčší šarkan. 
Tento rok sme sa rozhodli oceniť aj 
najmladšieho a najstaršieho účastníka so 
šarkanom. Každý z výhercov si odniesol 
krásne ceny. Najmenšou účastníčkou 
šarkaniády sa stala len 9 mesačná Miška 
Kuricová. Niektorým sa darilo v púšťaní 
šarkanov viac, niektorým aj napriek 
počasiu menej. Dôležité však bolo, že cieľ 
podujatia bol splnený -vyšantili sa deti aj 
celá rodina a strávili sme krásny slnečný jesenný deň v prírode. 

Týmto by som sa rada poďakovala Radar s.r.o. Poľnofarme 
Zbehy za poskytnutie priestorov na púšťanie šarkanov a všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na  prípravách v poradí 
druhého ročníka Zbežskej šarkaniády. Na záver by som dodala 
takú menšiu pomôcku, ktorá sa vám možno na ďalší ročník 

šarkaniády zíde. Vedeli ste, že najlepšie lieta klasický šarkan v 
tvare šesťuholníka? Je síce najmenej originálny, ale najstabilnejší 
a dokáže letieť veľmi vysoko. Tešíme sa na všetkých opäť o rok. 

 Ing. Danica Hallová
Redakčná rada Zbehy informujú

                                   

n Vianočné mestečko a Mikuláš

Jedna myšlienka, zopár stretnutí, týždne 
plánovania, niekoľko dní organizovania, príprav 
a na svete 10. 12. na hádzanárskom ihrisku bolo 
naše spoločné Vianočné mestečko s Mikulášom. 

Sme veľmi radi, že po rokoch obmedzenia kultúrnych 
hromadných akcií sa podarilo zorganizovať v našej obci 
opäť niečo spoločné pre všetkých, malých i veľkých. Deň 
pred a po akcii bolo počasie, akoby sa všetky čerti ženili, ale 
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nám bol dopriaty síce trochu chladný, 
ale príjemný podvečer. Hlavnými 
organizátormi bola obec Zbehy so 
zamestnancami OÚ, Komisia pre kultúru 
a šport, ktorej členovia sú zástupcovia 
našich miestnych základných 
organizácií a základná a materská 
škola. Každý sa svojou iniciatívou 
zapojil, aby sme SPOLOČNE pre Zbehy 
zrealizovali túto predvianočnú akciu.

Vo Vianočnom mestečku sa bolo na čo pozerať a bolo 
aj čo ochutnať. Zazvonil zvonček prvýkrát a po oficiálnom 
privítaní moderátorkami večera Gabiky Billovej a Martiny 
Gondekovej, a príhovoru starostu Ing. Adama Žákoviča 
začal kultúrny program deťmi z materskej školy. Ešte 
predtým zazvonil zvonček druhýkrát. Škôlkari boli úžasní 
a zožali veľký potlesk. Nebolo to inak ani pri školákoch zo 
základnej školy. Pani riaditeľka Mgr. Jana Krajčírová môže 
byť tiež hrdá, akých šikovných spevákov a tanečníkov naša 
škola má. Na záver svojho vystúpenia všetci spoločne s 
hlavným hlasom pani učiteľky Andrey Krendželákovej 
zaspievali pesničku Tri oriešky pre popolušku. Všetci sme 
sa cítili ako v rozprávke. Posledné vystúpenie patrilo 
DFS Zbežanček, ktorý nám predviedol svoje vianočné 
folklórne pásmo a priblížil nám časy ako to voľakedy 
bývavalo. Chrípkové obdobie si vybralo svoju daň, a 
tak Jednota dôchodcov musela zrušiť svoje plánované 
vystúpenie. Pán farár Roman Gallas sa tiež z dôvodu 
ochorenia ospravedlnil. Všetkým želáme skoré uzdravenie. 

Počas celého večera vo Vianočnom mestečku atmosféru 

Vianoc pripomínali predávajúci svojím vianočným 
sortimentom. Nechýbali rôzne vianočné dekorácie, 
oblátky, medovníky, med, medovina či vínko z našej 
Vidieckej vinárne. Materská a základná škola si pripravili 
roztomilé „vecičky“, ktorých kúpou ste urobili úžasnú vec, 
pretože všetky vyzbierané peniažky z predaja budú použité 
pre deti v našich školách. Podporiť ste mohli aj našich 
dôchodcov, ktorí pre vás uvarili punče a čaj a napiekli sladké 
koláčiky. TJ Slovan Zbehy pripravili výbornú kapustnicu, 
na ktorú bol rad neustále. Naši futbalisti ukázali, že vedia 
nielen hrať futbal, ale aj navariť pre celú dedinu. No a 
ďalším útokom na vaše žalúdky bol chlieb s bravčovou 
masťou a cibuľou od ZO Zväzu zdravotne postihnutých. 

Keď na záver nadišiel čas poďakovať organizátorom tejto 
akcie, ktorí prišli spoločne na pódium, zvonček zazvonil 
tretíkrát. Deti už vedeli, čo bude nasledovať. Dopriala 
by som všetkým ten pohľad z pódia na deti, keď uvideli 
prichádzajúce kone s kočom, kde sedeli Mikuláš, čert a 
anjel s plným košom maškŕt. Radosť z balíčka, nadšenie z 
Mikuláša a anjela, ale i trochu strachu zo zlého strašidelného 
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 Jeseň už otvorila svoje dvere dokorán a keďže toto 
obdobie je obdobím dozrievania tekvíc a obdobie 
chryzantém, tak aj tento rok opäť pribudla pred obecným 
úradom jesenná výzdoba – obecný strašiak Lojzko. Jeho 
cieľom bolo potešiť nielen domácich, ale i návštevníkov 
či okoloidúcich. Nádherne rozkvitnuté chryzantémy, 
farebné tekvice rôznych tvarov a farieb, balíky slamy. To 
všetko doplnilo okolie tejto štýlovej postavičky – Lojzka. 

Veríme, že sme opäť aspoň trošku skrášlili a zatraktívnili 
okolie pred obecným úradom a vytvorili deťom aj 
dospelým miesto, kde sa radi zastavia a pofotia. Moje 
poďakovanie patrí Jurajovi Králikovi za pomoc pri príprave 

Lojzka a zbere tekvíc, pánovi Pavlovi Bojdovi, ktorý nám 
každoročne daruje balíky slamy a taktiež Poľnofarme 
Radar s.r.o. za podarovanie tekvíc na výzdobu. Rada by 
som sa tiež touto cestou poďakovala aj neznámemu 
darcovi, ktorý priniesol a položil k Lojzkovi obrovskú 
tekvicu a pomohol nám tak dotvoriť jesennú atmosféru. 
Budem veľmi rada, ak sa na rok zapojíte do výzdoby 
viacerí a napríklad aj počas prechádzky obcou položíte k 
Lojzkovi tekvicu či inú jesennú dekoráciu a prispejete tak 
k tomu, aby priestor pred obecným úradom bol ešte krajší.                                                                                                                               

 n Jesenná a zimná výzdoba                                                                                                                                          

čerta, boli pre deti 
n e z a b u d n u t e ľ n ý m 
zážitkom. Posledným 
programom večera 
bol ohňostroj, ktorý 
rozžiaril oblohu nad 
Zbehmi. 

ĎAKUJEME všetkým, 
ktorí ste prišli podporiť 
miestne organizácie, 
materskú a základnú 
školu, ostatných 
p r e d á v a j ú c i c h . 
ĎAKUJEME všetkým, 
ktorí ste prišli 
zatlieskať deťom za 
ich krásne vystúpenia. 

ĎAKUJEME všetkým 
sponzorom: obec 
Zbehy, Juraj Magdalik, 
Janka Podhradská – 
potraviny Večierka, 
autodoprava Levitrans 
s.r.o, autoservis Varga 
Zbehy – Dušan Varga, 
Ing. Vladimír Greguš.

Vidíme sa o rok vo 
Vianočnom mestečku! 

Martina Gondeková
Redakčná rada                           

Zbehy informujú
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V Andači sme už po tretí krát požehnali 
adventný veniec a rozsvietili prvú adventnú sviecu.

V predvečer  prvej  adventnej nedele  nám 
pán farár Mgr. Miroslav Hafera požehnal 
adventný veniec a zapálil prvú adventnú sviečku. 

Nech táto sviečka zapáli zároveň oheň v našich srdciach 
i v tejto opäť zložitej situácii, ktorú prežívame  teraz,  keď 
nás po ďalšom roku pandémie  koronavírusu,  postihla 
energetická kríza a vojna na Ukrajine, ktoré v nás 
vyvolávajú obavy a niekedy i strach. Viera, láska, nádej a 
mier nám pomôžu ukončiť všetky nepokoje a prežiť  čo 
nám symbolizujú aj štyri sviečky na adventnom venci, 
ktoré do nášho života prinášajú to svetlo a iskierky nádeje...

Štyri adventné sviečky
Horeli štyri sviečky na adventnom venci, tak 

ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť.
Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa Mier, moje 

svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú.“ Jej 
svetlo bolo čím  ďalej tým menšie, až celkom zhaslo...

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: 
„Volám sa Viera, som ale zbytočná, ľudstvo nechce  
nič o Bohu vedieť, nemá preto cenu, aby som svietila.“ 
Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla...

Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia 
sviečka: „Volám sa Láska, už nemám silu, aby som 
horela, ľudia ma odstavili stranou. Vidia len sami 
seba a žiadnych iných, ktorých by mali radi“. A 
s posledným záchvevom zhaslo i toto svetlo...

V tom vošlo do miestnosti dieťa a pozrelo 
sa na sviečky a povedalo: „Vy musíte 
predsa svietiť!“ A skoro začalo plakať...

V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka a povedala: 
„Neboj sa!“ Pokiaľ ja svietim, môžem i ostatné sviečky 
znovu zapáliť. „Volám sa Nádej“.  Dieťa zapálilo od 
tejto sviečky pomocou zápalky znovu ostatné sviečky.

Plameň Nádeje by nikdy nemal v našich životoch 
vyhasnúť a každý z nás by mal plamene Mieru, 
Viery, Lásky a Nádeje neustále udržiavať zapálené.

Ďakujem starostovi Adamovi Žákovičovi a Martine 
Gondekovej za prítomnosť na požehnaní adventného 
venca ako aj Dominikovi Búsovi, Ivone Búsovej a Dagmare 
Lopaškovej za prípravu tohtoročného adventného venca.

„Zo srdca Vám všetkým prajem krásny 
adventný čas, strávený v zdraví, šťastí, láske, 
pokoji v kruhu svojich priateľov a blízkych“.

    Ing. Marta Lopašková
Redakčná rada Zbehy informujú

n Požehnanie adventných vencov v Zbehoch a v 
Andači

Prišiel opäť posledný mesiac v roku a s ním spojené 
obdobie adventu a času, kedy by sme mali postupne 
spomaľovať svoje životné tempo a nasávať vianočnú 
atmosféru blížiacich sa najväčších sviatkov v roku. Advent 
symbolizuje veniec so štyrmi sviecami, ktoré nám aspoň 
symbolicky skracujú čakanie na vianočné sviatky. Tento 
rok sme už po štvrtý krát požehnali adventný veniec aj 
v našej obci. Podujatie sa uskutočnilo 26. novembra 
v sobotu o 15:00 hod. pred obecným úradom. 

Požehnanie vykonal náš pán farár Roman Gallas 
za prítomnosti starostu obce Ing. Adama Žákoviča 
a vás občanov, ktorí ste sa rozhodli tohto podujatia 
zúčastniť. Pripraveným programom nám podujatie 
spestrili aj členovia miestnej skupiny Zbežanka 
a pripravili si tak piesne, ktoré nám symbolizujú 
toto krásne obdobie. Tento rok sme opäť stavili na 
červeno – zlatú výzdobu, ktorá sa nám minulý rok 
osvedčila a zožala aj z vašej strany pochvalu. Každú 
nedeľu tak pribudne na venci jedna zapálená svieca 
a bude nám pripomínať blížiace sa Vianoce. Týmto 
sa chcem za spoluprácu pri jeho tvorbe poďakovať 

Janke Čapekovej, ktorá nám pomáha s jeho zdobením 
od začiatku tejto peknej tradície. Za podarovanie 
čečiny na jeho výzdobu patrí vďaka pani Danke Filovej. 

Zároveň by som vám všetkým v mene celého 
obecného úradu, ako aj v mene Komisie pre kultúru a 
šport rada popriala, aby ste toto prebiehajúce adventné 
obdobie prežili v pokoji, radosti a hlavne v zdraví.

                                                               Ing. Danica Hallová
Redakčná rada Zbehy informujú 
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Pitná voda je nevyhnutnou súčasťou ľudského života. 
Vďaka vodohospodársky významným tokom ako je 
rieka  Nitra (vyviera v Malej Fatre pod vrchom Rúbaň), 
tiež Radošinka (v Považskom Inovci v Krahulčích 
vrchoch), Perkovský potok (v Bojnianskej pahorkatine) 
a Andačský potok (v Hlohovskom chotári Bočina v 
studničke Jonáška), o vodu v Zbehoch nebola núdza. No 
aj tak s ňou ľudia zaobchádzali šetrne, neplytvali zbytočne. 

Ľudia si vážili zdroje vody, čisté použiteľné pramene. 
Koľko spomienok je na ich blahodarnú, zdraviu 
neškodnú vodu, na prírodu v ich povodí. Korytá tokov 
poskytovali priestor aj na šport, v lete plávanie, v 
zime korčuľovanie i pre miestne potreby obyvateľov. 

Dedinčania najčastejšie na jar a v lete zvykli čistiť 
odvodňovacie jarky, pramene, prehlbovať  studne a 
tým im dodať výdatnosť. V teréne i na poliach bránili 
rýchlemu odtekaniu vody brázdami, jarkami, alebo 
zachytávali prívalovú vodu gedrami (hlbokými kanálmi). 
V intraviláne našej obce vedľa železničnej trate, aj konca 

n Zbehy a životodarná voda

záhrad domov, lúk i  polí  vedľa Radošinky. Tie, dokiaľ 
nebola zregulovaná, na jar zalievala vodou z roztopeného 
snehu, v lete zase búrky. Roľníci mohli zberať úrodu až po 
ustúpení vody, ale s veľkými stratami. Tam boli podmienky 
pre život rýb, množstva žiab, skokanov zelených, bolo 
aj veľa bocianov. Je dobré, že aj teraz prebieha údržba 
ciest, odvodňovacích jarkov, zelene i nová výsadba.

Ak by sa opatrenia neurobili, môžu byť obyvatelia 
postihnutí tiež nedostatkom vlahy i úžitkovej vody. 
Tú z neba padajúcej ako dážď, treba zachytiť a 
použiť v hospodárstve všade tam, kde sa len dá. 
Voda bola kedysi jediným médiom aj v boji s ohňom, 
na poliach, obydliach i gazdovských dvoroch.

Hlavnú zásobáreň životodarnej tekutiny máme v 
podzemných zdrojoch. Na pitie, varenie a najnutnejšie 
potreby ju mali naši otcovia predovšetkým zo studní, či už 
kopaných, narážaných, alebo vŕtaných. Narábali s ňou ako 
s najväčším pokladom. Poznali príslovia „Ak piješ vodu, 

mysli na prameň“, alebo „Dobrá studňa aj v suchu vodu 
dáva“. Dnes nielen soľ, už aj voda je nad zlato. Pamätníci 
spomíname na zimy s množstvom snehu a teplé letá, ale nie 
s takými extrémnymi teplotami a suchom ako v roku 2022. 

Naši predkovia nemali takú dostupnosť k pitnej vode, 
ako máme my. Prvé kopané studne na vodu v Zbehoch 
dali do užívania pred takmer jeden a pol storočím 
(1882). Nielen domové vo dvoroch, v  minulosti boli tiež 
verejné na hlavnej ulici vedľa hradskej. Prv, kým vytryskol 
dostatočný prameň, bolo nutné prekopať sa niekoľko 
metrov pod povrch zeme. Osadiť betónové skruže, 
rúry, do výkopu. Neskôr prišli do „módy“ vŕtané studne.

Vodu ťahali ľudia ručne pomocou vahadla dreveným 
vedrom, alebo kýbľom zaveseným na háku a dlhej 
tyči. Neskôr pomocou tzv. rumpálu, kolesom a reťazou 
na valci, s vedrom. Svojho času boli vzácne železné 
piestové „pumpy“, ktoré prišli do užívania v päťdesiatych 
rokoch. Raritou boli tlakové s dvomi piestami. V 
dnešných časoch, ak chceme zahnať smäd, otočíme 
kohútik, alebo pákovú batériu a nastavíme pohár.

Nie všetky domácnosti mali a majú takéto možnosti. 

Stávalo sa, že keď sa gazdinej minula voda, alebo na varenie 
nebola vhodná,  išla po ňu do susedov. Aj keď len niekoľko 
litrov, muselo byť v zásobe v kuchyni v kýbli, položenom 
na tzv. vodovej lavičke. A vedľa bol lavór na umývanie. 

Kúpanie robili spravidla v  drevenom koryte. Vodu 
ohriali na šporhelte (sporáku) na pevné palivo. V 
početných rodinách najprv okúpali deti, od najmladšieho. 
Ešte aj takúto potom vedeli použiť na polievanie.

 Cez leto sa Zbežania, najmä deti, chodili kúpať do 
Radošinky. Zdatnejším sa nelenilo cez polia chotára 
Kapustníc, ísť si zaplávať až do Žeberína (rieky Nitry). 
Na veľkonočný pondelok, tradične spojený so šibačkou 
a polievačkou, mohli voľakedy mládenci „kúpať“ 
dievčatá pri studniach. Teraz oblievajú „skromnejšie“, 
hoci sú točky vodovodov a kúpeľňa v našich bytoch 
samozrejmosťou. Súčasťou tradičnej kultúry v 
našej obci je na jar pálenie Moreny v Radošinke.

Začiatkom 20. storočia, keď ešte ani mydlo nebolo 
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Husi                             Husiar                            

n Zbehy, kde čo robíme 

 Z výsledkov sčítania 2021 vyplýva, že Zbežania počtom 
2222 obyvateľov, tvoria 1,35 % populácie okresu Nitra. 
Radíme sa na šiestu priečku za obcami Veľké Zálužie 
(4350), Lužianky (3060), Mojmírovce (2922), Ivanku pri 
Nitre (2868) a Lehotu (2382). K predpokladom pre tunajší 
život si naši predkovia v dávnej v minulosti vytvárali 
podmienky, klčovali lesy, odvodňovali, kultivovali pôdu. 
Hlavným zdrojom obživy bolo poľnohospodárstvo. 
V práci a povolaniach zažili mnohé míľniky  a zmeny. 

Podľa daňového súpisu začiatkom 18. storočia (1715) 
tunajšie sedliacke domácnosti (24) obhospodarovali polia 
o rozlohe 126 bratislavských meríc (27,2 hektárov). Keď v 
roku 1752 bolo u nás 127 domácností, hospodárili už na 
pätnásť násobne väčšej výmere polí, na 427 ha. Rozlohu 
lúk v rovnakom období rozšírili viac ako 6 násobne a 

výmeru vinohradov až viac ako 14 krát, na 13,7 hektárov. 
Postupne rozšírili pestovanie zemiakov, kapusty, cukrovej 
repy, strukovín, konope, a ďalších plodín. K životu a 
hospodárskemu pokroku prispieval chov hospodárskych 
zvierat, včelárstvo, ovocinárstvo, činnosti súvisiace 
predovšetkým s poľnohospodárskou prvovýrobou.

V roku 1869 u nás žili a tvorili hmotné potreby 
predovšetkým roľníci, želiari a nádenníci, niekoľko 
čeľadníkov a pastier. V chotároch obce bolo rozšírené 
hospodárenie na majeroch. Zbehy mali agrárny charakter aj 
medzi svetovými vojnami. V roku 1930 sa živilo roľníčením 
až deväť z desiatich obyvateľov. Každý tretí bol maloroľník 
(samostatný roľník). Niektorí si pre obživu museli privyrábať 
ako nádenníci, hájnici, sluhovia, pastieri, kočiši. Tiež v 
roku 1940 najviac ľudí pracovalo v poľnohospodárstve. V 
našom chotári boli vtedy obývané usadlosti Dvor Darmo, 
Dvor Oder, Hájovňa, Holotka, Pod Hájom, Prímaský Dvor. 

bežne k dostaniu a o saponátoch nebolo chýru, sa začali 
robiť v niektorých našich mestách verejné vodovody (v 
Zbehoch v roku 2001). Na vidieku prali niektoré gazdiné 
na potoku. Na vhodnom mieste prádlo máčali a vyprali 
pomocou dreveného piesta. Obyčajne na plochom 
kameni, alebo doske a za slnečného počasia, aby 
rýchlo vyschlo. Oveľa náročnejšie bolo pranie v zime. 

Väčšinou ženy prali doma ručne. Zvykli posypať ošatenie 
popolom a zaliať vriacou dažďovou vodou. Po takomto 
máčaní, prali s mydlom, ktoré doma vyrábali. Najčastejšie 
po zabíjačkách z kostí, loja a koží. Pranie robievali 
aj pomocou rumpľa. Bol z dreva v tvare obdĺžnika, 
s vlneným plechom.   Tieto výsadne ženské roboty, 
postupne uľahčili práčky. Ale až v druhej polovici 20. 
storočia. Zruční majstri si ich zostrojili vlastnoručne doma. 

Naši predkovia miestne toky využívali ako len mohli. 
Dobytok napájali v Radošinke, cestou na pašu, na pole, 
alebo keď sa vracali späť 
domov. Vo vodnom brode, 
vedľa pôvodného mosta 
(zbúraný 1960), mohli 
piť kone, kravy aj iné 
hospodárske zvieratá a 
hydina. Scenériu letných 
dní tam dotvárali deti, 
aj kŕdle husí. Pozdĺž 
toku tiež tzv. močidlá, 

v ktorých sedliaci máčali stonky konôp, prv než 
z nich doma, ženy - priadky mohli spriadať nite.

Keď 8. júna pršalo, zvykli hospodári hovoriť „na Medarda 
kvapka 40 dní kvapká“ a boli ostražití. Zbežania zažili 

nejednu povodeň. Napríklad prietrž mračien im v roku 
1759 zničila úrodu i vinice. V roku 1766 notár písomne prosil 
Stoličný úrad v Nitre o pomoc a o zmiernenie daní, pre 
dlhodobé problémy s vodou v našom chotári. Následkom 
záplav, ktoré pustošili lúky a pasienky, neostávala im 
piaď suchej zeme. V inej listine okrem iného píše: Od 
našich lúk platíme veľké porcie, ako keby boli dobré....
Naša lichva (dobytok) div, že nepodochne od mnohého 
brodenia vo vode. Je nemožné, aby sme to ďalej vydržali, 
lebo sme od „našej“ veľkomožnosti zaťažovaní čoraz viac. 

V marci v roku 1937 bola povodeň taká veľká, že 
poškodila vybudované násypy železničných tratí smerom 
na Čakajovce a na Drážovce. O desať rokov neskôr (1947), 
v rámci stavby „Zbežské odpady“, vybudovali v obci päť 
otvorených odvodňovacích kanálov o celkovej dĺžke  5,6 km. 

V novodobých dejinách najväčšiu povodeň u nás sme 
zažili začiatkom júna 2010, keď sa vybrežil Perky potok. 
Cesta a rodinné domy smerom na Nové Sady boli pod 
vodou, ale aj futbalový štadión. A podobný vrtoch 
počasia bol v roku 2013, keď sme museli na Veľký piatok 
v Zbehoch odhŕňať cesty od snehu a na Veľkonočnú 
nedeľu bol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity.

Bez H2O by život vôbec nebol, vydržíme bez nej 
len pár dní. Tvorí približne dve tretiny nášho tela.  Na 
rozdiel oproti iným látkam môže mať nielen kvapalné, 
ale aj pevné a plynné skupenstvo. Napriek gravitačnej 
sile Zeme dokáže v jej štrbinách, kapilárach vzlínať, 
vyvierať. Rastliny aj stromy ju dokážu absorbovať 
koreňmi a transpiráciou do listov ju uvoľňujú ako 
vodnú paru. Aj sopečné erupcie sú z veľkej časti vodné 
pary a plyny. Z útrob zeme sa vracajú späť na povrch. 

Jej spotreba, ale aj cena stúpa. Vodovodných prípojok 
v našej obci pribúda. Denne sa spotrebuje viac ako 150 
m3 vody a ročne viac ako 55 tisíc m3. Máločo osvieži 
tak ako dúšok dobrej vody. Keď jej je priveľa môže 
nám narobiť starosti, ale omnoho väčšie sú, keď by jej 
nebolo. To, aká je dôležitá zistíme, keď sme smädní.  

Serafín Horka



Aj po 2. svetovej vojne obyvateľov našej obce prevažne 
živila pôda. Nastali ale zmeny vlastníckych vzťahov k pôde, 
socializácia a združstevňovanie. V polovici 20. storočia 
radikálne premenili i našu dedinu. Na rozdelenej pôde 
v Zbehoch vznikli Štátne 
majetky (ŠM 1949), ale 
nemali dlhé trvanie. Koncom 
novembra 1951 u nás založili 
Jednotné roľnícke družstvo 
(JRD). Vznikla nová sociálna 
skupina nášho vidieka - 
družstevní roľníci. Z gazdov, 
ktorí nevstúpili do družstva 
sa stali JHR (Jednotlivo 
hospodáriaci roľníci) a tí, 
čo obhospodarovali väčšiu 
výmeru boli kulaci. Sluhovia, 
nádenníci, bíreši, sa postupne 

vytratili. Aj chov hospodárskych zvierat z bývalých 
gazdovských dvorov.Koncom päťdesiatych rokov už bolo 
celo obecné JRD. Zamestnanie v družstve našli pracovníci v 
rastlinnej, v živočíšnej aj v pridruženej výrobe, traktoristi. V 
roku 1961 družstvo malo 902 hektárov poľnohospodárskej 
pôdy a zamestnávalo 169 stálych pracovníkov. V 
sedemdesiatich rokoch nastalo zlučovanie a koncentrácia 
poľnohospodárskych podnikov. Vzniklo JRD Nový život 
Alekšince (1976) s tamojším sídlom, do ktorého integrovali 
pôvodné družstvá Alekšinské,  Rišňovské, Rumanovské a 
Zbežské. Zbehy majú významné postavenie v regióne. K 
tomu dávame svoj vklad prácou, tradíciami,  i rodinným 
životom. Účasť obyvateľov na pracovných aktivitách i 
kultúrnych podujatiach v obci, prispieva k zveľaďovaniu 
životného prostredia. Podľa sčítania žije v obci takmer 
o 16 % viac ekonomicky aktívnych obyvateľov ako pred 
tridsiatimi rokmi. Rozhodujúci 42,2 % (936 osôb) podiel 
tvoria pracujúci, z toho ženy 44,6 %. V rámci hospodárskych 
odvetví najviac obyvateľov robí v priemysle. V tomto 
ťažiskovom odvetví je zamestnaný každý piaty ekonomicky 
aktívny Zbežan. Pred tridsiatimi rokmi (1991) nachádzal v 
tomto odvetví pracovné príležitosti každý tretí obyvateľ. 

Skutočnosť, že obyvateľov v poproduktívnom veku 
pribúda sa premieta do všetkých oblastí nášho života, aj 
do pracovnej aktivity. Pracujúci dôchodcovia (115), tvoria 
nezanedbateľný 5,2 % podiel z celkového počtu obyvateľstva 
a z ekonomicky aktívnych obyvateľov našej obce viac ako 

desatinu. Nepracujúci dôchodcovia tvoria pätinu (20%) trvale 
bývajúcich obyvateľov. Klesol počet nezamestnaných osôb. 

Takmer tretina našich obyvateľov pracuje v sekundárnom 
sektore. Ale v primárnom sektore (poľnohospodárstve, 

lesníctve, vodnom 
hospodárstve, ťažbe a 
energetike) robí len niečo 
viac ako percento. Napríklad 
v poľnohospodárstve, pred 
tridsiatimi rokmi pracoval každý 
desiaty Zbežan a z nich každý 
štvrtý v Jednotnom roľníckom 
družstve (JRD). V súčasnosti 
v chlebovom odvetví robí 
každý náš päťdesiaty obyvateľ. 
Zmenou vlastníckych 
vzťahov dnes v Zbehoch 
družstevníkov nemáme. V 

chotároch obce hospodári Poľnofarma Radar. V záhradách 
obyvatelia pestujú a dorábajú vlastné potraviny, 
hlavne ovocie, zeleninu a spestrujú tak svoj jedálny 
lístok. Pozoruhodní sú v tomto smere naši záhradkári.

Pracovné príležitosti Zbežania využívajú tiež vo verejnej 
správe,  sociálnom zabezpečení, vzdelávaní,  zdravotníctve 
i v ďalších odvetviach. Podľa zamestnania, najpočetnejší sú 
pracovníci v službách a obchodu (15,9 %), čo je relatívne 
najviac v spádovom regióne obcí. Špecialisti tvoria (14,4 %), 
operátori a montéri strojov a zariadení (14,2 %), technickí a 
odborní pracovníci (13,5 %). Každý desiaty Zbežan pracuje 
v administratíve, je administratívny pracovník (10,5%).

Koľko ľudí dochádza za prácou a kde? 
Z celkového počtu trvale bývajúcich obyvateľov, za 

prácou mimo obec odchádza 900 osôb, t. j. viac ako 40%. 
Pred tridsiatimi rokmi to bola niečo viac ako tretina. Z 
pracujúcich dôchodcov (115), odchádza za prácou mimo 
obec takmer 60 % . Z obyvateľstva obce v produktívnom 
veku, ekonomicky aktívni obyvatelia tvoria 71,7 % Dlhodobo 
sa zvyšuje ekonomická aktivita žien. Tých žien, ktoré 
odchádzajú za prácou mimo obec máme takmer 44 % z 
celkového počtu. Väčšina preferuje prácu v rámci regiónu a v 
spádových mestách. Najviac obyvateľov dochádza do  Nitry.

Aké majú Zbežania postavenie v zamestnaní? 
Z ekonomicky aktívnych osôb väčšina, viac ako 

80 % sú zamestnanci. Podnikateľské  pozície má 
viac ako 10 % ekonomicky aktívnych obyvateľov.  

Zbehy - obyvatelia a ich ekonomická aktivita (počet osôb/%) 

Zbehy - obyvatelia ekonomicky aktívni
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Rozhodujúca väčšina ľudí pracuje v súkromnom sektore.
V živote a v práci vidíme mnohé míľniky a zmeny v 

našej obci. Dnes máme, vieme, ovládame mnohé veci, a 
profesie, ktoré naši predkovia nepoznali, ani dokonca o 
nich nevedeli. Vzdelanostná úroveň a taktiež s ňou spojená 
ekonomická aktivita rastie. Mení sa postavenie na trhu 
práce i druh vykonávanej práce. Vidíme, že odchod do 

dôchodku nemusí byť koniec činorodého života. Čoraz 
samostatnejšie, vzdelanejšie, ekonomicky aktívnejšie 
máme ženy. Aj oni sa stávajú podnikateľkami, či šikovnými 
remeselníčkami, ktoré si ľudia vážia a zákazníci hľadajú. 

 

Serafín Horka

n Z našej farnosti
Od Dušičiek.....   Sviatkom Všetkých svätých nám Cirkev 

dáva do pozornosti základné povolanie byť dobrými 
ľuďmi, žiť v láske, službe a obetavosti. Niektorých, čo si 
takýto štýl života osvojili, zapísala do zoznamu svätých. Sú 
nimi ale aj nespočetné zástupy mužov a žien, mladých i 
starých, rôznych stavov a povolaní a ich mená  nám nie 
sú známe. Sviatok všetkých verných zosnulých upriamuje 
pozornosť na tých, ktorí nás predišli. Každoročne v 
čase Dušičiek naša myseľ viac zabieha v spomienkach 
na blízkych, viac či menej známych, ktorí už prekročili 
hranicu pozemského života. Naše kroky častejšie mieria 
na cintoríny – miesto ich posledného odpočinku, ktoré 
sú v tomto čase vyzdobené a vysvietené. Smrť sa nás 
dotýka aj vtedy, keď ide nielen o našich najbližších, ale 
aj o ľudí všeobecne známych, ktorých život nás môže 
nabádať, inšpirovať alebo podnecovať k tomu, aby sme 
konali podobne. Od minuloročných sviatkov zosnulých 
po dnešné odišli viacerí ľudia, ktorí sa zapísali do sŕdc 
ľudí, obohatili svet svojou tvorbou, duchovným prínosom, 
talentom či schopnosťou priniesť radosť, pomoc a ostávajú 
tak príkladom ľudskosti a dobra.  Nemožno vymenovať 
všetkých. Tak aspoň niektorých. 

Miroslav Cipár, skvelý všestranný výtvarník, akademický 
maliar a ilustrátor nás opustil 8. novembra 2021 vo 
veku 86 rokov. Zanechal nám rozsiahle dielo, v závere 
ilustroval trojicu diel – skvostov svetového literárneho 
umenia, Goetheho Fausta, Danteho Božskú komédiu a 
Cervantesov román Don Quijot. Všetky tieto boli ovenčené 
medzinárodnými oceneniami a tiež cenou Najkrajšia kniha 

Slovenska. Miroslav Cipár rodák z Kysúc, významne prispel 
k dobrému menu slovenskej kultúry i verejného života, 
bol človek vysokých 
morálnych kvalít, v roku 
1965 stál pri zrode Bienále 
ilustrácií, ktoré je dodnes 
považované za najväčšie 
nekomerčné podujatie 
svojho druhu na svete a 
propaguje našu kvalitnú 
ilustračnú tvorbu pre deti.

David Maria Sassoli. V 
súčasnej rozbúrenej dobe, 
plnej nástrah, nepokoja, 
neistoty, keď máme 
často chuť klásť tieto 
nepriaznivé okolnosti za 
vinu politikom, bol Talian 
David Sassoli, predseda 
Európskeho  parlamentu, 
správnym mužom na tomto 
poste. Novinár, neskôr politik bol pre veľa ľudí svojou 
empatiou, schopnosťou počúvať a pomáhať, priateľom 
-  bratom. Jeho charakter bol plný úcty a ochoty. Aj 
v utrpení choroby, ktorá ho zasiahla žil dôstojne, bez 
sťažovania. Budovateľ demokracie, túžiaci po opravdivo 
zjednotenej Európe, svoje deti učil, že sláva a  popularita 
majú zmysel len vtedy, ak  dokážeme robiť dobré veci. 
Ako syn generácie, ktorá zažila hrôzy 2. svetovej vojny 
často hovoril: „Sme ľudia, keď nestaviame múry!“ Vyzýval 
k solidarite s biednymi, veď nikto z nás nie je v bezpečí, ak 
je sám.  David Sassoli zomrel 11. januára 2022 vo veku 66 
rokov

Miroslav Cipár

David Sassoli

Kardinál Jozef Tomko



Kardinál Jozef Tomko. Vo veku 98 rokov zomrel 
8. augusta v Ríme emeritný prefekt Kongregácie pre 
evanjelizáciu národov, kardinál Jozef Tomko. V Taliansku 
prežil 77 rokov svojho pozoruhodného života a hoci 
vzdialený, predsa vždy blízky rodnému Slovensku, ktoré 
po rokoch neslobody mohol začať navštevovať častejšie, 
pokiaľ mu to pracovné okolnosti dovoľovali. Stál po boku 
slovanského pápeža Jána Pavla II. počas celého dlhého 
pontifikátu, sprevádzal ho na apoštolských cestách. Na 
Slovensko sa najmä v posledných rokoch vracal často a 
rád. Jeho želaním bolo, aby sa rodná zem stala miestom 
posledného odpočinku. Mnoho sa o tomto výnimočnom 
človeku povedalo a napísalo najmä po jeho smrti. Chcem 
sa však s vami podeliť o zážitok, kedy sme sa my Zbežania 
s ním osobne stretli. 

Pred viacerými rokmi sme organizovali s farnosťou púť 
po východnom Slovensku. Zavítali sme i do Bardejova a 
blízkych kúpeľov. V kúpeľnej kaplnke sa nám zdalo, že je v 
obyčajný pracovný deň akási plná ľudí pred blížiacou sa sv. 
omšou. Aké bolo naše prekvapenie, keď k oltáru pristúpil 
sám pán kardinál. Po jej skončení sme si nenechali ujsť 
príležitosť osobne ho pozdraviť a predstaviť sa odkiaľ sme. 
Keďže boli s nami aj účastníci so susedných Lužianok, 
priznali sme sa k bývalému pánu dekanovi Vincentovi 
Malému, o ktorom sme vedeli, že často navštevoval 
Vatikán pri schvaľovaní prekladov liturgických kníh. Vtedy 
nás pán kardinál prekvapil opäť. Po chvíľke zamyslenia 
povedal: „Vincko Malý, svätý kňaz, dobre si naňho 
pamätám, mali ste milosť žiť pri tomto veľkom a obetavom 
mužovi cirkvi.“ Jeho slová nás úprimne dojali, veď napriek 
vysokému veku, mnohým kontaktom, ktoré z titulu svojej 
pozície mal, pamätal na skromného kňaza zo Slovenska, 
na jeho rozsiahlu prácu na poli liturgiky. Bolo i ďalšie 
osobné stretnutie s kardinálom Tomkom priamo v Ríme 
na ulici pred Vatikánom v mimoriadnom Svätom roku 
milosrdenstva na jar 2016, keď sme ako pútnici prichádzali 
k Bazilike sv. Petra. Pozdravili a potešili sme sa navzájom 
z vzácneho a nečakaného stretnutia. Kardinál Tomko 
zostáva v našich srdciach.

Teplo a srdce – to sú priam symboly slovenskej viery. 
Treba to zachovať, ale aj prehĺbiť. Aby bola naša viera 
sprevádzaná aj rozumom. J.E. Jozef kardinál Tomko

Dušičkový čas – to sú dni, ktoré nás pozývajú nielen ísť na 
cintorín, upratať a ozdobiť hroby našich blízkych, sú najmä 
veľkou duchovnou výzvou zatiahnuť na hlbinu svojej duše 
a konfrontovať sa so svojím postojom k hodnote ľudského 
života.

Putovali sme
Na začiatku októbra sa v Národnej bazilike v Šaštíne 

konala už 15. púť ružencových bratstiev z celého Slovenska. 
Tradične ju organizovali bratia z rehole Dominikánov. 
Hlavným celebrantom bol bratislavský pomocný biskup 
Mons. Jozef Haľko. Zažili sme krásny deň v Národnej 
svätyni, umocnený príjemným počasím.

V nedeľu 13. novembra sme putovali na slávnostné 
otvorenie Trnavskej novény, ktorá sa v tomto roku niesla 
v znamení encykliky pápeža Františka Fratelli tutti – Vy 
všetci ste bratia. Duchovný zážitok bol umocnený slovami 

skvelého kazateľa profesora Františka Trstenského, 
popredného biblistu a dekana v Kežmarku.

Zmeňme púšť na záhradu
Motto 28. ročníka Koledníckej akcie, ktorá sa bude 

konať počas blížiacich sa vianočných sviatkov, nás vyzýva 
zamyslieť sa možno aj nad tým, ako vyzerá púšť. Keď chýba 
voda, zeleň, vládne prach a horúčosť. Neživot. Množia sa 
vonkajšie púšte, pretože sa rozšírili tie vnútorné. Ľudia 
na celom svete čelia jednej kríze za druhou, epidémie 
chorôb, vojny, extrémne počasie. Ak však budeme viac 
ľuďmi, dokážeme zmeniť púšť na záhradu, ktorá prinesie 
ľuďom radosť zo vzájomnej náklonnosti, ale tiež plody 
na obživu. Záhrada, ktorá poskytne útočisko najslabším, 
ochráni bezmocných a uzdraví zranených. Pomoc tohto 
ročníka je zameraná na Keňu, konkrétne ekologické farmy 
a komunitné záhrady v kraji Samburu. Postupnými malými 
krokmi učia misionári miestnych obyvateľov neustále 
trpiacich podvýživou, zabezpečiť si vlastnými rukami 
hodnotnejšiu stravu v tomto púštnom kraji. Najdôležitejšie 
je riešiť otázku vody pomocou vodných vrtov. Je tiež 
potrebné vzdelávanie, hľadanie pomoci a rady aj v častiach 
Kene, kde sú lepšie podmienky na pestovanie zeleniny 
a ovocia. Miestnym ľuďom to úplne mení spôsob života, 
pretože doteraz žili ako kočovníci, ak sa však dopracujú k 
výživnejšej strave, môžu sa usadiť aspoň ženy a deti. Pre 
ženy sa pripravujú semináre o farmárčení, čím sa upevňuje 
aj ich postavenie v spoločnosti, keďže sú schopné lepšie 
sa postarať o deti. Aby však bolo úsilie korunované aspoň 
skromnými úspechmi v podobe lepšieho a výživnejšieho 
jedla, je potrebná i pomoc zvonka. A to je dôvod prijať, ak 
to bude možné koledníkov, podporiť zbierku na rozvojový 
projekt. Podstata Vianoc je o darovaní. Buďme si navzájom 
darom.

Zadarmo
Podstatné životné potreby máme zadarmo. Dostávaš 

ich bez platenia. Lono tvojej matky. Otca, ktorý ťa nosí na 
rukách. Úsmev dieťaťa. Srdečné objatie. Slnko a zeleň jari. 
Vtáčí spev. Zurčanie potôčika. Miazgu stromov. Vlny mora. 
Deň a noc. Pokoj a ticho.  Siedmy deň.  Život a smrť.  Ľudské 
bytie na zemi. So všetkými vecami, ktoré máš zadarmo, 
môžeš zaobchádzať jedine s láskou. (Phil Bosmans)

Mária Balková
Redakčná rada Zbehy informujú
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Naša materská škola 
je miesto, kde prebieha 
edukácia so zmysluplným 
školským vzdelávacím 
programom, podporovaná 
zážitkovým učením. V 
spolupráci s rodinou chceme 
vytvárať klímu a prostredie 
na prežívanie radostného a 
spokojného detstva detí a 
položiť základ pre ďalšie roky 
života dieťaťa.

Slávnostné otvorenie 
školského roka 2022/2023 
sa prihlásilo po horúcich a 
slnečných prázdninových 
dňoch, s ktorými sme 
vkročili do našich troch 
tried MŠ, kde na deti čakali  
pani učiteľky, hračky a noví 
kamaráti. V tomto školskom 
roku je zapísaných 60 detí. 
Sú rozdelené podľa veku do 
troch tried. V najmladšej vekovej skupine 17 detí, v strednej  
triede 20 detí a v najstaršej vekovej skupine 23 detí.  

Najťažšie sa ráno lúčia najmladšie deti. Ťažkosti pri 
začleňovaní dieťaťa do kolektívu sú individuálne, 
vychádzajú z temperamentu dieťaťa a jeho osobnosti, 
z výchovného štýlu v rodine a citovej väzby na rodiča. 
Úzkosť z odlúčenia je bolestivá pre každého. Rodičia by 
sa mali rozlúčiť so svojim dieťaťom medzi dverami triedy, 
namiesto jeho dlhého držania. Dôležitá je jednotnosť, 
dôslednosť a trpezlivosť zo strany obidvoch inštitúcií: 
rodiny aj materskej školy. Absolvovanie  predprimárneho  

vzdelávania v MŠ znamená prípravu dieťaťa nielen do 
školy, ale aj na život. Povinnú predprimárnu  prípravu si 
plní u nás 20 detí. Náš školský vzdelávací program sa volá 
„Spoznávaj a chráň“. Presne podľa tohto názvu sa riadime 
pri plánovaní a organizovaní výchovno - vzdelávacích 
činností. Zameranie našej školy je hlavne osvojenie si 
zdravého životného štýlu, ktorý plníme aj prostredníctvom 
interného projektu „Zdravá škola“. 

Materská škola je miestom, ktoré ponúka deťom priestor 
na zlepšenie si komunikácie so svojimi rovesníkmi, deti 
sa učia akceptovať určité pravidlá, rešpektovať ostatných 
dospelých, požičiavať si navzájom hračky. 

Október bol zameraný na spoznávanie 
jesennej prírody a rodinné vzťahy. 
Experimentovali sme s farbami aj prírodným 
materiálom. Deti spoločne so svojimi pani 
učiteľkami  vytvárali jesenné dekorácie 
z listov, vyrábali  figúrky z gaštanov, 
orechových škrupiniek a šípok. S rodičmi 
vyzdobovali tekvičky, ktoré priniesli  do 
MŠ na Halloweensku párty, ktorá sa konala 
26.10.2022 v podvečerných hodinách. Na 
večernú párty prileteli aj strigy na metlách 
a roztancovali všetky deti  pred  budovou 
MŠ. Na skalke nám svietili  veselé tekvičky, 
maľované kahančeky, svetielkujúce ozdoby, 
pavúci aj lietajúci netopieri. Samozrejme 
nechýbal ani strašidelný program a sladká 
odmena na záver, ktorú si museli deti  
pohľadať baterkou na školskom dvore. Ďalšia 
jesenná akcia bola Šarkaniáda. Využili sme 

n Materská škola



24

silu vetra a deti si užili radosť z lietajúcich šarkanov. Všetky 
deti sa radovali a tešili z pohybu na čerstvom vzduchu a 
vysoko lietajúcim šarkanom s úsmevom mávali a naháňali 
ich. Tento slnečný jesenný deň sme absolvovali aj turistickú 
vychádzku, na ktorej sme pozorovali meniacu sa prírodu 
a zbierali prírodniny. V októbri navštívilo našu materskú 
školu bábkové divadlo Dúha. Predviedlo nám krásny 
príbeh o hľadaní domova, láske, odvahe a priateľstve. 
Hlavnou postavou bol mravec Gregor, ktorý sa jedného 
dňa rozhodol opustiť domov a na ceste objavovania a 
hľadania ho čakali rôzne prekvapenia. Deti predstavenie 
veľmi zaujalo a zároveň aj pobavilo. Z predstavenia sme 
odchádzali s pocitom, že domov je miesto, kde nám je 
najlepšie a čakajú nás tam naši milovaní ku ktorým sa 
môžeme vždy vrátiť. 

November je zameraný na dopravnú výchovu. 
Prostredníctvom témy „Bezpečnosť na ceste“ sa deti 
oboznamujú s dopravnými prostriedkami, signalizáciou, 
dopravnými značkami. V jednotlivých aktivitách si 
osvojujú správne správanie chodca na vozovke, bezpečné 
správanie v blízkosti cestnej komunikácie. Oboznamujú sa 
s prácou polície a s podstatou integrovaného záchranného 
systému. Pri oboznamovaní s novými poznatkami v 
značnej miere využívame rôzne hry, hrové činnosti 
a aktivity. Deti majú obľúbené dopravné podložky: 
cestnú, vzdušnú, vodnú, železničnú dopravu, na ktorú si 
ukladajú a priraďujú dopravné prostriedky podľa miesta 
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pohybu. Praktickú zručnosť si deti precvičujú 
na bicykloch,  kolobežkách, odrážadlách  na 
dopravnom ihrisku na našom školskom dvore, 
kde sú osadené aj dopravné značky. V novembri  
navštívila  našu MŠ „SIMSALA“ so svojím 
hudobným programom. Deťom sa jej program 
veľmi páčil. Spoločne si so Simsalou zaspievali, 
zatancovali a zahrali na hudobných nástrojoch. 
Na záver sme sa poďakovali za príjemne strávené 
dopoludnie a veríme že, Simsalina návšteva v 
našej MŠ nebola poslednou, a že si onedlho 
znovu spoločne zaspievame a zatancujeme. 

V materskej škole sú popri štandardnom 
výchovno - vzdelávacom procese realizované aj 
krúžky: 

• výučba  anglického jazyka z jazykovej 
školy SKORÉ ZAČIATKY s lektorkou Katarínou 
Bútorovou

• tanečný krúžok z umeleckej školy 
EVY PACOVSKEJ s lektorkou Mgr. Soňou 
Cabánekovou Dis Art. 

Pedagogický kolektív pre školsky rok 
2022/2023 pracuje v zložení:

Dana Danišová - riaditeľka školy – triedna 
učiteľka II. triedy

Bc. Ivana Kamencayová -  učiteľka II. triedy
Denisa Čičková -  zástupkyňa riaditeľky , 

učiteľk a III. triedy
S i l v i a Miškolciová - triedna učiteľka III. 

triedy
Žaneta Vargová -  učiteľka I. triedy
Mgr. Margita Štefanková - triedna učiteľka I. 

triedy
Natália Labudová - pedagogická asistentka

Nepedagogický kolektív pracuje v zložení:
Iveta Krošláková - vedúca školskej jedálne

Darina Strháková - kuchárka
Miroslava Škorvagová - pomocná 

kuchárka
Ľudmila Tóthová - školníčka

Pre deti, ich rodičov, starých 
rodičov a verejnosť si naša MŠ v 
tomto školskom roku naplánovala 
rôzne zaujímavé akcie, ktoré budú 
zverejňované na stránke EDU- PAGE, 
alebo oznamovacej tabuli v budove 
MŠ. 

                                                                                  
 Silvia Miškolciová

MŠ Zbehy
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n Základná škola
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n Žili sme významným jubileom

...ako ten čas rýchlo letí. Ani sme sa nenazdali a 
ubehlo neskutočných 10. rokov od založenia Detského 
folklórneho súboru Zbežanček. Po skončení covidu sa 
nám podarilo, najmä s Božou pomocou, pokračovať, lebo 
mnohé súbory zanikli, alebo aspoň dočasne prerušili 
svoju činnosť. Oslava 10. výročia vzniku DFS Zbežanček sa 
uskutočnila v Kultúrnom dome v Zbehoch 24. septembra 
2022 so začiatkom o 17:00 hod. Účastníkmi oslavy boli 
okrem členov súboru: starosta obce Zbehy Ing. Adam 
Žákovič s rodinou, riaditeľka ZŠ v Zbehoch Mgr. Jana 
Krajčírová a zástupkyňa Mgr. Zuzana Durná,  riaditeľka MŠ 
v Zbehoch Danka 
Danišová, vedúca 
odboru kultúry MSÚ 
Nitra Dáša Bojdová, 
daňová účtovníčka 
Adriana Galbavá, 
vedúci strelnice v 
Zbehoch Miroslav 
Vašíček s partnerkou, 
Doc. PhDr Margita 
Jágerová PhD...

Pozvali sme aj 
bývalú riaditeľku 
ZŠ v Zbehoch 
pani Mgr. Zdenku 
Stierankovú a pani 
Máriu Mišunovú, ale 
ospravedlnili sa z 
rodinných dôvodov.  
Po úvodných prejavoch nasledoval kultúrny program – 
vystúpenie  našich detí pod vedením Anny Jankovičovej 
a heligónkára Štefana Čemesa a detí z detského súboru 
Jelenček pod vedením Žofky Mágáthovej z Jelenca. 
Prítomní nešetrili 
potleskom a tak 
ú č i n k u j ú c i c h 
odmenili za ich 
výkony. Po ukončení 
programu si z rúk 
Anny Jankovičovej 
prevzali ďakovné listy 
všetci tí, ktorí súboru 
výrazne  pomáhali 
v zachovávaní 
tradícii, aby  svojimi 
v y s t ú p e n i a m i 
d ô s t o j n e 
reprezentoval svoju 
obec a tak udržiaval a 
šíril folklórne tradície. 

Po tejto oficiálnej 
časti sa podávalo 

občerstvenie, s ktorým nezištne  pomohli pani Helenka 
Tomeková a členky nášho občianskeho združenia, pod 
vedením Martinky Gondekovej. Na záver nemohla 
chýbať veľká narodeninová torta s prskavkami a veselým 
spevom. Oslavu sme prežili v príjemnej, takmer rodinnej 
atmosfére v rozhovoroch s detskými hrami a ľudovými 
piesňami, ktoré v nás zanechali hlboké zážitky. Zaželali 
sme si veľa síl a odvahy do ďalších rokov, aby sme naše 
deti naučili ako majú po nás pokračovať, aby sa dedičstvo 
našich otcov zachovalo aj pre budúce generácie.

Toľko k oslave, ktorú sme pre protipandemické 
opatrenia dlho odkladali, ale nakoniec sa veľmi vydarila. 
Všetci organizátori si zaslúžia pochvalu a veľký obdiv. 

Ď a k u j e m e!
Pred oslavou 

sme ešte stihli 
absolvovať výročnú 
členskú schôdzu 
za prítomnosti 
n a d p o l o v i č n e j 
väčšiny členov a 
pána starostu Ing. 
Adama Žákoviča. 
Zhodnotili sme stav 
členskej základne, 
stav financií na 
účte a v pokladnici, 
vybrali sme členské 
poplatky, odhlasovali 
plán činnosti na 
rok 2023 a zmeny 

v štruktúrach občianskeho združenia DFS Zbežanček.
Ešte nakrátko spomeniem vystúpenia a akcie, ktoré 

sa nám podarilo zrealizovať a ktoré nás ešte do konca 
tohto roka čakajú, na ktorých sme účasť už prisľúbili.

V sobotu 13. augusta 2022 o 17:00 hod sme vystupovali 
v Nitre, na námestí 
pred divadlom, 
pri príležitosti 
Nitrianskych hodov. 
Je to znovuoživená 
tradícia. V minulosti 
bývali hody 
pravidelne, zhruba od 
18. storočia v dňoch 
púte k Matke Božej, 
ktorá každoročne 
priláka na Kalváriu v 
Nitre okolo 15-tisíc 
veriacich. Naše, už 
druhé vystúpenie 
pri tejto príležitosti 
sa stretlo s veľkým 
ohlasom, deti ani 
tentokrát nesklamali.

n DFS Zbežanček
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Teraz spomeniem naše vlastné akcie. V utorok 24. 
októbra sme po dvojročnej, vynútenej, prestávke 
zorganizovali 3. ročník súťaže detí v speve ľudových piesní 
a v hre na tradičných hudobných nástrojoch pod názvom 
„Putujeme do Zbehov za ľudovou piesňou“, v spolupráci so 
základnou školou v Zbehoch.  Súťažili deti zo základných 
škôl:  z Rumanovej, z Čakajoviec, z Bábu, z Lukáčoviec a zo 
Zbehov. Ako predskokani sa predstavili deti z materských 
škôl z Lehoty a zo Zbehov. Súťažiacich hodnotila odborná 
porota v zložení: Mgr. Mária Mišunová zo ZUŠ Rosinského 
v Nitre, ktorá sa  ospravedlnila, zastúpil ju náš pán starosta, 
doc. PhDr. Margita Jágerová PhD. z UKF Nitra, vedúca 
speváckej skupiny VRANKY a Ján Krajanec dlhoročný člen 
folklórnych súborov.  Heslom tohtoročnej súťaže bolo 
„Predveď sa, zažiar, buď aj ty hviezdou!“  Víťazi III. ročníka: 
1. miesto Daniel Iring ZŠ Lukáčovce, II. miesto Sára Kóňová 
ZŠ Rumanová, III. miesto Šimon Marcinkech ZŠ Báb.   

Absolútnym víťazom „Zlatým slávikom“ sa stala žiačka 

základnej školy v Čakajovciach Nelka Klačmanová, 
nádherne zaspievala pieseň „Húsky, biele húsky... a 
bravúrne sa doprevádzala  hrou na heligónke. Víťazom 
blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za 
účasť !!! Súťažou nás sprevádzala Mgr. Janka Krajčírová, 
riaditeľka ZŠ v Zbehoch. Najbližšie nás čaká akcia „Oslava 
sv. Mikuláša“ a rozlúčka s rokom 2022 „Vianočná besiedka“  
v kultúrnom dome. Vystupovať budeme 8. decembra v 
adventnom mestečku v Nitre, 10. decembra v Zbehoch a 18. 

decembra v Lužiankach 
na podujatí „Vianočné 
pastorále“. Ako sa nám 
to všetko vydarí Vás 
budeme informovať v 
budúcom čísle novín 
„Zbehy informujú.“                            
Držte nám palce. 
Ďakujeme dopredu 
a všetkých Vás 
p o z d r a v u j e m e . 

Anna Jankovičová                                
štatutár OZ DFS 

Zbežanček
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n ZO ZZP - pokračujeme v plánovanej činnosti na 
rok 2022 

Po skončení prázdninových mesiacov 
pokračujeme v našej činnosti. Posledné 
dva roky sme zhromaždenie členov 
usporiadali na poľovníckej chate pri 
železničnej stanici v Zbehoch. Stretnutie 
členov a našich priateľov spojené 
s občerstvením a opekačkou sa aj 
tento rok stretlo s veľkým záujmom. 
Dňa 9.8.2022 sme sa o 15:00 zišli na 
chate, kde boli účastníci oboznámení s 
obsahom programu pre ďalšie obdobie. 
Prediskutovali sme jednotlivé akcie, 
ktoré sme si naplánovali na obdobie 
do konca roka 2022. Nášho stretnutia 
sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Adam 
Žákovič, ktorému touto cestou ďakujeme  
za záujem o dianie v našej organizácii. Následne sme sa 
premiestnili  k ohnisku, kde sme si družne v dobrej nálade 
opekali špekačky, slaninku či zeleninu. Počasie nám 
prialo, čo vždy pridá na dobrej pohode. Nebolo tomu 
inak ani v prípade našej vydarenej akcie.  

V mesiaci august sa nám podarilo zorganizovať  poznávací 
zájazd. Tentokrát sme si vybrali menej známy región 
Novohrad. Je to významný historický región južnej časti 
Banskobystrického kraja. Bohatú históriu mu zabezpečila 
línia hradov - Šomoška, Fiľakovský hrad, Haliččský zámok, 
Devísky hrad a v neposlednom rade hrad Modrý kameň, 
ktorý bol cieľom našej cesty. Je to zrúcanina gotického 
hradu so zachovaným  barokovým kaštieľom, v ktorom 
v súčasnosti sídli Múzeum bábkarských kultúr a hračiek. 

Bola to zaujímavá 
prehliadka s veľmi 
dobrým výkladom  
sprievodcov. Región 
Novohrad pokrýva 
celý okres Lučenec, 
2/3 okresu Poltár, 
polovicu okresu 
Veľký Krtíš ako i časť 
okresov Zvolen, 
Detva a Rimavská 
Sobota (to iba 
ako informácia 
pre potenciálnych 
záujemcov o 
návštevu tejto časti 
nášho krásneho 
Slovenska). Po 
ukončení spomínanej 
prehliadky múzea 
sme pokračovali do 
Lučenca,  kde sme si pri 

chutnom obede oddýchli v reštaurácii Novohrad. Následne 
sme navštívili Synagógu v Lučenci, ktorá je registrovaná 

ako národná kultúrna pamiatka. Bola 
po rekonštrukcii znovuotvorená v máji 
2016. Na prehliadke nám bol lektorkou 
podaný odborný výklad z histórie a 
rekonštrukcie stavby. Tohto času slúži 
ako multifunkčný kultúrny stánok mesta 
Lučenec. Poriadajú sa tu rôzne koncerty, 
výstavy, tanečné podujatia, plesy, 
kongresy, školenia a mnoho rôznych 
iných akcií. Účastníčky nášho zájazdu - 
členky speváckej skupiny Zbežanka M. 
Habayová, G. Filová a M. Fúsková nám 
zaspievali  v  priestore synagógy krásne 
piesne - Život je boj, Keď duša sužuje a 
Slovensko moje. Prednes týchto piesni v 
priestore s veľmi dobrou akustikou bol 
pre nás silným zážitkom. Ďalším bodom 

programu nášho zájazdu bola komentovaná prehliadka 
historickej časti mesta Lučenec. Fotografiu z prehliadky 
mesta nájdete aj na facebookovej stránke spoločnosti 
ProMART, ktorá poskytuje sprievodcovské služby a rôzne 
iné kultúrne akcie a výlety v rámci Novohradského 
regiónu. Počas prehliadky nás trochu unavilo horúce slnko, 
ktoré nás sprevádzalo počas celého dňa. Po úspešnom 
ukončení programu sme sa v popoludňajších hodinách 
spokojní a v  dobrej nálade pobrali na spiatočnú cestu. 

Milí čitatelia, spomeniem ešte jednu akciu, ktorú sa 
nám podarilo stihnúť do dátumu uzávierky príspevkov 
do novín Zbehy informujú č.3. Po uplynutí mesiaca 
september, kedy nám počasie nežičilo, nastal konečne čas 
babieho leta - mesiac október. Slnečné lúče nás vybudili 
k rozhodnutiu usporiadať jesennú zdravotnú prechádzku. 
Dňa 12.10. 2022 o 13:30 sa skupina 20-tich odvážlivcov 
vydala na pešiu túru tradične do areálu golfového klubu 
v Lužiankach. Pomalou cca 1,5 hodinovou prechádzkou 
sme šťastlivo všetci prišli na určené miesto. V reštaurácii 

n ZO Zväz zdravotne postihnutých
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golfového klubu sme si pri kávičke, čaji,  či inom 
nápoji posedeli, porozprávali sa a oddýchnutí sme 
sa vybrali na cestu späť. Pookriali sme na tele i na 
duši a spokojne sme sa rozišli do svojich domovov. 

Tohtoročnú činnosť plánujeme ukončiť  
zhromaždením členov nášho občianskeho združenia  
dňa 29.11.2022. Dúfame, že sa nám po dvojročnej 
prestávke, kedy sme z dôvodu covidových opatrení 
nemohli uskutočniť stretnutie členov podarí. 

Týmto končím prehľad našej činnosti za obdobie 
od augusta do konca roka 2022. Tento článok píšem 

opäť v čase nepohody, nepokoja a neistoty ako v 
dvoch uplynulých rokov, v čase koronakrízy. Tento 
rok je to z dôvodu neutíchajúcej vojny na Ukrajine, 
neďaleko našich hraníc. Milí čitatelia, prajem Vám 
(hlavne Vám, skôr narodeným) veľa sily a duševného 
zdravia, aby sme tieto nepokojné časy prekonali v 
zdraví a mohli sa tešiť na príjemné, šťastné a ničím 
nerušené blížiace sa obdobie vianočných sviatkov.

Emília Filová                                                                                                                                           
                                                                                    ZO ZZP v Zbehoch 



n Činnosť Jednoty dôchodcov

Pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného 
povstania pán starosta Ing. Adam Žákovič spolu s 
poslancami Obecného úradu a so speváckou skupinou 

Zbežanka vykonali spomienkový akt kladenia venca pri 
pomníku padlým hrdinom. Týmto si uctili a pripomenuli 
najvýznamnejšie revolučné vystúpenie Slovákov v 
novodobej histórii.

Spevácka skupina Zbežanka, pod vedením Ing. Silvestera 
Štefanku, prispela do kultúrneho programu svojimi 
piesňami na výstave Spolku záhradkárov v Lužiankach.

Už viac ako 20 rokov patrí prvý októbrový víkend dňom 
„kapusty“ v Stupave. Mali sme možnosť si pozrieť výstavu 

ovocia a zeleniny, remeselnícky 
jarmok a ochutnať miestne kulinárske 
špeciality.

Medzi Jednotou dôchodcov a 
Spolkom záhradkárov je veľmi dobrá 
spolupráca a preto ako každý rok aj 
tento rok sme sa zúčastnili výletu 
do jabloňového sadu Plantex vo 
Veselom. Práve prebiehal samozber 
jabĺk odrody Gala. Prešli sme sa po 
sadoch so sprievodkyňou, ktorá 
nám porozprávala koľko fyzickej 
práce je za každým jedným ovocným 
stromčekom. Využili sme možnosť 
nazbierať si plody. Navštívili sme 
nové Záhradné centrum, kde sme si 
mohli zakúpiť ovocné stromy, okrasné 
rastliny a dizajnový doplnkový tovar.

Jeseň sa niesla v znamení športovania. 
Na súťaž v hre petangu  boli naši 
členovia v obci Lužianky,  Hrušovany a 
tiež na domácej pôde. V Hrušovanoch 

z ôsmich družstiev, 2. a 3. miesto obsadili práve naši 
členovia. V Zbehoch boli štyri družstvá: zamestnanci 
obecného úradu, členovia Spolku záhradkárov a dve 
družstvá členov Jednoty dôchodcov. Prvé miesto obsadili 

zamestnanci obecného úradu, druhé 
miesto členovia Jednoty dôchodcov 
a tretie miesto členovia Spolku 
záhradkárov. Po  úspešnej vlaňajšej  
súťaži v bedmintone, sme si aj tento 
rok súťaž zopakovali v celkovom počte 
27 súťažiacich. Prvé miesto obsadila 
Anna Očovayová, druhé miesto Mária 
Hlinková a tretie Vladimír Filo.

V novembri sme navštívili Komárno. 
Každý jarmok má svoje čaro. K 
Ondrejskému jarmoku v Komárne 
neodmysliteľne patrí vôňa vareného 
vína, medoviny, čerstvo pečenej 
klobásy či pečienky a samozrejme 
rôznorodý  jarmočný tovar. Neobišli 
sme ani Nádvorie Európy, kde je 
možnosť vidieť na jednom mieste 
charakteristické črty architektúry 36 
krajín a regiónov. 

V tom istom mesiaci sa uskutočnil 
kurz pečenia s  Bc. Deniskou Balkovou, 

32

n ZO Jednoty dôchodcov
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ktorá pôsobí ako pedagogický asistent v 
Potravinárskej škole. Účasť na kurze bola 
veľká, zamiesilo sa na štyri druhy slaného a 
dva druhy sladkého pečiva. Každá účastníčka 
mala možnosť pracovať s cestom, rozvaľkať 
ho, vykrajovať, plniť atď. Členky si vymieňali 
skúsenosti, rozšírili si obzory a samozrejme 
sa zúčastnili konzumácii upečeného pečiva.

Ešte do konca roka nás čaká dosť aktivít, 
vystúpenie speváckej skupiny, vystúpenie 
tanečnej skupiny country Sen, súťaž v 
poézii a próze, Mikuláš a budeme sa tešiť na 
Vianoce!

Mária Habayová
ZO Jednota dôchodcov
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Októbrový mobilný odber krvi máme za sebou. Teší 
nás, že sme prilákali ďalších nových darcov. Aj vy ostatní, 
neváhajte a pridajte sa k nám! Ak ste zdraví a chcete 
pomáhať, darovanie krvi je to najkrajšie, čo môžete urobiť. 
Atmosféru na odbere si prišli pozrieť aj deti zo ZŠ, ktoré 
mohli vidieť aj zamestnancov školy a učiteľov ako darcov 
krvi. Ďakujeme všetkým darcom, že stále myslia na iných! 
Tentokrát bola krv a krvná plazma darovaná pani Martine 
Čapkovičovej z Nitry, ktorá súrne potrebovala pomoc. 
Sledujte web obce, kde nájdete termín ďalšieho odberu! V 
januári sa opäť vidíme! Všetkým želáme veľa zdravia!  
    

členky výboru ČK Zbehy

n Červený kríž
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n Degustácia vín

18.11.2022 v KD v Zbehoch organizoval spolok 
záhradkárov degustáciu vín. Úvodného slova sa ujal 
pán predseda Vladimír Filo. Zaspomínal si na posledné 
stretnutie, ktoré bolo 28.11.2019. Bol veľmi rád, že po tak 
dlhej dobe mohli záhradkári zorganizovať toto podujatie. 
Prítomným degustátorom úvodom tiež priblížil zaujímavé 
informácie týkajúce sa hrozna a vína. Dozvedeli sa, kedy 
sa správne zbiera hrozno, teda najvhodnejšie podmienky 
na zber, ako sa meria cukornatosť bobúl a akým chybám 

sa treba vyvarovať. Upozornil na veľmi dôležitý fakt, 
že hrozno nesmie byť prezreté. Porozprával aj o delení 
hrozna a vín a aký je veľmi dôležitý zber stolového vína. 

Svoje úvodné slovo zakončil veselými príbehmi 
spojených s vínom. Potom už  nasledovala samotná 
degustácia. Hodnotili sa vína biele, ružové aj červené. 
Miestne, domáce i zahraničné. Výsledky hodnotenia nám 
pán Filo doručil originálne - napísané na písacom stroji.  

Martina Gondeková
Redakčná rada Zbehy informujú

n Spolok záhradkárov
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Predstavujeme Vám organizáciu Poľovnícke združenie 
Zbehy. Medzi naše hlavné činnosti patrí starostlivosť 
o prírodu, chov a lov zveri v poľovníckom revíri. 
Poľovníctvo nie je len o love, ale najmä o starostlivosti 
o prírodu. Príroda v katastri našej obce je veľmi 
rozmanitá, žije v nej veľa druhov zveri. Každoročne naša 

organizácia vykonáva zimné prikrmovanie zveri, ktoré 
nás čaká aj tento rok a to od novembra až do februára 
budúceho roka, kedy do nášho revíru vyvezieme 
niekoľko ton krmiva. Prikrmovacie zariadenia čistíme 
a dezinfikujeme dva krát do roka v období jar a jeseň. 

V posledných rokoch sa nám podarilo vybudovať štyri 
veľké a viacero malých napájadiel 
pre zver, ktoré celoročne dopĺňame 
a udržujeme. Budovanie napájadiel 
je pre život zvierat v súčasných 
klimatických podmienkach veľmi 
dôležité. Pravidelne udržujeme 
poľovnícke zariadenia, lesné cestičky 
a spoločnými brigádami sa staráme 
o okolie našej chaty. Tento rok, ako 
aj minulý sme v spolupráci s obcou 
vysadili niekoľko kusov drevín v 
našom revíri. Pri príležitosti mesiaca 
poľovníctva a ochrany prírody sme 
v mesiaci jún tak, ako každý rok 
usporiadali podujatie Poľovnícke 
popoludnie pri guláši, na ktorom sa 
mnohí z Vás zúčastnili. Touto cestou 
Vám chceme poďakovať za Vašu 
účasť a veríme, že nás podporíte 
aj budúci rok na tomto podujatí.

V najbližšom období nás čaká zimné 
prikrmovanie a keďže začína obdobie 

n Poľovnícke združenie Zbehy
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spoločných poľovačiek na drobnú zver, tak naše poľovnícke 
združenie organizuje tri poľovačky. Našu poľovnícku 
sezónu ukončíme februárovou členskou schôdzou, 
na ktorej vyhodnocuje činnosť našej organizácie.

Poľovníctvu a lovu zdar!
Peter Baják

Poľovnícke združenie Zbehy



Aj tento rok sme si 25. novembra pripomenuli 
medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách. 
V období do 10. decembra, kedy oslavujeme 
medzinárodný deň ľudských práv, budú celých 
16 dní najmä mimovládne organizácie, aktivisti, 
odborná i laická verejnosť, prostredníctvom diskusií, 
prednášok a osvetou, bojovať voči násiliu na ženách.  

Čo sa považuje za násilie? 

Násilie na ženách a deťoch sa vyskytuje vo formách 
fyzického, psychického, sociálneho, sexuálneho a 
ekonomického násilia. Prevažná väčšina páchateľov sú 
muži. Vysvetlenie tohto fenoménu spočíva v dlhotrvajúcej 
nerovnosti v mocenských vzťahoch medzi ženami a mužmi 
v našej spoločnosti. Na pozadí tradičných spoločenských 
a mocenských štruktúr 
musí byť násilie na 
ženách považované za 
pokus presadzovania 
moci a kontroly na 
individuálnej úrovni. 
Násilím je každé 
správanie muža, ktorého 
cieľom je uplatňovanie 
moci alebo kontroly 
nad ženou a deťmi.

Na Slovensku 
upravuje domáce násilie 
predovšetkým paragraf 
208 Trestného zákona, 
ktorý vymenováva, 
ktoré skutky sú 
považované za týranie 
blízkej a zverenej osoby.

Najčastejšími formami 
domáceho násilia 
a ich prejavmi sú:

• Fyzické násilie – sácanie, hádzanie, fackovanie, 
kopanie, udieranie, ťahanie vlasov, škrtenie, dusenie, 
popálenia, bodnutia, ohrozovanie zbraňami, bitie 
rôznymi predmetmi, odopieranie jedla a spánku, a iné.

• Psychické násilie – klamstvá, poučovanie, 
kritizovanie, obviňovanie, urážky a vulgárne nadávky, 
obmedzovanie kontaktov, žiarlivosť, ponižovanie, 
izolácia, kontrola, zabraňovanie nájsť si prácu, 
zastrašovanie, zľahčovanie, zvaľovanie viny, vyhrážanie 
sa žene a ostatným členom jej rodiny ublížením, 
alebo zabitím, vyhrážanie sa samovraždou a iné.

• Sexuálne násilie – obťažovanie, vynucovanie 
sexu, nútenie k rôznym sexuálnym praktikám, 
nútenie k prezeraniu pornografických časopisov 
a k sledovaniu pornografických filmov a iné.

• Ekonomické násilie – neprispievanie financiami 
na domácnosť, odmietanie podieľať sa finančne na 
starostlivosti o deti, vymáhanie peňazí, ničenie osobného 
majetku, nútenie k podpísaniu zmlúv o pôžičkách a 
úveroch, odopieranie prístupu k spoločnému účtu a iné.

K stratégii uplatňovania kontroly patria aj prostriedky, 
ktoré sa na prvý pohľad nepovažujú za súčasť násilia: 
ubezpečovanie o láske po týraní, „udobrovanie“ 
prostredníctvom sexuality, apely na morálne svedomie 
ženy a jej materský cit, vyhrážanie sa samovraždou, 
príležitostné pozornosti, a pod. Tieto stratégie medziiným 
zabraňujú ženám, aby si uvedomili závažnosť násilia 
a škody, ktoré spôsobuje, a mohli vyvodiť dôsledky.

Príčiny násilia na 
ženách sú komplexné, 
historicky a spoločensky 
podmienené. Právo 
muža ako hlavy rodiny 
„zjednať poriadok“ – 
teda biť svoju manželku 
a deti – nachádzalo 
po stáročia podporu v 
právnych aj kultúrnych 
normách. Náboženské a 
kultúrne tradície priamo 
alebo nepriamo určovali 
mužom právo pokladať 
ženu a deti za svoj 
majetok a rozhodovať o 
nich. Napriek zásadným 
zmenách v postavení 
žien v spoločnosti 
môžu takého 
kultúrne podmienené 
vzorce správania 
pretrvávať a prispievať 
nielen k páchaniu 

násilia na ženách, ale i jeho tichej tolerancii.
Napriek takýmto tradíciám a stále pretrvávajúcim 

rodovým rozdielom v spoločnosti väčšina mužov 
svoje manželky a partnerky nebije a netýra.  

Aké sú teda faktory vedúce k tomu, že sa z daného 
človeka stane násilník? Snahu o vysvetlenie, prečo niektorí 
ľudia páchajú násilie, predstavuje socio-ekologický 
model vyvinutý Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Socio-ekologický model zdôrazňuje komplexnosť 
súhry medzi jednotlivcom, jeho/jej vzťahmi a rodinným 
prostredím, komunitou a spoločnosťou a umožňuje 
tým pochopiť rad faktorov, ktorých kombináciou sa 
človek stáva páchateľom násilia alebo jeho obeťou. 
Prekrývajúce sa kruhy v modeli ilustrujú, ako faktory 
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pri jednej úrovni ovplyvňujú faktory na inej úrovni. 
Tento model zároveň naznačuje, že prevenciu násilia 
je nutné vykonávať na viacerých úrovniach súčasne. 

Individuálna úroveň – identifikuje biologické 
(vrodené) faktory a osobnú históriu jednotlivca, 
ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že sa niekto stane 
obeťou alebo páchateľom násilia. Tieto faktory v 
prípade domáceho násilia môžeme rozdeliť na:

o Psycho-patologické faktory, teda vrodené alebo 
získané psychické poruchy ako poruchy osobnosti 
napr. bipolárna porucha, narcisizmus, depresia a pod.;

o Sociálno-patologické faktory ako nízke 
vzdelanie, ekonomický stres ako je strata zamestnania 
alebo obeť týrania resp. zneužívania v detstve;

o Osobnostné faktory ako je nízke sebavedomie, 
agresívne alebo delikventné správanie (v 
mladosti), alkoholizmus alebo drogová závislosť, 
hnev a túžba po moci a kontrole vo vzťahoch;

Stratégie prevencie a práce s násilníkmi na 
individuálnej úrovni musia byť navrhnuté s ohľadom 
na tieto faktory. Kým pri psychológii je nutná terapia 
a lekárska starostlivosť, pri ostatných faktoroch sa 
trénujú vzorce správania, ako je zvládanie agresie a 
hnevu, asertivita a nenásilné riešenie konfliktov, ako 
aj zmena postojov k úlohe ženy v rodine a spoločnosti

Vzťahová a rodinná úroveň – kladie dôraz sa blízke 
vzťahy, ktoré môžu zvýšiť riziko výskytu násilia ako obete 
alebo páchateľa. Správanie a názory každého človeka sú 
ovplyvnené socializáciou a formované v jeho najbližšom 
prostredí. Týmto prostredím sú najmä rodičia, príbuzní, 
priatelia a rovesníci („partia“). V prípade rodiny je 
dôležitým faktorom tak výchova jednotlivca, formovanie 
jeho postojov a názorov, ako aj možná skúsenosť s násilím 
a zneužívaním z detstva napr. v rodičovskom alebo 
príbuzenskom vzťahu. V tejto rovine  ide teda o sociálne 
učenie a medzigeneračný prenos hodnôt, postojov ale 
i násilného správania. Prevencia v tomto prípade musí 
byť zameraná na rodinu a sociálne prostredie páchateľa, 
ktoré môže napomôcť k zmene jeho postojov a správania.

Komunitná úroveň – skúma postoje a rámce v 
komunitách ako je škola, pracovisko, obec a iná komunita, 
v ktorých sa vyskytujú spoločenské vzťahy a snaží sa 
identifikovať charakteristiky týchto nastavení, ktoré 
sú spojené s obeťami či páchateľmi násilia. Stratégia 
prevencie na tejto úrovni sú zvyčajne navrhnuté s 
dopadom na sociálne a fyzické prostredie ako je znižovať 
sociálnej izolácie, zlepšenie ekonomických podmienok a 
bývania, presadzovanie rodovej rovnosti a s ním spojené 
procesy a postupy v školskom prostredí a na pracovisku.

Spoločenská úroveň – reflektuje širšie sociálne 
faktory vytvárajúce určité prostredie, v ktorom je násilie 
odsudzované a postihované, alebo naopak, tolerované 
a prehliadané. Medzi tieto faktory patria aj spoločenské 
a kultúrne normy, ktoré podporujú násilie ako prijateľný 
spôsob riešenia konfliktov. V prípade domáceho násilia 
je na spoločenskej úrovni dôležitým faktorom prístup 
spoločnosti  k rovnosti mužov a žien, odstraňovanie 
striktných rodových stereotypov a škodlivých tradícií,  
jasné vyhranenie sa voči násiliu na ženách, ale i napríklad 
postoj spoločnosti k telesný trestom (detí). Prevencia na 
tejto úrovni  sa deje prijímaním a presadzovaním rôznych 
politík, legislatívou, trestnoprávnym a občianskoprávnym 
systémom pomoci a podpory obetí ako i formou 
kampaní a osvety zameranej na pomáhajúce profesie, 
aktérov rozhodovacích procesov ako i širokú verejnosť.

Čím dlhšie sú ženy vystavené rôznym stratégiám 
uplatňovania násilia, tým ťažšie pre ne bude oslobodiť sa 
od nich. Týrajúci muž získava v tejto situácii čoraz väčšiu 
prevahu. Pokusy o útek a odpor majú často za následok 
ešte tvrdšie použitie násilia. Život v takomto vzťahu je 
pre ženy veľmi vyčerpávajúci. Ich pocit vlastnej hodnoty 
a energia vynakladaná na obranu slabnú, v dôsledku 
dlhotrvajúceho fyzického a psychického stresu môžu 
ochorieť. Násilie má negatívne dôsledky aj v sociálnej 
oblasti, napríklad stratu práce, izoláciu a stratu prístrešia.

Doc. PhDr. Ivan Rác, PhD. 
Redakčná rada Zbehy informujú
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Stretávka 60 – tnikov po 45 rokoch zo ZDŠ Zbehy sa 
konala v reštaurácii Perón v Lužiankach dňa 22.10.2022. 
Spolužiakov z 9.A. a 9.B. triedy sa zišlo 22. Patrí im veľké 
poďakovanie, že vytvorili úžasnú pohodu a skvelú 
atmosféru - bolo o čom rozprávať, spomínať, ale si 
aj zažartovať. Tiež ďakujeme našim milým triednym 
učiteľkám Vierke Marečkovej a Daniele Krajčovičovej, 
že nás poctili svojou prítomnosťou. Spokojnosť, 
radosť v očiach a úsmevy na tvárach sú dôkazom 
vydarenej akcie a verím, že o 5 rokov si to zopakujeme.

                         Lucia Kukučková, rod. Líšková

nStretnutie spolužiakov

Stretnutie 85-ročných po 70-tich rokoch!
Chceli sme sa „ešte stretnúť“, ale už to bolo ozaj zložité, 

komplikované zorganizovať, zo 43 spolužiakov len 3. 
Väčšina je už po smrti, na tých sme si spomenuli zapálením 
sviečky. Pár, čo sme ešte tu, už nevládze, tak aspoň posledné 
skromné stretnutie nás troch: Gabika, Magda a Anka. Stretli 
sme sa 22.10.2022 o 13:00 v reštaurácii Perón v Lužiankach. 

Zastavte čas! Ten nezastavíš, ten sa zastaviť nedá. 

Zostali len spomienky, aj to len tie, na ktoré si 
ešte spomenieme. Aj tak ďakujem Pánu Bohu za 
život, ktorý sme odžili a ešte niektorí dožívame.

Tešíme sa už len na „spoločné stretnutie“, kde sa zídeme 
hádam všetci. 

Za spolužiakov IV. triedy Strednej školy v Zbehoch (1952 
– 2022) 

Anna Poláčiková                      



n Šport

n MKK Zbehy - Národný pohár 
Zbehy 2022

3. septembra 2022 sa v Zbehoch 
v areáli Miestneho kynologického 
klubu (MKK) Zbehy konal „Národný 
pohár Zbehy 2022 – SVV1, SVV2, 
SVV 3 so zadaním skúšky a 3. 
kolo Grand Prix Slovakia 2022“. 

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 24 
psov z rôznych kynologických klubov 
Slovenska. Súťaž prebiehala v troch 
kategóriách SVV1, SVV2 a SVV3 a psy 
súťažili v troch disciplínach: stopa (A), 
poslušnosť (B) a obrana (C). Celkový 
možný počet získaných bodov bol 300, 
teda za každú disciplínu 100 bodov. 
Stopa - pachové práce je disciplína 
zahŕňajúca cviky, ktoré priamo súvisia 
s využitím schopnosti psa v oblasti 
jeho čuchu. Obrana je disciplína, 
v ktorej ide o cviky, pri ktorých sa 
využíva ostražitosť, tvrdosť, odolnosť, 
nebojácnosť, ale aj ovládateľnosť psa, 
prípadne sa preveruje jeho schopnosť samostatných reakcií. Poslušnosť - zahŕňa 

predovšetkým cviky spojené s ovládateľnosťou 
psa, alebo tie, ktoré sú spojené s preverením 
jeho pohybových, či iných schopností.

SVV1 - Skúška výcviku 
všestranného psa prvého stupňa 

V tejto kategórii súťažili psy vo veku najmenej 
14 mesiacov. Súťažilo tu spolu 9 psov a 
najlepšie si tu počínala dvojica Viliam Ružička 
so psom Lexus z KK Exel Trenčín s počtom 
bodov 278. Na druhom mieste skončili Lucia 
Jančová so psom Bora Daveos z KK Levice s 
počtom bodov 275. Tretiu priečku obsadila 
opäť psovodka Lucia Jančová so psom Bora 
Lucilas z KK Hokovce s počtom bodov 273. 

SVV2 - Skúška výcviku 
všestranného psa druhého stupňa

Táto kategória bola určená pre psov vo veku 
najmenej 16 mesiacov a súťaže sa zúčastnilo 
6 psov. Na prvom mieste s počtom bodov 261 
sa umiestnila dvojica z KK Nitrica: Branislav 
Ondrka so psom Brenda. Na druhom mieste 
skončila psovodka Slávka Kubošeková so 
psom Victory s počtom bodov 259. Ako tretia 
skončila dvojica z KK Horša: Darina Mináriková 
so psom Ronny, ktorí získali 258 bodov. 
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SVV3 - Skúška výcviku všestranného psa tretieho stupňa
SVV3 je najväčší stupeň skúšky na Slovensku. V tejto 

disciplíne súťažilo 9 psov. Najviac bodov 261 a prvé miesto 
nazbierala dvojica z KK Pohranice Alekšince: Viktória 
Šuchterová so psom Emma. Ako druhí skončili František 
Lorenc so psom Rocky z KK Exel Trenčín s počtom bodov 
251. Na treťom mieste s počtom bodov 247 sa umiestnila 
dvojica z Aura OZ v zložení: Žaneta Zúbková so psom Agie.  

Mnohí psovodi prezentovali vycvičenosť svojich 
štvornohých miláčikov slušnými výkonmi za ktoré boli 
odmenení hodnotnými cenami od sponzorov – Obec Zbehy, 
MKK Zbehy, Josera, Agro Tami, Z Polytanu SK, Happy dog a 
VVS. Poďakovanie patrí aj kladačom stôp a figurantom za 
ich odvedenú prácu a MKK Zbehy za zorganizovanie súťaže. 

Na základe podkladov MKK Zbehy spracovala

 Martina Gondeková
Redakčná rada Zbehy informujú
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Vážení priatelia streleckého športu. Rád by som vás 
informoval o aktivitách našej organizácie.  V tomto roku 
naša organizácia usporiadala nasledovné preteky v špor-
tovej streľbe: Memoriál L. Balka 30. ročník, 1. a 2. kolo 
slovenskej ligy s medzinárodnou účasťou (Maďarsko, Ra-
kúsko, Česká republika), Pohár starostu obce Zbehy 25. 
ročník, Veľká cena Agrokomplexu 45. ročník, Zbežská stre-
la SNP 35. ročník. Na našich súťažiach sa zúčastnilo veľa 
významných športových strelcov: majster sveta, majstri 
Európy, držitelia svetových rekordov a majstri Slovenska. 

VÝSLEDKY:
Memoriál L. Balka 30. ročník – športová pištoľ 25 m:
1. Miroslav Fuska
2. Milan Koniar
3. Jozef Horňák

1. kolo slovenskej ligy – športová pištoľ 25 m:
1. Tomáš Obložinský, majster Slovenska
2. Ferdinand Richter, ŠKP Bratislava
3. Juraj Haršany, majster Slovenska

Puška na 50 m:
1. Marek Mráz, ŠKP Bratislava
2. Jozef Široký, majster sveta
3. Barbora Zápražná, ŠK Vištuk

Pohár starostu obce Zbehy – puška na 50 m:
1. Ivan Bublák, SK Turany
2. Jozef Jelínek, Zbehy
3. Miroslav Vašíček, Zbehy

Veľká cena Agrokomplexu – športová pištoľ na 25 m:
1. Zuzana Šimeková, ŠKP Polícia Bratislava
2. Tomáš Obložinský, majster Slovenska
3. Milan Koniar, Zbehy

2. kolo slovenskej ligy – športová pištoľ na 25 m:
1. Juraj Haršany, majster Slovenska,
2. František Danaj, ŠKP Bratislava
3. Ferdinand Richtr

Puška na 50 m:
1. Bert Smütche, Rakúsko
2. Redeky Lästör, Maďarsko
3. Miroslav Vašíček, Zbehy

Zbežská strela – SNP

1. Jozef Široký, majster sveta
2. Juraj garaj, ŠK Vištuk
3. Jozef Jelínek, Zbehy.

n Slovenský zväz technických športov Zbehy          
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Každoročne naša organizá-
cia v rámci spolupráce medzi or-
ganizáciami spolu s DFS Zbe-
žanček organizuje na strelnici 
posedenie pri ohni z príležitosti MDD. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaslúžili 
o dobrú reprezentáciu našej organizá-
cie, obce Zbehy a za podporu presadzo-
vania streleckého športu v našej obci. 

Vašíček Miroslav 
                                               predseda SZTŠ
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n TJ Slovan Zbehy - dve ocenenia pre 
Zbehy

Oblastný futbalový zväz Nitra 
už siedmy krát usporiadal 
galavečer, kde ocenil 
osobnosti z klubov 7. a 8. 
ligy a mládežníckych súťaží.

Odovzdávanie cien sa konalo v 
podvečer 19.11.2022 v Močenku. 
Náš dlhoročný mládežnícky 
tréner Jozef Antoš doniesol do 
Zbehov ocenenie za najlepšieho 
trénera U15. Blahoželáme!

Tréner našich mládežníkov pre 
MY regionálne noviny povedal:   

"Výsledok mojej sedemročnej práce so žiačikmi v Zbehoch. 
Telefonovanie, vybavovanie, snaha o čo najlepšie podmienky 
pre deti, samozrejme trénovanie… V klube sme radi otvorili 
náruč aj pre deti z okolia. Pre Zbehy robím zadarmo a s 
radosťou. Jedenástka roka mala príjemnú atmosféru, rád 
som si vymenil zaujímavé názory a skúsenosti s ďalšími 
trénermi”. 
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Ocenený bol aj Martin Štetina za kategóriu U 9, ako 
najlepší mládežník vo svojej kategórii. Na medzinárodnom 
turnaji Summer CUP Wroclav, o ktorom sme písali v 
predchádzajúcom čísle, bol vyhlásený za najlepšieho 
brankára turnaja. Zdá sa, že menu Štetina, neostal mladý 
talent nič dlžný. Držíme palce v bránke. 

Martina Gondeková
Redakčná rada Zbehy informujú

 

Výsledky jesenného kola, sezóna 2022/2023

   U19U11 

U15 
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U11 - Prípravka, ObFZ Nitra 
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U13 -  Mladší žiaci, IV.liga  - ObFZ NR

U15 - Starší žiaci, IV.liga - ObFZ NR

Kategóri U 13 je spojená s OFK Čakajovce.
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U 19 - Starší dorast, V. liga Stred U 19 MEVA ZsFZ   

Dospelí, VI. liga stred MEVA ZsFZ  

Kategóri U 19 je spojená s TJ Nové Sady.
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n  Pre najmenších

pripravila Sofia Kučerová

 

 

 

 

1.Spočítaj obrázky a vymaľuj počet štvorčekov pod obrázkom  

 
 
 
 
 
 

 

2. Ozdob si svoj vianočný stromček     

Š 
N 

K 
I 

V O Í E K C ˇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIANOCE  

Zima prišla, vietor duje, 
vonku sniežik poletuje. 
Cez oblok sa tlačí mráz, 

Vianoce už sú tu zas. 
 

Deti v očiach iskru majú, 
svetielko ňou zažínajú. 

Teplom svojho srdiečka, 
zohrejú aj Ježiška. 
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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 (máj 2023) je 2. apríla 2023. Články 
(formát word) a fotografie (formát jpg) je potrebné zaslať na adresu redakcnaradazbehy@gmail.com. Ďakujeme.

Redakčná rada Zbehy informuj

n  Spoločenská kronika

Dominika Vašková a Ján Gemmel
Sofia Luptáková a Roman Dužda

Viktória Danišová a Dávid Billa
Zuzana Gajdošová a Daniel Fuska

Mgr. Barbora Moravčíková a Juraj Ilečko
Nikoleta Kucharová a Robin Ujlaky

Ing. Lucia Štefanková a Radoslav Remenár
JUDr. Adriana Kunkelová a Matej Bojňanský

Ing. Zuzana Jarošová a Jozef Novák

Počet obyvateľov k 10.11.2022 
- s trvalým pobytom 2221 obyvateľov
- s prechodným pobytom 47
- cudzinci 10

POVEDALI SI ÁNO

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

písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Nevyžiadané materiály redakcia nevracia. Príspevky neprešli gramatickou úpravou. Vydavateľ nezaručuje 
pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Tlač:  Adverti, s.r.o., Zbehy 185, 951 42.

Zbehy informujú

OPUSTILI NÁS

Mária Motúzová
Karol Hriadel

Dezider Kohút
Vlasta Fúsková
Soňa Zaujecová

Aktuálne informácie
nájdete na stránke:

www.zbehy.sk

VITAJTE NA SVETE

                         Alex Lisy 
Tomáš Billa

                       Filip Boroš 
Michaela Mošatová

                   Tereza Gillová 
Leonard Krajčír
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11 14 16 24
16 16 22 26
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8 5 3 9
22 19 17 14
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26 27 27 24
29 29 31 28

11 9 28 6 4
13 11 8 15
20 20 20 18
25 23 21 20
25 23 27

September Október DecemberNovember

ELEKTRO + NO 

použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska, kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

NIE:

ÁNO: PET fľaše, fólie, plastové obaly od potravín (kečupov, horčíc, jogurtov a  pod.), plastové tašky,  vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich
prostriedkov (šampóny, aviváže a pod.), polystyrénové obaly, plechovky, hliníkové fólie, nápojové kartóny (obaly od mlieka, džúsov a pod.)

NIE: veľmi silno znečistené plasty, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok,
(napr. chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), molitan, veľmi silno znečistené kovové obaly, veľké a ostré kovové predmety

elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol 
ÁNO: 
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia

BIO ODPAD

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD

PAPIER
ÁNO: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly

január február marec apríl

Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2023

obec Zbehy

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky z dreva, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hoblinyÁNO: 
kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorkyNIE:

augustmáj jún júl


