
ROČNÍK XVII.ČÍSLO 2

Zbehy informujú
september 2019

1

Slovenský spolok záhradkárov Zbehy v spolupráci s miestnym kynologickým 
klubom APA ANDAČ a Obecným úradom Zbehy usporiada v dňoch 19.10.2019 
a 20.10.2019 v Andači výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a výpestkov našich záhrad. 
Výstava sa uskutoční pri príležitosti 60. výročia vzniku záhradkárskeho spolku.

Igor Miškolci

Pred štyrmi mesiacmi som sa Vám 
naposledy prihováral v jarnom vyda-
ní obecných novín, teraz tu máme 
vydanie letné. Práce v našej obci sú  
v plnom prúde, nastali zmeny. Začnem 
tou najviditeľnejšou, a to je realizácia 
projektu Zelené plochy. Stavebné 
práce vo všetkých štyroch lokalitách 
(železničná zastávka, cintorín, plocha 
pred Kepelíkom a plocha pri obcho-
doch) sú na 90% hotové. Keďže pro-
jekt sa volá Zelené plochy, začiatkom 
jesene je naplánovaná aj výsadba ze-
lene a osadenie mobiliáru v jednotli-
vých lokalitách. Som veľmi rád, že sa 
popri samotnom projekte urobilo aj 
niečo navyše (chodník k nástupišťu 
pri železničnej zastávke, rozšírenie 
parkovacej plochy pri cintoríne, opra-
va cesty pri cintoríne, chodník od ob-
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Vážení spoluobčania! chodov k pošte).
Začiatkom prázdnin začali aj prá-

ce na výstavbe chodníka od základ-
nej školy v smere na Andač. Prácam  
na chodníku predchádzalo uloženie 
optického káblu od spoločnosti Slo-
vak Telekom, aby jednotlivé práce  
na seba nadväzovali. V priebehu tohto 
roka a toho budúceho, bude uloženie 
optického káblu pokračovať vo všet-
kých lokalitách obce. V súčasnosti sú 
práce na chodníku ukončené, rovna-
ko aj rekonštrukcia povrchu vozovky v 
úseku od ZŠ až po Andač. 

Začali sa práce aj na skultúrne-
ní kultúrneho domu a jeho okolia 
(búranie bývalého kina). V kultúrnom 
dome bola zrekonštruovaná kuchyňa, 
vymenené potrhané žalúzie. Momen-
tálne prebieha rekonštrukcia fasády.

Práce prebiehanú aj na výstavbe 
Kaplnky sv. Urbana. Jej vysvätenie je 

naplánované na jar 2020.
Obec  Zbehy sa úspešne zapojila 

do projektu ,,WiFi pre teba“ z čoho 
vyplýva, že vo vybraných lokalitách 
obce budú nainštalované zariadenia, 
ktoré umožnia voľný prístup na inter-
net prostredníctvom WiFi pripojenia. 
Viac o tomto projekte nájdete na ďal-
šej strane novín. 

Taktiež sme sa zapojili do projek-
tu  ,,Zelené obce Slovenska“, vďaka 
ktorému bude v obci vysadených cca 
110 stromov. Podmienkou výsadby 
bolo, že pozemky, na ktorých budú 
stromy vysadené, musia byť vo vlast-
níctve obce. Preto sme v spolupráci  
s environmentálnou komisiou vybra-
li lokalitu futbalového ihriska v Zbe-
hoch a lokalitu pri vstupe na Andač, 
ktoré svojimi parametrami spĺňali 
podmienky projektu.

Posun nastal aj v projekte „Kom-
postéry“ pre domácnosti, kde bolo 
nutné vyhlásiť nové verejné obstará-
vanie. Viac o tomto projekte nájdete 
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na ďalšej strane novín. 
V priebehu prázdnin prebieha-

la rekonštrukcia prístupového 
chodníka do materskej škôlky  
a čiastočná rekonštrukcia školské-
ho klubu. Pripravuje sa projekt pre 
rekonštrukciu areálu hádzanárske-
ho ihriska. Prebieha aj komunikácia  
so ŽSR o osude zastávky Zbehy 
obec, kde sme sa predbežne dohod-
li na úprave zovňajšku budovy, ktorú 
financujú ŽSR. 

Financie sme žiadali aj na environ-
mentálnom fonde s projektom Vy-
budovania vodovodu na Andač, kde 
sme však neuspeli. Aj naďalej hľadá-
me možnosti, ako napredovať s tým-
to projektom. Rovnako sme neuspeli 
ani so žiadosťou o výmenu trávnika  
na multifunkčnom ihrisku.

Tak ako som písal v prvom čísle za 
prioritu stále považujem vybudova-
nie kanalizácie. Poďme ale od začiat-
ku. V roku 2000 bola spracovaná prvá 
projektová dokumentácia na kanali-
záciu v Zbehoch. Taktiež bolo vyda-
né stavebné povolenie a vysúťažený 
dodávateľ kanalizácie. V projekte sa 
počítalo s vybudovaním vlastnej čis-
tiarne odpadových vôd. So stavbou 
sa aj začalo a kanalizácia je uložená  
od Bajzovho pomníka až k skeletu 
čističky pri Radošinke. Výstavba ka-
nalizácie nepokračovala z dôvodu 
nedostatku financií. Prebehlo množ-
stvo výziev, ktoré boli zamerané  
na vybudovanie kanalizácie. Zapojiť 
sme sa však nemohli najmä z dôvodu, 
že sme nemali hotový projekt a teda 
sme nemali čo predložiť. Požiadal som 
Ministerstvo životného prostredia SR, 
o stanovisko k problematike odkana-

lizovania našej obce. Stručne citujem 
zo spomínaného listu: ,,Zabezpečenie 
odvádzania komunálnych odpadových 
vôd v aglomeráciách nad 2000 ekvi-
valentných obyvateľov patrí k jedným  
z dôležitých úloh rezortu životného pro-
stredia. Preto boli podporované z fon-
dov Európskej únie v rámci Operačného 
programu ŽP v období 2007 – 2013. 
Boli schválené žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok s názvom „Nitra - 
dobudovanie kanalizačnej siete“, ktorej 
žiadateľom bola ZsVS, a.s. a „Výstav-
ba kanalizačnej siete v obci Lužianky“, 
ktorej žiadateľom bola obec Lužianky. 
Obec Zbehy nebola predmetom pod-
pory vyššie uvedených žiadostí, pričom 
za technické riešenie žiadosti zodpo-
vedá žiadateľ (teda obec). Oba projek-
ty sú riadne ukončené. V doručenom 
stanovisku sekcie vôd sa uvádza, že  
v prípade aglomerácie Nitra len v obci 
Zbehy nebola k 31.12.2016 vybudo-
vaná stoková sieť. Keďže v súčasnosti 
už nie sú k dispozícii voľné prostriedky  
na ďalšiu podporu ďalších projektov 
v tejto oblasti, riadiaci orgán pre OP 
KŽP už v rámci tohto programového 
obdobia ďalšiu výzvu na predkladanie 
žiadostí o NFP na aktivitu týkajúcu sa 
budovania verejných kanalizácií a čis-
tiarní odpadových vôd pre aglomerácie 
nad 2000 obyvateľov v zmysle záväz-
kov SR voči EÚ nepredpokladá vyhlásiť.  
V rámci rezortu ŽP existuje ešte mož-
nosť uchádzať sa o dotáciu z národných 
zdrojov, konkrétne z Environmentálne-
ho fondu.“

Z rokovaní a žiadostí, ktoré pre-
behli máme dve stanoviská Západo-
slovenskej vodárenskej spoločnosti 
(ďalej len ZVS) k napojeniu našej ka-

nalizačnej siete na čističku odpado-
vých vôd v Nitre. Aj napriek tomu, že 
samotná ZVS vo svojich projektoch 
počítala s napojením našej obce  
na kanalizáciu Lužianok a ďalej mesta 
Nitry, vo svojich stanoviskách odpo-
vedá, že v súčasnosti nie je možné 
uvažovať s priamym napojením na 
Nitru. Ďalej uvádzajú, že je to z dôvo-
du kapacitnej vyťaženosti verejnej 
stokovej siete mesta Nitry. Myslím, že 
dôvodom vyťaženosti je najmä sku-
točnosť, že bola uprednostnená sú-
kromná spoločnosť JaguarLandrover, 
a to aj napriek tomu že obec Zbehy 
je akcionárom v ZVS. Toto sú fakty,  
z ktorých vyplýva, že je potrebné rie-
šiť odkanalizovanie do vlastnej čis-
tičky odpadových vôd. Z konzultácií  
s odborníkmi vyplýva, že projekt už 
vybudovanej čističky kapacitne aj 
technologicky postačuje pre súčasné 
potreby obce, a teda s menšími úpra-
vami je možné ho použiť. Stará projek-
tová dokumentácia ku kanalizačnej 
sústave sa však musí upraviť (aktuali-
zovať), keďže nezohľadňuje vlastnícke 
vzťahy a nie je aktuálna ani vo vzťahu  
k už uloženej rozvodnej infraštruktúre. 
Toto všetko je potrebné zohľadniť  
v novej projektovej dokumentácií.  
V roku 2016 sa začalo pracovať  
na novej projektovej dokumentácii, 
tá však nie je ani zďaleka dokončená. 
Projektová dokumentácia spolu s roz-
počtom, tvoria základ ku akejkoľvek 
žiadosti o dotáciu. Mojím hlavným 
cieľom je teraz dokončiť projekt kana-
lizácie.

                                   Ing. Adam Žákovič
                                 starosta obce Zbehy

V zmysle výzvy č. OPII-2018/7/1-
DOP obec Zbehy predložila 30.11.2018 
žiadosť o nenávratný finančný príspe-
vok so zameraním na podporu „WIFI 
pre Teba“. Úrad podpredsedu vlády 
SR pre investície a informatizáciu nám 
dňa 14.2.2018 rozhodnutím o schvá-
lení Žiadosti o poskytnutie NFP schvá-
lil nenávratný finančný príspevok  
vo výške 14.250,00 EUR. Obec vyhlási-
la výzvu na predkladanie ponúk a po 

ukončení verejného obstarávania vy-
brala úspešného uchádzača - Obecné 
siete. Komplexná agenda verejného 
obstarávania bola predložená na kon-
trolu Ministerstvu dopravy a výstavby 
SR a po  správe o úspešnom ukončení 
kontroly zo dňa 19.6.2018 mohla obec 
začať s realizáciou  vybudovania bez-
platného WiFi. Vybudovanie bezplat-
ného Wifi pripojenia pre občanov aj 
návštevníkov obce prostredníctvom 
bezdrôtových prístupových bodov  
na verejných priestranstvách by za-
sahovalo viac ako 30% do pokrytia 
vybudovaného bezdrôtového prístu-
pového bodu. Vybudovaná WiFi sieť 
bude používať označenie siete (SSID) 
WiFi pre Teba a poskytovať interne-
tovú konektivitu s minimálnou rých-
losťou sťahovania 30 Mbps bezplatne 

všetkým občanom a návštevníkom 
obce. Prístupové body budú umiest-
nené na nižšie uvedených verejných 
priestranstvách: 
1. Administratívna budova „Kepelík“
2. Základná škola  
3. Námestie - stĺp  
4. Obecný úrad  
5. Park J. I. Bajzu 
6. Multifunkčné ihrisko  
7. Dom smútku  
8. Bytovka  
9. Strelnica - stĺp  
10. Stĺp, priestor pri železničnej zá-
stavke, oddychová zóna 

Predpokladané ukončenie prác 
a odovzdanie diela je plánované  
do 30.10.2019. Po tomto termíne by už 
malo byť Wifi pripojenie plne funkčné 
k dispozícii pre občanov.

Zriadenie bezdrôtovej siete WIFI
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Až keď vyrúbeme posledný strom, otrá-
vime poslednú rieku, 

ulovíme poslednú rybu, až vtedy pocho-
píme, že peniaze sa nedajú jesť.

(indiánske príslovie)

V našej obci vedieme neustály boj 
s odpadkami. Alebo s ľuďmi, ktorí tie-
to odpadky odhadzujú. Nie je možné, 
aby týždeň čo týždeň pracovníci zbie-
rali smeti. Potom stojí ostatná robota. 
Je problém odniesť obal do najbliž-
šieho smetného koša? Bohužiaľ sa 
stále jedná o rovnaký druh odpadu, 
väčšinou od ľudí holdujúci nezdra-
vému životnému štýlu - sklené fľašky  
od alkoholu, cigaretové ohorky, obaly 
od sladkostí. Ak im nezáleží ani na svo- 
jom zdraví, ťažko im bude záležať  
na životnom prostredí. Preto Vás, 
ostatní uvedomelí občania, žiadam, 
ak uvidíte odhadzovať kohokoľvek 
odpadky mimo zberných nádob, upo-
zornite, nahláste ich, budú pokutova-
ní.

V jarnom období bolo zorganizo-
vaných niekoľko akcií zameraných  
na čistotu v našej obci. Chcem sa veľ-
mi pekne poďakovať všetkým účastní-
kom, ktorí akoukoľvek formou prispeli 
ku skrášleniu obce. 

V marci sa konal prvý ročník jar-

nej brigády. Dob-
rovoľníci obetovali 
jednu z voľných so-
bôt a prišli hrabať, 
zametať a zbierať 
smeti. Jarnú bri-
gádu zorganizo-
valo aj poľovnícke 
združenie Zbehy. 
Zbieral sa odpad 
v oblasti železnič- 
nej zastávky An-
dač. Za 3 hodiny vyzbierali plný kon-
tajner odpadkov. Ako najlacnejšie  
a najpraktickejšie riešenie zamedze-
nia vytvárania skládok sme zvolili roz-
kopanie prístupových ciest k najväč-
ším skládkam.

Aj naše deti zo Základnej ško-
ly Zbehy prispeli k čistote obci. Pri 
príležitosti Svetového dňa Zeme 
zorganizovali brigádu. Aj touto ces-
tou chcem poďakovať pani riaditeľke  
a všetkým pedagógom, ktorí vedú 
deti k ochrane životného prostredia.  
V neposlednom rade patrí vďaka 
všetkým žiakom, ktorí sa neboja vy- 
hrnúť rukávy a uká-
zať dospelákom, 
že chcú vyrastať  
v čistom a bezpeč-
nom prostredí. 

Ako som spomínal v úvodnom 
článku, skultúrňovalo sa aj okolie 
nášho kultúrneho domu. Nejaký 
spoluobčan ,,pomohol“ pri prácach  
a priniesol na vyčistené miesto od-
pad. Aj tým potvrdil, že ľudská hlúpo-
sť nemá hraníc. 

Pevne však verím, že takýchto či-
nov, bude aj vďaka vašej obozretnosti 
menej. A pozitívnych správ a ochot-
ných dobrovoľníkov bude postupne 
viac.

                                      Ing.Adam Žákovič
                                           starosta obce

Nekonečný príbeh !?

Účastníci prvého ročníka jarnej brigády. Deti zo základnej školy na brigáde.

poľovnícke združenie Zbehy

vyvezený odpad na vyčistené miesto za kultúrnym domom
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V zmysle zmluvy číslo OPKZP-PO1-
SC111-2017-23/105 zo dňa 07.06.2018,  
uzavretej s Ministerstvom životného 
prostredia, na nenávratný finančný 
príspevok vo výške 120.617,70 naša 
obec zahájila realizáciu projektu s ná-
zvom Kompostéry pre obec Zbehy, 
ktorého realizáciu finančne podporil: 
Operačný program kvalita životné-
ho prostredia.  Projekt je realizovaný 
vďaka finančnej podpore z Európskej 
únie. Tento projekt je podporený z Ko-
hézneho fondu. Sprostredkovateľský 
orgán: Slovenská agentúra životného 
prostredia. Cieľom projektu je zvýše-
nie miery zhodnocovania biologicky 
rozložiteľných odpadov v obci a pod-
pora predchádzania vzniku odpadov. 
Predmetom projektu je obstaranie 
záhradných kompostérov. Súčasťou 
každého kompostéra bude návod na 
obsluhovanie kompostérov a správne 
kompostovanie. Kompostéry budú 
poskytnuté domácnostiam, ktoré 
žijú v rodinných domoch so záhrada-
mi a školám, ktorých zriaďovateľom 
je obec. Vyprodukovaný kompost  

z týchto kompostérov bude slúžiť vý-
lučne pre potreby obyvateľov. Celkovo 
bude obstaraných 850 nádob s celko-
vým objemom do 1000 litrov. V zmysle 
verejného obstarávania na predmet 
zákazky: Kompostéry pre obec Zbe-
hy, ktoré  bolo začaté zaslaním výzvy  
do Vestníka VO, prebehlo dňa 
27.05.2019 otváranie ponúk od uchá-
dzačov. Výhercom na dodávku kom-
postérov sa stala firma AGROBOR s.r.o.

Kompletná dokumentácia verej-
ného obstarávania sa predkladá Mi-
nisterstvu životného prostredia na 
kontrolu. Až po prebehnutí kontroly 

nadobudne zmluva na dodávku kom-
postérov s firmou Agrobor účinnosť, 
t. z., až po ukončení kontroly môžu 
byť  v zmysle zmluvy obci dodané 
kompostéry, ktoré sa občanom budú 
rozdávať. 

Predpokladaná odovzdávka 
kompostérov občanom je v septem-
bri, kompostéry sa budú odovzdá-
vať na obecnom úrade. Kompostér 
občania preberú demontované – 
zabalené v dvoch krabiciach, ktoré 
spolu vážia 29 kg.   O konkrétnych 
termínoch budú občania obozná-
mení prostredníctvom e-mailov, 
rozhlasu a oznamom na webovej 
stránke obce.

                                      Ing.Adam Žákovič
                                           starosta obce

Kompostéry pre obec Zbehy

V poradí dvanáste voľby do Európ-
skeho parlamentu a zároveň štvrté 
na Slovensku sa v krajinách Európskej 
únie konali v dňoch 23. až 26. mája 
2019. Občania Slovenska si svojich 
zástupcov v Bruseli volili v sobotu  
25. mája 2019. Spolu sa volieb zú-
častnilo viac ako milión slovenských 
voličov. To predstavuje volebnú účasť 
22,74 percenta. V mestách bola účasť 
vyššia, 24,52 percenta, a v obciach 
nižšia, 20,62 percenta. Najvyššia účasť 
v eurovoľbách bola v Bratislavskom 
kraji. Obálky si vo volebnej miestnosti 
prevzalo 31,55 percenta voličov. Nao-
pak, najnižšia účasť bola v Košickom 
kraji, kde si obálky vo volebnej miest-
nosti prevzalo 19,26 percenta voličov. 
Víťazom volieb do Európskeho parla-
mentu na Slovensku sa stala koalícia 
Progresívne Slovensko/Spolu (20,11 

percenta), za ňou nasleduje strana 
Smer (15,72 percenta), tretia je ĽSNS 
(12,07 percenta). Do europarlamen-
tu sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 
percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽa-
NO (5,25 percenta). Ani jeden mandát 
nezískala strana SMK (4,96 percenta) 
ani SNS (4,09 percenta).

Koalícia strán PS/Spolu, ktorá sa sta-
la víťazom eurovolieb, získala najväčší 
podiel hlasov v eurovoľbách v okrese 
Bratislava, a to 46,7 percenta. Celkovo 
získala 198.255 hlasov. Strana Smer zís-
kala spolu 154.996 hlasov, najväčší po-
diel hlasov mala v okrese Poltár - 33,64 
percenta hlasov. ĽSNS získala spolu 
118.995 hlasov, najväčší podiel hlasov 
zaznamenala v okrese Krupina - 22,61 
percenta hlasov. KDH získalo spolu 
95.588 hlasov, najväčší podiel hlasov 
mala v okrese Námestovo - 42,84 per-

centa hlasov. Strana SaS získala spolu 
94.839 hlasov, najväčší podiel hlasov 
mala v okrese Bratislava 2 – 15,55 per-
centa hlasov. OĽaNO si vybralo 51.834 
voličov, najväčší podiel hlasov získalo  
v okrese Stará Ľubovňa - 17,04 percen-
ta hlasov. Tesne pod hranicou zvoli-
teľnosti zostala SMK so ziskom 48.929 
hlasov, čo bolo 4,96 percenta hlasov. 
Na zdolanie potrebnej päťpercentnej 
hranice postupu do Európskeho parla-
mentu jej chýbalo 396 hlasov.

Z pohľadu víťazstiev v okresoch 
získal Smer 31 okresov, koalícia PS-
Spolu 28 okresov, SMK deväť okresov, 
KDH sedem okresov, ĽSNS štyri okresy. 
SaS a OĽaNO napriek úspechu v euro-
voľbách nezaznamenali víťazstvo ani  
v jednom okrese (Zdroj: www.sme.sk). 

PhDr. Ivan Rác, PhD.

Výsledky eurovolieb 2019
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Zo dňa 20.3.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom za-

sadnutí prerokovalo a:
Schválilo:
Komunitný plán sociálnych služieb 

obce Zbehy 2019 – 2023. 
Zmenu rozpočtu obce – kapitálové vý-

davky. 
Zo dňa 15.4.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom za-

sadnutí prerokovalo a :
Schválilo:
Predĺženie nájomnej zmluvy MARPO 

CARS s.r.o.- p. Jana Podhradská na obdobie 
od 1.11.2019 do 31.10.2020 za rovnakých 
podmienok ako bola zmluva uzatvorená 
dňa 1.1.2014.

Predĺženie nájomnej zmluvy DUVIL 
TRADE s.r.o. – p. Viliam Ďuračka na obdo-
bie od 1.8.2019 do 31.7.2024 za rovnakých 
podmienok.

Zobralo na vedomie: 
Prezentáciu spoločnosti Energy Edge 

SGN s.r.o. Bratislava. 
Výsledky hlasovania voľby hlavného 

kontrolóra Obce Zbehy na funkčné ob-
dobie 2019 – 2025: na základe výsledkov 
tajného hlasovania voľby hlavného kont-
rolóra Obce Zbehy bola zvolená Ing. Alena 

Remenárová do funkcie hlavného kontro-
lóra obce na obdobie 6 rokov - od 2019 do 
2025.

Prípravy konceptu Územného plánu 
Zbehy. 

Neschválilo: 
Výstavbu komunitného centra v obci 

Zbehy. 

Zo dňa 17.6.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom za-

sadnutí prerokovalo a :
Schválilo: 
Záverečný účet obce za rok 2018 bez 

výhrad. 
Použitie prebytku rozpočtového hos-

podárenia na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 5.415,17 €.

Zakúpenie veľkoobjemového kontaj-
nera na miestny cintorín. 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kont-
rolórky obce Zbehy na obdobie máj – ok-
tóber 2019. 

Zmenu rozpočtu obce na rok 2019. 
Zobralo na vedomie: 
Správu starostu obce.
Stanovisko Finančnej komisie k Návrhu 

Záverečného účtu za rok 2018. 
Odborné stanovisko hlavného kont-

rolóra obce Zbehy k Návrhu Záverečného 
účtu za rok 2018.  

Žiadosť TJ Slovan Zbehy o navýšenie 
dotácie pre rok 2019. 

Žiadosť p. Gála o výmenu pozemku 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a 
odporúča vyzvať žiadateľa o doplnenie 
potrebných materiálov ako je originál ge-
ometrického plánu schváleného Správou 
katastra a LV. 

Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 
Lukáčovce o odkúpenie pozemku pod 
stavbu kostola v obci Zbehy Andač z dôvo-
du hodného osobitného zreteľa.

Poverilo: 
Hlavnú kontrolórku obce výkonom 

kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti. 
Starostu obce komunikovať s vlastní-

kom budovy Pošty Zbehy o riešení stavu.
Starostu obce poslať žiadosť na Úrad 

vlády o nenávratnú finančnú dotáciu na 
celkovú Rekonštrukciu budovy hádzanár-
skeho ihriska vo výške 100.000,- €. 

Starostu obce poslať opätovne žiadosť 
splnomocnencovi Úradu vlády SR o do-
táciu na Rekonštrukciu multifunkčného 
ihriska (výmenu umelého trávnika ).

PhDr. Ivan Rác, PhD.

Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Zbehy

Spoločenská kronika

' Opustili nás
Domanický Milan
Géring Dušan
Soradová Anna
Štefanka Štefan
Remenár Miroslav
Varga Jozef
Škoricová Helena
Civáňová Júlia
Košťál Peter
Kmeť Ján

R Vitajte na svete
Kyriakidis Panagiotis
Tóth Alex
Meszáros Marco
Macho Felix
Šindloerová Liana
Balková Aneta
Pieter Filoména
Hegedüs Dárius
Filová Viktória

Jubilanti

|||||| 
Dobiš Marian 
Marák Ján
Jašik Marián
Čellár Imrich
Murínová Anna
Billová Elena
Balko Tibor
Lukáčiková Viera

||||||| 
Sollár Vojtech
Jančiová Mária
Bírová Júlia
Jančiová Mária
Fuska Jozef

|||||||| 
Bojda Rudolf
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Práce na futbalovom ihrisku a bu-
dovaní priestorov pre kynologický 
klub v Andači  stále pokračujú. Roč-
né obdobia sa míňajú tak rýchlo ako 
pokračujú práce na budovaní ihriska  
a priestorov pre kynológov. 

Pán Bohunický  nám priblížil práce, 
ktoré sa realizujú. ,,Ihrisko sme na je-
seň zatrávnili a potom nám už zostáva 
len čakať ako zakorenený trávnik pre-
žije zimu. Jar bola pre nás priaznivá, 
dostatok vlahy nám zabezpečil, aby sa 
trávnik zazelenal do krásy. Od marca 
do mája sme každý víkend strávili na 
ihrisku. Podľa počasia sme postupne 
trávnik kosili 6 x. Práce ďalej pokraču-
jú i na budovaní kynologického areálu 
a celého okolia ihriska. Postupne sme 
vybudovali vstupné schody z „cvi-
čáku“ na ihrisko, ďalšie schody vedú  
z ihriska na tribúnu, ktorá zatiaľ ešte 
nie je vybudovaná. Celý areál je oplo-
tený a uzatvorený. Zhotovenie vstup-
nej brány financoval OÚ Zbehy a svo-
jou prácou k tomuto dielu prispel aj 
pán Peter Gubáň zo Zbehov, za čo mu 
patrí veľké poďakovanie. V júni plánu-
jeme osadiť prístrešok nad vstupnou 
bránou. V mesiaci júl by sme chceli už 
osadiť nové futbalové bránky a siete. 
Výsadba zelene okolo ihriska sa plá-
nuje v spolupráci s OÚ Zbehy. Kyno-
logický areál už potom čaká osadenie 
prekážok, ktoré sme zakúpili už minulý 
rok. Ďalej plánujeme výstavbu prístreš-
ku, klubovňu z dreva, ako i prístrešok 
pre matky s deťmi k detskému ihris-
ku. Chceme sa podieľať spolu s OÚ 
na oprave detského ihriska, ktoré už  
z bezpečnostného hľadiska potrebuje 
opravu. Naše plány sú veľké a nás teší, 
že postupne za pomoci sponzorov  
a nadšencov z obce sa nám ich darí 
aj realizovať. Na celom projekte neu-
stále pracujú členovia kynologického 
klubu: Ing. Dodek Ján, Peter Janči, 
Antálek Milan, Fraňo Peter, Soňa Zau-

jecová - Košťálová, Štefánia Škorvago-
vá, Igor Miškólci, Dušan Holčík a Jozef 
Bohunický. Okrem vlastných zdrojov, 
z ktorých financujeme výstavbu are-
álu, nám významnou mierou pomá-
hajú aj naši stáli sponzori, bez ktorých 
by sme nemohli realizovať naše sny 
a plány. Hlavní sponzori: Spoločnosť 
MARAND, spoločnosť LÁNIK Lehota, 
okrem finančných darov prispeli aj 
svojou prácou a službami napr.  firma 
STRABAG dovozom hliny. Slávnostné 
otvorenie celého areálu plánujeme 
na mesiac október 2019. Naše plány 
do budúcnosti sú realizovať spolo-
čenské podujatia futbalového cha-
rakteru. Máme záujem formovať deti 
a viesť ich k športu. Najbližšia spolo-
čenská akcia, ktorú plánujeme, bude 
Hodová zábava v septembri 2019, na 
ktorú Vás už teraz srdečne pozývame. 
Chcem sa poďakovať všetkým členom 
kynologického klubu, že obetujú svoj 
voľný čas a trávia nespočetné množ-
stvo hodín prácou na spoločnom die-
le. Ešte raz Vám všetkým i sponzorom 
patrí veľká VĎAKA. Touto cestou by 

som zároveň chcel vyzvať i ostatných  
k spolupráci, aby sa k nám prida-
li, priložili ruku k dielu a tak prispeli  
k dokončeniu celého komplexu areá-
lu, ktorý bude slúžiť nielen občanom 
Andača, seniorom, matkám s deťmi, 
mládeži,  priaznivcom futbalu, kyno-
lógom, ale i celému okoliu”, povedal 
pán Jozef Bohunický.

Čo k tomu môžem dodať, len im 
poďakovať za ich doterajšiu prácu 
a námahu, ktorú venujú prospešnej 
práci nielen pre seba, ale aj pre dru-
hých, pretože tento areál bude po vy-
budovaní slúžiť nám všetkým. A preto 
budeme radi, keď sa nájdu i ďalší dob-
rovoľníci, ktorí prispejú svojou prácou 
k dobudovaniu celého športovo - ky-
nologického komplexu, ktorí bude 
slúžiť širokej verejnosti.

Prajem im veľa síl do ďalšej práce a 
verím, že sa opäť stretneme možno už 
pri dokončenom areáli, no predtým sa 
spolu zabavíme na hodovej zábave v 
KD v Andači, na ktorú Vás už teraz sr-
dečne pozývame.

Ing. Marta Lopašková

Kynologický klub Andač pokračuje vo svojich plánoch ...
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Osídlenie Zbehov sa v priebehu 
dejín menilo.  Bývanie i chotáre rod-
nej hrudy sú iné ako voľakedy. Kata-
ster obce o terajšej výmere viac ako 
1956 ha (z toho Andač 294 ha), sa 
rozkladá od juhovýchodu na okraji Ni-
trianskej nivy, od juhozápadu na Nit- 
rianskej pahorkatine. Tu sa hospodári  
na 1615 hektároch poľnohospodár-
skej pôdy. Vodné toky územie obce 
často zaplavovali. Skôr narodení boli 
neraz svedkami, keď gazdovské po-
lia  vedľa Radošinky na jar zaliala voda 
z roztopeného snehu, alebo v lete 
prívalové dažde. Roľníci mohli zbe-
rať úrodu až po ustúpení vody, ale  
s veľkými stratami.

Územie v nive tokov v minulosti 
naši predkovia využívali ako pasien- 
ky a lúky. Je známe, že začiatkom 
20.storočia, chodili sem pásť kravy. 
Povodia riek v druhej polovici storočia 
zregulovali a premenili na obrábané 
polia. Odvodnením nížin postupne 
skončilo ich tradičné využitie, ale aj 
kŕkanie žiab a hniezdenie bocianov  
v spádovom území. Ustúpili lúky, po-
rasty trstiny (šáchoria). Postupne tu 
pestovali najmä chlebové obilie, zemia- 
ky, repu a ďalšie plodiny. Po polstoročí 
sa v apríli 2018 do Zbehov prisťahovala 
rodinka bocianov. A do terajšej podoby 
dali noví investori hrádze tokov, súvi- 
siace s výstavbou automobilky v prie-
myselnom parku Nitry.

Juhozápadnú časť nášho pahorka-
tinového chotára, tvorili v 17. storočí 
súvislé lesy, menom „Čerhát“ (Cerový 
chrbát). Tieto naši predkovia klčova-
li a premenili na polia a vinohrady.  
Z lesa medzi Kynekom a Alekšinca-
mi zostalo len torzo. V okolí Krvavých 
Šenkov je to Dolný háj, (kedysi Ceri 
háj, Hofferské háje) a neďaleko Odera 
zase Horný háj, so zvyškami dúbrav  
a agátov. Lesy poskytovali drevo nie-
len zemanom, ale tiež poddaným.  
V zime chystali drevo a zvážali domov. 
Slúžilo ako palivo, aj na stavby, zo sú-
ceho robili (šteky) koly do vinohradov, 
z (fašiny) prútia zasa robili ploty. Ženy, 
keď sa vracali z polí domov, neraz nies-
li z hájov v batohoch na chrbtoch na-
zbierané suché raždie. Bolo to zaslúže-
né kúrenie.

Spraše a nivné uloženiny neďaleko 
Domoviny, historickej Holotky, využí-
vali pradedovia ako miestne zdroje su-
roviny. V priestore strelnice, zberného 
dvora, ťažili hlinu. Aj na hone Príhon 
pamätníci vedia, že bol tzv. „hliník“.  
Do prvej svetovej vojny, ale aj po nej, 
sa u nás bežne hlina používala ako sta-

vebný materiál. Ľudia z nej robili na-
bíjanice (steny domov), surové tehly. 
Ak mali pozemok, dokázali si postaviť 
dom sami. Ako krytinu používali slamu, 
trstinu. Obývacie miestnosti boli väčši-
nou bez dlážky, len hlinené.

V medzivojnovom období boli 
chudobní, skromní a bytová kultúra 
bola nízka.  Štrk potrebný na zákla-
dy domov vozili povozmi zo Žeberína 
(rieky Nitry), cestou cez chotáre Dolné 
lúky a Kapustnice. Je známe, že v tej-
to úrodnej nive Zbežania pestovali už  
v roku 1752 vo veľkom kapustu, naj-
viac z okolitých obcí. Darilo sa tu tiež, 
obilninám, konopám, zemiakom, aj 
cukrovej repe. Jej pestovanie roz-

šírili roľníci začiatkom dvadsiateho 
storočia a dodávali do cukrovarov 
v Šuranoch a v Nitre. Rozlohou ko-
nopiska patrili naše chotáre medzi 
významné lokality v okolí. Konopné 
stonky spracovávali doma, alebo vozili  
do Ľanárskych a konopárskych závo-
dov v Ivanke pri Nitre. Priadky, tkanie 
konopného plátna i šitie oblečenia, boli 
bežné v našich gazdovských rodinách 
ešte v medzivojnovom období.

Začiatkom 50. rokov dvadsiateho 
storočia socializácia radikálne zmenila 
život ľudí a tvárnosť našich chotárov. 
Jednotné roľnícke družstvo v Zbe-
hoch založili koncom novembra 1951,  
na Andači o sedem rokov neskôr. 
Zceľovanie polí roľníkom prinieslo ne-
raz i násilie. Postupne rozorali pôvodné 
poľné cesty, medze, zbágrovali hate, v 
roku 1976 vyorali vinohrady. Úzke polia 
a remízky, s početnou poľnou zverou a 
vtáctvom sa vytratili. Zmenili sa do lá-
nov polí a trvajú aj po privatizácii. Ani v 
teplých, slnečných dňoch tu teraz nie je 
vidieť živého  človeka.

Chotárne názvy v minulosti boli 
bezprostrednou súčasťou života ľudí 
na vidieku. Vznikali a zanikali s vý-
vojom osídlenia a hospodárenia. Ich 
pomenovania Príhon, Lahne, Celá, Kl-
čoviny, Pod hájom, Perky - Potok, Ka-

pustnice, Kopanice, Lešneky, Sliváše, 
Trstiny, Dolné lúky, Gazdovské pasien-
ky, mokraď Dolný kút, Horné vinohra-
dy, Záhumenice, Za humnami a ďalšie 
názvy sa pomaly, ale isto vytrácajú  
v našej hovorovej reči. Pre každodenný 
život roľníkov a obyvateľov, mali veľký 
praktický význam. Slúžili na označenie 
hraníc pozemkov, vymedzenie úze-
mia vlastníkov, poľnohospodárskych 
kultúr, polí, lesov, lúk, pasienkov, kl-
čovísk, konopísk, kapustnísk, vinohra-
dov a pod. Zachovávali sa z pokolenia 
na pokolenie a teraz majú historickú 
hodnotu. Viaceré sú významné archeo- 
logické lokality. V Andači je to chotár 
Basa. V Zbehoch sú to Briežky, Príhon- 

Hliník, Pri železničnej stanici, Pod Leš-
neky, Šišov, Potoky (Kostolíky) a ďalšie. 
V lokalite Horné lúky je areál športov  
a v chotári Dolu brehy si prichádzajú  
na svoje motokrosári. Možno predpo-
kladať, že mnohé názvy z nich naši pred-
kovia používali už od stredoveku. Mali 
svoje reálne miesto a opodstatnenie.

Chotáre a poľné cesty ešte pred 
60. rokmi denne „brázdili“ roľníci  
i furmani. Do hospodárskych dvorov 
zvážali úrodu. Neklamným znakom 
ukončenia poľných prác boli poorané 
role, pripravené na mrazivé dni. Robili 
to ale pomocou koní, volov, chudob-
nejším museli stačiť v „jarmách“ za- 
priahnuté kravičky. Vykonávali aj verej-
né furmanky. Prepravovali rôzne mate-
riály na stavby železníc, na úpravu ciest 
v dedine i v okolí. 

Pri spomienkach v porovnaní  
s minulosťou, naše chotáre teraz ponú-
kajú pokoj, v zime až mĺkve ticho. Poľ-
nohospodári svoje polia obrobia aj 
zazimujú skôr, ako voľakedy. Moderná 
technika, výkonné traktory a samohyb-
né stroje, prinášajú pokrok v poľných 
prácach. Dnes by si bez nich malý, ani 
veľký farmár nedokázal predstaviť gaz-
dovanie. Ani agropodnik Radar.

Serafín Horka

ZBEHY- ŽIVOT A CHOTÁRE DEDINY

Zbehy - Radošinka, celková dĺžka 31,9 km, povodie s rozlohou 385 km2, pramení 
v Považskom Inovci
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Kaplnky, kríže – Božie muky, so-
chy svätých rozosiate nielen v našom 
chotári, ale aj popri cestách, domoch, 
dodávajú miestu, kde sa nachádza-
jú ďalší rozmer. Človek to pochopí až 
vtedy, keď sa pri nich zastaví, zamyslí, 
porozhliada. Väčšinu týchto duchov-
ných pamätníkov postavili naši zbož-
ní predkovia v čase, keď sa viera preží-
vala akosi samozrejmejšie. Na týchto 
miestach čerpali naši starí a prastarí 
rodičia silu a útechu cestou na pole, 
za prácou. V našom chotári máme aj 
novšie pietne miesta. Jedným z nich je 
mariánsky stĺp so soškou Božej Matky 
na okraji lesa nad dedinou. Usilovné  
a zanietené ženy z domov v okolí vy-
konali na tomto mieste kus dobrej 
práce. Okolie vyčistili, vysadili kvety 
a kríky. Je tu aj lavička pre tých, ktorí 
sem zájdu a potrebujú dať oddýchnuť 
svojim nohám. Pre človeka hľadajúce-
ho tiché miesto na upokojenie vnútra 
je to priam ideálne prostredie. Nezá-
leží na umeleckej hodnote diela. Je 
tu pokoj, ticho a človek ľahšie precíti 
Božiu prítomnosť. Toto miesto je zá-
roveň posledným zastavením Veľko-
piatkovej krížovej cesty, na ktorej sa 
v hojnom počte každoročne stretáva-
me. Ak ste tam ešte neboli, neváhajte 

a nájdite si čas prísť....
Na 6.veľkonočnú nedeľu 26.mája 

2019 bola vo farnosti slávnosť Prvé-
ho svätého prijímania našich malých 
farníkov. Deti v sprievode rodičov  
a príbuzných zažili krásny dotyk Bo-
žej lásky. Prosme za nich, aby vytrvali  
a v nás veľkých, dospelých mali vzor 
pre dobrú a šťastnú cestu životom.

Už niekoľko rokov prichádzajú  
k nám do farnosti sestry Vincentky 
z Nitry. Z ich podnetu bolo založené 
Združenie mariánskej mládeže. Pre-
važne dievčatá sa každý týždeň stre-
távajú, rozprávajú, posilňujú vo viere, 
ale sa aj učia zodpovednosti k životu 

a službe núdznym. Nájdu si čas aj pre 
hry a zábavu. Nacvičujú piesne, ktorý-
mi na pondelkovej detskej svätej omši 
okrášľujú liturgiu. Spoločnosť Dcér 
kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 
v Nitre pôsobí už takmer 160 rokov. 
Jej apoštolát sa zameriava na chari-
tatívnu, sociálnu, školskú a zdravotnú 
oblasť. Pre ich životný štýl je charak-
teristická mariánska úcta. Po zjave- 
niach sestre Kataríne Laboure v Parí-
ži v roku 1830 sa koná pobožnosť 
úcty K zázračnej medaile známa po 
celom svete. Spojená je tiež s po-
domovou návštevou kaplnky Božej 
Matky, ktorá sa v našej farnosti začala  
v tomto roku vo februári a v týždňo-
vých intervaloch prechádza z rodiny 
do rodiny. Veríme, že okrem súkrom-
ných a dôverných prosieb, ktoré mô-
žeme v našich domovoch Bohu cez 
jeho Matku vysielať, pomôže táto 
pobožnosť nám všetkým byť lepšími, 
ochotnejšími a ústretovejšími navzá-
jom. 

V duchovnom živote rivalita nemá 
zmysel. Inými slovami... Konkurovať si 
môžeme len v odboroch merateľných. 
Na vieru, nádej a lásku sa metrické 
jednotky nevzťahujú.

Mária Balková

Z našej farnosti

Tradičná púť na sviatok Nanebo-
vzatia Panny Márie pripadla tento 
rok na sobotu a nedeľu po sviatku 17.  
a 18. augusta. V sobotu okolo 15. ho-
diny desať pútničiek a pútnikov vy-
kročilo na cestu popri rieke Nitre, kto-
rá je oproti predchádzajúcim rokom 
o dosť zelenšia. Počasie nám prialo  
a cesta nám dobre ubiehala. S malými 
prestávkami na modlitbu ruženca sme 
približne o 18. hodine vyšli na Kalváriu. 
Slávnostne vyzdobenému poľnému 
oltáru dominoval tento rok špeciálny 
misijný kríž, symbol 52. eucharistic-
kého kongresu, ktorý sa bude konať  

na budúci rok v blízkej metropole 
Maďarska v Budapešti. Kríž požehnal 
pápež František a uložené sú v ňom 
relikvie 27 svätých a blahoslavených 
z dávnej i nedávnej minulosti, ktorých 
život je spojený s územím východnej 
Európy. Sú medzi nimi košickí muče-
níci svätí Štefan, Melichar a Marek, ale 
tiež  blahoslavené Anka Kolesárová 
a Sára Salkaháziová. Mohla by to byť 
tiež výzva zúčastniť sa v budúcom 
roku tejto významnej duchovnej uda-
losti, nakoľko je to pomerne blízko  
a dostupné.      

Mária Balková

Putovanie k Matke Božej na Nitriansku Kalváriu
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Žiaľ, žijeme v dobe, ktorú asi naj-
nápadnejšie charakterizujú vysoké 
ploty a zamknuté vchodové brány 
mnohých obydlí. V časoch, keď je veľ-
mi riskantné nezamykať na noc dvere 
kostolov. Cenné v týchto súvislostiach 
je, že vznikla myšlienka otvoriť kos-
toly aspoň počas jednej noci v roku. 
Táto dostala názov Noc kostolov. Svo-
ju históriu začala písať v roku 2001  
v Nemecku. Nápad sa v roku 2005 ujal 
i vo Viedni a následne v roku 2009 po-
myslene prekročil rakúsko - české hra-
nice. Nuž a v r.2011 sa táto myšlienka 
dostala aj na Slovensko. Najprv sa  
do nej zapojili Trnavská a Nitrianska 
diecéza a kresťanské chrámy niekto-
rých nekatolíckych cirkví na tomto 
území. Vlani sa pre túto ideu nadchli 
veriaci v 28 slovenských kresťanských 
kostoloch (z toho v 8 nitrianskych).  
V susednej Českej republike ich bolo 
1 400. Povzbudivé je, že tento rok po-
čet otvorených slovenských chrámov 
vzrástol na 35. Nitra opäť dominovala 
- s dvanástimi otvorenými kostolmi. 
Do Noci kostolov sa zapája v súčas-
nosti 9 krajín Európy.

Čím bol tento rok v Nitre výni-
močný? Jednoznačne ekumenickou 
pobožnosťou v kresťanskou históri-
ou nasiaknutých ruinách Zoborského 
kláštora z 9. storočia (najstarší kláštor 
na Slovensku). Úžasná myšlienka, za 
ktorú treba poďakovať Jánovi Krato-
chvílovi z Občianskeho združenia Zo-
borský skrášľovací spolok a Tomášovi 
Pružincovi – rímskokatolíckemu teo-
lógovi, ktorý pôsobí ako pedagóg na 
UKF v Nitre a možno ho bezpochyby 
označiť za aktuálneho patróna eku-
mény v Nitre. Tiež mestu Nitra a Špe-

cializovanej nemocnici sv. Svorada 
na Zobore. Tomáš Pružinec pripravil 
bezchybný duchovný program po-
božnosti, na ktorej slúžili modlitbami, 
liturgiou a výkladom Slova Božieho 
kňazi 4 kresťanských cirkví pôsobia-
cich v Nitre. Za Rímskokatolícku cirkev 
bol liturgom Miroslav Hafera – špiri- 
tuál Kňazského seminára sv. Goraz-
da, za Gréckokatolícku cirkev Martin 
Pavúk – misionár rehole Najsvätejšej 
Ježišovho srdca, kázňou Slova Božie-
ho poslúžil emeritný biskup Evanje-
lickej cirkvi augsburského vyznania 
na Slovensku Július Filo, liturgiou 
administrátor cirkevného zboru ev. 
a.v. cirkvi v Nitre Ján Jančo a tradične 
nadšený účastník ekumenických bo-
hoslužieb v Nitre – farár Reformova-
nej kresťanskej cirkvi Tamáš Ficzere. 
Bohoslužbu oživil krásnym spevom 
zmiešaný spevácky zbor farnosti sv. 

Gorazda na Klokočine.
Emeritný biskup evanjelickej cirk-

vi a. v. založil svoj kázňový príhovor  
na biblických veršoch proroka Izai-
áša (30. kapitola, 29. verš, ktorý bol 
mottom vizuálneho štýlu tohtoročnej 
Noci kostolov a na 2. kapitole – 17.  
a 18. verši Listu Efezanom). Začal slo-
vami: „Dnes Nitra svätí sviatok jedno-
ty kresťanov. Prišli sme sem, na toto 
úžasné historické miesto, aby sme 
spolu uvažovali, pretože dúfame, že 
naše otvorené chrámy budú mnohý-
mi obyvateľmi Nitry navštívené.“

Moderátor bohoslužby Tomáš Pru-
žinec obrazne - a tým pre prítomných 
veľmi zrozumiteľnou formou - vysvet-
lil význam jednotlivých častí boho-
služby. Napr. pri „Pokání“ povedal: “Je 
to okamih, zmena. Ako keď v prírode 
odhodím plastovú fľašu. Ale o chvíľu 
sa vrátim a zo zeme zdvihnem nielen 
tú mnou zahodenú, ale aj ostatné, 
ktoré nájdem okolo – tak tento obrat 
– moja vnútorná zmena, sa volá poká-
nie.“ 

Krátkym príhovorom v úvodnej 
časti ekumenickej pobožnosti oficiál-
ne otvoril v poradí deviatu Noc kosto-
lov v Nitre primátor Marek Hattas. Prí-
tomný bol i viceprimátor Daniel Balko 
a viacerí poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Nitre. 

Veríme, že do budúceho – 10. roč-
níka Noci kostolov sa zapoja i ďalšie 
chrámy v Nitre, ako aj v okolitých ob-
ciach. Podporme spoločne túto bohu-
milú myšlienku.

                                Ján Huba
          zborový dozorca CZ ECAV Nitra
          Foto: autor

Noc kostolov sa začala bohoslužbou v Zoborskom kláštore
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Žatva sa na Slovensku vždy konala 
približne v čase od júna do septemb-
ra. Ide o čas, kedy sa žnú obilniny, ako 
sú pšenica, jačmeň, kukurica či žito,  
a znamená ukončenie tvrdej práce. 
Úplne presný čas žatvy nie je mož-
né stanoviť. Vždy sa koná približne  
v tomto období a to v čase relatívne-
ho sucha. 

V dedinách sa „obecné dožinky“ 
začali organizovať po prvej svetovej 
vojne. Vyobliekaní kosci a žnice nies-
li vyzdobené, ručne upletené vence 

z najkrajších klasov obilia, ozdobené 
poľnými kvetmi do správcovho, gaz-
dovho, prípadne richtárovho domu 
na ozdobenom voze so spevom, kde 
mu veniec slávnostne odovzdali a on 
ich za to pohostil. Po ukončení žatvy 
tak vždy prišiel čas na oslavu – do-
žinkovú slávnosť. Inak tomu nebolo 
ani v našej obci, a preto v prvú au-
gustovú sobotu Obecný úrad v spo-
lupráci s kultúrnou komisiou, Jed-
notou dôchodcov a Sport clubom 
v Zbehoch usporiadali už tradične 

podujatie s názvom „Celoobecné do-
žinky“. Hlavnou črtou dožiniek bola 
príprava dožinkového venca, ktorý 
bol akýmsi symbolom úrody obilia. 
V našej obci takýto veniec už tradi-
čne uvijú členky miestnej speváckej 
skupiny Zbežanka. Členky Jednoty 
dôchodcov sa postarali o občerstve-
nie a upiekli rôzne druhy tradičných 
sladkých aj slaných koláčov podľa 
receptov našich  „starých mám“. Po-
dujatie sa začalo dožinkovým sprie-
vodom od miestneho Kultúrneho 

DOŽINKY 2019
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domu, ktorý viedla spevácka skupina 
Zbežanka. Tento sprievod smeroval 
aj spolu s dožinkovým alegorickým 
vozom do areálu TJ Slovan Zbehy. Tu 
bol „gazdom“, - starostovi obce Ing. 
Adamovi Žákovičovi a konateľovi 
spoločnosti Radar s.r.o. Ing. Borisovi 
Bőlcskeiovi – odovzdaný  ozdobený 
dožinkový veniec a čerstvo upeče-
ný chlebík. Spevácka skupina Zbe-
žanka predviedla pásmo dožiniek 
poviazaním „gazdov“. Okrem miest-
nej speváckej skupiny Zbežanka 
vystúpili aj spevácka skupina Íreckí 
seniori, Ivančanka a opäť naša do-
máca tanečná skupina Country sen. 
Pre tých najmenších bolo priprave-
né vystúpenie maskotov Mickeyho, 
Minnie a Mimoňa, ktorí boli skvelým 
spestrením tohto podujatia. Okrem 
koláčov sa podávala aj pečená klo-
bása a k nej dobre vychladené piv-
ko, vínko alebo kofola. Počasie nám 
prialo, a tak podujatie vyvrcholilo ta-
nečnou zábavou do skorých ranných 
hodín, o ktorú sa postarali chlapci 
zo skupiny Žochári. Týmto by som 
sa v mene celého Obecného úra-
du Zbehy, ako aj v mene kultúrnej 
komisie, chcela veľmi pekne poďa-
kovať všetkým členom organizácie 
Jednoty dôchodcov a speváckej sku-
pine Zbežanka, ako aj všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom podieľali  
na organizácii tohto podujatia. Pev-
ne veríme, že v tejto peknej tradícii 
udržiavania dožinkových zvykov bu-
deme opäť pokračovať aj o rok.

Ing. Danica Hallová

Mesiac máj sa vo všeobecnosti 
považuje za obdobie lásky a zrodu 
nového života. Májová zeleň bola 
symbolom sily a dobrého rastu. Naj-
významnejšie postavenie medzi ras-
tlinami mal vo zvykoch tohto obdo-
bia strom, ktorý sa v tejto súvislosti 
označuje ako máj. Ten sa považoval 
za symbol príchodu jari a preto aj  
k oslave príchodu jari v našej obci už 
tradične patrí stavanie mája. Ani toho 
roku tomu nebolo inak, len s tým roz-
dielom, že tento rok sa „máj“ staval  
u nás hneď dvakrát. Prvý májový 
strom postavili tradične, ako aj po iné 
roky, členovia našej miestnej spevác-
kej skupiny „Zbežanka“ v spoluprá-
ci s Jednotou dôchodcov a Obec-
ným úradom dňa 30. apríla tak, ako 
zvyčajne pred Obecným úradom, kde 
májový strom pri ľudových piesňach 
a za sprievodu harmonikára ozdo-
bili farebnými stužkami a „zasadili“  
do zeme. 

Stavanie druhého májového stro-
mu sa konalo dňa 4. mája v sobotu 
za spolupráce detského folklórneho 
súboru Zbežanček, miestnej spevác-
kej skupiny Zbežanka, členov Jednoty 
dôchodcov, TJ Slovan Zbehy a Obec-
ného úradu v spolupráci s Kultúrnou 
komisiou. Toto podujatie začalo sprie-
vodom, na čele ktorého stál detský 
folklórny súbor Zbežanček a niek-
torí naši občania. Sprievod smeroval  
od Kultúrneho domu do areálu futba-
lového ihriska TJ Slovan Zbehy, kde 
bol pripravený na ozdobenie stužkami 
ďalší májový strom. Po osadení mája 
do zeme bolo pripravené občerstve-
nie. Podával sa guláš a naše „dôchod-
kyne“ napiekli výborné domáce kolá-
če. Podujatie vyvrcholilo Majálesom 
- tanečnou zábavou, o ktorú sa posta-
rala skupina Spodorecha. Aj keď nám 
počasie veľmi neprialo, zábava bola 
výborná a trvala do skorých ranných 
hodín.

Ing. Danica Hallová

Stavanie mája a Majáles
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Školský rok 2018/2019 je za nami. 
Žiaci si užívajú posledné dni prázdnin 
a naberajú síl do nového školského 
roka. 

Pozrime sa však ešte späť na úspe-
chy, ktoré naši žiaci v poslednom ob-
dobí dosiahli.

Najväčším úspechom je umiestne-
nie Michala Baráta v recitačnej súťaži 
Hviezdoslavov Kubín. V krajskom kole 
danej súťaže získal 2. miesto.

Do krajského kola postúpil aj Ma-
túš Vyhlídal. Dokazoval svoje vedo-
mosti v súťaži Čo vieš o hviezdach.

Družstvo mladých zdravotníkov 
v zložení Adam Laluch, Kristína Céte-
nyiová, Michaela Sýkorová, Lujza Šte-
fáková, Max Žákovič obsadilo v okres-

nom kole súťaže 1. miesto.
Michaela Sýkorová obsadila 1. 

miesto v okresnom kole recitačnej sú-
ťaže STORY v anglickom jazyku, Ema 
Tomeková 2. miesto, Laura Megová  
6. miesto v STORY v nemeckom jazy-
ku.

Zručnosť mohli naši žiaci preuká-
zať v Technickom minime. Adam La-
luch získal v okresnom kole 2. miesto.

Úspešne riešili naši žiaci úlohy 
v Biblickej olympiáde, Biologickej 
olympiáde, Dejepisnej olympiáde. 
Popredné umiestnenia priniesli z Ma-
tematickej olympiády i Pytagoriády. 
Úspešných riešiteľov i školského šam-
pióna sme odmeňovali v ďalšej mate-
matickej súťaži Matematický klokan. 
Šikovnosť dokazovali v súťaži Všetko-
vedko.

Veľa nadaných detí máme aj v ob-
lasti výtvarnej výchovy. Zapojili sme 
sa do súťaží Krásy našej záhrady, Svet 
fantázie, Čaro ruží v Arboréte Mlyňa-
ny. Vesmír očami detí – v nej získali 
ocenenie Tomáš Mego a Kristína La-
ciková.

Naši žiaci sú aj telesne zdatní. Kaž-

doročne sa zapájame do športových 
súťaží – prehadzovaná, McDonald‘s 
Cup, vybíjaná, Malý futbal mladších 
žiačok ZŠ – Školský pohár Slovenskej 
sporiteľne, Malý futbal starších žiakov 
ZŠ Futbal Cup, Malý futbal starších žia- 
čok ZŠ Futbal Cup, Orientačný beh.

Žiaci absolvovali lyžiarsky výcvik, 
plavecký výcvik, školu v prírode. Aj 
tento rok navštívili Fantáziu v Starej 
Myjave. Hoci im počasie neprialo, aj 
tak zažili veľa zábavy.

Do školy na bicykli bola ďalšia z na-
šich aktivít. Tentokrát sa do nej zapojil 
aj starosta obce Ing. Adam Žákovič. 
Do školy prišiel na bicykli a odovzdal 
žiakom, ktorí vyučili tento dopravný 
prostriedok na cestu do školy, malú 

Zo života základnej školy
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Takto sa my máme v našej škôlke. 
Spoznávame, skúmame, pozorujeme, 
cvičíme, oddychujeme v postieľkach, 
papkáme. Počas celého roka plníme 
výchovno-vzdelávací plán a venuje-
me sa vzdelávacím oblastiam, ktoré z 
neho vyplývajú. Čaká nás veľa zábavy, 
hier, akcií, aktivít, besiedok, športo-
vých súťaží. Každý týždeň je napláno-
vaná nejaká zaujímavá téma, ktorej 
sa venujeme. Popritom nacvičujeme 
program na rôzne besiedky starým 
rodičom, mamičkám, Mikulášovi. Do 
materskej školy si pozývame divadiel-
ko , výchovný koncert. V našej maters-
kej škole sa fantázií medze nekladú.

KARNEVAL
Na známosť sa dáva, v našej škôl-

ke sa udiala nevídaná sláva. Nadišiel 
čas fašiangových zábav a karnevalov. 
Školský karneval sa konal  20. febru-
ára 2019  v dopoludňajších hodinách 
v materskej škole, ktorá sa premenila 
na rozprávkovú krajinu. Ocitli sa tu 
princezné, čarodejnice, lienky, včielky, 
spider-man, vodník a mnoho iných 
krásnych karnevalových masiek. Po 
vyhodnotení karnevalových masiek 
a chutnom občerstvení pokračovala 
voľná zábava, na ktorú sa naše deti 
veľmi tešili. Vždy im je ľúto, keď zazvo-
ní zvonec a zábavy je koniec.

DIVADIELKO – CESTA OKOLO 
SVETA  

V pondelok 18. marca 2019 nás  
navštívilo divadlo PRÍBEH s rozpráv-
kou – Cesta okolo sveta. Predstavenie 
bolo veľmi poučné, zábavné a dobro-
družné. Lietali sme spolu s Alžbetkou  
a jej ockom vzducholoďou po všet-
kých svetadieloch. Navštívili sme Af-
riku, Áziu, Austráliu, Ameriku, Antark-
tídu a Európu. Dozvedeli sme sa, aké 
tam žijú zvieratá, aké je tam počasie, 
čo tam rastie a veľa iných zaujímavostí. 

Počas celého predstavenia nás spre-
vádzali veselé pesničky.

NÁVŠTEVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Dňa 22. marca 2019 najstaršie deti 

materskej školy navštívili Základnú 
školu v Zbehoch. Budúci školáci sa zú-
častnili na vyučovacej hodine v prvom 
ročníku, kde im prváci ukázali, čo všet-
ko sa už naučili. Čítali a písali písmen-
ká, počítali číslice, zaspievali pesničky.  
Pri tom im pomáhali aj predškoláci, 
ktorí sa tiež nedali zahanbiť a ukázali, 
čo vedia. Všetkým budúcim prvákom 
želáme veľa šťastia, dobrej pohody 
a hlavne samé výborné hodnotenia. 
Verme, že dobrú prípravu, ktorú získa-
li v materskej škole zužitkujú a urobia 
radosť všetkým, ktorí sa o nich stara-
jú.

MAREC – MESIAC KNIHY
Je už tradíciou našej materskej 

školy, že počas marca - mesiaca knihy, 
venujeme zvýšenú pozornosť rozvo-
ju predčitateľskej gramotnosti. Preto 
sme s deťmi navštívili obecnú knižni-
cu. Pani knihovníčka nás milo privítala 
a vysvetlila nám, na čo všetko knižnica 
slúži, ako sa knižky dajú požičať a aké 
je dôležité, aby sa stali našimi kama-
rátmi. Deti tichučko počúvali, potom 
si mohli knižky aj sami poprezerať. S 
nadšením spoznávali tento veľký a 
lákavý svet kníh. Zistili, že aj knižnica 
má svoje pravidlá, ktoré je potrebné 
dodržiavať. Že každá kniha má svojho 
autora aj ilustrátora a mnoho iného.  
Deťom sa návšteva páčila a za sluš-
né správanie boli odmenené sladkou 
maličkosťou.

NÁVŠTEVA BÁBKOVEHO DIVA-
DLA V NITRE

Môj malý princ - pod týmto ná-
zvom sa ukrýva divadelné predstave-
nie, ktoré sme navštívili dňa 7. mája 
2019 v Starom divadle Karola Spišáka 

Druhá polovica školského roka 2018/2019.odmenu.
Naše deti vedia pracovať a skrášľo-

vať si svoje životné prostredie. Najskôr 
tak urobili v areáli školy, potom po-
mohli v obci.

Učili sa správne stravovať. Na pred-
náške Správne stravovanie – základný 
predpoklad zdravia sa o tom dozve-
deli od Mgr. Klaudie Šugrovej, MHA.
Vysvetlila žiakom, že pri nadbytku ale-
bo nedostatku živín organizmus trpí, 
poškodzuje sa, vznikajú ochorenia. Je 
preto potrebné vyberať si zdravé po-
traviny v primeranom množstve.

Škola však nie je len o učení. Dôka-
zom toho sú i ďalšie naše aktivity. Ná-
paditosť predviedli žiaci spolu s rodič-
mi pri vytváraní masiek, a tak sa mohli 
predstaviť a zabaviť na školskom kar-
nevale. Za ozvučenie ďakujeme páno-
vi Debnárovi a jeho dcére Dagmare.

Lásku svojim mamám dokazu-
jú deti každý deň. Raz v roku ju však 
prejavia aj verejne na akadémii ve-
novanej Dňu matiek. Aj tento rok si 
pre ne pripravili bohatú kytičku uvitú  
z piesní, básní, scénok, tanca. Kaž-
dé dieťa nakreslilo mamičke portrét  
a pripravilo si pre ňu darček. Pri tejto 
akcii ďakujeme za ozvučenie pánovi 
Garayovi.

Na zápis do prvého ročníka prišli 
predškoláci. Pani učiteľkám dokázali, 
že sú schopní v septembri nastúpiť do 
školy.

Čo sa týka materiálneho vybave-
nia školy, bola zriadená multifunkčná 
učebňa, ktorá bude slúžiť pri akciách 
s väčším počtom žiakov. Boli do nej 
zakúpené stoly i interaktívna tabuľa. 
Taktiež boli vymenené dvere v te-
locvični školy a zakúpené pomôcky  
na vyučovanie.

Deviataci úspešne zvládli testova-
nie i prijímacie pohovory. Rozlúčili sa 
so školou, zamestnancami školy i so 
spolužiakmi, s ktorými strávili v škol-
ských laviciach, na exkurziách, výle-
toch, súťažiach deväť rokov. Prajeme 
im veľa úspechov na školách, na kto-
rých budú študovať od septembra.

Mgr. Dana Šaturová
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v Nitre. Malý princ má rád život, zába-
vu, bláznivých priateľov a hlavne – TA-
NEC. Vydali sme sa s ním na putovanie 
po vesmíre a ešte sme sa pretancovali 
do radosti.

ZBIERAME POUŽITÉ BATÉRIE 
Dňa 9. mája 2019 nás navštívila  

v MŠ kamarátka Šmudla. Spolu sme sa 
vybrali na výskumnú výpravu. Naučili 
sme sa správne triediť odpad. Dozve-
deli sme sa, čo sú batérie a na čo nám 
slúžia. Zistili sme, kde môžeme staré 
batérie vyhodiť a čo sa s nimi deje po-
tom, ako nám doslúžia. Na záver zaují-
mavej prednášky nás Šmudla potešila 
správou, že za vyzbierané batérie zís-
ka naša škôlka prekvapenie - návšte-
vu kúzelníka.

DEŇ MATIEK
Druhá májová nedeľa je každo-

ročne venovaná všetkým mamám. 
Piatok 10. mája patril u nás v škôlke 
všetkým mamičkám. Deti sa im pro-
stredníctvom programu poďakovali 
za ich lásku, trpezlivosť a výchovu. 
Počuli sme krásne básničky, pesnič-
ky, ľudové aj moderné tance i krátke 
scénky. Po programe každý zaniesol 
mame z lásky vyrobený darček k jej 
krásnemu sviatku. Mamičkám a ba-
bičkám spadla nejedna slzička od ra-
dosti či dojatia pri vystúpení ich detí 
či vnúčat. Mamičky ĎAKUJEME...

ZÁPIS DO MŠ ZBEHY 

Zápis detí do MŠ Zbehy na šk. rok 
2019 - 2020 sa konal dňa 20. mája 
2019 od 8.00 – 16.00 hod. v priesto-
roch materskej školy. V tento deň bolo 
zapísaných 24 detí.

MÁJOVÉ DNI
Dňa 21. mája 2019 do našej mater-

skej školy zavítal detský folklórny sú-
bor ZBEŽANČEK. Predviedli nám det-
ské ľudové tance so spevom, riekanky 
a výčítanky  doprevádzané hrou na 
heligónku. Spev a tanec sa niesol v 
ľudovom duchu a tomu nasvedčova-
lo aj oblečenie najmladších detí a ich 
mamičiek. Ďakujeme súboru Zbežan-
ček, že aj vďaka nim mohli deti  spo-
znať zvyky a tradície našich predkov 
a spríjemniť atmosféru v materskej 
škole.

Na záver spomeniem ešte ďalšie 
aktivity, ktoré sa uskutočnili do konca 
školského roka. Boli to Dopravný deň, 
Výlet vlakom na poľovnícku chatu, 
Športové popoludnie so Základnou 
školou Zbehy a  Rozlúčková besiedka 
s predškolákmi. 

Naše veľké poďakovanie patrí 
sponzorom: Ing. Magdalíkovi, Šport 
Clubu Zbehy - p. Petríkovi ako aj ro-
dičom, starým rodičom a ostatným 
priateľom materskej školy, Obecné-
mu úradu Zbehy, ktorí pomohli pri or-
ganizovaní, finančnou a materiálnou 

podporou nielen  spomenutých akcií, 
ale aj mnohých ďalších, ako napríklad 
brigáda v materskej škole, ktorú škola 
organizovala.

                     
                                 Denisa Čičková
                          učiteľka materskej školy
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Ani v roku 2019 sa veru nevzdá-
vajú, aj napriek chorobám, ktoré ich  
od začiatku roka prenasledovali, usi-
lovne trénovali.

Ako je už tradíciou, zúčastnili sme 
sa 2. marca fašiangového sprievodu 
v Nitre, v počte dve detičky - Alicka  
a Emka Martišové s maminkou Luckou 
a s vedúcimi súboru tetou Aničkou  
a ujom Števkom. To ale nevadilo, uži-
li sme si radosti, veselosti a dúfame, 
že budúcoročné fašiangy si choroby 
dajú pohov a účasť bude hojnejšia.

Obec Zbehy nás pozvala na Ma-
jáles, ktorý sa konal v sobotu 4. mája 
2019 o 17,00 hod v areáli futbalového 
ihriska TJ Slovan Zbehy. Tejto akcie 
sa už zúčastnilo dvanásť detí, Nelka  
a Dorotka Bírové, Adamko a Tomáško 
Laluchoví, Alicka a Emka Martišové, 
Laurika Veróny, Viki Štrámová, Sofka 
Kučerová, Chiarka Slošiar, Adamko 
Magdalik, a Nikolas Laurin s maminka-
mi v krojoch. Súčasťou tejto veľmi vy-
darenej akcie bolo aj stavanie „mája“  
na futbalovom ihrisku. Začiatok akcie 
bol v kultúrnom stredisku v Zbehoch. 
Odtiaľ išiel sprievod s vyzdobeným 
májom na futbalové ihrisko. Spev  
a hudba sa rozliehali doďaleka a láka-
li všetkých - „Poďte sa s nami potešiť“  
Členovia súboru Zbežanka máj pekne 
vyzdobili a potom prítomní chlapi pri-
ložili ruku k dielu a máj stál raz - dva. 

Všetko šlo ako po masle za zvukov 
heligónky Š. Čemesa a spevov piesní 
Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom 
sadený... Chodíme, chodíme, hore po 
dedine...

Spievali členovia Zbežanky, Zbe-
žančeka a aj prítomní diváci.

V kultúrnom programe vystúpili aj 
naši malí a veľkí zbežančekovia spolu 
so svojimi maminkami a patrí im za to 
veľké uznanie. Pomerne dobré poča-
sie, dobrá nálada a dobrí ľudia vytvo-
rili krásny májový večer.

Toľko o vystúpeniach, na ktoré sme 
boli pozvaní a teraz v skratke o našich 
vlastných aktivitách:

19. februára sa konala výročná 
členská schôdza OZ DFS Zbežan-
ček, na ktorej sme privítali, okrem 
členov združenia, aj pána starostu 
obce Zbehy Ing. Adama Žákoviča  
a jeho zástupcu PhDr. Ivana Ráca PhD.  
O kultúrny program sa postarali deti 
zo Zbežančeka.

Na kvetnú nedeľu 14. marca sme, 
ako je už zvykom, vyniesli zimu a roz-
niesli „letečko“ po dedine. Srdečná 
vďaka patrí rodinám Kečkešovej, Mi-
šutovej, Kollárovej, Balkovej, Hallovej, 
Danišovej a Mikulovej za láskyplné 
prijatie vinšovníkov.

Všetkým veľké - Pán Boh odplať!
21. mája sme ešte potešili našim 

vystúpením deti v materskej škôlke  

v Zbehoch. Mali sme takých vďačných 
a milých divákov ako už dávno nie. 
Ako dôkaz vám prinášame niekoľko 
fotografií, aby ste sami posúdili.

V najbližšom období nás čaká 
„OPEKAČKA ku dňu detí“ na strelnici  
v Zbehoch a koncom júna vystúpenie 
v Jelenci, ale o tom nabudúce.

Nedá mi nespomenúť, že poduja-
tia, ktoré realizujeme sami by nebolo 
možné uskutočniť bez finančnej po-
moci, preto  ď a k u j e m e

obecnému zastupiteľstvu, že  
na deti mysleli pri rozdeľovaní dotá-
cií.

Ešte chcem poďakovať šikovnej 
krajčírke pani Križanovej z Nitry za 
šitie krojových súčastí – kabaníc pre 
chlapcov, aby pri vystupovaní v Nitre, 
vo vianočnom mestečku, boli pekne 
ustrojení, nakoľko dievčatká majú vl-
niačiky a tie chlapčenské moderné 
vetrovky nevyzerali pekne. Teraz sme 
dali ušiť chlapcom aj sviatočné kom-
pletné kroje, aby aj týmto šírili dobré 
meno svojej domovskej obce súboru 
- obce Z b e h y.

Na záver prajem nám všetkým, aby 
sme sa nedali nikým a ničím znechutiť 
a veľa pekných zážitkov deťom spolu 
s ich rodičmi.

                          Anna Jankovičová
                  štatutár OZ DFS Zbežanček

Z B E Ž A N Č E K O V I A – naši malí folkloristi...
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Tak, ako po iné roky, tak aj tento sa  
v našej obci konalo podujatie s ná-
zvom Medzinárodný deň detí a prvá 
júnová sobota patrila iba deťom. Po-
dujatie zorganizovali zamestnanci 
Obecného úradu v spolupráci s Kul-
túrnou komisiou a s našimi skvelými 
dôchodkyňami s podporou Nitrian-
skeho samosprávneho kraja a sponzo-
rov. Vydarenú akciu nám ako na zavo-
lanie sprevádzalo po celý čas krásne 
slnečné počasie a veselý džavot detí. 
Spoločne sme oslávili tento deň tak, 
ako sa patrí. Pre deti boli pripravené 
rôzne atrakcie, ako skákací hrad, dets-
ký kolotoč, koníky, maľovanie na tvár, 
balóny, rôzne súťaže, pukance, malé 
občerstvenie a každé z detí si odnieslo 
sladkú odmenu a darček. O zábavu sa 
nám postarali maskoti Minnie, Mickey 
a prišiel aj nitriansky hokejový maskot 
Corgi. Ukážky zo svojej činnosti deťom 
prišli predviesť aj príslušníci Krajského 
riaditeľstva policajného zboru v Nitre. 
O kynologické ukážky psovodov sa 
postarali príslušníci ÚVVaUVTOS Nit-
ra a, samozrejme, nesmeli chýbať ani 
príslušníci Hasičského a záchranného 
zboru v Nitre, takže program, ktorý 
bol pripravený pre deťúrence bol sku-

točne bohatý a každý si určite prišiel 
na svoje. Týmto by som sa v mene 
svojom, ako aj v mene predsedkyne 
Kultúrnej komisie p. Vieroslavy Fusko-
vej chcela poďakovať všetkým deťom  
a rodičom, ktorí spolu s nami prišli 
osláviť ich sviatočný deň a v neposled-
nom rade všetkým mojim kolegom 
a kolegyniam i starostovi za skve- 
lú prácu pri organizovaní akcie. Tiež 
zúčastneným poslancom p. Držíko-
vej, p. Fedorovej, p. Petríkovi, p. Hal-
lovi a dôchodkyniam p. Králikovej,  

p. Budínskej, p. Márii Fuskovej a  
p. Marte Fuskovej, ako aj všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom po-
dieľali na príprave Dňa detí. Na záver 
chcem ešte poďakovať p. Patrikovi 
Omastovi, ktorý nám celú akciu ozvu-
čil bez nároku na honorár, ďalej p. Lu-
cii Turzovej za sponzorské zapožičanie 
maskotov Mickeyho a Minnie a ostat-
ným našim sponzorom, vďaka ktorým 
bol tento deň pre deti ešte krajší a dú-
fam, že aj nezabudnuteľný. Verím, že 
všetci ste sa cítili príjemne a teším sa 
na ďalšie stretnutie opäť o rok. 

Ing. Danica Hallová

Sponzori:
p. Martin Varga
p. Ing. Matej Dobiš
p. Ing. Patrik Konde
p. Vladimír Lauko
p. Ing. Michal Zelenay
p. Juraj Sýkora
p. Dušan Žákovič
p. Bc. Zdenka Magdalík
Báječné kvety – kvetinárstvo Nitra
Sport club Zbehy
J. Hindická H&H Nitra Zbrane a strelivo
Veraco – Peter Vereš
Elit Slovakia s.r.o.
Poľnofarma Radar s.r.o.
Pneuservis Štefák s.r.o.
Stravovanie u Líšku 

MDD 2019
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„Dúfam, že príde dosť darcov!“ 
pomyslí si každá členka výboru pri 
organizovaní odberu krvi. Ale my vie-
me, že naši darcovia berú túto aktivitu 
za niečo pevne vryté v ich životoch. 
Je to rituál, ktorý pomáha, uzdravuje, 
motivuje a vnútorne napĺňa. Možno 
by bolo dobré spísať pocity, ktoré člo-
vek cíti po odbere krvi. Každý darca 
vie o čom hovorím... Nedávno som 
bola oslovená darovať krv pre ná-
dejnú mamičku. Bolo mi povedané,  
že môj typ krvi je vzácny a prosili ma, 
či by som mohla prísť. Po príchode  
na NTS do Nitry som sa cítila ako niekto 
veľmi dôležitý. Mali poznačené moje 
meno, čakali ma… Bol to výnimočný 
pocit. Ale najkrajšie na tom bolo, že 
človek pomohol mamičke - čakateľke 
a dieťatku, čo sa má narodiť! 

Ak čítate tieto riadky, ste zdravý 
jedinec a chcete pomáhať, veľmi radi 
Vás privítame na našom ďalšom odbe-
re, ktorý sa uskutoční v KD v Zbehoch 
koncom júna – termín bude upresne-
ný, vyhlásený v miestnom rozhlase  
a uvedený na webe obce. 

Pri poslednom uskutočnenom od-
bere dňa 25. februára 2019 sa zúčast-
nilo 36 darcov.

Členky našej organizácie spolu-
pracujú nezištne aj pri pomoci so-
ciálne znevýhodneným občanom.  

V spolupráci so Soci-
álnou poisťovňou boli  
v 1. štvrťroku 2019 
odovzdané potravi-
nové balíčky.

V rámci práce  
s deťmi a mládežou 
nás teší, že žiaci na-
šej základnej školy 
získali na okresnom 
kole súťaže Druž-
stiev mladých zdra-
votníkov 1. miesto. 

Súťaž organizuje Slovenský Červený 
kríž v Nitre. Reprezentovali nás: Lujza 
Štefáková, Kristína Cetényiová, Max 
Žákovič, Michaela Sýkorová a Adam 
Laluch. Žiaci majú naďalej možnosť 
pracovať v zdravotníckom krúžku, na-
dobúdať teoretické aj praktické vedo-
mosti a zručnosti, ktoré budú v prípa-
de núdze vedieť použiť. Veľká vďaka 
patrí aj žiačke Sáre Krajancovej, ktorá 
pomáhala a pripravovala pre žiakov 
na krúžku rôzne situácie a zranenia. Aj 
vďaka nej naši žiaci uspeli. 

V mesiaci jún plánujeme pred-
nášku o poskytovaní prvej pomoci  
v spolupráci s Ing. Monikou Gubáňo-
vou,PhD. z SPU Nitra, ktorá bola pred-
sedníčkou poroty na okresnej súťaži 
ČK.

Čo plánuje náš spolok v najbliž-
šom období? Je to spomínaný odber 
v júni, počas letných prázdnin chce-
me usporiadať dvakrát zájazd na ter-

málne kúpalisko Podhájska a tradične 
koncom roka posedenie s darcami. 

Je potešujúce, že naša organizácia 
sa rozrastá. V súčasnosti máme 180 
členov miestneho spolku ČK a 123 
darcov. Teší nás, že na výročnej schôd-
zi vo februári sa zúčastnilo 90 našich 
členov. 

Naša organizácia má „pridanú 
hodnotu“ a tou je nezištná pomoc 
a darovanie najvzácnejšej tekutiny, 
ktorá dokáže zachrániť ľudský život. 
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú  
a podporujú nás.

Jana Krajčírová

Základná organizácia Červeného kríža v Zbehoch
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Tak, ako po iné roky, aj tento rok na-
dišiel čas nášho poznávacieho zájazdu, 
ktorý naša Základná organizácia zväzu 
zdravotne postihnutých v Zbehoch or-
ganizuje každoročne už niekoľko rokov. 
Tentokrát sme sa v spolupráci s farským 
úradom rozhodli, že navštívime význam-
né pútnické miesto Velehrad na Morave. 
Dňa 4. mája 2019 o 6,30 hod. plne ob-
sadený autobus /59 ľudí/ s požehnaním 
nášho pána farára vyrazil na cestu. Cieľom 
našej cesty bola Bazilika Nanebovzatia 
Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda. Je to 
významné duchovné centrum, miesto cir-
kevných púti a cyrilo-metodských osláv. 
Je to miesto presahujúce duchovné, ná-
boženské a kultúrne dedičstvo. Pri vstupe  
do baziliky sme nevedeli kam sa máme 
skôr pozerať. Nádherná baroková stavba 
s bohato zdobeným interiérom nás doslo-
va očarila. Nebudem sa zaoberať opisom 
celej tej nádhery, ktorá nás obklopovala, 
to treba vidieť. Dôležitejšie boli naše po-
city počas svätej omše, ktorú celebroval 
náš pán farár Mgr. Roman Gallas. Verím, 
že všetci pútnici prežili neopakovateľný 
zážitok zo svätej omše, ktorá bola obe-
tovaná za farníkov a všetkých občanov 
obce Zbehy. Celé to duchovno, ktoré sme 
prežívali bolo umocnené úžasnou akusti-
kou chrámu, či už pri čítaní Božieho slo-
va alebo pri speve piesni. Po svätej omši 

Tak, ako po iné roky 

Dovoľte, aby som sa vám prihovorila  
k dôležitým dňom, ako je Deň matiek, 
Deň otcov, Deň detí a Deň rodiny.

Byť matkou je niečo nádherné, no veľa 
razy náročné a niekedy aj bolestné. Matka 
je tá, ktorej náruč sme pocítili ako prvú pri 
našom príchode na svet, tá, ktorej objatie 
a pohladenie sme pociťovali od prvých 
dní nášho života. Jej hlas sme počúvali 
ako prvý. Od nej sme sa učili prvé slová. 
Dovolím si ju osláviť veršami:

Mama je Anjel, ktorý žije na zemi.
Mama je krásna dáma, ktorá život dala mi.
Ďakujem Ti za úsmev, ktorý mi denne dávaš.

Ďakujem, že si vždy pri mne
a ľúbiť ma neprestávaš.

Mama si zaslúži nielen úctu a lásku. 
Úcta k matkám do dnešnej podoby preš-
la určitým vývinom. V histórii siaha až 
do obdobia antiky. V starovekom gréc-
ku oslavovali ženu ako darkyňu života 
už 250 rokov p.n.l., v podobe slávností  
na počesť matky všetkých bohov – bo-
hyne REY. Deň matiek v dnešnej podobe 
sa začal oslavovať v 16. stor., v Anglicku.  
V ČSR sa začal oslavovať v r. 1923.  
V päťdesitich rokoch bol nahradený MDŽ –  
8. marcom. Oslava Dňa matiek sa ob-
novila v r. 1989. Oslavuje sa každoročne  
v 2. májovú nedeľu.

Ďakujeme všetkým mamám za ich 
lásku a obetavosť. Na príhovor našej Ne-
beskej matky im vyprosujeme, aby boli 
naplnené dobrom, radosťou i nádejou  
a aby vždy prinášali život fyzický aj du-
chovný.

V tretiu júnovú nedeľu si zvykneme 
pripomínať Deň otcov, ktorých úloha je 
nie menej významná. Prvé pokusy o za-
členenie týchto osláv siahajú do začiatku 
20. storočia – rok 1924. Situácia k oslavám 
nebola naklonená v období hospodár-
skej krízy a po utrpeniach po 1. svetovej 
vojne. Oslavy sa oživili po 2. svetovej voj-
ne. V roku 1966 bola v USA podpísaná 
proklamácia o tomto sviatku a začal sa 
oslavovať v 3. júnovú nedeľu.

Najväčšiu vec, ktorú môže otec urobiť 
pre svoje deti, je milovať ich  mamu. Nór-
ske príslovie nám hovorí, že – Jeden otec 
je lepší ako 100 učiteľov.

Ďakujem Ti otec môj,
za tie chvíle, ktoré som mával rád.

Keď viedol si ma k záhradám,
za ruku si vzal, do dlaní srdce dal,

a ja cítil som, že máš ma rád.
Chodníčkom sa chcem domov vrátiť,

sadnúť si s Tebou za náš stôl,
pohladiť Tvoju ruku vráskavú

a povedať „Ďakujem Ti otec môj!“
Nie je nič vážnejšie, ako byť matkou, 

byť otcom a čo je najvážnešie tvoriť ro-
dinu, ktorá by mala správne vychovávať 

zdravé nové generácie.
Mama a otec sú anjeli, ktorí žijú na zemi.
Mama a otec sú pár, ktorí život dali mi.

A tak ďakujme rodičom:
za život, ktorý nám dali, pretože sme 

mali možnosť poznať ho, a za vieru, v kto-
rej nás vychovali, pretože viera nám po-
máha zdolávať prekážky života.

Rodina tvorí dôležitú súčasť života 
každého z nás. V prostredí rodiny sa de-
líme so svojimi radosťami, ale i bolesťami 
a sme schopní prekonávať životné pre-
kážky. V rodine dozrievajú predstavy mla-
dého človeka o živote. V rodine sa učíme 
vzájomnej láske, úcte a službe slabším. 
Preto je rodina nenahraditeľná. Deň rodi-
ny bol vyhlásený OSN v roku 1993 a osla-
vuje sa 15. mája.

Možno nemáme perfektne upratané,
nemáme veľký dom a občas je u nás krik  

a chaos.
Ale veríme si, dokážeme si odpúšťať  

a rozumieme si.
Jednoducho patríme k sebe 

a máme sa radi,
pretože sme rodina.

Nakoniec, 1. júna oslavujeme MDD. 
Myšlienka vznikla na svetovej konferencii 
„Pre blaho detí“ vo Švajčiarskej Ženeve,  
v roku 1925. Cieľom bolo urobiť deťom 
radosť a poukázať na problémy týkajú-
ce sa detí na celom svete. Prvý raz MDD 
oslavovali deti v San Francisku – USA. Deti  
na Slovensku oslavujú MDD od roku 1952.

Tak, ako existujú správni otcovia, obe-
tujúce sa matky, ktorým vďačíme za život 
a vďačné deti, máme príležitosť osláviť 
tak milé sviatky.

Dovoľte, aby som ešte raz popriala 
všetkým na svete veľa zdravia, šťastia  
a božieho požehnania a ukončila tento 
príspevok modlitbou:

Pane, daj ná v rozhodovaní múdrosť,
nech nerozdávame klamstvo a krutosť.

Daj nám veľa lásky,
nech len od úsmevu máme vrásky.

Daj nám pre ľudí pochopenie,
nech šírime radosť, nie utrpenie.

Daj nám spokojnosť s tým čo máme,
nech pokoj a srdečnosť rozdávame.

Ing. Ľudmila Štefanková

Deň matiek, Deň otcov, Deň detí a Deň rodiny
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nás bazilikou previedla sprievodkyňa, 
ktorá nás oboznámila s jej krásou a his-
tóriou. Výklad bol zameraný na výklad  
o zobrazených výjavoch, oboznámenie sa 
s duchovným životom svätcov, informá-
cie o autoroch výtvarných diel, rôznych 
stavebných premenách, ktorými bazilika 
prešla a iných zaujímavostiach. Po preh-
liadke sme sa presunuli do neďalekej 
reštaurácie, kde sme si v príjemnom pro-
stredí posedeli pri chutnom spoločnom 
obede. Po obede sme sa vrátili do pod-
zemia baziliky, kde sa nachádza ojedinelá 
galéria svedkov viery našej doby. Nachád-
za sa tu aj rozsiahla zbierka kamenných 
fragmentov pôvodnej baziliky, zničenej 
počas husitských vojen. Blúdením po 
úzkych chodbách podzemia sme napo-
kon našli aj „Zlatú ružu“, dar Jana Pavla 
II., ktorú daroval svätý otec Velehradu pri 
jeho návšteve. Napriek predpovediam 
počasia, ktoré nás pred cestou znervoz-
ňovali, počasie sa umúdrilo a mohli sme 
uskutočniť aj návštevu archeoskanzenu 
v dedinke Modra. Vstupom do skanzenu 
sme sa vrátili do ranného stredoveku, do 
9. storočia – obdobia Veľkej Moravy. Tu 
sme mali možnosť vidieť ako žili Slovania 
v tomto období. Videli sme tu ich obydlia, 
dávne remeslá, pôvodné plodiny, kroviny 
a stromy a tiež voľne pobehujúce zvie-
ratá. Práve v skanzene prebiehala akcia  
„Na trhu Moravanov“. Bola to akcia s med-
zinárodnou účasťou, ktorá sa niesla v du-
chu tradície od Veľkej Moravy po súčas-
nosť. Konali sa tu prednášky, ochutnávka 
starých odrôd vín, špecialít. Vystupovali tu 
rôzne spevácke a tanečné súbory, medzi 
inými tu vystupoval aj tanečný súbor  
z neďalekého obce Járok pri Nitre. V areáli 
sa tiež nachádza občerstvenie „Šenkov-
na u skanzenu“ a predaj suvenírov. Ako 
som už spomenula počasie nám prialo 
a mohli sme tu príjemne stráviť čas, kto-
rý sme mali zahrnutý v programe, čo tiež 
prispelo k pokojnému priebehu celého 
dňa. Okolo 19.00 hod. sme sa vrátili do-
mov spokojní, niektorí možno aj unavení, 
s pocitom dobre prežitého dňa /aspoň 
dúfam??! !/.

                                                  Emília Filová
                                         predsedníčka ZO ZZP

Človek od nepamäti využíval oheň 
nielen na udržiavanie tepla, ale aj  
na prípravu potravy. Zistil, že tepelné 
opracovanie obohacuje surovú stra-
vu na chuti, jemnosti, či vôni. Údenie, 
dusenie, opekanie boli tradičné úpra-
vy mäsa v dobe, kedy sa ohne zakla-
dali ešte v jaskyniach. Úprava stravy 
na ohni má i dnes svoje čaro a svo-
jich nadšencov. Klasická „opekačka“ 
na pravom ohni pod holým nebom 
je zážitkom nielen pre deti, ale aj pre 
dospelých.

Nie každý má ale možnosť založiť si 
doma oheň a opekať si. Človek je tvor 
vynaliezavý a s modernizáciou doby 
vynašiel grily rôznych typov a preve-
dení. Grilovať je možné dnes naozaj 
všade. Záleží len na priestore, ktorý 
máte k dispozícii. Ideálnou kombiná-
ciou je rodinný dom, záhrada a terasa 
na posedenie. No niekedy postačí aj 
balkón v paneláku. V tomto prípade 
ale počítajte so steakom navyše pre 
suseda, ktorý určite neodolá lákavej 
vôni. 

Leto je bezpochybne obdobím, 
kedy sa grilovanie stáva príjemnou 
príležitosťou na posedenie s rodinou, 
priateľmi, alebo len tak vo dvojici. Mo-
derné trendy v gastronómii obohatili 
aj klasické grilovanie a grilovať dnes 
už možno naozaj pestrú škálu surovín. 
Od banána s čokoládou až po klasické 
špekáčiky. Prvé husle v grilovaní ale aj 
tak stále hrá mäso. Samozrejme záleží 
aj na zostave pozvaných hostí. Aby si 
každý prišiel na svoje, vyberieme pre 
obľúbencov mäsa z každého „rožka 
troška“.

V rodine rybárov určite nechýba na 
grile ryba. Toto veľmi lahodné, zdravé 
a ľahko stráviteľné mäso je vhodné 
na grilovanie, či už v celku s kožou 
alebo porciované na filety. Dôležité 
je s rybou počas grilovania zbytočne 
nemanipulovať, pretože krehké mäso 
sa môže ľahko rozpadnúť. Niektorí 
gurmáni preto balia rybu do alobalu  
s rôznymi prílohami a tak majú hoto-
vé kompletné menu. 

Z hydiny je na grilovanie vhodné 
kura, resp. jeho časti. Kto má rád chud-
šie mäso, mal by siahnuť po kuracích 
naporciovaných prsiach bez kože. 
Keďže sú bez kože, sú ale aj suchšie. 
Kto sa tuku nebojí, nech si zahryzne 
do stehna alebo krídelka s kožou. Tie 
sú aj šťavnatejšie oproti kuracím pr-
siam. Stehno odporúčam rozdeliť na 
dve časti (spodné a vrchné) a mierne 
narezať až k stehennej kosti. Dôvo-
dom je rovnomernejšie prepečenie, 

pretože zvrchu sa vám môže zdať pre-
pečené, vnútri pri kosti môže byť „kr-
vavé“. Keď zvládate jednoduché mä-
siarske ťahy, môžete stehno vykostiť. 
Obzvlášť pri hydine je potrebné dbať 
na odporúčanú dĺžku tepelnej úpravy 
z dôvodu rizika salmonelózy.

Z bravčového mäsa je jednoznač-
ne na grilovanie najobľúbenejšia kr-
kovička. Má primeraný pomer mäsa 
a tuku. Niektorí vyznávači zdravého 
životného štýlu mi možno budú opo-
novať, ale tuk je prirodzenou súčasťou 
mäsa a je nositeľom chuti, vône a jeho 
jemnosti. V tomto prípade nejde o tuk 
povrchový (slaninu), ale o tuk vnútro-
svalový, ktorý vytvára pre mäso typic-
ké mramorovanie. 

Mramorovanie mäsa je hádam 
najviac žiadúce pri hovädzom mäse. 
Tento ukrytý tuk mu dodáva lahod-
nú chuť, nenahraditeľnú jemnosť  
a omamnú vôňu. Opodstatnene ho-
vädzí steak je kráľom grilovania a jeho 
ponuka je naozaj pestrá. Keď osta-
neme pri mramorovaní, to je najviac 
typické pre „Rib eye steak“. Je to steak  
z vysokej roštenky, predná časť chrb-
ta smerom od krku. Vďaka „tukovému 
oku“, po ktorom je aj pomenovaný, ide 
o najšťavnatejší kus mäsa. Pre mňa je 
jednoznačne favoritom.

O niečo menej mramorovania má 
pokračujúca nízka roštenka smerom 
k stehnu. Steaky z nízkej roštenky po-
známe najčastejšie pod názvom „Stri-
ploin alebo Sirloin steak“. Typickým 
znakom je tukový okraj, ktorý určite 
pred grilovaním neorezávajte. Prišli 
by ste o výraznú chuť, ktorú mäsu táto 
tuková vrstva poskytuje. 

Takmer bez tuku je naopak svieč-
ková. Steak z tejto časti hovädziny na-
zývame „Filet Mignon alebo Tenderlo-
in“. Ide o najdrahší ale najjemnejší kus 
hovädzieho mäsa. Tento sval nie je 
počas života zvieraťa extrémne namá-
haný, je dobre ukrytý, preto si ucho-
váva svoju výnimočnú jemnosť. Pre 
niektorých je ale mierne suchý, preto 
sa pri jeho podávaní odporúčajú ser-
vírovať omáčky. 

K obľúbeným steakom patrí urči-
te aj „Rump steak“. Je to časť stehna  
a vyznačuje sa podobne ako svieč-
ková menším obsahom tuku. Keď je 
dobre vyzretý, je to jemná a krehká 
delikatesa. 

Vyzrievanie hovädzieho mäsa, 
obzvlášť steakového, je často podce-
ňovaním procesom. Môžete si kúpiť 
najdrahší kus mäsa, ale keď nebude 
správne odležaný, pravý pôžitok vy-

Leto – čas grilovania...
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Živánska na grile

4 plátky bravčová krkovička, 4 ks 
veľké zemiaky, 4 ks kuracie rezne, 100 
g klobása, 100 g prerastená slanina, 
2 ks väčšia červená cibuľa, soľ, čierne 
mleté korenie, 4 PL olej 

Klobásu a zemiaky nakrájame  
na kolieska, slaninu na menšie kocky, 
cibuľu na polmesiačiky.

Na alobal vrstvíme zemiaky,  
na ne plátok krkovičky a plátok ku-
racieho rezňa, osolíme a okoreníme. 
Na to dáme klobásu, slaninu, cibuľku 

a pokvapkáme repkovým olejom. 
Alobal dôkladne uzavrieme. Takto 
pripravíme štyri porcie živánskej a po-
maly grilujeme na nepriamom ohni 
dovtedy, kým mäso nie je mäkké.

Grilovaná zelenina s kuracím 
mäsom a klobáskou v alobale

1 klobása, 2 kuracie prsia, 1 cuke-
ta, 1 červená paprika, 200 g hnedých 
šampiónov, 50 g sušených parada-
jok, 4 PL olivového oleja, 1 PL sójovej 

omáčky, 1 PL medu, 3 strúčiky cesna-
ku, štipka mletej červenej papriky, soľ

Ako prvé si pripravíme marinádu. 
Zmiešame olivovú olej, sójovú omáč-
ku, med, pretlačený cesnak, soľ a čer-
venú papriku. Kuracie prsia nakrája-
me na kocky a naložíme do marinády. 
Necháme v chlade odležať niekoľko 
hodín.

Cuketu a papriku si nakrájame  
na kocky. Klobásu nakrájame na ko-
lieska. Šampiňóny prekrojíme na po-
lovičky a sušené paradajky si nakrája-
me na pásiky. Všetko spolu zmiešame, 
pridáme kuracie prsia aj s marinádou.

Pripravíme si alobalové štvorce. 
Do tých rozdelíme zmes zeleniny  
a mäsa. Alobal zatvoríme a grilujeme 
cca 30 – 40 minút, pokiaľ mäsko nie je 
upečené.

Alena Držíková

Okienko do kuchyne

strieda sklamanie v podobe tuhosti. 
Hovädzie mäso potrebuje svoj čas, aby 
nadobudlo svoje kulinárske vlastnos-
ti, predovšetkým jemnosť, krehkosť 
a arómu. Preto sa pri kúpe hovädziny 
zaujímajte o dátumy. Dnes je možné 
kúpiť hotové porciované balené stea-
ky s popisom doby zrenia, resp. dátu-
mu zabitia zvieraťa. Minimálna doba 
takto predávaných vyzretých stea-
koch je 10 dní. V tomto prípade platí, 
čím dlhšie, tým lepšie. Najčastejšie sa 
stretávame s dobou zrenia 14 a 21 dní. 
Takéto mäso vyzrieva v špeciálnych 
zrecích komorách s kontrolovateľnou  
teplotou, prúdením a vlhkosťou vzdu-
chu.

Keď si kúpite čerstvé mäso od 
mäsiara, ten vám určite povie dátum 
zabitia a podľa toho si môžete ne-
chať mäso doma dozrieť. Pri čerstvej 
steakovej hovädzine nič nepokazíte, 
keď ju pár dní (ja osobne aj týždeň) 
necháte odpočívať odbalenú v kuse 
(nie porciované steaky) v chladnič-
ke na tácke s mriežkou, aby popod 
mohol prúdiť vzduch. Netreba sa báť 
obschnutia vrchnej časti. Tú si pred 
porciovaním orežete. Straty na hmot-
nosti budú väčšie ako keď ugrilujete 
1 - 2 dňovú čerstvú hovädzinu, ale 
verte, že chuť vyzretej hovädziny vám 
to vynahradí. 

Ešte pár dobrých rád na záver.
1. Nekupujte marinované mäso. 

Marinádou sa dá zakryť hocičo. Doma 

si ľahko marinádu pripravíte zo zmesi 
byliniek, horčice, medu, korenín a tro-
chou oleja.

2. Mäso si napácujte deň vopred. 
So soľou opatrne. Radšej dosoliť  
na tanieri.  

3. Hovädzí steak neodporúčam 
marinovať. Prekryjete tak výnimočnú 
chuť čistého mäsa. Dosoliť čerstvo po-
mletou hrubou soľou, dokoreniť čers-
tvým mletým korením a dochutiť plát-
kom živočíšneho masla, ktoré svojím 
topením na teplom steaku zmieša soľ 
s korením, úplne postačí. Toto urobte 
priamo na tanieri. 

4. Mäso pred grilovaním vyberte 
aspoň hodinu vopred z chladničky 
a ponechajte ho pri izbovej teplote. 
Priamo ku grilu, hlavne v horúcich let-
ných dňoch, prineste mäso tesne pred 
grilovaním. Riziko pokazenia mäsa pri 
teplom počasí je veľmi veľké. Vystavo-
vať mäso priamemu slnečnému žiare-
niu je v tomto prípade zakázané.

5. Teplota rozpáleného grilu by sa 
mala pohybovať okolo +/- 270 °C. Keď 
neudržíte ruku 3 – 5 sekúnd tesne nad 
grilom, je správne rozpálený. 

6. Nenechávajte mäso zbytočne 
dlho na grile. Vysuší sa, stratí šťavna-
tosť, prihorí. Odhadnúť správny oka-
mih dopečenia, hlavne pri hovädzích 
steakoch, si niekedy vyžaduje skúse-
nejšieho „gril majstra“. Ale každý raz 
musel začať. Keď prepečiete „medium 
rare“, tak bude už „medium“, no a ten 

ďalší stiahnete o 2 minútky skôr.
7. Rôzne druhy šalátov sú ku gri-

lovanému mäsu výbornou prílohou. 
Odporúčam vyskúšať rokmi overený 
dresing na čerstvý zelený šalát. Re-
cept na konci článku.

8. Nezabúdajte na čerstvé pečivo, 
dobré víno, chladené pivo a dobrú 
partiu. A susedov :)

Recept na dresing na čerstvý ze-
lený šalát: 

Do väčšej šalátovej misy pridajte 
lyžicu francúzskej dijonskej horčice, 
lyžicu medu, dve lyžice balsamica (vín-
ny ocot), čerstvo namletú soľ a čierne 
korenie. Poriadne zamiešajte. Keď sa 
vám zdá dresing príliš kyslý, pridajte 
med. Keď sladký, dolejte balsamico. 
Keď hustý, dolejte trocha vody. Mal 
by byť jemne sladkokyslý. Pridajte 
nakrájané paradajky, cibuľku, bylinky 
(bazalku, petržlenovú vňať, pažítku), 
papriku, uhorku,... akú čerstvú zeleni-
nu máte k dispozícii. Môžete pridať aj 
natenko nakrájané jablko, hrušku ale-
bo nasekané orechy. Zamiešajte. Ako 
posledný pridajte zelený šalát (ľadový, 
rukolu, baby šalát, ...). Nemiešajte! Tes-
ne pred podávaním polejte šalát oli-
vovým olejom a až vtedy premiešajte. 
Keby ste zelený šalát zamiešali skôr  
s dresingom, esteticky by po čase ne-
vyzeral v mise lákavo. Dobrú chuť!

Martina Gondeková


