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PREHĽAD

Vážení spoluobčania!
Rok 2019 prešiel ako voda. Je
tomu viac ako 12 mesiacov, čo som
bol vymenovaný do funkcie starostu
obce Zbehy. Čakalo nás veľa spoločných výziev, či už to boli projekty rozbehnuté, alebo projekty nové. O tom,
ako sa bude naša obec rozvíjať, nerozhodujem sám, o tých najdôležitejších
rozhodnutiach hlasuje obecné zastupiteľstvo. Som rád, že som pri väčšine
tých najdôležitejších uznesení našiel
potrebnú podporu. Verím, že napriek
rozdielnosti názorov budeme naďalej
pracovať na plnení spoločného cieľa rozvoj a prosperita obce. Touto cestou
sa chcem poďakovať kultúrnej komisii
a všetkým organizáciám pôsobiacich
v obci, pretože práve ich aktivity posúvajú kultúru v obci vpred. Veľmi pekne
sa chcem poďakovať aj celému tímu
z obecného úradu za srdečné prijatie
do kolektívu a za pomoc pri ťažkých
začiatkoch. Ďakujem za spoľahlivosť,
aj ich zásluhou všetko fungovalo tak,
ako malo. A v neposlednom rade ďakujem aj Vám, milí spoluobčania, za
podporu a trpezlivosť. Snažím sa ukázať, že veci sa dajú robiť aj inak, ako
sme boli doteraz zvyknutí. V skratke
by som chcel zrekapitulovať uplynulý
rok. Podarilo sa zrealizovať:
ü Zelené plochy: plocha pri obchodoch (okrem plánovaného sa podarilo vybudovať chodník k pošte),
plocha pri futbalovom ihrisku (okrem

plánovaného sa podarilo zrekonštruovať časť cesty a upraviť plochu pred
halou), plocha pri cintoríne (okrem
plánovaného sa zrekonštruovala cesta, prerobilo sa stojisko na kontajnery
a zakúpil sa nový kontajner, zrekonštruovala sa časť oplotenia, bola zakúpená a osadená nová informačná
tabuľa), plocha pri železničnej stanici (okrem plánovaného sa podarilo
vybudovať chodníky k nástupišťu
a k zastávke, po dohode so ŽSR zrekonštruovali fasádu železničnej zastávky);
ü Výstavba chodníka od ZŠ smerom Andač a vyasfaltovanie plochy
pred ZŠ;
ü Rekonštrukcia ŠKD a dokúpenie
prístrojového vybavenia do kuchyne;
ü Rekonštrukcia prístupového
chodníka k MŠ;
ü Pripojenie futbalových kabín
a ubytovne k vodovodu;
ü Rekonštrukcia povrchu chodníka smerom na Čakajovce v spolupráci
so ZVJS;
ü Rekonštrukcia povrchu cesty
na Hlbokej ulici;
ü Rekonštrukcia fasády KD a úprava okolia (zbúranie bývalého kina);
ü Dokončenie kaplnky svätého
Urbana:
ü Zakúpenie: obecného traktora
s čelným nakladačom + príslušenstvo
mulčovač, vlečka, posýpač;
ü Spracovanie projektov: zberný
dvor (strelnica), hádzanárske ihrisko;
ü Udržiavacie práce: zimná údržba
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Meeting

nielen pred voľbami

Srdečne Vás
pozývame
na novoročné
obecné
zastupiteľstvo,
ktoré sa bude konať
27. (pondelok) januára
2020 v priestoroch
KD Zbehy.
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ciest, fľakovanie ciest, čistenie odvodňovacích kanálov, čistenie chodníkov
a ciest, starostlivosť o verejnú zeleň;
ü Realizácia projektov Wifi pre
teba a Kompostéry pre domácnosti;
ü Žiadosti o dotácie, v ktorých sme
uspeli: dotácia na územný plán obce
a dotácia na výsadbu stromov Zelené
obce Slovenska;
ü Podali sme aj iné žiadosti o dotácie, v ktorých naša obec bohužiaľ neuspela: žiadosť o dotáciu cez Environmentálny fond (vodovod na Andač),
žiadosť o dotáciu Obnova dediny;
ü Zrealizované kultúrne akcie
nové i tradičné: Poďakovanie za dar
života, Jarná brigáda, Stavanie mája,
Deň detí, Celoobecné dožinky, Pionier
cup, Požehnanie adventného venca,
Mikuláš a iné.
Stále máme pred sebou množstvo výziev týkajúcich sa budovania
a zveľaďovania našej obce. Z krátkodobých cieľov v roku 2020 plánujeme:
l dokončiť projekt kanalizácie
a vysporiadať vlastnícke vzťahy pod
plánovanou trasou;
l odkúpiť objekt pošty aj s okolitým pozemkom a revitalizovať priestory;
l vybudovať chodník smer Nové
Sady;
l zrealizovať projekt obnovy
hádzanárskeho ihriska aj s detským
ihriskom;
l zrekonštruovať detské ihrisko
v MŠ a na Andači;
l spracovať projekt na rekonštrukciu haly pri futbalovom ihrisku
na funkciu KD;
l spracovať a zrealizovať projekt
pre dopravné riešenie križovatky pri
ZŠ a obchodoch.
l riešiť vodovod na Andači podaním žiadosti o dotáciu cez Enviromentálny fond;
l zrekonštruovať povrch ciest (Koniec domoviny, Nová domovina, Ulica
nad železnicou);
Iste ste už mnohí zachytili informácie o zvyšovaní poplatku za komunálne odpady. Rovnako, ako asi
všetky samosprávy na Slovensku,
aj u nás sa nevyhneme zvyšovaniu. Obec Zbehy je od roku 2014
členom Ponitrianskeho združenia
obcí pre separovaný zber (PZO),
ktoré má 58 členských obcí. Podstatou združenia je zabezpečiť
separovanie jednotlivých zložiek
odpadu. Zvyšovanie poplatku
za komunálne odpady zasiahne
takmer celé Slovensko. Inak tomu
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nebude ani u nás v Zbehoch a poplatok stúpne zo súčasných 18 Eur na 24
Eur za osobu.
V nasledujúcich riadkoch Vám,
občanom, chcem priblížiť, čo všetko
vstupuje do výpočtu poplatku za komunálne odpady. Vstupné faktory sú:
náklady za zber a výsyp nádoby, poplatok za uloženie na skládku, zákonný poplatok obce.
1. Náklady za zber a výsyp nádoby. PZO vzniklo na základe možnosti využiť dotáciu z fondov EU.
To sa aj podarilo. Ako vstupné podmienky boli vysúťažené a uzatvorené
zmluvy so spoločnosťou ENVI-GEOS.
Počas obdobia 5 rokov sa zmenilo
viacero zákonov a zdraželi pohonné
hmoty, stúpla minimálna mzda, zaviedli sa príplatky za prácu cez víkend
a mnohé iné. Počas zazmluvneného
obdobia sa cenu darilo udržať zhruba
na rovnakej úrovni. Toto všetko má
vplyv na náklady za zber a výsyp nádob.
2. Poplatok za uloženie na skládku. Ako som už vyššie písal, 5-ročný projekt, počas ktorého sme mali
vysúťažené aj ceny za skládkovanie,
sa už skončil. Počas roku 2019 sme
sa spolu z PZO snažili nájsť alternatívu k skládke od ENVI-GEOS, ktorá je
v katastri obce Rumanová. Počas uplynulého obdobia vstúpil do platnosti
zákon, ktorý už neumožňuje vytvárať
ďalšie skládky. Toto má za následok, že
poplatok za uloženie na skládku rastie
a bude rásť každým rokom, až kým
skládky nenahradia spaľovne odpadu.
Počas uplynulých rokov bol poplatok
za uloženie zmesového komunálneho
odpadu na úrovni cca 21 Eur za tonu.
Od októbra 2019 sa poplatok zvýšil
na 32 Eur za tonu. Pre informáciu, ak
budeme dávať komunálny odpad
do spaľovne, poplatok nebude nižší ako
50 Eur za tonu zmesového odpadu.
3. Zákonný poplatok obce. Jedným z dôvodov zvyšovania smetného nielen v našej obci, ale aj všade na Slovensku, je zvýšený štátom
stanovený zákonný poplatok, ktorý

sa odvíja od percentuálnej úrovne
vytriedenia komunálnych odpadov.
U nás v Zbehoch je úroveň vytriedenia pre rok 2019 predstavuje 36,4%, za
čo nám prináleží zákonný poplatok 8
eur za 1 tonu zmesového komunálneho odpadu. Ak zostaneme na rovnakej úrovni vytriedenia aj budúci rok,
poplatok sa nám automaticky zvýši
na 13 Eur za tonu, 2021 to bude 22 Eur.
Týmto spôsobom sa snaží štát znižovať podiel zmesového odpadu.
Prvé 2 faktory vstupujúce do ceny
smetného nevieme ovplyvniť. Čo ale
vieme ovplyvniť, je množstvo odpadu v nádobách na komunálny odpad, čo má priamy vplyv na zákonný
poplatok obce. V čase, keď sa naša
obec zapojila do separovania odpadu
bol predpoklad, že množstvo komunálneho odpadu bude klesať, keďže
z neho ubudne plast, papier a biologicky rozložiteľný odpad a ostatné separovateľne zložky. Prax však
ukázala, že opak je pravdou a podiel
komunálneho odpadu (čierne nádoby) vplyvom separácie neklesol, no
naopak ešte aj stúpol. Podľa vyjadrení štatutárov z PZO, ktorí prichádzajú
do styku s odpadom dennodenne
a robili aj niekoľko rozborov komunálneho odpadu, vyplýva, že podiel
biologicky rozložiteľných materiálov
v nádobách na zmesový odpad je vyše
30%. Ďalej zo skúsenosti pracovníkov
ľudia často doslova dopĺňajú smetné
nádoby stavebným materiálom, alebo bioodpadom.
Domácnosti dostali nádoby
na plast, papier, biologický odpad
a kompostéry. V obci máme tzv. zvony
na zber skla, ako aj malé kontajnery
na tabuľové sklo, kontajnery na zber
šatstva, nábytku, stavebného odpadu.
Odovzdať môžete čistý polystyrén.
K dispozícii je aj zberný dvor na zelený odpad zo záhrad a dvorov. V našej
obci v priestoroch areálu spol. Radar
– Poľnofarma Zbehy sídli spoločnosť
Bučina, ktorá sa zaoberá spracovávaním drevného odpadu. Priestor
na separovanie je vytvorený. Preto si
vážme svoje peňaženky a v neposlednom rade aj životné prostredie. Snažme sa zo separovania
urobiť samozrejmú rutinu a nie
silenú činnosť. Rodičia učme svoje deti, deti učte rodičov, starých
rodičov, učme sa navzájom, aby
sme aj takýmto spôsobom prispeli k lepšej budúcnosti nás, ale aj
budúcich generácií.

Nezanechajme po sebe
len hory odpadu.

Otázka daní a miestnych poplatkov je citlivá ako pre obec, tak pre jej
obyvateľov.
V súkromnej sfére všetci cítime
zdražovanie základných komodít ako
sú elektrina, palivá, či služby. Rovnako sa toto zdražovanie dotýka obce
a premieta sa aj do nášho rozpočtu.
Potrebu venovať sa tejto téme vyvolala
najmä novela Zákona o miestnych daniach a poplatkoch, podľa ktorej sme
povinní mať dane nastavené tak, aby
bol rozdiel medzi najvyššou a najnižšou sadzbou dane maximálne desaťnásobok. Hneď, ako sme sa tejto téme
začali venovať, sme zistili, že dane sa u
nás za posledných 16 rokov nemenili,
napriek zvyšujúcemu sa počtu kompetencií prenášaných z štátu na obec.
Na jednej strane je takáto politika
nezvyšovania daní lákadlom pre voličov, ale na druhej strane sú to financie,
ktoré obec potrebuje pre svoje dobré
fungovanie a napredovanie. Samotné
dane sa netýkajú iba občanov, ale aj
podnikateľských subjektov, a práve
tam vidím najväčší priestor pre ich
optimalizáciu.
Po skonzultovaní tejto problematiky s predstaviteľmi okolitých obcí,
sme zistili, že susedné obce robili toto

zvyšovanie postupne každé volebné
obdobie. Napríklad daň zo stavieb
na bývanie 0,046 Eur/m2 (ktorá sa
týka v najväčšej miere bežných obyvateľov obce), má naša obec v súčasnosti nastavené dvoj- až trojnásobne
nižšie ako v okolitých obciach. Aby sa
v čo najvyššej miere eliminoval negatívny dopad na bežného občana, prijala obec nariadenie, podľa ktorého
sa bude zdaňovať iba plocha jedného
podlažia (teda bez poschodia a pivníc,
ktoré sa pôvodne zdaňovali). Poskytnuté 50 % zníženie dane zo stavieb
nebude iba pre ľudí so zdravotným
postihnutím, držiteľov preukazu ZŤP,
ale aj pre dôchodcov od vekovej hranice 62 rokov .
Dane, z ktorých by sme mali mať
najväčší prospech (priemyselné stavby 0,33 EUR/m2 a stavby na podnikanie 0,83EUR / m2 ) sú u nás nastavené
veľmi nízko. Napríklad v Lužiankach sú
nastavené na úrovni 2 Eur za m2. Keby
bola daň v týchto 2 položkách nastavená v Zbehoch rovnako ako v Lužiankach, do rozpočtu by to prinieslo
ročne zhruba o 32 000,- Eur viac .
Subjekty, ktoré podnikajú na území
obce, by sa mali práve odvodom daní
podieľať na rozvoji našej obce. Rovna-

ko to je aj s pôdohospodárskymi stavbami (0,07 Eur/m2), kde je najväčším
daňovníkom miestne družstvo. Všetci
dobre vieme, ako vyzerá cesta k družstvu, teda cesta za železnicou. Je zrejmé, že toto poškodenie nespôsobili
osobné automobily. Práve tieto dane
slúžia na to, aby sme cesty nemuseli
iba fľakovať, ale po čase by sme ich
mohli aj komplexne rekonštruovať.
Problémom je podmienka maximálneho desaťnásobného rozdielu
sadzby dane medzi sadzbami pre
podnikateľov a sadzbami pre bežného obyvateľa. V praxi to znamená,
že ak chceme zvýšiť výber dane pre
spomenuté subjekty, musia sa zvýšiť
dane aj bežnému obyvateľovi.
Zvyšovanie daní nie je návrh populárny a určite neprinesie politické
body. Netreba však zabúdať na to, že
miestne dane idú priamo do obecného rozpočtu, a tým pádom na rozvoj
a podporu našej obce. Získané peniaze budeme používať na opravu ciest
a chodníkov, či na iné skvalitnenie verejného priestoru.
Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy

Požehnanie obecného adventného venca
Neodmysliteľným symbolom predvianočného obdobia je adventný veniec, ktorého sviečky sa v týchto dňoch
zapaľujú v kostoloch, či vo väčšine
domácností, a preto v tomto smere
nezaostávala ani naša obec. Ako povedal pri jeho požehnaní dôstojný
pán farár Mgr. Roman Gallas, tak aj
u nás bol po prvýkrát v histórii obce
osadený nadrozmerný adventný veniec, ktorý bol v sobotu 30.novembra
2019 v podvečerných hodinách požehnaný a zároveň bola zapálená aj

prvá adventná svieca. Celá „slávnosť“
sa uskutočnila pred budovou obecného úradu, kde je adventný veniec aj
umiestnený a to tak, aby bol viditeľný
z každej strany. Celé podujatie viedol
už spomínaný dôstojný pán farár za
prítomnosti celkom hojného počtu
ľudí z našej obce, niektorých poslancov a za spevu členiek miestnej speváckej skupiny Zbežanka. Na zohriatie
sa podával teplý čaj a drobné pečivo.
Týmto by som sa v mene celého obecného úradu, ako aj kultúrnej komisie,

chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí nám ochotne pomohli
s prípravou prvého adventného venca v našej obci a to najmä p. Stanislavovi Žákovičovi a p. Martinovi Fuskovi
za zhotovenie železnej konštrukcie,
p. Rudolfovi Aitnerovi ml. za elektrickú
inštálaciu na veniec, p. Martinovi Gregušovi za poskytnutie čečiny na výzdobu konštrukcie, Janke Čápekovej,
ktorá nám ochotne pomáhala pri jeho
aranžovaní a v neposlednom rade našim skvelým dôchodkyniam z Klubu
jednoty dôchodcov, ktoré nám opäť
pomohli s prípravou a napiekli vynikajúce linecké koláčiky, Sport clubu
Zbehy za poskytnutie občerstvenia
a samozrejme starostovi Ing. Adamovi
Žákovičovi, ktorý nám umožnil tento
projekt zrealizovať. Pevne verím, že
v tejto uponáhľanej dobe plnej zhonu
všetci zabudneme na starosti a budeme si toto predvianočné obdobie
užívať v spoločnosti svojej rodiny či
priateľov a vážiť si tak čas, ktorý môžeme tráviť spolu. Priala by som si, aby
to tak cítili všetci naši občania a aj tí,
ktorí budú prechádzať okolo budovy obecného úradu a obdivovať náš
obecný adventný veniec.
Ing. Danica Hallová
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Privítanie Mikuláša

Pomalé prítmie, vo vzduchu príjemné napätie a v detských tvárach
očakávanie a radosť. V sobotu 7. decembra našu obec navštívil Mikuláš aj
so svojimi pomocníkmi, čertom a anjelom. Toto milé podujatie, venované
predovšetkým deťom, sa po prvýkrát
konalo v areáli hádzanárskeho ihriska,
kde sa zišli deti spolu so svojimi rodičmi, či starými rodičmi. Účasť bola skutočne hojná.
Tento rok bol okrem sladkých
balíčkov pripravený aj kultúrny program, o ktorý sa postarali deti z DFS
Zbežanček, deti z MŠ Zbehy a svoje
spevácke vystúpenie predviedla aj
Paulínka Lauková – žiačka ZŠ Zbehy.
Ako občerstvenie sa už tradične podával punč pre dospelých, ale aj pre
deti, varený čaj, chutné vianočné pečivo a prvýkrát aj vianočná kapustnica.
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O tom, že všetkým chutilo, svedčí aj
to, že sa všetko vypilo a pojedlo.
Nakoniec sa deti dočkali aj Mikuláša, jeho pomocníkov a postupne si
každé z nich prevzalo sladký balíček.
Mikuláš sa pri odchode rozlúčil s deťmi
aj dospelými krásnym ohňostrojom.
Toto podujatie zorganizovala kultúrna
komisia v spolupráci s Obecným úradom v Zbehoch a organizáciou Jednoty dôchodcov. Osobitne by som sa
však chcela poďakovať predovšetkým
členom organizácie Jednoty dôchodcov, ktorí nám pri organizovaní každého podujatia ochotne pomáhajú.
Veľmi si to vážime a dúfam, že táto
spolupráca s nimi bude pretrvávať
čo najdlhšie. Ďalej chcem poďakovať
v mene obecného úradu aj v mene
kultúrnej komisie p. Martinovi Debnárovi za zapožičanie nákladného auta,

ktoré nám poslúžilo ako veľmi šikovné pódium, p. Patrikovi Omastovi za
ozvučenie, DFS Zbežanček pod vedením p. Jankovičovej, pani učiteľkám
z MŠ Zbehy za prípravu programu
s deťmi zo škôlky, talentovanej Paulínke Laukovej za krásne zaspievanú
vianočnú pieseň, p. Ľubošovi Sýkorovi za detský punč a, samozrejme, starostovi obce Ing.Adamovi Žákovičovi
a všetkým zúčastneným poslancom.
Tradícia privítania Mikuláša je jedna
z najkrajších tradícií v našej obci. Darovať a byť obdarovaný, je pre každého
človeka to, čo má význam. Je jedno, či
je starý, alebo mladý. Preto dúfam, že
o rok sa všetci opäť zídeme v ešte väčšom počte, ako tento rok.
Ing. Danica Hallová

Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Zbehy
Zo dňa 5.8.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
Schválilo:
- VZN č. 1/2019 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Zbehy.
- Predaj nehnuteľnosti - pozemku pod
novostavbu kostola v obci Zbehy Andač
- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO, Operačný
program Ľudské zdroje, Prioritná os 6,
Špecifický cieľ 6.1.1., kód výzvy č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1, názov projektu:
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Zbehy
- zvýšenie platu starostu o 30%
Zobralo na vedomie:
- návrh na schválenie vypracovanie
doplnku k územnému plánu obce na základe žiadostí o zapracovanie pozemkov
do územného plánu obce Zbehy (na základe žiadosti spoločnosti Energy Edge
SGN s.r.o. a spoločnosti SH Dubiny s.r.o.).
Súhlasilo:
- so zapojením do výzvy „Rekonštrukcia infraštruktúry futbalových štadiónov.“
Predkladateľom žiadosti bude Obec Zbehy. Projektovú dokumentáciu vypracovať
v spolupráci TJ Slovan Zbehy a stavebnou
komisiou.

Zo dňa 14.10.2019
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
Schválilo:
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie november – december 2019
- Zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Obce Zbehy s parcelou vo vlastníctve
manželov Gálových, a to: Novovzniknuté
parcely v k.ú. Zbehy vytvorené geometrickým plánom č.8/2018 spoločnosťou
GEODETICA s.r.o. Nitra, Ing. Sofiou Földeši, dňa 23.7.2019 reg. „C“ - parc. č. 181/4
o výmere 17m2 ostatná plocha , ktorá
vznikla odčlenením z parcely č.181 o celkovej výmere 338m2 vedenej v LV č.33 vo
vlastníctve Bernard a Beáta Gáloví - za p.č.
336/27 o výmere 5m2 zastavaná plocha a
336/28 o výmere 12m2 zastavaná plocha,
ktoré vznikli odčlenením z parcely č.336/1
o celkovej výmere 13727m2 vedenej v LV
č.277 vo vlastníctve Obce Zbehy.
- Zámer výstavby bytového domu
v lokalite bývalého kina.
- Zmenu rozpočtu položiek na kompostéry.
Zobralo na vedomie:
- Správu starostu obce.
- Správu riaditeľky ZŠ Zbehy a zaväzuje predložiť do nasledujúceho zasadnutia
OZ správu o riešení odpadového hospodárstva ZŠ.
- Informatívnu správu o plnení a čerpaní rozpočtu na rok 2019 za obdobie Ja-

nuár – Jún 2019.
- Informáciu hlavného kontrolóra obce v zmysle zákona 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa § 17 ods.15 o stave a vývoji dlhu obce.
- Správu nezávislého audítora : Správu z auditu účtovnej závierky za rok 2018
a Správu z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018.
- Žiadosť o odpredaj časti pozemku
pred RD č.228 p. Anderková. Predaj sa
uskutoční spôsobom hodného osobitného zreteľa.
- Prípravu „Prevádzkového poriadku
hádzanárskeho ihriska.“
Prerokovalo:
- „Koncept územného plánu obce“
a schválilo vyhodnotené pripomienky,
ktoré sú obsahom súborného stanoviska
a doporučilo ich zapracovať do Návrhu
Územného plánu obce Zbehy.
Zo dňa 30.10.2019
Schválilo:
- Zapojenie obce Zbehy, ako člena
združenia „Podzoborská hrádza“, v rámci výzvy C1 Ministerstva dopravy podľa
§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 15182019 o
poskytovaní dotácií na podporu rozvoja
cyklistickej dopravy a cykloturistiky na
zákazku : „Cyklistická cestička Nitra - Výčapy - Opatovce 1. časť - I. etapa“.
- povinné spolufinancovanie projektu
vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo pre Obec Zbehy znamená príslušný pomer cyklistickej cestičky nachádzajúcej sa v katastrálnom území
obce Zbehy, v pomere k celkovej dĺžke
cyklistickej cestičky (13105,45m).
- Novovzniknutú parcelu k.ú. Andač,
registra „C“ p.č. 75/3 – zastavaná plochy
vo výmere 351m2, ktorá vznikla odčlenením z parcely registra „C“ p.č. 75/1 – ostatná plocha vo výmere 3603 m2, vedená
v LV č.203 k.ú. Andač a z parcely registra
„C“ p.č.75/3- zastavané plochy vo výmere
54m2, vedená v LV č.1 k.ú. Andač na základe Geometrického plánu č.222/2019
zo dňa 01.09.2019 vyhotoveného GEO
NITRA s.r.o., Ing. Marekom Blaškom.
Do vlastníctva žiadateľa: Rímskokatolícka Cirkev, farnosť Lukáčovce , Farská193,
Lukáčovce v podiele 1/1 vzhľadom k celku. Predaj nehnuteľnosti bude za kúpnu
cenu 1,91 eur/m2 podľa znaleckého posudku č.175/2019, čo predstavuje po zaokrúhlení sumu 670,- €, slovom (šestosedemdesiat eur ) .
PhDr. Ivan Rác, PhD.
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Mariánske pútnické miesto ŠTÍPA, Zlín
V našej farnosti Lukáčovce,
do ktorej patrí i obec Andač, pravidelne dôstojný pán dekan Peter Blahovec organizuje púte. Ani v druhom
polroku 2019 tomu nebolo inak.
Navštívili sme Mariánske pútnické
miesto Štípa, kostol narodenia Panny
Márie v časti Zlín. Tento kostol patrí
k najväčším a najkrajším kostolom
v olomouckej arcidiecéze. Srdečne
nás privítal pán farár, ktorý nás oboznámil s históriou kostola, ktorý sme
si so záujmom prehliadli. Po svätej
omši sme si prezreli nielen kostol,
ale i okolie pútnického miesta.

Takto duchovne naplnení sme sa
vybrali do ZOO v Zlíne.
13. Púť ružencových bratstiev
Púť ružencových bratstiev nás zasa
spojila a priviedla do Šaštína do Národnej Baziliky Sedembolestnej Panny
Márie Patrónky Slovenska na 13. Púť
ružencových bratstiev. Program slávností bol veľmi bohatý a zaujímavý.
Prednáška na tému Ježišovo zjavenie
na svadbe v Káne , modlitba Koruny
Panny Márie, obnova sľubov – zverenie ružencových bratstiev Ružencovej
Panne Márii a modlitba presvätého
ruženca s meditáciami vyvrcholila

svätou omšou, ktorú celebroval Mons.
Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy. Domov sme sa
vracali šťastní, naplnení Božími milosťami, ktoré sme si preniesli do svojich
domovov.
V tieto dni sme vždy, okrem duchovných povzbudení a zážitkov, získali aj veľa nových poznatkov z histórie.
Srdečne všetkých pozývam zúčastniť sa na ďalších pútnických akciách
v budúcom roku, na ktoré sa ja už teraz teším.
Ing. Marta Lopašková

Hodová svätá omša
Hody na Andači nie sú len o skvelej zábave, či dobrom jedle, ale sú
najmä sviatkom duchovným. Práve
pre to je najväčšou udalosťou tohto sviatku slávnostná hodová svätá
omša a ako to už na Andači býva
zvykom, bola sprevádzaná skvelou
hudbou a spevom. Tento rok nás

svojou prítomnosťou poctil známy gospelový zbor od Saleziánov
z Bratislavskej Mamateyky. Ich krásny spev spolu so skvelou hudbou
bol duchovným, ale aj umeleckým
zážitkom.
Michal Gudába

ziliku Nanebovstúpenia. Kresťanská
tradícia pripisuje cisárovnej Helene
nájdenie svätého kríža a nástrojov
Kristovho umučenia. V jaskynnej
hrobke boli nájdené tri priečne trámy zodpovedajúce tomu, že s Ježišom boli ukrižovaný dvaja zločinci.
Na základe dotyku a uzdravenia ťažko chorého človeka bol určený trám,
na ktorom zomrel Ježiš. Časť týchto vzácnych relikvií bola prenesená
do Ríma a zverená rímskemu biskupovi. Neskôr boli uložené v Bazilike
svätého kríža, kde sú aj napriek búrlivým udalostiam storočí uchovávané
a uctievané dodnes. Pre väčšie šírenie
úcty sa v cirkvi rozšírilo darovanie malých úlomkov Svätého kríža kostolom

na celom svete. Pre nás a našu farnosť
je preto osobitne vzácne, že v uplynulých mesiacoch nám bola priamo
z Ríma darovaná posvätná relikvia
svätého kríža- malý drevený úlomok
aj s overením pravosti. Relikvia je uložená v pozlátenom obale relikviári
a je vystavená k úcte veriacim v našom farskom kostole.
Ak povieš Kristus - zasvieti ti Kalvária s krížom, ak chceš ho nasledovať, miluj, odpúšťaj a za ním choď!
Ak budú hádzať kameňom - ty vracaj vždy len chlebom. Ak pomstia sa
ti, pomodli sa: Odpusťže im, Bože....
Lebo len Láska spasí svet!
Vrcholí adventné obdobie a predvianočné prípravy a pred nami je

Hody na Andači

Hodová zábava
Tento rok sa o hodovú veselicu
postaral APA Kynologický klub Andač. DJ svojou produkciou zabával
všetkých domácich i hodujúcich
návštevníkov až do skorého rána.
Hudba i zábava bola výborná už sa
tešíme na budúci rok.
Ing. Marta Lopašková

Z našej farnosti
Farský kostol v našej obci nesie titul
Povýšenia svätého kríža. Oltárny obraz s námetom umučenia Pána je pre
návštevníka výrečným dôkazom. Keď
načrieme do historických poznatkov
o nájdení Kristovho kríža dozvedáme
sa, že už v roku 325, teda v čase vlády
cisára Konštantína, ktorý vyhlásením
Milánskeho ediktu v roku 313 priznal
dovtedy krvavo prenasledovaným
kresťanom úplnú slobodu. Cisárova
matka Helena, veľkodušná a nábožná
žena sa v nasledujúcich rokoch zaslúžila o budovanie kresťanských svätýň.
V rokoch 324 až 326 vykonala púť
do Svätej zeme, kde dala postaviť baziliku Narodenia Pána v Betleheme
a na Olivovej hore v Jeruzaleme ba6

výzva žasnúť nad životom a láskou
Boha.
Na jednej čiernej skládke v zabudnutom kúte mesta vyrástla slnečnica.
Spriatelila sa s vrabcom. Bola smutná,
pretože túžila po peknom prostredí,
po lúke, motýľoch. Načo som dobrá tu,
na smetisku? Vtáčik pozeral na oslnivo
krásnu slnečnicu s otvoreným zobáčikom: si taká krásna, si úžasná, čvirikal.
A ona hovorí: mnohé veci sú oveľa krajšie. Pozri sa okolo seba. Drobný vrabček sa usilovne rozhliadol, ale vždy mu
pohľad padol na slnečnicu a s obdivom
zapípal: ty si najkrajšia zo všetkých.
Sebavedomie slnečnice každým dňom
rástlo. Až nakoniec sa prestala starať,
že kvitne na kope odpadkov. Jej zlatá koruna žiarila čoraz viac. Jedného
dňa na svitaní kvietok zbytočne čakal
na malého priateľa. Až neskoro popoludní začul tiché pípanie pri svojich
nohách. Slnečnica sa sklonila, zbadala

vrabca, ktorý prišiel so zraneným krídelkom. „Malý kamarát, čo sa ti stalo?“,
spýtala sa slnečnica. A vtáčik zaštebotal: „Zaútočila na mňa jedna čajka,
teraz si nebudem vedieť zaobstarať po-

travu. To je môj koniec.“ A vtedy slnečnica povedala: „Nie, nie počkaj chvíľu!“
Mocne potriasla svojou širokou hlavou a k vrabcovi pršal dážď semienok.“
Zjedz ich, priateľ môj, dodajú ti novú
silu“, riekla slnečnica. O niekoľko dní bol
vrabec znovu zdravý, s vďakou pozeral
na slnečnicu. Ale pohľad na ňu ho zabolel. Predtým krásny kvet strácal farby, listy ovísali a okvetné lístky hnedli.
„Čo sa ti stalo kvietok krásny?“, zapípal
vrabec. Slnečnica odpovedala: „Môj čas
skončil. Ale odchádzam šťastná. Dlho
som sa pýtala: Prečo ma krutý osud nechal vyrásť na skládke? Teraz to už viem:
Bola som darom pre teba a vrátila som
ti život. A ty si bol darom pre mňa, lebo
si ma vždy posmeľoval“.
Každý žasne nad krásou slnečníc.
Máme slnečnicové kresťanské povolanie: byť darujúcimi ľuďmi, a to je najkrajší základ pre vianočné sviatky.
Mária Balková

Dobrá novina oslavuje 25. výročie
Vianočné a Trojkráľové koledovanie má na Slovensku bohatú históriu
o čom svedčí množstvo krásnych
koledníckych piesní, veršov, vinšov
a zvykov zo všetkých kútov Slovenska. Koledovanie detí cez akciu Dobrá novina sa začalo na Vianoce v roku
1995, keď sa viac ako 2000 koledníkov prvý krát rozhodlo priniesť dobrú zvesť o narodení Božieho dieťaťa,
spojenú s finančnou zbierkou pre deti
v Keni. Vyzbieralo sa vtedy viac ako
milión slovenských korún. Organizátori aj účastníci to vnímali ako veľké
požehnanie a motiváciu nezastať, ale
pokračovať. Dôležitým impulzom pre
organizátorov a prvých nadšencov
bolo viesť koledníkov k tomu, aby
viac spoznávali vzdialený svet Afriky, aby dokázali podať v rámci svojich možností pomocnú ruku, urobiť
niečo konkrétne a prejaviť solidaritu
s tými, ktorí nie svojim zavinením žijú
v biede. Za 25 rokov sa Dobrá novina
stala najväčšou národnou dobrovoľníckou akciou. Pomoc začala prúdiť
do Kene, Južného Sudánu, Ugandy,
Etiópie a ďalších krajím subsaharskej
Afriky. Za pomocou sa skrývajú programy vzdelávania, budovania, opráv
a údržby studní, veď pitná voda je
v Afrike nesmierne vzácna. Významné sú programy budovania domovov pre deti s rozličným postihnutím,
siroty, ktorým rodičov vzala vojna,
choroby – najmä AIDS, ďalej domy
pre osamelé matky s deťmi a ďalšie
ohrozené skupiny obyvateľstva. Materiálna pomoc, sama o sebe dôle-

žitá, by však bola málo. Ľudia v Afrike
citlivo vnímajú skutočnosť, že niekto z druhej strany zemegule na nich
myslí, súcití, modlí sa a zaujíma. Stáva sa to veľkým božím požehnaním
pre obe strany. Do Afriky každoročne
prichádzajú tiež tímy dobrovoľníkov,
mladých ľudí, ktorí svoje vedomosti
a nadšenie vďačne odovzdávajú ďalej.
Jednou z nich bola aj Danica Olexová,
ktorá od začiatku s koledníckou akciou úzko spolupracovala. Pre dobrú vec zapálená mladá žena prežila
niekoľko rokov v Keni a aj neskôr sa
do nej často vracala. Naposledy do
Afriky odlietala 10. marca tohto roku,
ale žiaľ pri leteckom nešťastí Etiópskych aerolínií zahynula. Jej srdce bilo
pre Afriku a tak tam aj zostalo. Možno
si ju pripomeniete zo skvelých fotografíí, ktorými nám život a svet Afriky,

jej srdcu taký drahý, približovala. Ľudia ako ona nás svojím životom učia,
aby sme sa k blízkym nesprávali egoisticky, angažovali sa všade tam, kde
sa deje krivda a s odvahou „búchali“
na dvere, ktoré sa nechcú otvoriť.
V čase, keď pripravujeme naše noviny,
sme na konci cirkevného roka. Advent
začína 1. decembra. Počas neho sa
budeme pripravovať na Vianoce, oslavu Kristovho narodenia. Obráťme svoju pozornosť na štedrosť Boha, ktorý
nám poslal svojho Syna. Otvorme
svoje srdcia pre iných. Jednou z možností je aj prijatie koledníkov, ktorí tak
ako v uplynulých rokoch, aj tento rok
počas vianočných dní môžu navštíviť
vaše príbytky.
Buďme požehnaní(m)!
Mária Balková
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Materská škola
Koniec školského roka 2018/19.
Jeden z pekných májových letných dní si deti z našej materskej školy preverili svoje dopravné schopnosti a strávili dopravno-športový deň
na hádzanárskom ihrisku v Zbehoch.
Priniesli si bicykle, kolobežky a odrážadlá, na ktorých predviedli svoje
zručnosti v disciplínach a najrýchlejší
boli odmenení diplomom a darčekom.
Dňa 3. júna 2019 sme oslávili
sviatok MDD celodenným výletom
v príjemnom prostredí na poľovníckej
chate Poľovníckeho združenia v Zbehoch. Program bol obohatený ukážkou psovodov z kynológie ZVJS v Nitre. Potom mali možnosť si zasúťažiť
a zabaviť sa pri športových disciplínach, ktoré pre nich pripravili „Vodníci“ a pani učiteľky.
Dňa 27. júna 2019 prišiel ten čas,
kedy sa aj naši predškoláci museli lúčiť so škôlkou. Zaspievali a zatancovali
svojim mladším kamarátom a rozlúčili
sa aj s pani učiteľkami. Pre rodičov si
pripravili krásnu rozlúčkovú slávnosť
s pestrým programom, ku ktorej patrilo slávnostné odovzdávanie osvedčení a darčekov. K slávnosti už neodmysliteľne patrí aj „krájanie velikánskej
torty,“ z ktorej sa ušlo všetkým deťom.
Nechýbala hudba, balóny a samozrejme dobrá nálada. Nakoniec predškoláci v sprievode obcou odniesli
tablo na obecný úrad, kde ho následne umiestnili na informačnú tabuľu
v obci.
Začiatok školského roka 2019/20.
Letné prázdniny máme všetci
za sebou. Znamená to, že po dvoch
mesiacoch plných pohody, slnka
a nových zážitkov, sme sa opäť stretli
v materskej škole. Tí, ktorí do materskej školy chodili, vrátili sa k svojim
kamarátom, hračkám, aj pani učiteľkám. Prišlo veľa nových detí a rodičov,
ktorí k nám zavítali po prvýkrát. Pre
rodičov prvé dni neboli ľahké, ale Vás
a Vašu starostlivosť sa pokúsili nahradiť pani učiteľky. Môžeme Vás ubezpečiť, že personál materskej školy
bude robiť všetko preto, aby vstup
do materskej školy nebol pre deti
náročný. Tešíme sa a urobíme všetko
preto, aby boli naši noví kamaráti
spokojní. Základom pre dobré vzájomné vzťahy sú predovšetkým komunikácia, vzájomný rešpekt, akceptovanie rozdielov a záujem o dobro
dieťaťa. Do materskej školy v Zbehoch
je aktuálne zapísaných 53 detí. Deti sú
zadelené do troch tried. V materskej
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škole sú popri štandardnom výchovno-vzdelávacom procese realizované aj krúžky: výtvarný, pod vedením
umeleckej školy ARS štúdio, anglický
jazyk, ktorý zastrešuje jazyková škola PRO AMERICANA a ľudové tradície
v našej materskej škole rozvíja p. Jankovičová a p. Čemes prostredníctvom
detského folklórneho súboru Zbežanček.
Pedagogický kolektív pre školsky
rok 2019/2020 pracuje v zložení:
Mgr. Margita Štefanková - učiteľka I. triedy
Žaneta Vargová - triedna učiteľka
I. triedy
Dana Danišová - riaditeľka školy,
triedna učiteľka II. triedy

Mgr. Miroslava Andelová - učiteľka II. triedy
Denisa Čičková - triedna učiteľka
III. triedy
Silvia Miškolciová - učiteľka III. triedy
Nepedagogický kolektív pracuje v zložení:
Iveta Krošláková - vedúca školskej jedálne
Darina Strháková - kuchárka
Miroslava Škorvágová - pomocná
kuchárka
Ľudmila Tothová - školníčka
Pevne veríme, že aj školský rok
2019/2020 bude taký bohatý a úspešný, ako ten minulý.
Denisa Čičková

Základná škola - Začal sa nový školský rok
V tomto školskom roku sa uskutočnili tieto akcie:
Erazmus+
Získali sme grant na projekt zameraný na rozvoj čitateľských a pisateľských zručností.
Na základe schválenia nášho projektu v rámci Kľúčovej akcie 2 – Strategické partnerstvá Erasmus+, budú
od septembra 2019 do mája 2021 žiaci pracovať v projekte pod názvom
I do, I know, I understand, IT´S ME.
Je zameraný na inkluzívne vzdelávanie, rozvoj čítania s porozumením,
rozvoj pisateľských a prezentačných
zručností. Spolu so školou z Maďarska,
Fínska a Estónska chceme ponúknuť
žiakom zaujímavé aktivity nielen
na pôde školy, niekoľko žiakov bude
môcť vycestovať do spomínaných
krajín a prezentovať tak našu školu.
Čaká nás aj priateľská návšteva u nás.
O pripravovaných a realizovaných aktivitách Vás budeme pravidelne informovať.
Mgr. Jana Krajčírová
Ochrana života a zdravia
Dňa 5. 9. 2019 sa uskutočnilo
účelové cvičenie pre žiakov školy.
Prebehla evakuácia školy na základe
varovného signálu - Všeobecné ohrozenie. Nasledoval presun žiakov podľa
vopred vyznačenej trasy na mape
k určenému stanovišťu. Na určenom
stanovišti žiaci vyhľadali schránku,
v ktorej boli uložené otázky z jednotlivých okruhov, ktoré si žiaci preštudovali počas teoretickej prípravy žiakov
v predchádzajúci deň. Na záver sa

uskutočnilo vyhodnotenie činnosti
pred budovou školy.
Mgr. Ingrid Bezáková
Biela pastelka 2019
Aj žiaci a učitelia našej školy sa
zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Prispela aj širšia
komunita: zamestnanci OÚ, MŠ a obyvatelia obce. Ďakujeme!
Mgr. Jana Krajčírová
Nutričná akadémia pre deti
Týždeň dobrovoľníctva sa uskutočnil aj na našej škole dňa 19. septembra 2019.
Pani Mgr. Klaudia Šugrová si pre
žiakov 6. a 7. ročníka pripravila zaujímavú prednášku o zdraví, správnom
stravovaní a nutričnej hodnote potravín a farma Kameničany priniesla pre
celú školu super desiatu - chutné paradajky. Ďakujeme za poučné a zdravé štvrtkové predpoludnie!
Naša škola sa angažuje v oblasti
racionalizácie životosprávy. Aj vďaka
Nutričnej akadémii od občianskeho
združenia KlauDIA sa žiaci a učitelia
naučili veľa nového o stravovaní.
Mgr. Lenka Jankovičová
Deň športu
V rámci Európskeho týždňa športu, ktorý sa konal v dňoch 23. - 30.
septembra, sa aj žiaci a učitelia našej
školy rozhodli urobiť niečo pre svoje
zdravie a zašportovať si. Všetky triedy absolvovali spoločný beh v okolí
futbalového ihriska a následne boli

pre žiakov pripravené kruhové cvičenia - prenášanie medicimbalov, beh,
podliezanie lana, skákanie znožmo.
Koľkokrát ich žiaci absolvovali, toľko
pečiatok získali. Každý si určil svoje
limity, zabojoval. Všetci sa vyburcovali k výborným výkonom. A nielen to.
Chválime našich žiakov, že vyzbierali
odpadky na celom vedľajšom ihrisku a cestou späť do školy! Je naozaj
smutné, že sú medzi nami ľudia, ktorí
nevedia, kam odpad patrí...
Tak športu zdar!
Mgr. Jana Krajčírová
Európsky deň jazykov
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 26.9.2019 sme pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity.
Žiaci 1. stupňa pracovali v zmiešaných tímoch. Prvou úlohou bolo vpísať názvy štátov Európy do slepej
mapy. Ďalej vymaľovávali vlajky, vypĺňali kvízové otázky o pozdravoch,
hádali akú reč počuli, aké príslovia
a porekadlá poznajú a spoznávali európske a svetové vlajky krajín. Víťazný
tím získal odmenu.
Žiaci 2. stupňa riešili jazykový kvíz,
vytvárali báseň s použitím cudzojazyčných slovíčok a každá trieda vytvorila
poster na počesť tohto dňa. Výsledky
práce boli naozaj skvelé. Vybrať najlepší kolektív bolo zložité. Nakoniec
boli najúspešnejší žiaci 8. ročníka.
Všetkým ďakujeme za aktívnu
a kreatívnu prácu a prajeme veľa
úspechov v učení a spoznávaní cudzích jazykov. Veď ako sa hovorí: Koľko
rečí vieš, toľkokrát si človekom!
PaedDr. Iveta Kunová
Historické divadelné predstavenie
V piatok 4. októbra 2019 k nám zavítalo divadlo. Divadelno-šermiarska
kumpánia TresC predviedla žiakom
kus histórie našej krajiny od čias, keď
panovali králi, ľudia verili na uzdravenie bylinkami, mastičkami, až po
obdobie vedeckých objavov. Žiaci sa
dozvedeli o účinkoch medu, o tom,
ako vznikla bryndza. Spoznávali významné osobnosti našich dejín ako:
Ján Jessenius - uskutočnil prvú verejnú pitvu, Štefan Banič - vynálezca padáka, Ján Bahýľ - vynálezca helikoptéry poháňanej benzínovým motorom,
balónu so vzdušnou turbínou, tanku
na parný pohon, Jozef Murgaš - vynálezca bezdrôtového telegrafu.
Žiakom bolo prezentované obdobie vpádu Turkov na naše územie, objavenie nerastného bohatstva, zlata
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a drahých kovov u nás, dozvedeli sa
o Kremnici, kde je jedna z najstarších
mincovní na svete, o Banskej Štiavnici
a o živote na našom území v minulosti.
Bolo to zábavné, poučné, nápadité, deti sa veľa nasmiali aj naučili.
Hlavnou pointou celého predstavenia bolo, že môžeme byť právom
hrdí na našu krajinu a významných
ľudí, ktorí sa zapísali do histórie svojimi významnými objavmi.
Mgr. Jana Krajčírová
Jesenné aranžovanie
V októbri sme si našu školu skrášlili jesennou výzdobou. Žiaci prejavili
svoju tvorivosť a umelecké cítenie,
vytvorili pekné dekorácie a veselé
tekvičky.
Mgr. Jana Krajčírová
Zber papiera
V mesiaci október sa už tradične
na našej škole uskutočnil zber papiera.
Spolu sme nazbierali 5260kg. Najlepší jednotlivci sú odmenení vecnými
cenami. Všetci zberači dostali sladkú
odmenu. Ďakujeme všetkým žiakom,
rodičom, starým rodičom za zapojenie sa do zberu papiera.
Mgr. Lenka Madejová
Hovorme o jedle
Súťaž „Hovorme o jedle“ prebehla
v týždni 14. - 18. 10. 2019. Tento rok
prebehol už VII. ročník aktivít, ktoré
sú venované problematike potravín
a výživy. Organizátormi súťaže sú Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách, Bratislava. Cieľom
súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách
a dobrých stravovacích návykoch
ako súčasti zdravého životného štýlu,
o úlohe potravín pri ochrane zdravia
a ich význame pre tvorbu a ochranu
životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.
Témami na diskusiu so žiakmi boli:
chlieb, obilniny, cestoviny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, mlieko
a mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby,
vajcia, strukoviny, cukry, tuky a soľ.
Aj žiaci našej školy sa zapojili
do súťaže. Nosili si zdravú desiatu, diskutovali o nutričnej hodnote potravín,
pripravovali zdravé ovocné a zeleninové šaláty. Žiaci 1. stupňa si pripravili
pohostenie vo forme zdravých nátierok: vajíčková s cesnakom a orechami,
tuniaková, tvarohová, syrová. Pohostili aj starších žiakov, učiteľov a vedenie
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školy.
Starší žiaci skúmali nutričnú hodnotu potravín, tvorili literárne, výtvarné práce k danej téme, získavali informácie o chorobe orechov - Vrtivke
orechovej. Zapojili sme sa do výstavy
ovocia a zeleniny v KD v Zbehoch
a na Andači. Celý týždeň sa niesol
v duchu premýšľania o zdravom životnom štýle. Dokonca aj žiaci v ŠKD pripravili chutný šalát a ponúkli hostí.
Ďakujeme všetkým žiakom, učiteľom a rodičom za aktívnu spoluprácu.
Mgr. Ingrid Bezáková
Medzinárodný deň školských
knižníc
Už tradične sa posledný októbrový pondelok spája s Medzinárodným
dňom školských knižníc.
V našej knižnici sme tento sviatok
oslávili rôznymi súťažami a aktivitami
ako napríklad identifikácia detských
spisovateľov, poznanie rozprávkových predmetov, rozprávkových hrdinov a rozprávok, z ktorých pochádzajú, vedomostný kvíz, hľadanie slov
v knihách, usporiadanie kníh podľa
abecedy. Prváci si tiež mohli vyfarbiť
rozprávkové postavičky, či poskladať puzzle z obálok kníh. Žiaci zažili
v knižnici netradičný deň a zároveň
obohatili svoje vedomosti.
Mgr. Lucia Mikušová
Tvorba loga projektu Erasmus+
Prvou časťou projektu je príprava
loga. Jednotlivé krajiny pripravia svoje návrhy, prostredníctvom portálu
eTwinning ich odprezentujú a žiaci
jednotlivých škôl budú hlasovať za
najkrajšie, ktoré sa stane logom projektu.
Naši žiaci najskôr pátrali, kde sa
jednotlivé krajiny Európy nachádzajú,
aké sú hlavné mestá, čo zaujímavé sa
v krajinách nachádza, a potom sa pustili do prípravy nášho logo návrhu.
Svoje návrhy už pridala aj škola z Maďarska a čoskoro sa pridajú aj ostatní.
Počas návštevy Fínska 3.11.9.11.2019, kde nás reprezentujú dve
žiačky a dvaja učitelia, sa vyberie najkrajšie logo pre náš projekt.
Mgr. Jana Krajčírová
ERASMUS+ mobilita Fínsko
V dňoch 3. - 9. novembra 2019
v rámci projektu Erasmus+ - strategické partnerstvá škôl, prebehla návšteva vo Fínsku. Dvaja žiaci a dvaja učitelia mali možnosť porovnávať systém
vzdelávania.
Základná škola Peipon koulu

v meste Porvoo vzdeláva žiakov
do 6. ročníka. Potom žiaci prestupujú
na 2. stupeň. Škola na nás zapôsobila
priateľskou a domácou atmosférou.
Najčudnejšie bolo, že deti v škole,
dokonca aj niektorí učitelia, chodia
v interiéri iba v ponožkách, iba niektorí majú prezuvky. Tak sme chodili
bosí aj my.
Deti sa vzdelávajú v bežných triedach, kde je počet žiakov podobný
ako u nás. Sú tu aj špeciálne triedy
pre deti, ktoré majú problémy s učením. O tieto deti sa starajú špeciálni
pedagógovia a asistenti. Zaujímavé
boli odborné učebne na hudobnú
výchovu, výtvarnú výchovu a odborné predmety, na pracovné aktivity.
Sú tu oddychové zóny na chodbách,
školská knižnica, školský klub. Najzaujímavejšia bola miestnosť - aula, ktorú
žiaci využívajú na rôzne predstavenia,
koncerty počas roka. Jedáleň a telocvičňa sú súčasťou školy. Špecifikom
je aj to, že školu navštevujú žiaci pochádzajúci z Vietnamu, Maroka, Estónska, Ukrajiny... U 50 % žiakov nie je
fínština materinským jazykom. V škole
nás privítal pán riaditeľ, učiteľský zbor,
milé deti. Malí druháci a tretiaci si pripravili pekné piesne.
Dominantnou črtou školy je rešpektovanie individualít každého dieťaťa. Deti dodržiavajú pravidlá a sú
veľmi milé, tak ako aj všetci učitelia.
Navštívili sme sofistikovanú knižnicu Oodi v Helsinkách, ktorá je nielen miestom pre čítanie kníh, ale aj
miestom pre pracovné aktivity (3D
tlačiareň, šitie) uzavreté bunky poskytujú priestor na pracovné stretnutia,
na relax, prácu na počítači. Do knižnice si ľudia môžu jednoducho prísť
oddýchnuť a vychutnať si výhľad na
Helsinki. https://www.oodihelsinki.fi/
en/
Navštívili sme aj lokálnu knižnicu
v meste Porvoo, kde sme si mohli vypočuť zaujímavé rozprávanie o histórii Fínska a o pôvodných obyvateľoch.
Knihovník nám vysvetľoval systém
požičiavania kníh. V meste majú dokonca aj pojazdnú autobusovú knižnicu pre deti, ktoré bývajú v odľahlých
častiach. V meste je 5 knižníc a požičiavanie je zadarmo.
Práca v zmiešaných tímoch priniesla očakávané výsledky. Žiaci tvorili príbehy hračiek v anglickom jazyku
v aplikáciu eBook, ktoré aj prezentovali pred ostatnými v zmiešaných
medzinárodných tímoch. Deti začínajú komunikovať a spolupracovať,
vytvárajú si nové priateľstvá.
Dozvedieť sa informácie z histórie

mesta Porvoo a Fínska v podaní skúsenej lektorky bolo príjemné, aj keď
trochu mrazivé spestrenie programu.
Ďalšou zaujímavou aktivitou bola
tvorivá práca s drevom v školskej
dielni. Úlohou žiakov bolo vyrobiť
drevenú vtáčiu búdku pre sýkorky,
ktoré zvyčajne obývajú okolitý les.
Deti to zvládli bravúrne. Búdky boli aj
rozvešané v miestnom lese, kde boli
pre všetkých pripravené rôzne aktivity. Večer sme mali možnosť spoznať
zvuk tradičného hudobného nástroja
- kandela.
Ďalej mali žiaci možnosť zapojiť sa
alebo len pozorovať ako sa vyučuje
v bežných triedach.Posledný deň sme
mali možnosť navštíviť Runeberg museum - dom slávneho fínskeho poéta
a učiteľa, nasledovala prehliadka modernej knižnice v meste a večer - zhodnotenie prvej mobility vo Fínsku.
Mgr. Jana Krajčírová
Plavecký výcvik
V týždni od 11. novembra do 15.
novembra 2019 žiaci 3. a 4. ročníka
absolvovali základný plavecký kurz.
Konal sa v priestoroch Športovej haly
SPU Nitra pod vedením skúsených
inštruktorov plávania z plaveckej školy Nemo Nitra. Deti boli rozdelené
do dvoch družstiev a počas celého
týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky
vlastným tempom. Najdôležitejšia

bola radosť detí z pobytu vo vode,
čo bolo na ich tvárach aj vidieť. Boli
sme na našich žiakov pyšné. Boli disciplinovaní, snaživí a každý urobil veľa
práce. Na konci každý získal „mokré
vysvedčenie“ a malú odmenu. Malí
plavci majú možnosť pokračovať
v plaveckých kurzoch individuálne.
Pred samotnou výukou v bazéne
deti absolvovali teoretickú inštruktáž
o dýchaní vo vode, splývaní a o rôznych technikách plávania.
Mgr. Jana Krajčírová
Svetový deň dobrosrdečnosti
Aj žiaci našej školy sa zapojili
do aktivity organizovanej v spolupráci
s ÚPSVaR v Nitre pod názvom Svetový deň dobrosrdečnosti. Tento deň
sa niesol v znamení hesla „Dobrom
za lepší svet pre všetkých“. Žiaci si vyrábali koláž v tvare srdca poskladanú
z výjavov dobrých vzťahov medzi
deťmi, mladými ľuďmi a dospelákmi,
skrátka medzi ľuďmi rôzneho veku,
kultúry, rasy... Každá trieda vyrobila
koláž v tvare srdca, práce žiakov nám
skrášlili dolnú chodbu.
Mgr. Alžbeta Remenárová
Bubnovačka
Dňa 19.11.2019 sme sa zapojili
do najväčšej bubnovačky na Slovensku. Tento rok sa konal jej 6. ročník.
Posolstvom bolo upozorniť na ochranu detí pred násilím. Táto akcia sa

konala v spolupráci s ÚPSVaR a neziskovej organizácie Centrum Slniečko
z Nitry. Zúčastnili sme sa v počte asi
140 žiakov, aby sme upozornili na to, že
máme chrániť naše deti pred násilím.
Mgr. Alžbeta Remenárová
Exkurzia - Elektrárňa Piešťany
Dňa 20.11.2019 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie v Piešťanoch.
Zoznámili sa s elektrickými obvodmi,
elektronickou hrou, s príbehom elektrárne s virtuálnou realitou a absolvovali prehliadku elektrárne a dozvedeli
sa veľa nových informácií o vzniku
a činnosti elektrárne.
Mgr. Zuzana Durná
Divadelné predstavenie
Žiaci 1. stupňa navštívili Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Predstavenie „Prdiprášok doktora Proktora“ bolo
humorne ladené, deťom sa páčilo.
Mgr. Jana Krajčírová
Testovanie 5
Žiaci 5. ročníka si vyskúšali svoje
schopnosti na testovaní, ktoré organizuje NÚCEM. Testovanie zmeria
schopnosti všetkých piatakov Slovenska zo slovenského jazyka a matematiky. Dúfame, že sa našim žiakom podarilo všetko tak, ako chceli.
Mgr. Alžbeta Remenárová

11

Hody v našej obci
Hodová slávnosť je na Slovensku všeobecne rozšírená dodnes. Už
v stredoveku sa hody obohacovali
o prvky jarmočnej kultúry v podobe
rozličných atrakcií, ako sú kolotoče,
stánky, či strelnice, čo sa zachovalo až
do súčasnosti. Na hodoch sa tradične
zvykli podávať rôzne koláče, mäso pripravené na všetky možné spôsoby, či
alkoholické nápoje. U nás, na západnom Slovensku, a rovnako tak v našej
obci je dodnes tradíciou vo väčšine
domácností podávať na hodovej hostine pečenú hus alebo kačicu s lokšami a kapustou, rezne so šalátom, či
rôzne koláče, pretože ako sám názov
hovorí, hody sú odvodené od slova
hodovať.
V našej obci sa hody konajú tradične v mesiaci september. Tohto
roku táto „slávnosť“ padla na 15. septembra, avšak kolotoče, ktoré k hodom bezpochyby patria, prišli už o
niekoľko dní skôr, tak, ako to aj býva
zvykom. Tento rok boli kolotoče prvýkrát umiestnené na novovybudovanej ploche pri futbalovom ihrisku
TJ Slovan Zbehy, čo sa ukázalo ako
celkom fajn nápad, nakoľko plocha
pri COOP JEDNOTE, kde boli kolotoče
umiestnené po iné roky, prešla taktiež zmenou v rámci projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
v obci Zbehy“ . V piatok 13. septembra
usporiadal Sport club Zbehy „hodovú
disco“ a na druhý deň zasa „hodovú
oldies party“, ktorá sa konala pod holým nebom. Toto podujatie začalo už
o 13:00, pretože organizátori ako

12

občerstvenie pre verejnosť podávali výborné bryndzové halušky, ktoré pripravil samotný majster Európy
vo varení halušiek pán Peter Bielik
z Nových Sadov. Halušky mali veľký
úspech. Medzitým sa na ihrisku odohrali „hodové sobotňajšie zápasy“
žiakov „U11“ (turnaj), „U15“ (súper
zo Selíc) a našich dorastencov „U 19“,
ktorí odohrali zápas so súperom
z Oponíc . Zábava pokračovala do skorých ranných hodín. Hodová nedeľa
pod výdatnom nedeľnom obede už
tradične patrila „hodovému futbalu“,
ktorý odohralo naše „A“ mužstvo proti súperovi z Hornej Kráľovej o 16:00
hodine s výsledkom 4:2. „Predskokanom“ nášmu „A“ mužstvu boli naši
najmenší žiaci „U9“, ktorí hrali rovnako

proti družstvu z Hornej Kráľovej. Povzbudením pre našich „áčkarov“, bola
určite aj hojná účasť fanúšikov a krásne slnečné počasie ako na objednávku. Veľkým lákadlom, nielen pre priaznivcov futbalu, bola istotne aj bohatá
tombola, ktorá sa žrebovala po skončení futbalového zápasu. Cien bolo 45
a prvou cenou bol LED televízor. Okrem futbalu teda v našej obci nechýbali ani kolotoče, strelnica, stánky so
suvenírmi či hračkami, pukancami ale
aj stánky s cukrovou vatou, ktoré boli
rozložené už na spomínanej ploche
v blízkosti futbalového ihriska.
Pevne verím, že každý si prišiel
na svoje.
Ing. Danica Hallová

Leto, jeseň a zima 2019 v Zbežančeku

Na začiatku môjho príhovoru musím splniť svoj sľub z minulého čísla,
že Vás oboznámim s našim vystúpením v Jelenci, ktoré sa tam uskutočnilo
v kaštieli 29.6.2019 pod názvom: Stretnutie priateľov folklóru. Tohoto vystúpenia sa zúčastnili detskí členovia
súboru spolu so svojimi mamičkami
a zožali obrovský potlesk. Spokojnosť
bola na oboch stranách. Skvelé bolo
aj posedenie pri guláši a cesta domov
obecným autobusom, plná veselosti
a spevu, nemala chybu.
Cez školské prázdniny sme, ako
každý rok, vystupovali na poľnohospodárskej výstave AGROKOMPLEX
v pavilóne F a to 25.8.2019. Veľmi milé
boli „Dožinky očami detí“, čo dali najavo potleskom naši diváci, návštevníci
výstavy. Keďže na Agrokomplexe vystupujeme každý rok, už nás poznajú
a tešia sa, aký program sme si pre nich
pripravili.
Aj do Čakajoviec nás pozývajú
každý rok na krásnu akciu: „Spievajte
si s nami“, aj tu sme, dúfam, zanechali
dobrý dojem a o rok nás pozvú zasa.
Za pozvanie ďakujeme obecnému
úradu v Čakajovciach a pánu starostovi Milanovi Gregušovi.
Veľmi sme sa všetci tešili na vystupovanie na Zoborskom kláštore
v Nitre, pri príležitosti „Osláv svetového dňa cestovného ruchu“. Za pozvanie ďakujeme riaditeľovi nitrianskeho
skrášľovacieho spolku Ing. Jánovi Kratochvíľovi. Toto podujatie sa však pre
dážď neuskutočnilo, čo je veľká škoda, lebo sme sa všetci veľmi tešili.
7. decembra 2019 spolu s deťmi
materskej a základnej školy, v Zbehoch
sme počkali na príchod „Mikuláša“,
v priestoroch hádzanárskeho ihriska.

Za pozvanie patrí vďaka nás všetkých
vedúcej kultúrnej komisie pri OÚ
a pánovi starostovi Ing. Adamovi Žákovičovi, lebo to nebývalo v minulosti
zvykom.
10. decembra 2019 zbežančatá
potešili návštevníkov vianočného
mestečka v Nitre svojim programom
s názvom „Čaro Vianoc so Zbežančekom“.
A poslednýkrát v tomto roku
11.12.2019 tým istým pásmom potešili sme obyvateľov domova dôchodcov
na Zobore. Tým ukončíme rok 2019.
To boli naše vystúpenia na pozvanie a teraz niečo o našich vlastných
aktivitách v druhom polroku 2019:
V novembri sa v Krajskom osvetovom centre konali spevácke dielne
pre deti pod vedením hlasovej pedagogičky Doc.PhDr Margity Jágerovej
PhD. z UKF Nitra, Katedra etnológie
a folkloristiky. Zúčastnil sa náš šikovný súborista Adamko Laluch spolu
s vedúcimi súboru Annou Jankovičovou a Štefanom Čemesom. Bolo to

veľmi poučné a obohacujúce.
26. novembra sme zorganizovali
III. ročník speváckej súťaže detí v speve ľudových piesní pod názvom: Putujeme do Zbehov za ľudovou piesňou“,
ktorej sa zúčastnili žiaci zo ZŠ Veľké
Zálužie, Lukáčovce, Báb, Lužianky
a Zbehy a ako predskokani, malí škôlkári z Čakajoviec, z Rumanovej, z Lužianok a zo Zbehov. Zlatým slávikom
2. ročníka sa stala žiačka zo ZŠ Lukáčovce Lucia Komarňanská. Gratulujeme! Náš Adamko Laluch sa umiestnil
na peknom treťom mieste. Gratulujeme!
Nakoniec prišla aj odmena za celoročnú námahu – 5. decembra prišiel za detičkami zo súboru „Mikuláš“
so svojim verným pomocníkom anjelom a nechýbal ani čert, ale nemal
žiadnu robotu, lebo všetky deti boli
dobré.
Za to, že sme mohli uskutočniť tieto naše akcie patrí veľká vďaka obecnému zastupiteľstvu obecného úradu
v Zbehoch a pánovi starostovi Ing.
Adamovi Žákovičovi za finančnú podporu. Nemalá vďaka patrí aj základnej
škole v Zbehoch, pani riaditeľke Mgr.
Zdenke Stierankovej, pani učiteľke
Mgr. Janke Krajčírovej a ostatným
zamestnancom základnej školy, pani
upratovačke a pánu školníkovi za
ústretovosť, podporu a za poskytnutie priestorov na nácvik a na uloženie
krojov a rekvizít.
A na záver vinš, v našom zbežskom
nárečí:
„Vinšujeme vám této slávné svátky,
aby sa vám nevrátili mrcha časy spátky.
Nech láska svatej noci tichučko prinde k vám!
Šťasné a veselé Vánoce želá vám
Zbežanček!!!„
Anna Jankovičová
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Zbehy-energia pre dedinu
Často si ani neuvedomujeme, že
každodennou súčasťou nášho života
sú voda, slnečné lúče, teplo, svetlo,
vzduch. Ich využitím môžeme vyrábať
energiu tepelnú aj svetelnú. Pomocou
vody, pary, plynu, vetra, biomasy v generátoroch vyrábame elektrický prúd.
Ten má všestranné využitie pre nás
odberateľov. V zdrojoch, dodávkach
energie i vo využívaní a jej spotrebe,
robíme značné zmeny.
Do polovice dvadsiateho storočia
bolo drevo hlavným palivom nielen
v našej dedine. Okolnosti prinútili
ľudí, aby prešli na vykurovanie uhlím. A to v domoch, ktoré voľakedy
nemali stavané komíny, bolo dosť
náročné. Ale život išiel ďalej, prinášal
nové možnosti. Teraz viac využívame
plyn a elektrinu. Aj tieto energie vyžadujú nemalé investície. Menej však
znečisťujú životné prostredie ako fosílne palivá, poskytujú veľký komfort
odberateľom i našim gazdinkám.
Zbehy sú plošne zásobované elektrickou energiou viac ako 70 rokov.
Rozvody sú realizované sieťou vysokého napätia, až po distribučné transformovne, celkom z 11 trafostaníc. Do
našich domácností, gazdovstiev, aj
bývalého mlyna, sa elektrina dostala
prvý krát (1948) z vodnej elektrárne
z Jagersegu (Jelšoviec). Zaslúžil sa
o to Jozef Bajzík, majiteľ tamojšej hydroelektrárne, vďaka ktorej tam svietili
o 27 rokov skôr ako naši predkovia.
Na sieť zemného plynu sú odberatelia v Zbehoch pripojení viac ako
20 rokov. Zdrojom zásobovania sú regulačné stanice. Plynom zo siete bolo
v roku 2001 vybavených 89 % trvale
obývaných bytov a teraz je to ešte
viac. Plošná plynofikácia obce umožňuje pripojiť 98% objektov. Domy,
byty sú zásobované teplom individuálne. Ak nemáme prípojku, slúži aj
stlačený plyn bután a propán.
Prechod z uhlia na jadrovú energiu je radikálnou zmenou. Atómové
elektrárne, sú spoľahlivým zdrojom
čistej energie. U nás sa z jadra vyrába až 56 % elektriny, ktoré je pilierom
výroby v Slovenských elektrárňach. Tá
v Mochovciach, je dokonca zdrojom
poučenia, aj zábavy pre návštevníkov a deti, vo vzdelávaco- zábavnom
infocentre Energoland. Po jej dokončení bude každá štvrtá žiarovka v našich domácnostiach svietiť elektrinou
z Mochoviec. A združenie miest a obcí
na Slovensku- ZMO región JE Jaslovské Bohunice je najväčšie a najstaršie
(od 1991). Má v členskej základni 153
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obcí a miest, vrátane našej obce. Mnohí sa mylne domnievajú, že atómky
produkujú skleníkové plyny. Ale práve
výroba z jadra je prakticky bez emisií
CO2, ktoré sú zodpovedné za globálne otepľovanie.
Získavanie elektrickej energie
z čistých a obnoviteľných zdrojov, je aj
z ekonomických dôvodov opodstatnené. Ukladanie energie do batérii
dáva príležitosti, ako ich lepšie využiť. Tieto nové metódy sú nielen najčistejšie a najšetrnejšie k životnému
prostrediu. Spotrebiteľom prinášajú
úspory vo výdavkoch. Preto aj v našej
dedine na domoch pribúdajú solárne
panely na zohrievanie vody, vykurovanie, klimatizácie. Na strechách sa
črtá čoraz viac fotovoltaických zariadení na výrobu elektriny.
Vo výrobe elektriny i v klimatických zmenách má svoj zmysel vietor
aj slnko. Preto ju čoraz viac vyrábajú aj
veterné turbíny. Veterný park Zbehy,
už v roku 2007 mal priniesť viac ako
milión eur do obecného rozpočtu.
Z výstavby však zatiaľ zišlo. Ale v chotári Andača slnečná elektráreň vyrába prúd už viac ako osem rokov.
Elektrická energia má a dáva nevídané možnosti rozvoja. Vďaka elektrine sa vyvinula elektronika a s ňou
ďalšie odvetvia. V telekomunikáciách
sa využíva v nových vedných disciplínach a technológiách. Výstavbou
železníc sa v našich končinách telefón (vymyslel 1849 talian António
Meuccik), využil koncom 19. storočia. Prostredníctvom telefónnej siete
na železničnej stanici Šarlušky - Zbehy, telefonovali už v roku 1881.
Na Poštovom úrade u nás prvýkrát
zvonil pred 120 rokmi (1899). Bežným
ľuďom sa dostal do rúk v povojnových
rokoch. Zatiaľ čo v roku 1991 bol v našej dedine telefónom vybavený každý piaty obývaný byt, o desať rokov
neskôr bol v každom druhom dome.
V Zbehoch najviac telefónnych staníc
(383 pevných liniek) bolo v roku 1993.
Výstavbou novej pošty a digitálnej telefónnej ústredne sa rozšírili možnosti
telekomunikácii. Tá má dostatočné
kapacity pre ďalší územný rozvoj.
Éra mobilov u nás začala v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Tieto „malé počítače“ poskytujú
nebývalé možnosti v porovnaní s tradičnými pevnými telefónnymi linkami.
Cez mobilnú sieť, prenášajú hovory aj
tam, kde nie je káblová telefónna sieť.
Tiež umožňujú pripojenie na internet,
elektronickú poštu, posielať fotogra-

fie, či prístup k sociálnym sieťam. Takéto vymoženosti z nich urobili multimediálny nástroj. Zatiaľ čo v roku
2001 mobilný telefónom bol v Zbehoch v každom štvrtom byte, teraz ho
má (a nie jeden) takmer každá rodina.
K najobľúbenejším patria smartfóny,
tzv. inteligentné telefóny, ktoré sa stali dennou súčasťou nášho sveta, nech
sa nachádzame kdekoľvek.
Historický prechod k programovateľnému počítaču vznikol takmer
pred dvoma storočiami (angličan
Charles Babbage 1830 vynašiel analytický stroj). Pre našu povojnovú generáciu v 60. a 70. rokoch 20.storočia
bol technologickým zlomom osobný počítač. V roku 2001 v Zbehoch
bolo ním vybavených iba 55 trvale
obývaných bytov a počítač s internetom bol len v 8 domácnostiach. Dnes
programy „pécečiek“ sú bežné, najmä
v mladých rodinách. Dávajú nevídané
možnosti tlačiť, kopírovať, premiestniť informácie, či kontaktovať osoby
na druhej strane zemegule. V obci je
viac ako 80 % domácností vybavených počítačom. Počítačové znalosti
a zručnosti sa stále zvyšujú.
Verejne dostupným celosvetovým
systémom sa stal Internet (vzájomným prepojením počítačových sietí).
Na Slovensku vari už nie je miesto,
kde sa nedá naň pripojiť. Pozornosť
verejnosti si získal u nás v 90. rokoch
20. storočia. V Zbehoch pre obyvateľov umožňuje prístup k webovým
stránkam a k informáciám 14 rokov
(od 2005). Znamenal významný pokrok. Prácu s internetom ovláda viac
ako 55 % našich občanov. Teraz má
prístup na internet takmer každý, kto
má počítač a komfort robí tiež zriadenie bezdrôtovej siete WIFI na desiatich verejných priestranstvách obce.
Otázkou posledných rokov je u niektorých užívateľov dokonca závislosť
od internetu.
Čas rádií a telegrafu prišiel koncom 19. storočia (Henrich Hertz dokázal 1887, že elektromagnetické
vlny sa šíria rýchlosťou svetla). Vďaka
tomu telegraf na Poštovom úrade
v Zbehoch fungoval už v roku 1897.
Ale bezdrôtový telegraf, začal slúžiť
verejnosti po I. svetovej vojne. Šíril
rozhlasové programy. Rádiá v dedine
sa objavili po II. svetovej vojne. Predplatiteľov rozhlasu po drôte pribúdalo
začiatkom 60. rokov. A malé rádioprijímače - tranzistory, držali v rukách
najmä mladí ľudia.
Pre generácie pred rokom 1945

bol revolučným automobil. Najmä
na vidieku, aj v Zbehoch bol raritou,
podobne aj motocykel. Ani bicykle,
ktoré boli už dlho známe, nekupovali
vtedy dedinčania vo veľkom, lebo nemali za čo. Čas priniesol aj tu nevídaný pokrok. Osobný automobil v roku
1991 mala v obci takmer každá tretia
domácnosť. A teraz vlastnia mnohé
rodiny dve aj viac áut. Popri benzínových a dieselových motoroch, sú
na cestách aj elektromobily. Pre
povojnovú generáciu veľkými vymoženosťami boli chladnička, mraznička,
televízor, automatická práčka a ďalšie
spotrebiče. Teraz si už ťažko vieme
predstaviť bez nich život v našich rodinách.
Elektronická televízia sa zrodila v roku 1923 (Vladimír Kosmič
Zworykin). U nás televízny vysielač
sprostredkoval prvé čiernobiele vysielanie 1957. V Zbehoch sa objavili
prvé televízory koncom päťdesiatych
rokov. Boli značky Tesla, čo bola veľká
novinka. Vysielané programy sa stali
veľmi obľúbenou domácou zábavou.
Televízne aparáty vtedy stáli od 3-5 tisíc korún. V tých prevratných časoch
ich opravy robila Krajská opravovňa v
Nitre, neskôr prevádzka Kovoplastu Podniku miestneho priemyslu.
K vynálezu (1936) princípu plazmovej televízie prispela osobnosť nášho
národa, známa nielen v Zbehoch. Bol

to náš zbežský rodák Koloman Tyhányi (*1897 †1947), elektrotechnický
inžinier, fyzik, vynálezca. Vyštudoval
v Bratislave, žil a pracoval v Maďarsku,
Taliansku, aj pre kráľovské letectvo
V. Británie. Prvé farebné televízory,
u nás dotiaľ niečo nevídané, boli dostupné obyvateľom začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia.
V Zbehoch v roku 1991 farebné aparáty mala každá tretia domácnosť,
o desať rokov neskôr osem domácností z desiatich. Bez nich si teraz už
tzv. „papučovú kultúru“ ani nevieme
predstaviť.
Čoraz viac sme závislí od energie.
Ale náš život limituje predovšetkým
voda, bez ktorej by vôbec nebol.
V povodí Radošinky bol dostatok tejto životodárnej tekutiny. Jej zdrojom
v domácnostiach i gazdovských dvoroch boli studne. Ťahali ju manuálne vahadlami, rumpálmi, železnými
pumpami. A teraz vďaka rozvodnej
sieti verejného vodovodu, ju máme
až v našich v kuchyniach takmer
30 rokov. Zdrojom je však Ponitriansky skupinový vodovod. Obecný vodovod s dĺžkou viac ako 20 km v obci
rozširujeme. Podľa projektu sa hľadajú možnosti jeho vybudovania tiež
v miestnej časti Andač i odkanalizovanie našej obce.
Spoľahlivá výroba a dodávky vody
a energie prinášajú pohodu do všet-

kých oblastí nášho života, tiež nové
riešenia a možnosti pre obec i naše domácnosti. A tak, ako bez vody i chleba
každodenného, dnes ani bez benzínu,
nafty, plynu, by sme ďaleko nedošli.
A život bez „elektriky“ si už ani nevieme predstaviť. Čo len akýkoľvek jej
výpadok, „keď ju vypnú“, narobí starostí a nielen našim gazdinkám. Svetlo, teplá voda, kúrenie, internet, telka
a ďalšie spotrebiče by „zhasli“.
Serafín Horka

Z činnosti ZO ZZP v Zbehoch - čo všetko sa nám podarilo v roku 2019
Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých začala svoju činnosť v roku 2019 výročnou schôdzou,
ktorá sa konala dňa 7.2.2019. Zhodnotili sme činnosť za rok 2018 a zároveň
sme schválili plán práce pre rok 2019.
Naše zhromaždenie členov obohatili
kultúrnym programom žiaci ZŠ v Zbehoch pod vedením Mgr. Krajčírovej.
Dňa 26.2.2019 sme si vyšli za kultúrou
do DAB Nitra na muzikal Balada pre
banditu. Tohto kultúrneho podujatia
sa zúčastnilo 35 osôb. V mesiaci marci sme v rámci ozdravného programu
usporiadali rehabilitačné kúpanie
v Thermalparku Poľný Kesov, ktorého
sa zúčastnilo 39 občanov našej obce.
Pred Veľkou Nocou 2. 4. 2019 sa zišla
v kultúrnom stredisku skupinka členov /12 žien a 1 muž/, aby si pripomenuli príchod jari, kde sa dievčence
predviedli šikovnosťou svojich rúk pri
jarnom aranžovaní. Dňa 4.5. 2019 sme
navštívili významné pútnické miesto
Velehrad na Morave. Tento zájazd bol
organizovaný v spolupráci s farským

úradom a stretol sa s veľkým záujmom
našich občanov. Zúčastnilo sa ho 59
občanov našej obce. Podrobnejšie
som sa už o ňom zmienila v predchádzajúcom vydaní miestnych novín. Plnenie plánu práce pokračovalo
usporiadaním zhromaždenia členov
našej ZO dňa 4.6.2019. Toto stretnutie členov sa nieslo v duchu osláv Dňa
matiek a Dňa otcov. Stretnutie nám
spríjemnilo vystúpenie deti našej materskej škôlky, ktoré nám svojím vystúpením pripomenuli čas, keď aj my,
staré a prastaré mamy a otcovia, sme
sa zúčastňovali takýchto vystúpení
našich deti. Na tomto stretnutí sme si
vypočuli aj zdravotnú prednášku „Maj
svoj cukor pod kontrolou“, z ktorej si
každý so zúčastnených mohol odniesť
určité informácie, ako si svoje zdravie
chrániť a nevystavovať sa zbytočne
rizikám, ktoré by mohli viesť k jeho
zhoršeniu. Kto sa rád zabáva, si prišiel
na svoje na tanečnej zábave spojenej
s kultúrnym programom, ktorú usporiadala KS ZZP v Nitre v Dome Mati-

ce slovenskej dňa 7.6.2019. Tu sme si
mohli pozrieť aj expozíciu k 90. výročiu hereckej legendy Evy Kristínovej. V mesiaci júni sme ukončili prvý
polrok našej činnosti prehliadkou
Nitrianskeho hradu. Z ponuky Turistického informačného centra v Nitre sme
si vybrali prehliadku so sprievodcom
pod názvom „Uličkami Horného mesta“. Stretli sme sa na Župnom námestí,
kde nás čakal sympatický sprievodca
v dobovom oblečení, ktorý nás viedol
úzkymi uličkami k bývalému Františkánskemu kláštoru, cestou sme si
prezreli aj známy Františkánsky kostol.
Popri Corgoňovi sme prešli na Pribinove námestie, kde je uprostred parku
umiestnená monumentálna stavba
socha kniežaťa Pribinu, ktorý bol historicky prvým panovníkom priamych
predkov Slovákov. Pokračovali sme
vstupom do hradného areálu. Navštívili sme Baziliku sv. Emeráma, katedrálny chrám Biskupstva Nitra. Sprievodca nás veľmi pútavo oboznámil
s jej bohatou históriou od 9. storočia
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až po dnešok. Výstup na hradnú vežu
bol pre nás dosť náročný, ale výhľad
na celé mesto bol neskutočný a stál
za tú námahu. Zaujímavá bola aj prehliadka veľkomoravského valu a kazematov, ktoré slúžili na obranu hradu.
Biskupské Diecézne múzeum nám
bolo tiež sprístupnené. Sú tu uložené písomné dokumenty k začiatkom
kresťanstva a prvého štátu na našom
území a tiež rôzne liturgické predmety
/kalichy, monštrácie, biskupské berly,
kadidelnice, svietniky .../ Fundovaný
výklad nášho sprievodcu nás veľmi zaujal a dozvedeli sme sa toho skutočne
veľa z dejín našej diecézy a nitrianskej
kapituly. Na nádvorí hradu bolo tiež čo
pozerať. Pri hradne studni sa nachádza kanonická krypta, ktorá sa používa
na pochovávanie kanonikov. Priamo
v Katedrále sv. Emeráma je pochovaný aj kardinál Ján Chryzostom Korec.
Na nádvorí hradu sme mohli obdivovať aj drevorezbu „Posledná večera“
v životnej veľkosti, ktorá bola už z nádvoria odvezená k reštaurátorovi a po
jej návrate bude umiestnená v interiéri,
aby sa neničila vplyvom počasia. Videli sme tam oveľa viac, ako som tu
napísala, a preto vám, milí čitatelia, dávam do pozornosti návštevu
najväčšieho stredovekého hradu
na Slovensku, ktorý ročne navštívi viac
ako 60 000 návštevníkov. Po skončení
prehliadky sme si posedeli v kaviarni Castellum Cafe, ktorá je zasadená
do hradného vrchu. Tu sme si oddýchli pri kávičke, či inom občerstvení, je
tu dokonca možnosť i naobedovať
sa v cene obedného menu. Po prázdninovom období sme pokračovali
v našich aktivitách návštevou Slov.
nár. múzea Čerený Kameň. Hrad Červený Kameň sa špecializuje na vývoj

bytovej kultúry šľachty a meštianstva
na Slovensku. Bola to tiež veľmi pekná
a zaujímavo komentovaná prehliadka,
ktorá trvala cca 1,5 hod. Škoda, že nám
počasie veľmi neprialo, pretože prehliadka okolia hradu, parku a iných zaujímavosti bola ovplyvnená nepriazňou počasia. V poludňajších hodinách
sme sa premiestnili na vinobranie
do neďalekej Modry. Poprechádzali
sme sa po námestí a jeho okolí plnom
ľudí, predajných stánkov a vône pečeného, smaženého a inak upravovaného mäsa a iných pochúťok, ktoré sa
šírili zo stánkov s občerstvením. Bola
to príležitosť chutného občerstvenia.
Burčiaku a vínka bolo tiež nadostač,
čo viac by sme si mohli priať. Alegorický sprievod s pútavým komentárom,
ktorý zachytával život vinohradníkov
a iných remesiel sa začal o 15,00 hod.
Bol veľmi pestrý, mohli sme tu vidieť
od malých detí, mládeže, predstaviteľov mesta, športovcov či spevácke
a tanečné skupiny, skrátka dá sa pove-

dať, že sa prezentovali všetky skupiny
občanov mesta Modry, ktorí sú hrdí
na túto tradíciu, ktorú si každoročne
pripomínajú. Tohto zájazdu sa zúčastnilo 46 občanov našej obce. V rámci
ozdravného programu sa 7 našich
členov zúčastnilo kúpeľného pobytu
v Brusne, ktorý organizovala KS ZZP
v Nitre. V mesiaci októbri sme 2x absolvovali spoločné prechádzky v prírode. Prvýkrát sme skončili v reštaurácii
v golfovom klube, kde sme si posedeli
pri občerstvení v príjemnom prostredí, oddýchli sme si a vracali sme sa
domov. Počasie nám prialo a urobili
sme niečo pre svoje zdravie. Pri druhej
prechádzke naša prechádzka skončila
v Penzióne Hoffer na Hlohoveckej ceste. Tiež sme si posedeli pri občerstvení a
niektorí aj pri dobrom jedle, oddýchli
sme si a v podvečer sme sa vracali unavení /prešli sme 12 km/, ale spokojní.
Počasie nám i tentokrát vyšlo. Potešilo
by nás, keby sa k nám pridali aj ďalší.
V tomto roku nás ešte čaká „Mikulášske
posedenie spojené s oslavou jubilantov, ktorí sa dožili v tomto roku svojho
okrúhleho životného jubilea. Krajská
správa občianskeho združenia Zväzu
zdravotne postihnutých Nitrianskeho
kraja každoročne usporadúva benefičný koncert. V tomto roku sa koncert uskutoční dňa 9. decembra 2019
o 17,00 hod. v Evanjelickom chráme
Svätého ducha v Nitre. Na benefičnom
koncerte sa zúčastili aj naši členovia
a tiež i nečlenovia, je sprístupnený
širokej verejnosti. V závere môjho
článku o činnosti našej zákl. org. ZZP
v Zbehoch prajem všetkým našim
členom a tiež všetkým občanom našej obce príjemné prežite Vianočných
sviatkov v zdraví, pohode a láske.
Emília Filová
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Základná organizácia Červeného kríža informuje
Z každej strany sa na nás valia informácie, aké potraviny sú zdravé
a ako prospievajú nášmu organizmu.
Človek si niekedy z toľkých informácií
o zdravej výžive nevie vybrať. Medzi
najprospešnejšie potraviny pre naše
zdravie sa dostali potraviny, ktoré musia spĺňať 3 kritériá:
- sú nadpriemerne bohaté na vitamíny, vlákninu a minerály,
- majú vysoký obsah antioxidantov, ktoré znižujú nebezpečenstvo rakoviny a kardiovaskulárnych chorôb,
- majú nízku kalorickú hodnotu.
Špenát
Je to ideálna zelenina pre ľudí,
ktorí sú vystavení zvýšenému stresu.
Rýchlo dopĺňa zásobu životne dôležitých látok a zabezpečuje správnu
funkciu všetkých dôležitých orgánov.
Upokojuje nervy a posilňuje mozog,
odstraňuje únavu a depresívne stavy, posilňuje imunitu, činnosť svalov
a srdca.
Brokolica
Má vysoký podiel vlákniny, podporuje činnosť čriev, pomáha predchádzať rakovine čriev. Vysoký obsah
vitamínu C pomáha k prevencii proti prechladnutiu, nádche a chrípke.
Zlepšuje trávenie, podporuje imunitu,
posilňuje srdce a krvný obeh, pomáha
ženám zmierniť menštruačné problémy.
Červená fazuľa
Má najľahšie stráviteľné bielkoviny. Fazule všetkých druhov majú vyššiu biologickú hodnotu ako mäso. Je
to jeden z najlepších zdrojov železa.
Mandle
Majú vysoký obsah železa a napomáhajú rozvoju nervovej činnosti.
Obsahujú až 50% tuku, ten je však
z väčšej časti pre človeka prospešný.
Je v nich málo cukru a veľa užitočných
prvkov ako horčík, vápnik, fosfor, zinok, selén, kyselina listová, antioxi-

danty. Pomáhajú v tele udržať pružné
cievy, ich vlákniny zabraňujú zápche.
Borievky
Obsahujú éterické oleje. V šupke
sa nachádzajú živice, ktoré chránia
pred infekciami, neutralizujú jedy,
usmrcujú plesne a urýchľujú produkciu hormónov. Sú vhodné na detoxikáciu organizmu. Vyplavujú z tela
škodliviny, preventívne pôsobia proti
ateroskleróze a tvorba vrások, posilňujú imunitu.
Jablká
Pôsobia blahodarne na našu látkovú premenu. Majú vysoký obsah vody
a šupka obsahuje nenasýtené mastné kyseliny, horčík, karotény a železo.
Jablko je doslova vitamínová bomba.
Znižuje krvný tlak, hladinu cholesterolu, posilňuje imunitu a srdcovo-cievny
systém, prečisťuje črevá.
Obilné klíčky
Obsahujú vitamíny B1, B2, B5, B6,
B11. E a ďalšie vitamíny, plnohodnotné rastlinné bielkoviny, minerálne
látky a sacharidy. Predstavujú najbohatší zdroj enzýmov, ktoré podporujú
trávenie. Výborne pôsobia na funkciu
nervov, svalov, na tvorbu červených
krviniek a výborne hoja rôzne rany.
Lososy (nechované na farmách)
Mäso z lososa je dôležitým zdrojom kvalitných bielkovín, je to bohatý
zdroj nenasýtených kyselín omega-3,
obsahuje jód, prírodné antioxidanty
a vitamíny D a B. Konzumácia lososov
podporuje aktívnu činnosť mozgu,
rast inteligencie, chráni pred chorobami srdca a ciev, regeneruje kĺby
a kosti a dokonca zlepšuje náladu.
Zdroj: internet
Touto tematikou sa zaoberala aj
p. Mgr. Šugrová - nutričný terapeut
so špecializáciou z liečebnej výživy združenie Klaudia, ktorá na posedení
s darcami krvi odprednášala prítomným zaujímavé informácie o zdravej

výžive.
Stretnutie darcov krvi sa uskutočnilo dňa 23.11.2019 v KD Zbehy. Bolo
poďakovaním pre všetkých, ktorí myslia na pomoc iným a počas roka 2019
darovali krv, či už na mobilnom odbere v našej obci, alebo na iných odberných miestach.
Základná organizácia ČK v Zbehoch uskutočňuje pravidelne odber
krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou Nitra. Spolu máme
v našej obci 120 darcov krvi.
Posledný odber sa uskutočnil dňa
21. októbra 2019. Krv darovalo 30 darcov.
Naša organizácia myslí na darcov
a členov ČK aj počas leta a uskutočňuje zájazd na termálne kúpalisko Podhájska.
Taktiež členky výboru ČK organizujú v rámci úcty k starším návštevu členov ČK, ktorí majú viac ako 75 rokov
a tak im prejavujú spolupatričnosť.
Počas celého roka v spolupráci v ČK
Nitra podporujeme rodiny v hmotnej
núdzi, ktorým sú distribuované sociálne balíčky.
Budeme radi, ak darcov v našej
obci bude naďalej pribúdať a bude
im slúžiť zdravie. Ďakujeme všetkým,
ktorí podporujú myšlienku darcovstva!
Želáme všetkým ľuďom pevné
zdravie!
Blížia sa Vianoce, tak aj jeden vinš
na záver:
Veselé Vianoce chceme Vám priať,
aby človek človeka mal stále rád,
aby jeden druhému viac šťastia prial,
aby ten nový rok za to stál.
Všetko dobré želajú členky výboru ČK v
Zbehoch.
Mgr. Jana Krajčírová
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Aktivity našich seniorov
Základná organizácia Jednoty
dôchodcov v Zbehoch pripravila pre
svojich seniorov rôzne zaujímavé aktivity, ktorých cieľom bolo spestriť
im život na dôchodku, udržať chuť
do života a priateľské kontakty. Medzi
ne patrili športové hry, súťaž v hre petang, výlety, kultúrne podujatia s bohatým programom, rekondičné rehabilitačné pobyty v kúpeľných mestách
na Slovensku so štátnou dotáciou, posedenie so spisovateľkami - literárne
pásmo a kurz varenia.
Športové hry sa konali na multifunkčnom ihrisku za základnou
školou. Disciplíny boli náročné: beh
na 50 metrov, hod loptou do koša,
hod granátom, hod válkom, kop
na bránku, beh so surovým vajcom
na lyžičke, streľby zo vzduchovky
na terč. V hre petang na futbalovom
ihrisku si zmerali sily súťažiaci za Jednotu dôchodcov Zbehy,Slovenský
zväz záhradkárov, pracovníci obecného úradu a členovia Telovýchovnej
Jednoty Slovan. Po obidva dni nám
počasie prialo, boli plné smiechu
a optimizmu, ukončené vyhodnotením, odmenením a dobrým pohostením .
Veľkým prínosom v kultúrnych
programoch je spevácka skupina
Zbežanka, pod vedením Ing. Silvestra
Štefanku a tanečná skupina CountrySen. Nielenže obohacujú podujatia
JDa iných spoločenských organizácii
v obci, ale reprezentujú obec krojom,
spevom a tancom aj v okolitých dedinách.
Svojim vystúpením spestrili program v chronologickom slede: juniáles Zväzu zdravotne postihnutých
Nitrianskeho kraja, 60. výročieSlovenského zväzu záhradkárov v Zbehoch,“
Kultúrne leto“ v Bádiciach a v obci Tajná, na 25.výročí Jednoty dôchodcov
v Zbehoch, Cyrilometodských slávnostiach v Alekšinciach, na dožinkách
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v Zbehoch, folklórnych slávnostiach
konaných vo Vrábľoch a v Rastislaviciach, na podujatiach z príležitosti
mesiaca úcty k starším v Lužiankach
a v Zbehoch.
Pripravili sme pre svojich členov
literárne pásmo so spisovateľkou pani
Máriou Pomajbovou. Autorka námety svojich poviedok čerpala hlavne
zo stretnutia s ľuďmi, s ktorými sa
stretávala ako sociálna pracovníčka
v manželskej poradni. Sú to s citom
a psychologickým nadhľadom prerozprávané príbehy o ženách v zložitých
životných situáciách, o partnerských
vzťahoch, láske a tolerancii. Poetka
Jozefína Hrkotová - Hladká, vydala
3 knihy poézie, z ktorých prítomným
interpretovala na vysokej umeleckej
úrovni svoje verše.
Načerpať silu a oddýchnuť si sme
išli do Račkovej doliny. Počas týždňového pobytu sme veľa spievali, absolvovali prechádzky po okolí, výlet
na Štrbské pleso,nákupy v Novom Targu. Na ďalší mesiac sme sa zúčastnili
dvojdňového výletu do Levoče a Spišského Štvrtku. Pozreli sme si Baziliku
svätého Jakuba, Baziliku Navštívenia
Panny Mária, Spišské múzeum, kostol svätého Ladislava,kde sme počas
večernej svätej omše robili hudobný
doprovod.
Tak ako po každý rok, ani tento

sme nevynechali návštevu Stupavy
na „Dni zelá“.
Rekondičné rehabilitačné pobyty
v kúpeľoch so štátnou dotáciou využili 10 členovia JD.
V auguste sa v kultúrnom dome
konal dvojdňový kurz „Varme zdravo“, ktorý pozostával z teoretickej
a praktickej časti. Mali sme možnosť
vidieť,pripraviť a ochutnať jedlo pani
Mgr. Denisky Balkovej, varené z čerstvých, sezónnych surovín. Dozvedeli
sme sa nové recepty a naučili ako pozmeniť alebo zlepšiť svoj terajší spôsob stravovania.
Do konca roka nás ešte čaká literárna súťaž Bajzove dni, výlet do Komárna, spojený s kúpaním v Patinciach
a návšteva divadelného predstavenia.
Pred Vianocami pripravíme výstavu
„Vianoce starých mám a dnes“ s netradičným pohostením, na ktoré srdečne pozývame všetkých občanov.
Záverom ďakujeme starostovi
obce Ing.Adamovi Žákovičovi a poslancom obecného zastupiteľstva za
dobrú spoluprácu a finančnú dotáciu,s ktorou môžeme túto činnosť vykonávať. Samozrejme, že vďaka patrí
aj výboru našej základnej organizácii
a ostatným členom ochotným pomáhať pri príprave akcií.
Habayová Mária

Ako je to dnes so zabíjačkami...
Médiá venujú v ostatnej dobe
chovu ošípaných a bravčovému mäsu
väčšiu pozornosť ako zvyčajne. Dôvodom je rozšírenie afrického moru
ošípaných (AMO) na naše územie
a avizovaný nedostatok, respektíve
zvyšovanie cien tohto druhu mäsa. Sú
teda ohrozené aj domáce zabíjačky?
Začiatkom zimy, s poklesom teplôt a s príchodom prvých mrazov sa
kedysi v gazdovských rodinách rok
čo rok dochovávali prasatá na tradičnú predvianočnú zabíjačku. Prípravy
na ňu začínali už v predstihu, pretože
kto nemal v rodine šikovného mäsiara, musel si nejakého pozháňať. A tí
mali, ale aj majú v tomto období naozaj plný diár. Na rodinné zabíjačky
chodievali kedysi vypomáhať aj vzdialení príbuzní, ktorým sa táto ochota vrátila tou istou pomocou. Okrem
príjemne stráveného dňa s rodinou si
na konci dňa vyslúžili mäsovú výslužku a nejaký ten štamperlík domácej.
Nikoho natrápila nijaká nákaza alebo
ochorenie. Snáď len toho, kto to s tými
štamperlíkmi trošku prehnal.
Slovensko patrí ku krajinám, kde sa
tradícia zabíjačiek ešte stále zachováva, a to hlavne na vidieku. Je to poriadna časová naháňačka, preto začína
i končí za tmy. Mala som to šťastie ako
dieťa a každý rok som v našej rodine
zažila túto predvianočnú atmosféru. Jedinou starosťou bolo, aby mäsa
bolo pre všetkých dostatok.
Ľudia žijúci v mestách majú možnosť vidieť túto tradíciu najčastejšie
na vianočných trhoch, jarmokoch, či
tržniciach. Keďže aktuálna hygiena
a predpisy sú prísne, väčšinou sa zaobstarajú hotové jatočné polovičky
a predvedie sa porciovanie a výroba
tradičných zabíjačkových špecialít.
V minulosti nebola potrebná ani

žiadna „papierová“ agenda na nahlásenie zabíjačky. Dnešná legislatíva
nariaďuje domácim chovateľom povinnosť nahlásiť zabíjanie zvierat pre
súkromnú domácu spotrebu, teda
domácu zabíjačku, jeden deň vopred
na príslušnú regionálnu veterinárnu
a potravinovú správu SR. Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 do 1000 €
podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.
Podrobnejšie informácie o týchto povinnostiach sa nachádzajú na uverejnenom letáku od štátnej veterinárnej
a potravinovej správy SR.
Podobné je to aj s chovom, hoci
len jednej ošípanej pre domácu spotrebu. Oproti minulosti musí byť
každý kus zaevidovaný v centrálnej
evidencii hospodárskych zvierat.
Dôvodom zavedenia povinnej registrácie bolo aj preventívne opatrenie
voči rozšíreniu AMO, čo sa na východe Slovenska osvedčilo aj v praxi. Po
rozšírení nákazy na naše územie z Maďarska boli chovy v blízkosti ohniska
nákazy ľahko vyhľadateľné a následne
zlikvidované.
AMO je vírusová, vysoko kontagiózna infekcia domácich ošípaných,
európskych diviakov, amerických
diviakov a afrických divo žijúcich sviňovitých (prasa bradavičnaté, diviak
štetinatý, diviak madagaskarský, diviak pralesný). Mnoho ľudí sa obáva,
že mäso z takýchto zvierat je pre človeka nebezpečné. Spotrebiteľom však
žiadne nakazenie nehrozí. Porážanie
ošípaných má protiepidemický charakter a zabezpečuje ochranu hlavne
zdravých zvierat. Problém nastáva,
keď sa mäso z nakazených zvierat
zamrazí, vírus sa týmto nezničí. Keď
sa z takéhoto mäsa vyrobia tepelne
neopracované výrobky a dostanú sa

k ošípaným, môže sa rozbehnúť nová
vlna nákazy. Vírus AMO dokáže zničiť
len dôkladné tepelné opracovanie.
Čoho sa spotrebiteľ ale obávať
môže, je avizované zvýšenie cien
bravčového mäsa a jeho nedostatok
na našich pultoch. Dôvodom je epidémia AMO v Číne, kde bola zlikvidovaná veľká časť chovov s ošípanými
a po bravčovom mäse je v tejto krajine veľký dopyt, no a jeho cena stúpa.
Čína stratila svoje chovy a je nútená
bravčové mäso dovážať aj z Európy.
Slovensko tiež nie je v produkcii
bravčového mäsa sebestačné a sme
nútení značnú časť z našej spotreby
dovážať. Transportom takéto mäso
stráca na kvalite, a naozaj nemáte
záruku, či počas prepravy nedošlo
k narušeniu teplotného reťazca,
a mäso sa neznehodnotilo. Mäso
zo slovenských chovov zbytočne necestuje a je pod neustálou kontrolu
zodpovedných úradov. Všímajme si
hlavne pôvod: Slovenská republika.
Alebo kde bolo zviera narodené, chované, zabité, porciované. Údaj „Vyrobené na Slovensku“, znamená, že
daný výrobok bol naozaj spracovaný,
vyrobený na Slovensku, ale nemusí
mať pôvod zo Slovenska. A to je veľký
rozdiel.
Blížia sa najkrajšie dni v roku. Vianoce. Blíži sa aj čas predvianočných
zabíjačiek, vyrábania mäsových dobrôt a špecialít podľa tradičných vlastných receptov. Či už si kúpite živé prasa, alebo jatočnú polovičku, či nejaký
kus bravčovinky, hotovú slaninku
alebo klobásku, pýtajte sa na pôvod.
Ten by mal byť slovenský. Dopyt po
bravčovom rastie, tak si nezabudnite
v predstihu nejaké zajednať.
Martina Gondeková
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TJ Slovan Zbehy
Vážená športová verejnosť,
TJ Slovan Zbehy pokračovala
v športovej činnosti aj uplynulé obdobie. Všetky naše mužstvá, teda U9,
U11, U13, U15, U19 a „A“ mužstvo,
ukončili kalendárny rok 2019 a plynule budú pokračovať v príprave na jarnú časť sezóny 2019/2020.
Hodnotenie začnem, ako obvykle,
našou mládežou. Prvé futbalové kroky začínajú robiť naši najmenší, a to
je kategória detí do 9 rokov. Pod vedením trénera Jožka Antoša hrávajú
priateľské stretnutia s rovnako „starými“ rovesníkmi. Väčšinou sa im darí
a je radosť sa na nich pozerať. Pevne verím a dúfam, že sa futbal stane
na dlhé roky ich najväčším koníčkom.
Kategória U11 už hráva majstrovské stretnutia formou turnajov. A môžem hrdo konštatovať, že v okrese
patria medzi najlepších. Rovnako pod
vedením trénera Antoša ich futbal
začína baviť a pevne verím, že z nich
vyrastú futbalisti, ktorí budú reprezentovať naše farby aj vo vyšších kategóriách. Svoje majstrovské stretnutia hrávajú turnajovým spôsobom
v sobotu a v neúplnej tabuľke rovnako mladých futbalových nádejí sú
na 1 mieste.
Kategória U13, táto novovzniknutá kategória hráva svoje stretnutia
v piatok popoludní a dosiaľ nenašla
premožiteľa. Striedajú sa v nej chlapci, ktorí hrávajú aj za U15. Výhra strieda výhru a nebuďme skromní, momentálne nemajú súpera. Naši súperi
odchádzajú zo stretnutí s nami s obrovskými debaklami a ostávajú im iba
oči pre plač. Tabuľka vyzerá takto:

20

1. miesto TJ Slovan Zbehy, 8 zápasov
- 8 výhier a skóre 140:12. Bez komentára. Gratulujem!
Kategória chlapcov U15, teda
starší žiaci sa stabilizovala. Hlavne
na začiatku súťaže sme nevedeli,
koľko chlapcov budeme mať k dispozícii. Potom sme ale spojili sily
a, hlavne vďaka trénerovi Borisovi Lacikovi, sme káder stabilizovali a dnes
sa tešíme spoločne z ich výkonov. Netvrdím, že všetko vyhrávame, ale určite napredujeme a je viditeľný progres,
ktorí chlapci dosiahli. Stáva sa ale, že
v nie každom zápase ukážu, čo v nich
je. Káder mužstva spolu veľmi dobre
funguje a aj preto som presvedčený,
že jeho výkony budú kulminovať. Tak,
ako som uviedol, tréner Boris Lacika
má u chlapcov autoritu a oni samotní
sa mu odvďačili aj tým, že na slávnostnej konferencii OBFZ Nitra bol vyhlásený ako najlepší tréner roku 2019
v kategórii U15. Je to vyznamenanie
nie len pre neho, ale pre celú TJ Slovan Zbehy.
Všeobecne k našej najmladšej mládeži. Problém, s ktorým zápasí veľa
klubov na celom Slovensku, je nedostatok detí, ktoré sa venujú športu. Ale
tak, ako sa stretávam s ľuďmi, ktorí
futbal na dedinách robia, vždy konštatujeme, že všetko je to v prvom rade
o rodičoch. Samozrejme, rodičia musia dôverovať trénerom, ktorých im vie
klub zabezpečiť. Práca s mládežou si
totiž vyžaduje veľa trpezlivosti a hlavne stratu svojho osobného času. Som
rád, že takýchto pánov v klube máme.
Jozef Antoš a Boris Lacika si plnia svoje povinnosti spoľahlivo. Výkonný vý-

bor sa rozhodol, že záštitu nad našou
mládežou bude mať Janko Babčan.
Všetko zatiaľ funguje tak, ako má,
a preto pevne verím, že na jar 2020
budeme dosahovať rovnako vynikajúce výsledky a hlavne predvádzať
skvelé výkony, že nám deti vyčaria
úsmev na tvári a že nám budú vlievať
do sŕdc optimizmus. Okolo našej mládeže sa pohybujú aj iní. Ešte raz chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa venujú
našej mládeži. Sú to už spomínaní tréneri mužstiev, vedúci mužstiev a v neposlednom rade náš šofér Ľudo Elčík,
ktorému chcem poďakovať, že nám
tie naše deti, a vlastne všetkých, vždy
privezie zdravých domov.
24.10.2019 sa 22 našich mládežníkov zúčastnilo aj futbalu v Bratislave.
Zápas európskej ligy UEFA medzi Slovanom Bratislava a Wolverhamptonom Wanderers videli na vlastné oči
a určite si odniesli veľa zážitkov.
Kategória U19 dorast. Ešte začiatkom sezóny sme ani nevedeli, či
mužstvo vôbec nastúpi, a teda či túto
vekovú kategóriu obsadíme. Nevzdali
sme sa. Po rokovaniach so zástupcami OFK Lužianky, za výdatnej pomoci oboch starostov a trénera Romana
Zentka, sme podpísali zmluvu o spoločnom družstve klubov. A urobili
sme dobre. Aj keď sa boríme s problémami môžem konštatovať, že futbal
chlapcom chutí. Samozrejme, trvalo
nejakú chvíľu ,kým sa všetci spoznali
a začali pracovať ako jeden kolektív.
Tréneri (za Zbehy R. Zentko a za Lužianky D. Repa) sú zárukou kvalitného
tréningového procesu. A hlavne zárukou napredovania.

Prejdime k „A“ mužstvu. Samozrejme, futbal na dedine je hodnotený
hlavne umiestnením „A“ mužstva
v súťaži. To naše bolo po prvých kolách sklamaním. Áno, vylosovanie
sme mali ťažké. Musím však konštatovať , že rozhodne sme mali a máme
na viac. Spomeniem iba dva zápasy.
Doma Alekšince veľmi veľa šancí,
herne výborný výkon, ale prehra. To
isté v Bábe, rozhodnuté mohlo byť
v 15. min. a tešili by sme sa z víťazstva.
Zdá sa mi, ako keby sme boli v tejto
časti sezóny v nejakom hernom kŕči.
A na to všetko sa nám zranili Matej
Fuska a Martin Mikula, od ktorých
sme očakávali hlavne ofenzívu. Napriek tomu, v tabuľke po zlepšení
a hlavne po povinných víťazstvách,
sme stúpali hore a tak pevne verím, že
8. miesto v tabuľke po jesennej časti
nás povzbudí do ďalšej práce. Výkon,
ako v poslednom jesennom kole
u lídra tabuľky v Solčanoch, je potrebné opakovať. Mužstvo a tréner zatiaľ
držia po kope. Veľmi dôležité je, že
si sami uvedomujú, že svoje výkony
musia zlepšiť. Tréner Daniel Fuska im
dôveruje a tak pevne verím, že výsledky sa dostavia. Už spomínaný zápas
v Solčanoch potvrdil, že futbal hrať
vieme.
Veľa z Vás mi hovorí, keď číta
moje články, prečo nespomeniem
z každého mužstva najlepších hráčov? Nikdy to robiť ani nebudem.
Aj ten najlepší je len preto najlepší,
lebo má okolo seba spoluhráčov. Nie
jednotlivci, ale dobrý kolektív vyhráva! Futbal, vždy bol a zostane kolektívnym športom.
Futbal je fenomén, nie len na
dedine, ale na celom svete. Šport a
kultúra posúvajú už roky generácie

ľudí vpred. Pri športe zabúdajú ľudia
na bolesti a utrpenie, zabúdajú
na životné sklamania a dúfajú, že
zajtra bude lepšie. O to sa v malom
snažíme aj my. Aj preto sa chcem poďakovať každému jednému, kto sa
futbalu v Zbehoch venuje. Konkrétne
našim trénerom, výboru, fanúšikom,
rodičom detí, nášmu spoľahlivému
vodičovi, starostovi obce, poslancom,
a hlavne, všetkým našim hráčom.
Ako máte možnosť vidieť, nielen
kvalitná športová činnosť je naším
cieľom. Stále sa snažíme v spolupráci s obcou obnovovať aj priestory
TJ. Či už je to budova, resp. areál TJ.
Skultúrňovanie prostredia bude vždy
naša priorita. A mala by byť vždy, či tu
bude ten, alebo onen. Je to náš spoločný majetok, majetok občanov našej obce, takže robme vždy pre jeho
skrášľovanie a modernizáciu všetko.
Nech tu po nás generácii našich detí
niečo zostane.
Výročná členská schôdza TJ Slovan
Zbehy sa predbežne uskutoční dňa
10.01.2020 v kultúrnom dome Zbehy.
Členovia a verejnosť budú presnejšie
informovaní. Pozývam na ňu všetkých,
ktorí futbalu fandia, ďalej záujemcov
o vstup do výkonného výboru, poslancov obecného zastupiteľstva, ako
aj širokú verejnosť.
Za spoluprácu ďakujem starostovi obce Ing. Adamovi Žákovičovi, zamestnancom Obecného úradu Zbehy,
spoločnosti „Stravovanie u Líšku“, ako
aj všetkým, ktorí nám venovali pozornosti a darčeky do tomboly na hody.
Bolo ich veľmi veľa /45/, a aj to svedčí
o tom, že ako-tak na futbale ľuďom
v Zbehoch ešte záleží. V neposlednom
rade spomeniem manželov Mirku
a Milana Machových. Napriek tomu,

že žijú v Malých Ripňanoch, nechýbajú na žiadnom domácom zápase.
Mirka, ako naša kameramanka a Milan, ako usporiadateľ, sú spoľahlivými
oporami našej futbalovej rodiny. Áno,
vážení občania, oni nie sú Zbežania,
oni majú „len“ to srdiečko naše, zbežské, futbalové. Mirka, Milan, ďakujem
Vám v mene svojom, v mene výkonného výboru a hlavne v mene hráčov.
Blížia sa vianočné a novoročné
sviatky. Prajem Vám, občanom našej malebnej obce a našim fanúšikom, pokojné a požehnané Vianoce.
Oslávme ich spoločne v kruhu rodín
a priateľov. Do nového roku vykročme
všetci spoločne tou správnou nohou.
Prajme si a nezáviďme jeden druhému. Nikdy sa s nikým neporovnávajme, žime si aj v roku 2020 svoj vlastný
život a verte mi, bude taký, aký si ho
všetci sami spravíme. Takže ..zdravie,
šťastie, pohodu, radosť a pokoj v duši
vám prajem v mene TJ Slovan Zbehy.
PS: Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým futbalistom, fanúšikom, širokej futbalovej verejnosti
a obom starostom za spoluprácu. Som
hrdý na to ,že som mohol viac ako 15
rokov pracovať vo vedení TJ Slovan
Zbehy, z toho 4 roky ako predseda.
Rozhodol som sa už nekandidovať
na post predsedu. Budem podporovať
každého jedného, kto to s futbalom
v Zbehoch myslí úprimne. Rovnako
tak chcem povedať, že mi bolo cťou
spolupracovať s každým jedným z vás.
ĎAKUJEM!
Športu zdar a futbalu zvlášť...
Vladimír Lauko
Predseda TJ Slovan Zbehy
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Výstava ovocia a zeleniny v Andači
Dňa 19.10.2019 sa uskutočnila
v obci Andač výstava ovocia a zeleniny. Výstavu organizoval miestny
kynologický klub APA Andač na čele
s Igorom Miškólcim, Jozefom Bohunickým a Petrom Fraňom. Samozrejme, že takáto veľkolepá akcia potrebovala väčší tím, keďže sa v obci už
dlhšie nevystavovalo. V širšom tíme
už mesiac predtým okrem iných pracovala tiež Štefánia Škorvagová, Marta Lopašková, Zuzana Jarošová, Jozef
Novák, Monika Fedorová a Mariana
Fedorová. Hlavným garantom bol
predseda Slovenského zväzu záhradkárov v Zbehoch p. Vladimír Filo, ktorý nás očkom sledoval. Pracovali sme
už od 17.10.2019 aby sa nám výstava
vydarila oslovili sme o pomoc ZŠ, MŠ
a všetkých spoluobčanov, aby svojimi
výpestkami prispeli na výstavu, a tak sa
mohli zároveň podeliť o svoj úspech,
ktorý im vo forme úrody priniesla snaha i námaha vo svojich záhradkách,
či už vo forme ovocia, zeleniny alebo
kvetov. Boli sme prekvapení, čo všetko sa i napriek vrtkavému počasiu,
ktoré nám príroda prináša, urodilo.
Bolo sa čím pochváliť. Medzi vystavovanými produktmi boli paprika, paradajky, cibuľa, cesnak, rôzne druhy čili
papričiek a feferoniek, hríby, tekvice
rôznych farieb a tvarov, ozdobné tekvičky, hokaido tekvice, topinanbury,
zemiaky, mrkva, petržlen, zeler, paštrnák, uhorky, zázvor, baklažány, čierna
reďkovka, mak, orechy, mandle, ale
i kukurica. Ovocie zasa reprezentovali rôzne odrody jabĺk, hrušky, dule
a zavárané kompóty ríbezlí, egrešov,
džemy, pomazánky, sušené bylinky,
levandula a šípky.
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K výstave nám prispel i pán Ján
Lorinc z Alekšiniec so svojim produktom a predstavil nám med agátový,
pohánkový repkový a slnečnicový.
PP RADAR Zbehy nám do výstavy
prispel s 12 ks vzoriek aby nám predviedol čo všetko sa dá vypestovať
na našich poliach. Samozrejme, že
nám na výstavu priniesol kolekciu
jabĺk a hrušiek i pán Vladimír Filo, Albín Lauko a pán Dodek zo Zbehov.
Pani Boženka Pavlovičová z Alekšiniec
a Šimon Kollár nám obohatili výstavu
o poľovnícke trofeje, ktoré nám tiež
príroda ponúka. No výnimkou neboli ani pestrofarebné jesenné kvety
a chryzamtémy. Jesenné dekorácie,
ktoré krášlia naše okná, terasy, dvory
a príbytky tiež hýrili fantáziou. No čím
by sme mohli ešte zaujať na takejto
výstave? Samozrejme, že sme neza-

budli na pracovné nástroje, ktorými si
na záhradkách a poliach voľakedy pomáhali a tak sme si pripomenuli prácu
našich starých rodičov a zaspomínali si na časy minulé... Gazdinky zasa
v kuchyni používali rôzne váhy, ošítky,
nádoby na uskladnenie spracovaných
produktov, rôzne košíky, sitá, kamenné hrnce, formy na bábovky, vyšívané
ľanové obrusy. Konský postroj sa tu
tiež objavil, pretože kôň bol v minulosti neodmysliteľným pomocníkom
na poliach. Aby sme nezabudli na našich predkov, tak sme si ich pripomenuli i starými náboženskými knihami,
soškami a starým rádiom. Celú výstavu nám skrášľovala výstava výtvarných prác žiakov MŠ a ZŠ v Zbehoch,
ktorý sa s nami podeli nielen o výtvarné práce, ale i jesenné dekorácie. Boli
sme nadšení z veľkého množstva vystavovateľov, ktorí sa prišli s nami podeliť o radosť z úrody, ale o to viac nás
potešila účasť na výstave, ktorú si prišlo pozrieť veľké množstvo občanov
nielen z obce Andač, ale i Alekšiniec,
Zbehov, Lukáčoviec, Nových Sadov
a zastavili sa i len tak okoloidúci, čo
nám urobilo veľkú radosť.
V nedeľu 20.10.2019 sme pozvali
vystavovateľov, na vyhodnotenie výstavy. Predseda Slovenského zväzu
záhradkárov pán Vladimír Filo bol našim garantom, a preto sme ho požiadali o zhodnotenie celkovej výstavy.
Škoda, že nedokážem presne popísať
jeho slová, ale boli sme spokojní s jeho
hodnotením, pretože nás pochválil
nielen za organizáciu celej výstavy,
ale tiež ho prekvapil veľký počet vystavovateľov ako i účastníkov výstavy.
Porozprával nám o úspechoch SZZ

Dňa 08.novembra 2019 sa
dožila krásneho životného
jubilea 80 rokov naša dlhoročná pani kostolníčka
Jozefína Baumanová
z Andača. Keďže túto službu
vykonáva v našej malej kaplnke už 50 rokov, chceli by
sme sa jej úprimne poďakovať a do ďalšieho života zaželať veľa zdravia, Božej milosti
a zároveň vyprosenie u Božej
matky, nech ju sprevádza
v ďalších rokoch života.

v Zbehoch a o oceneniach, ktoré za
roky pôsobenia už získali. No u nás nikto nebol ani prvý ani posledný, každý vystavovateľ obdržal drobné upomienkové predmety. Nakoniec sme
dali slovo i nášmu pánu starostovi Ing.
Adamovi Žákovičovi, ktorý tiež medzi
nás zavítal. Naším poďakovaním všetkým zúčastnením bolo občerstvenie
a spoločné príjemné posedenie. Týmto sa chcem veľmi pekne poďakovať
všetkým, ktorí akoukoľvek formou
prispeli k úspešnej výstave v Andači,
a tak nám všetkým pripravili príjemne
strávené chvíle v kruhu priateľov a milovníkov pestovanie ovocia, zeleniny
a kvetov. Ešte raz Vám všetkým ako
i sponzorom patrí veľká VĎAKA.
Myslím si, že naše jesenné stretnutie na Výstave ovocia a zeleniny bude
ešte dlho v našich spomienkach a pri
výsadbe v našich záhradkách na jar sa
už môžeme tešiť na ďalší ročník.
Ing. Marta Lopašková

Vďační obyvatelia Andača

Jubilanti
Šavlíková Slávka
Lopaška Štefan
Psotová Dagmar
Baják Peter
Andelička Ján
Bírová Janette
Mládek Milan
Bališová Alena
Kováčová Janka
Ölvecký Marián
Janči Ján
Šimko Dušan
Novák Miroslav, Ing.
Bojdová Dana
Némethová Ivana

Sedláčková Libuše, MVDr.
Mankovecký Štefan
Kotúček Gabriel
Johancsik Ján
Čápeková Margita
Vaneková Helena
Bednárik Ivan, Ing.
Remenár Jozef
Kandela Jaroslav
Pagačovičová Anna
Bojňanská Jozefína
Strhák Ľubomír
Minárová Mária, Ing.
Králiková Anna
Králik Michal
Pinkavová Gabriela
Varga Pavol, Ing.
Lopaška Milan

||||||

|||||||

Ružička Miroslav
Berecová Eva
Balková Mária

Remenárik Kornel
Čapek Ľudovít
Fuska Jaroslav

|||||

' Opustili nás

Lisyová Mária
Buzmová Darina
Senický Štefan
Píš Ondrej
Fusková Mária
Hutárová Viera
Zemková Mariana
Kollár Miroslav
Berec Teofil
Mikulová Otília

R Vitajte na svete
Gubáňová Emília
Rácová Adela
Vyhlídalová Sofia
Farkaš Lukáš
Cupák Jakub
Hriadelová Monika
Johancsiková Viktória
Bojňanská Zina
Michaela Šabíková
Dinga Jaroslav
Plechová Miriam

♥ Povedali si áno

Norbert Lukács a
Martin Remenár a
Marek Sabo a
Patrik Wachal a
Miroslav Žákovič Ing. a
Václav Kubiš a
Peter Baják Mgr. a

Miriama Paulisová
Paulína Budzeľová
Veronika Gubáňová
Ľudmila Hrutková
Daniela Beláňová
Ingrid Juhásová
Alžbeta Gurová Ing.

Holčíková Emília
Némethová Gabriela
Sollárová Klára
Chrapka Jozef, Ing.
Čápeková Marta
Fuska Marián
Fusková Marta
Lauková Vlasta
Billa Eduard
Repčík Cyril
Škoricová Mária
Pillerová Mária
Habayová Mária

||||||||
Bojda Rudolf
Gregušová Mária
Štefanková Anna
Kupec Blažej
Baumanová Jozefína

|||||||||
Králiková Agneša

Ku krásnemu jubileu zaželať Vám chceme,
ticho, úctu a poklonu Vám pošepneme.
Život ide ako potok, riečka, rieka,
skúsenosťou a odvahou Vás oblieka.
S pokorou sa skláňame k Vášmu veku,
odvahu a pokoj do každého kroku.
Stálu pohodu a zaslúžený pokoj želáme.
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Harmonogram vývozu komunálneho
a separovaného odpadu v roku 2020
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