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„Dýchol biely mráz svoj sníčok do okien.
Všade vôkol nás sa zjavil biely srieň.
Len v očkách detí stále svieti smiech.
Keď zima kreslí bielu krivku striech.“

Keď ste si pri čítaní prvých viet
nášho príhovoru začali pohmkávať,
tak ste ju spoznali. Každý z nás ju
už určite počul - pieseň v podaní
Miška Dočolomanského s detským
zborom Slniečko „Zima na saniach“.
V adventom období sa ozýva zo
všetkých médií. Dokonalá zimná
idylka a k tomu chytľavá melódia plná
detskej radosti, úsmevu a smiechu. A
také by mali byť aj Vianoce. Sú časom
radosti, oddychu, rodinného pokoja,
lásky, túžby pomáhať si, podeliť sa,
pomôcť, spoločne zdieľať čarovný
vianočný čas. Ale je to i čas sebareflexie,
kritického vnímania seba samého. A
práve v časoch kríz sa táto vlastnosť
cení u ľudí oveľa viac. Keď nie sme
schopní prijať kritiku seba samého,
nie sme schopní prijať ju od nikoho.
Každý z nás je iný, je iného názoru,
preferuje iné hodnoty, má inú povahu.
Dôsledkom sú hádky, konflikty, stres a
negatívne emócie, ktoré nás nespájajú
ale rozdeľujú. A o tom Vianoce predsa
nie sú. Žijeme v rýchlej dobe, tak
aspoň Vianoce si spomaľme. Stíšme
sa. Doprajme si spoločný čas v kruhu

najbližších, doprajme si i čas pre
seba samého na pohľad do svojho
vnútra. Možno nájdeme odpovede na
svoje nezodpovedané otázky a naše
Vianoce budú pokojné, plné lásky,
šťastia a porozumenia.
V poslednom čísle našich novín si
okrem vianočnej atmosféry v článkoch
venovaným adventu pripomenieme
aj obdobie koncom leta a čas jesene.
Prinášame Vám postrehy z rôznych
kultúrnych či športových akcií v
našej obci. Letné kino, Pionier cross,
hody, šarkaniáda, uvítanie detí, zber
tekvíc, Mikuláš a ešte mnohé iné
organizované aj našimi miestnymi
organizáciami.
V októbri sme si pripomenuli mesiac
úcty k starším, ktorým je venovaný
článok „Jeseň života – nezabúdajme
na starších“. Pri tejto príležitosti sme
sa porozprávali s aktívnou členkou
rôznych organizácií v Zbehoch, s
pani Annou Budinskou, ktorá bola pri
príležitosti životného jubilea ocenená
starostom našej obce.
V novembri si spomíname na
zosnulých a všetkých svätých, s čím sú
spojené návštevy cintorínov. V rubrike
z „Histórie Zbehov“ sa pán Serafín
Horka venoval práve tejto téme.
Počas jesenných dní sme mali pri
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obecnom úrade zaujímavú veselú
jesennú výzdobu, ktorú vystriedal
nádherný adventný veniec v Zbehoch
aj v Andači. Naše deti v materskej
a základnej škole sa od začiatku
školského roka okrem učenia venujú
aj množstvu rôznych aktivít. Viac sa
dočítate v ich príspevkoch.
Dočítate sa aj o tom, čo všetko stihli
urobiť členovia MKK APA Andač, kam
vyrazil Zväz zdravotne postihnutých,
o výstave, ktorú usporiadal Spolok
záhradkárov, kde darovať krv Vám
poradia zase členovia Červeného kríža.
Zbežančatá sa tiež dočkali vystúpenia
a futbalisti zápasov. Nezabudli sme
ani na naše talenty, ktoré sú tento
krát z oblasti gastronómie. Vianoce sú
predsa aj o pečení. Sestry Zentkové už
potešili svojim cukrárskym umením
nejedny chuťové poháriky. Presvedčte
sa sami. Príjemné čítanie želajú
členovia redakčnej rady
Zbehy informujú.
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n Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám v poslednom čísle tohtoročných
obecných novín. Dovoľte mi, aby som zhrnul a zhodnotil
uplynulé mesiace.

S príchodom jesene sa rozbehla už tretia vlna pandémie
korona vírusu a s ňou spojené opatrenia a stupňujúce sa
obmedzenia, ktoré nás opäť výrazne ovplyvnili.
V septembri sme v našej obci stihli zrealizovať hodový
víkend a s ním spojené akcie. Prvýkrát sa uskutočnilo aj
Hodové popoludnie na Andači. Účasť a záujem nám slúži
ako motivácia na zlepšenie sa pre ďalšie roky.
O jesennú výzdobu v obci sa už tradične postarali šikovní
zamestnanci Danica a Juraj K., ktorým aj touto cestou
ďakujem.
Z podujatí sa ešte podarilo zorganizovať Výstavu ovocia
a zeleniny, ktorá sa uskutočnila v miestnom KD. Chcem
poďakovať za organizáciu tohto tradičného podujatia
Spolku záhradkárov Zbehy, ktoré nám umožní nielen
pokochať sa krásnou úrodou našich šikovných pestovateľov,
ale má i vzdelávací charakter pre našu mládež. Taktiež
sme zorganizovali 1. ročník Šarkaniády. O priebehu tohto
podujatia si môžete prečítať na nasledujúcich stranách.
Chcem sa však poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave celého podujatia: za obec Danici a Jurajovi K.,
kultúrnej komisii, Jednote dôchodcov za čaj a pomoc, pani
kuchárkam zo základnej školy za chutné pagáčiky, Vidieckej
vinárni za varené vínko, Radaru Zbehy za poskytnutie
priestorov a všetkým ostatným za účasť. Začiatkom tohto
mesiaca sa podarilo zorganizovať požehnanie adventných
vencov. Prebehla tiež inštalácia vianočného osvetlenia
a výzdoba v okolí obecného úradu. Prvýkrát máme na
budove OÚ aj vianočný betlehem. Vianočný stromček bol
doplnený o nové ozdoby. Počas mikulášskeho víkendu bol
pri úrade umiestnený aj veľký nafukovací Mikuláš. V súlade s
platnými opatreniami navštívil naše deti Mikuláš so svojimi
pomocníkmi. Dúfam, že už budúci rok sa pandemická
situácia zlepší a my si budeme môcť užiť spoločne
predvianočné obdobie ako aj plánované podujatia.
Od vydania posledných novín sa uskutočnili dve obecné
zastupiteľstvá, z ktorých zápis nájdete na nasledovných
stranách. Dňa 13. 12. 2021 nás čaká ešte jedno zastupiteľstvo,
na ktorom bude schvaľovaný rozpočet obce pre rok 2022.
15. 11. 2021som počas obecného zastupiteľstva udelil

Cenu obce Zbehy pri príležitosti krásneho životného jubilea
našej občianke, predsedníčke Jednoty dôchodcov Zbehy,
pani Anne Budinskej, za dlhoročnú prácu v prospech obce
Zbehy. Aj touto cestou sa jej v mene svojom a v zastúpení
našej obce chcem ešte raz poďakovať za celoživotnú prácu,
obetavosť, nezištnú pomoc, propagáciu našej obce doma i
v zahraničí. Bez jej pomoci si nevieme predstaviť uskutočniť
akékoľvek kultúrno-spoločenské podujatie. Svojou vitalitou
nás ženie vpred a už dlhé roky prispieva k udržaniu tradícií
a kultúry u nás v Zbehoch.

O aktivitách v obci pravidelne informujeme na webovej
stránke obce. Môj osobný pohľad a týždenný sumár aktivít
v obci pravidelne uvádzam na mojej facebookovej stránke
starostu obce. Tak ako v každom čísle obecných novín aj tu
sa snažím prinášať prehľad súhrnu prác, ktoré sa uskutočnili
za uplynulé obdobie:
- Po dlhom naťahovaní sa s úradmi sme podpísali zmluvu
o dielo so zhotoviteľom a tým sa začalo budovanie chodníka
spájajúce centrum obce so základnou školou, na ktorý sme
dostali dotáciu.
- Rovnako po dlhom čakaní bola podpísaná zmluva so
zhotoviteľom na opravu sochy pamätníka SNP pri pošte, na
ktorú sme tiež získali dotáciu.
- V MŠ prebiehali dokončovacie práce na dopravnom
ihrisku, v rámci ihriska boli osadené dopravné značky, nové
preliezky spĺňajúce bezpečnostné normy a prebehla aj
príprava záhonov pre budúcu výsadbu. Fasáda budovy MŠ
bola vyzdobená novým nápisom.
- Po odkúpení objektu budovy miestnej pošty sa začalo s
prípravou projektu plánovanej rekonštrukcie objektu. Daný
projekt je v súlade už s existujúcou štúdiou komplexného
návrhu centra obce, na ktorú žiadame dotáciu. V jesenných
mesiacoch prebehlo pripojenie objektu miestnej pošty k
obecnému vodovodu. V nasledujúci rok je plánovaná ďalšia
rekonštrukcia objektu.
- Bolo osadené nové zrkadlo na križovatke smer
Čakajovce, vyhrievané a najväčšie, čo bolo v ponuke.
- V spolupráci so ŽSR, Adam stav a Cesty Nitra sa nám
konečne podarilo zrekonštruovať železničný podjazd pri
stanici Zbehy.
- Bolo zrušené staré oplotenie medzi hlavným a vedľajším
futbalovým ihriskom.
- Prebehlo odstránenie stĺpov z chodníka smer Čakajovce.
- Začali prípravné práce k výstavbe nového bytového
domu, ktorý sa bude nachádzať v lokalite bývalého kina

3
za KD. Na výstavbu bytového domu so 16 bytovými
jednotkami sme získali úver na dotáciu zo Štátneho fondu
rozvoja bývania vo výške cca 1,1 mil. €.
- Prebehli práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení
v zdravotnom stredisku a tiež aj obnova fasády a úprava
okolia.
- V Andači prebiehali búracie práce a čistenie priestoru
v okolí budovy bývalej MŠ. Prebehla rekonštrukcia
odvodňovacieho jarku pred KD Andač a na hornej ulici
spolu s asfaltovaním krajnice.
- Pred sviatkom Všetkých svätých prebiehala údržba
cintorínov v Zbehoch a na Andači, na oboch cintorínoch
sme zaviedli separovaný odpad, a som rád, že aj týmto
spôsobom prispejeme k % vytriedenia odpadu v našej obci.
Na cintoríne v miestnej časti Andač sme spravili spevnenú
plochu za bránou do cintorína.
- Samozrejme počas celého jesenného obdobia
prebiehala údržba verejných priestranstiev (kosenie, zber
lístia, údržba obecných objektov).
Aj tento rok sme sa zapojili s rôznymi žiadosťami o dotácie z

eurofondov a iných dotačných schém. V súvislosti s čerpaním
dotácií dávam do pozornosti výstup z tlačovej besedy
mojich kolegov zo Združenia miest a obcí nitrianskeho
okresu, kde chceme upozorniť na negatívne smerovanie
v prerozdeľovaní dotácií v novom programovom období
2021/2027 (plánujú prerozdeliť menej peňazí pre obce ako
v súčasnom programovom období). Realita s čerpaním
eurofondov je veľmi zlá a zdĺhavá a vôbec to nesmeruje k
zlepšeniu. Toto je zoznam žiadostí o dotácie, ktoré sme v
tomto roku podali:
- Základná škola Zbehy - rekonštrukcia kotolne, Slovenská
inovačná a energetická agentúra, 75604,44 €.
- Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny (detské
ihrisko), MPSVaR SR, 49 999,50 €.
- Zateplenie obecnej budovy s. č. 267 – administratívna
budova, Environmentálny fond, 101 894,00 €.
- Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu odpadu,
Environmentálny fond, 78 000,00 €.
- Budovanie celoobecného vodovodu Zbehy – časť
Andač, Environmentálny fond, 500 000,00 €.
- Výstavba bytového domu - šestnásť bytových jednotiek

v obci Zbehy, ŠFRB, 1 038 005,28 €.
- Budovanie zelenej infraštruktúry v obci Zbehy,
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR, 852 270,23 €.
- Knižnica ako rozprávkový les, Fond na podporu umenia,
3 248,00 €.
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní TJ Slovan
Zbehy, SFZ, 24 033,00 €.
- Komunitné centrum (rekonštrukcia haly pri futbalovom
ihrisku), Integrovaný regionálny operačný program, 1 735
860 €.
Za každou žiadosťou je niekoľko mesiacov práce. Už teraz
pracujeme na žiadostiach, ktoré budeme podávať aj v roku
2022.
Na budúci rok sa presúva z tohto roka aj niekoľko
naplánovaných investícií, ktoré sa neuskutočnili najmä z
dôvodu byrokracie:
• realizácia prepojovacích chodníkov v úsekoch Zbehy

- Čakajovce, Zbehy - Lužianky, ktorá sa odďaľuje z dôvodu
zdĺhavého procesu získania stavebného povolenia;
• rekonštrukcia priestorov - parkovísk pred predajňou
Coop Jednota;
• rekonštrukcia vybraných obecných ciest;
• rekonštrukcia povrchu hádzanárskeho ihriska, na ktoré
bola schválená dotácia.
Ako som už vyššie uviedol dňa 13. 12. 2021 nás čaká
ešte jedno zastupiteľstvo, na ktorom bude schvaľovaný
rozpočet obce pre rok 2022. Za najdôležitejšie položky
budúcoročného rozpočtu považujem financie na začatie

4
prác vodovodu na Andači v réžii obce, nakoľko sa čakanie
na dotáciu ukázalo ako neefektívne, keďže nám už po
piatykrát žiadosť zamietli. Navrhujem tiež zvýšenie
podpory ZŠ a jej kapitálových výdavkov. Nezanedbateľnou
položkou rozpočtu je neustály rast cien energií, čo pre rok
2022 predstavuje približne 25 000 €. Z ďalších plánovaných
investícií je pokračovanie v prípravách
projektovej
dokumentácii ku kanalizácii, rekonštrukcia objektu poštu,
rekonštrukcia ďalších vybraných úsekov obecných ciest
a mnohé ďalšie. Od rozhodnutia obecného zastupiteľstva
bude záležať, ktoré z týchto investícií budú prioritné a
budú sa realizovať. Už presnejšie údaje o novom rozpočte
budú zverejnené na obecnej stránke ako aj v ďalšom čísle
obecných novín.

Pri plánovaní rozpočtu sa ako každý rok vyhodnocujú
výšky poplatkov, ktorých výber sprostredkúva obec. Ide
najmä o poplatky za odpad a vodu. Čo sa týka odpadu,
z čísel ktoré máme doteraz k dispozícií vyplýva, že pre
rok 2022 sa poplatok zvyšovať nebude. Vďačíme za to
najmä poctivému separovaniu Vás občanov a opatreniam,
ktoré obec prijala (a to najmä separovanie odpadu na
cintorínoch, zefektívnenie funkčnosti zberného dvora a i.).
Znova pripomínam, že percento vytriedenia odpadu pre
našu obec, od ktorého sa priamo odvíja výška poplatku
za odpad, bude aj pre budúci rok nad úrovňou 50 %.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí do
komunálneho odpadu vyhodia naozaj iba to, čo tam patrí.
Prednedávnom sme sa v Ponitrianskom združení obcí pre
separovaný zber uzniesli na prenájme vážiaceho systému
pre komunálny odpad, čo znamená, že vážiť sa v priebehu
roka začnú aj nádoby s komunálnym odpadom, tak ako to

je už teraz u separovaného zberu. Od roku 2023 je zmenou
v zákone avizovaný prudký rast cien za komunálny odpad
a to najmä z dôvodu dotrieďovania komunálneho odpadu
pred skládkovaním. Aj toto je jedným z dôvodov, prečo
tvoriť čo najnižší podiel komunálneho odpadu a poctivo
separovať.
Na podnet od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sme
vyhodnocovali aj momentálnu cenu vody. Pitnú vodu ako
komoditu nakupujeme od Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti za cenu podľa ich sadzobníka. V tejto cene
je zahrnutý celý proces distribúcie vody vrátane nových
investícií do budovania rozvodnej siete a údržby potrubia,
ktoré ju dodáva až po obecnú vodovodnú sieť. Dlhé roky
cena vody v obci len kopírovala cenu, za ktorú nám bola
voda dodávaná od ZSVS. Poplatok za vodu v obci nezahŕňa
údržbu a prevádzku vodovodného potrubia. Cena poplatku
za vodu sa preto bude zvyšovať zo súčasného 1, 07 € na
1, 20 € /m3, čo aspoň čiastočne pokryje náklady spojené s
prevádzkou obecného vodovodu.
Rok 2021 sa nezadržateľne blíži ku koncu. Dovoľte
mi, vážení spoluobčania, popriať Vám do ďalšieho roku
najmä zdravie, šťastie, lásku, ale aj pokoj, pokoru a
vzájomnú úctu.
Toto miesto a tento čas by som chcel využiť aj na
poďakovanie. Chcel by som sa aj takto verejne poďakovať
všetkým spolupracovníkom obecného úradu za ich
svedomitú a kvalitnú prácu. Ďakujem tiež za spoluprácu
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnej
pani kontrolórke, členom komisií pri obecnom
zastupiteľstve, pani riaditeľkám ZŠ a MŠ, všetkým
pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom,
pánom farárom zo Zbehov aj Lukáčoviec. Moje ďakujem
patrí aj členom obecných združení, bez ktorých by
spoločenský a športový život v obci chýbal. Na záver
chcem poďakovať aj Vám, spoluobčania, za ústretovosť
voči obci. Ešte raz Vám prajem pokojné a radostné
prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do Nového
roka.
Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy

n Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Zbehy
n Zo dňa 27.9.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo a:
SCHVÁLILO:
1. Pridelenie nájomného bytu žiadateľovi Lukášovi Čeretkovi, ktorý
dosiahol najvyšší počet bodov pridelených na základe bodovacích
kritérií ustanovených vo VZN č. 3/2020, v znení Dodatku č. 1 k VZN
č. 3/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy
bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na
účely podpory sociálneho bývania.
Hlasovanie: za: 5 (Držíková, Ing. Habiňák, Fedorová, Petrík, Hallo).
2. Návrh na spracovanie projektu rekonštrukcie Kultúrneho domu
v Zbehoch súp. č. 156 a zároveň schvaľuje zapracovať do rozpočtu
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obce vo výdavkovej časti predpokladanú sumu v maximálnej výške
do 10000 €.
Hlasovanie: za: 5 (Držíková, Ing. Habiňák, Fedorová, Petrík, Hallo).
NESCHVÁLILO:
1. OZ prejednalo žiadosť o nájme nebytových priestorov žiadateľkou
IRINA - Iryna Stefinyn, IČO:404 28079. OZ nesúhlasí s prenájom
nebytových priestorov v budove zdravotného strediska súp. č. 145
(bývalá zubná ambulancia).
Hlasovanie: za: 5 (Držíková, Ing. Habiňák, Fedorová, Petrík, Hallo).
BERIE NA VEDOMIE:
1. Správu starostu obce.
2. Informatívnu správu hlavnej kontrolórky o čerpaní rozpočtu za
január – jún 2021.
3. Informatívnu správu hlavnej kontrolórky obce v zmysle zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
podľa § 17 ods.15 o stave a vývoji dlhu obce. Dlh obce v ŠFRB
je k 30.6.2021 vo výške 355 967,61 €, ktorý splácame od 1.1.2011,
s termínom splatnosti rok 2041. Dlh obce evidovaný vo forme
Návratnej bezúročnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 poskytovaného
Vládou SR prostredníctvom Ministerstva financií SR v maximálnej
poskytovanej výške 39245 €, ktorý začneme splácať v roku 2024.
4. Správu nezávislého audítora k
účtovnej závierke za rok 2020.
Hlasovanie: za: 5 (Držíková, Ing.
Habiňák, Fedorová, Petrík, Hallo).

n Zo dňa 15.11.2021
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí prerokovalo a:
SCHVÁLILO:
1. Udelenie „Ceny Obce Zbehy“
a finančný dar v hodnote 200€ p.
Anne Budinskej.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, M. Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
2. Navýšenie rozpočtu originálnych kompetencií na bežné
výdavky pre Základnú školu Zbehy pre rok 2021
vo výške 8000 €.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, M. Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
3. Komunitný plán sociálnych služieb 2021 – 2030.
Týmto sa ruší Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 – 2023
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.3.2019.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, M. Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
4. Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na projekt s názvom „Komunitné centrum Zbehy – zmena
účelu využitia stavby “. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie
projektu „Komunitné centrum Zbehy – zmena účelu využitia
stavby“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC211-2021-78 na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu
poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej
úrovni, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným programom rozvoja obce. Zabezpečenie realizácie projektu

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu a poskytnutého NFP vo výške minimálne 5 % v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci, tzn. 86 793 €. Zabezpečenie
financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce.
Hlasovanie: za: 6 ( Hallo, Fedorová, Fusková, Petrík, Gudába, doc.
PhDr. Rác, PhD.)
proti: 0
zdržal sa: 3 (Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková).
5. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s
vlastníkom SR správca majetku štátu Železnice Slovenskej republiky,
Bratislava.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, M. Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
6. Jednotkovú hodnotu pozemkov uvedenú vo výške 21,66 €/1m2
určenú znaleckým posudkom č. 42/2021 vypracovaným znalcom
Ing. Ľubošom Fuskom dňa 3.4.2021, za ktorú ide obec predávať
nehnuteľný majetok obce Zbehy, na ktorý sa sťahuje prípad
hodný osobitného zreteľa novovytvorené pozemky v lokalite
č. 1 (oddelené z pôvodného pozemku parc. č. 132/1 v k.ú. Zbehy)
zamerané geometrickým plánom č. 51/2021 zo dňa 27.5.2021
GEO NITRA s.r.o. Ing. Marekom Blaškom, schváleným Okresným
úradom Nitra, katastrálny odbor
dňa 7.7.2021 č. G1-1125/2021.
Kupujúci hradia aj náklady za
vypracovanie znaleckého posudku
prepočítané
podľa
veľkosti
kupujúceho pozemku vo výške 0,12
€/1m2 a náklady za vypracovanie
geometrického plánu prepočítané
podľa
veľkosti
kupujúceho
pozemku vo výške 0,43 €/ 1m2.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing.
Habiňák, Ing. Macho, Držíková,
Fedorová, Fusková, M. Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
7. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.z. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov predaj pozemku vo vlastníctve Obce
Zbehy do vlastníctva Ing. Jakuba Fusku, PhD., bytom Žirany 541,
v podiele 1/2 k celku a Mgr. Radke Fuskovej, bytom Zbehy
165, v podiele 1 /2 k celku a to: novovytvorenú parcelu k.ú.
Zbehy reg.“C“ parc.č. 132/10 ostatná plocha o výmere 228 m2,
ktorá vznikla geometrickým plánom č. 51/2021 odčlenením ako
diel č. 12 z parcely reg.“C“ parc. č. 132/1 ostatná plocha, o celkovej
výmere 1499 m2 zapísanej v LV č. 277 vo vlastníctve Obce Zbehy.
Kúpno - predajná cena za nehnuteľnosť (21,66 € x 228m2 ) je vo
výške 4938,48 € a náklady spojené s vypracovaním znaleckého
posudku a geometrického plánu suma vo výške 125,40 €. Osobitný
zreteľ pri tomto predaji obecného pozemku je, že sa nachádza ako
jediný možný vstup na pozemok k rodinnému domu a pre obec
je nevyužiteľný. Všetky finančné výdavky (správne poplatky a iné
poplatky) spojené s prevodom nehnuteľnosti budú znášať žiadatelia
– kupujúci. OZ schvaľuje predaj pozemku a poveruje starostu k
podpisu kúpno – predajnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, M. Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
8. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj pozemku vo vlastníctve

6
Obce Zbehy do vlastníctva Michala Vargu, bytom Zbehy č.380,
v podiele 1/1 k celku a to: novovytvorenú parcelu k.ú. Zbehy
reg.“C“ parc.č. 132/9 záhrada o výmere 271 m2, ktorá vznikla
geometrickým plánom č. 51/2021 odčlenením ako diel č. 1 z
parcely reg.“C“ parc. č. 132/1 ostatná plocha, o celkovej výmere 1499
m2 zapísanej v LV č. 277 vo vlastníctve Obce Zbehy, ako diel č. 3 z
parcely reg.“E“ parc. č. 2167 ostatná plocha o celkovej výmere 87
m2 a diel č. 11 z parcely reg.“E“ parc. č. 132/1 trvale trávnatý porast
o celkovej výmere 302 m2 vedených v LV č. 2514 vo vlastníctve
Obce Zbehy. Kúpno - predajná cena za nehnuteľnosť (21,66 € x
271 m2) je vo výške 5869,86 € a náklady spojené s vypracovaním
znaleckého posudku a geometrického plánu suma vo výške 149,05
€. Osobitný zreteľ pri tomto predaji obecného pozemku je, že sa
nachádza medzi záhradami rodinných domov, je oplotený, tvorí
súčasť záhrady rodinného domu súp. č. 380 a je dlhodobo užívaný
vlastníkmi rodinného domu. Všetky finančné výdavky (správne
poplatky a iné poplatky) spojené s prevodom nehnuteľnosti bude
znášať žiadateľ – kupujúci. OZ schvaľuje predaj pozemku a poveruje
starostu k podpisu kúpno – predajnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, M. Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
9. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj pozemku vo vlastníctve
Obce Zbehy do vlastníctva Ing. Tomáša Jirásku, bytom Nitra,
Bazovského 415/4, v podiele
1/1 k celku a to: novovytvorenú
parcelu k.ú. Zbehy reg.“C“ parc.
č. 132/7 záhrada o výmere 325
m2, ktorá vznikla geometrickým
plánom č. 51/2021 odčlenením
ako diel č. 9 z parcely reg.“C“ parc.
č. 132/1 ostatná plocha, o celkovej
výmere 1499 m2 zapísanej v LV
č. 277 vo vlastníctve Obce Zbehy,
ako diel č. 4 z parcely reg.“E“ parc. č. 2167 ostatná plocha o celkovej
výmere 87 m2 a diel č. 2 z parcely reg.“E“ parc. č. 132/1 trvale trávnatý
porast o celkovej výmere 302 m2 vedených v LV č. 2514 vo vlastníctve
Obce Zbehy. Kúpno - predajná cena za nehnuteľnosť (21,66 € x
325 m2) je vo výške 7039,50 € a náklady spojené s vypracovaním
znaleckého posudku a geometrického plánu suma vo výške
178,75 €. Osobitný zreteľ pri tomto predaji obecného pozemku je,
že sa nachádza medzi záhradami rodinných domov, je oplotený,
tvorí súčasť záhrady rodinného domu súp. č. 381. Všetky finančné
výdavky (správne poplatky a iné poplatky) spojené s prevodom
nehnuteľnosti bude znášať žiadateľ – kupujúci. OZ schvaľuje predaj
pozemku a poveruje starostu k podpisu kúpno – predajnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
10. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov predaj pozemku vo vlastníctve Obce
Zbehy do vlastníctva Marekovi Podhradskému, bytom Zbehy
385, v podiele 1/1 k celku a to: novovytvorenú parcelu k.ú. Zbehy
reg.“C“ parc. č. 132/4 záhrada o výmere 37 m2, ktorá vznikla
geometrickým plánom č. 51/2021 odčlenením ako diel č. 6 z parcely
reg.“C“ parc. č. 132/1 ostatná plocha, o celkovej výmere 1499 m2
zapísanej v LV č. 277 vo vlastníctve Obce Zbehy. Kúpno - predajná
cena za nehnuteľnosť (21,66 € x 37 m2) je vo výške 801,42 € a náklady
spojené s vypracovaním znaleckého posudku a geometrického
plánu suma vo výške 20,35 €. Osobitný zreteľ pri tomto predaji

obecného pozemku je, že sa nachádza medzi záhradami rodinných
domov, je oplotený, tvorí súčasť záhrady rodinného domu súp. č. 385,
je dlhodobo užívaný vlastníkom rodinného domu. Všetky finančné
výdavky (správne poplatky a iné poplatky) spojené s prevodom
nehnuteľnosti bude znášať žiadateľ – kupujúci. OZ schvaľuje predaj
pozemku a poveruje starostu k podpisu kúpno – predajnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
11. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj pozemku vo vlastníctve Obce
Zbehy do vlastníctva Hasima Hamzu, bytom Zbehy 157, v podiele
1/1 k celku a to: novovytvorenú parcelu k.ú. Zbehy reg.“C“ parc.č.
132/3 záhrada o výmere 115 m2, ktorá vznikla geometrickým
plánom č. 51/2021 odčlenením ako diel č. 5 z parcely reg.“C“ parc.č.
132/1 ostatná plocha, o celkovej výmere 1499 m2 zapísanej v LV č. 277
vo vlastníctve Obce Zbehy. Kúpno - predajná cena za nehnuteľnosť
(21,66 € x 115 m2 ) je vo výške 2490,90 € a náklady spojené s
vypracovaním znaleckého posudku a geometrického plánu suma
vo výške 63,25 €. Osobitný zreteľ pri tomto predaji obecného
pozemku je, že sa nachádza medzi záhradami rodinných domov,
je oplotený, tvorí súčasť záhrady rodinného domu súp. č. 157., je
dlhodobo užívaný vlastníkom rodinného domu. Všetky finančné
výdavky (správne poplatky a iné poplatky) spojené s prevodom
nehnuteľnosti bude znášať žiadateľ – kupujúci. OZ schvaľuje predaj
pozemku a poveruje starostu k
podpisu kúpno – predajnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing.
Habiňák, Ing. Macho, Držíková,
Fedorová, Fusková, Petrík, Gudába,
doc. PhDr. Rác, PhD.).
12. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
predaj pozemku vo vlastníctve
Obce Zbehy do vlastníctva Michalovi Sýkorovi s manželkou
Luciou Sýkorovou rod. Šaturová, bytom Zbehy 861, v podiele
1/1 k celku v režime BMS a to: novovytvorenú parcelu k.ú.
Zbehy reg.“C“ parc.č. 132/5 záhrada o výmere 179 m2, ktorá
vznikla geometrickým plánom č. 51/2021 odčlenením ako diel č.
7 z parcely reg.“C“ parc. č. 132/1 ostatná plocha, o celkovej výmere
1499 m2 zapísanej v LV č. 277 vo vlastníctve Obce Zbehy. Kúpno
- predajná cena za nehnuteľnosť (21,66 € x 179 m2) je vo výške
3877,14 € a náklady spojené s vypracovaním znaleckého posudku
a geometrického plánu suma vo výške 98,45 €. Osobitný zreteľ
pri tomto predaji obecného pozemku je, že sa nachádza medzi
záhradami rodinných domov, je oplotený, tvorí súčasť záhrady
rodinného domu súp. č. 861, je dlhodobo užívaný vlastníkmi
rodinného domu. Všetky finančné výdavky (správne poplatky a iné
poplatky) spojené s prevodom nehnuteľnosti budú znášať žiadatelia
– kupujúci. OZ schvaľuje predaj pozemku a poveruje starostu k
podpisu kúpno – predajnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
13. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj pozemku vo vlastníctve
Obce Zbehy do vlastníctva Pavlovi Sýkorovi s manželkou Evou
Sýkorovou rod. Kyjanicová, bytom Zbehy 162 v podiele 1/1
k celku v režime BMS a to: novovytvorenú parcelu k.ú. Zbehy
reg.“C“ parc. č. 132/6 záhrada o výmere 150 m2, ktorá vznikla
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geometrickým plánom č. 51/2021 odčlenením ako diel č. 8 z parcely
reg.“C“ parc. č. 132/1 ostatná plocha, o celkovej výmere 1499 m2
zapísanej v LV č. 277 vo vlastníctve Obce Zbehy. Kúpnopredajná
cena za nehnuteľnosť (21,66 € x 150 m2) je vo výške 3249 € a náklady
spojené s vypracovaním znaleckého posudku a geometrického
plánu suma vo výške 82,50 €. Osobitný zreteľ pri tomto predaji
obecného pozemku je, že sa nachádza medzi záhradami rodinných
domov, je oplotený, tvorí súčasť záhrady rodinného domu súp.
č. 162, je dlhodobo užívaný vlastníkmi rodinného domu. Všetky
finančné výdavky (správne poplatky a iné poplatky) spojené s
prevodom nehnuteľnosti budú znášať žiadatelia – kupujúci. OZ
schvaľuje predaj pozemku a poveruje starostu k podpisu kúpno –
predajnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
14. Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb.z. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov predaj pozemku vo vlastníctve Obce
Zbehy do vlastníctva Miriam Traljič, bytom Zbehy 163, v podiele
1/1 k celku a to: novovytvorenú parcelu k.ú. Zbehy reg.“C“ parc.
č. 132/8 záhrada o výmere 321 m2, ktorá vznikla geometrickým
plánom č. 51/2021 odčlenením ako diel č. 10 z parcely reg.“C“ parc.
č. 132/1 ostatná plocha, o celkovej výmere 1499 m2 zapísanej
v LV č. 277 vo vlastníctve Obce Zbehy. Kúpno - predajná cena za
nehnuteľnosť (21,66 € x 321 m2) je vo výške 6952,86 € a náklady
spojené s vypracovaním znaleckého posudku a geometrického
plánu suma vo výške 176,55 €. Osobitný zreteľ pri tomto predaji
obecného pozemku je, že sa nachádza medzi záhradami rodinných
domov, je oplotený, tvorí súčasť záhrady rodinného domu súp. č. 163,
je dlhodobo užívaný vlastníčkou rodinného domu. Všetky finančné
výdavky (správne poplatky a iné poplatky) spojené s prevodom
nehnuteľnosti bude znášať žiadateľ – kupujúca. OZ schvaľuje predaj
pozemku a poveruje starostu k podpisu kúpno – predajnej zmluvy.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
15. Zámer predaja pozemku – nehnuteľného majetku obce Zbehy
spôsobom hodným osobitného zreteľa manž. Habayoví.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
16. Zámer predaja pozemku – nehnuteľného majetku obce Zbehy
spôsobom hodným osobitného zreteľa Mgr. K. Senickej.
Hlasovanie: za: 7 (Hallo, Ing. Macho, Fedorová, Fusková, Petrík,
Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
proti: 0
zdržal sa: 2 ( Ing. Habiňák, Držíková)
17. Zámenu pozemku v k.ú. Andač,
parc. reg. „C“ č. 75/3 o výmere 351 m2
vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi
Farnosť Lukáčovce za pozemok v tej
istej výmere z parcely reg.“ E“ č. 75/2 a
p. č. 45/9 k.ú. Andač vo vlastníctve Obec
Zbehy za účelom výstavby nového
kostola v Andači. Geometrický plán
na odčlenenie parciel dá vypracovať
žiadateľ o zámenu pozemkov na vlastné
náklady.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing.
Macho, Držíková, Fedorová, Fusková,
Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
18. Cenu vody na rok 2022 vo výške

1,20 €/m3 stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
Bratislava.
Hlasovanie: za: 9 (Hallo, Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková,
Fedorová, Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
19. Žiadosť o zmenu a doplnenie ÚPO Zbehy pána J. Magdalíka.
Náklady súvisiace s obstaraním zmeny a doplnenia ÚPO hradí
žiadateľ.
Hlasovanie: za: 8 (Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
zdržal sa: 1 (Hallo)
proti: 0
20. Žiadosť o zmenu a doplnenie ÚPO Zbehy pani Z. Magdalíka.
Náklady súvisiace s obstaraním zmeny a doplnenia ÚPO hradí
žiadateľ.
Hlasovanie: za: 8 (Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
zdržal sa: 1 (Hallo)
proti: 0
21. Žiadosť o zmenu a doplnenie ÚPO Zbehy pána R. Poláčika.
Náklady súvisiace s obstaraním zmeny a doplnenia ÚPO hradí
žiadateľ.
Hlasovanie: za: 8 (Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
zdržal sa: 1 (Hallo)
proti: 0
22. Žiadosť o zmenu a doplnenie ÚPO Zbehy pána D. Žákoviča.
OZ schvaľuje lokalitu A/1.1/návrh zmeny funkčného využitia
časti plôch sídelnej vegetácie – nezastavateľné územné časti s
preferenciou zelene (8e) na rozvojové plochy bývania – rodinné
domy (3b), vrátane miestnej komunikácie. Náklady súvisiace s
obstaraním zmeny a doplnenia ÚPO hradí žiadateľ zahrnutý v
uvedenej lokalite p. Štefan Marák.
Hlasovanie: za: 8 (Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
zdržal sa: 1 (Hallo)
proti: 0
23. Prípravu: Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce
Zbehy.
Hlasovanie: za: 8 (Ing. Habiňák, Ing. Macho, Držíková, Fedorová,
Fusková, Petrík, Gudába, doc. PhDr. Rác, PhD.).
zdržal sa: 1 (Hallo)
proti: 0
Gabriela Billová
Obecný úrad Zbehy, zapisovateľ
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n Akcie v obci
n Atraktívny PIONIER Cross a láska k nestarnúcim zručnosť, ostražitosť, reflex a podobné návyky. Podujatia sa
zúčastnilo 99 pretekárov (čo je doterajší účastnícky rekord
pionierom s veľkým potešením ovládli Zbehy
Ubehlo vyše sedemdesiat
rokov, no považsko-bystrické
„pionierky“
za
bývalého
Československa mali a aj
dodnes majú stále svojich
priaznivcov. Ľahko ovládateľné
motocykle s obsahom 49,9
cm³ umožňovali užiť si jazdu
majiteľom od 15 rokov,
no a okamžite sa tak stali
obľúbenými u mládeže.
Nestor motocyklových pretekov v Zbehoch s 2 240
obyvateľmi, neďaleko Nitry - Peter Vanko, pred siedmimi
rokmi prišiel s myšlienkou usporiadať voľné preteky v
PIONIER Cross-e. Myšlienka zaujala viacero nadšencov
a padla na úrodnú pôdu. A tak sa v Zbehoch presne
15. septembra 2014 v chotári lokalite časť ODER, popri
železničnej trati Nitra – Lužianky, uskutočnilo prvé podujatie.
Odvtedy je uvedené podujatie jedným z najpopulárnejších
a stáva sa v Nitrianskom regióne každoročnou tradíciou s
úžasným ohlasom.
„V pretekoch sa predstavujú jazdci v kategóriách - „Klasik“
- je bez úpravy, „Tuning“ - má povolené úpravy motora a s
čiastočnými úpravami podvozku a „Špeciál“ – povoľujú sa
široké úpravy, základom musí byť pôvodná konštrukcia rámu,
na ktorom je upevnený motor. Iná môže byť prevodovka,
vŕtanie, úprava hlavy i podvozku. Neskôr pribudli i malé
terénne Pitbike (od 80 - 100 ccm),“ priblížil rozdiely medzi
jednotlivými kategóriami 32 ročný Jerguš Píš, riaditeľ
pretekov.
Tretia septembrová sobota (18. 9. 2021), patrila v Zbehoch
pri Nitre už 7. ročníku podujatiu PIONIER Cross - pretekov na
historických motocykloch 50 ccm JAWA typ 20, 21, Mustang
a ďalšie. Predstavili sa motocykle vyrábané v Považských
strojárňach v 70. a 80. rokoch. Súťažili pretekári rôznych
vekových kategórií postupne od 4 do 70 rokov.
Pretekárov čakala celkom nová trať, priestranné
parkovisko pri miestnom futbalovom ihrisku, ktoré takmer
tesne pred začiatkom v termíne dokončili organizátori
grupujúci sa okolo Petra Vanku. Pre návštevníkov boli
pripravené bohaté stánky s občerstvením ako i ďalší bohatý
pestrý sprievodný program, ktorý dotvárala živá kapela
David - Band z Topoľčian. Súťažné nasadenie a zvuky malých
motocyklov, vôňa benzínu a adrenalínu, ktorý ovládol v
Zbehoch atraktívny PIONIER Cross, bol veľkým magnetom
fanúšikov.
Nadšení organizátori privítali pretekárov rôznych
vekových kategórií, ktorí vyjadrovali na ich adresu
obrovský údiv z vypracovaného diela. PIONIER Cross sú
preteky výlučne pre začínajúce talenty motoristického
športu, ktoré si nenáročným spôsobom získavajú jazdeckú

pretekov) z rôznych kútov Slovenska, ktorí boli rozdelení do
8 kategórií (podľa veku a výkonnosti strojov). Oči pretekárov
s prekvapením konštatovali, akú novú doslova krásnu trať
v Zbehoch dokázali za krátky čas pripraviť. Za riadidlami
týchto maloobjemových špeciálov sme zaregistrovali
aj desať slečien/dám, ktoré sa nestratili, ba konkurovali
výbornými výkonmi podstatne tvrdším chalanom.
Hrejivé slniečko septembrového víkendu pozlátilo snahu
tých, ktorí s veľkým vypätím, ako každoročne od r. 2014,
oživili v plnom rozsahu krásnu tradíciu pretekov PIONIER
Cross v Zbehoch, opäť na kvalitnej trati. Veľmi precízne
pripravenému podujatiu po všetkých stránkach prispelo
počasie, tzv. „babie leto“, ktoré až v superlatívoch bolo
hodnotené jeho účastníkmi. Dopoludňajšie tréningové
jazdy prebiehali v zmysle vopred vypracovaného časového
harmonogramu od 8:00 hod. Následne si aktéri „oťukali“
profil trate, prišli dôležité dve finálové jazdy o majstrovské
body v dĺžke 10 až 15 minút (podľa zaradených pretekárov
do vekových kategórií), z ktorých podľa umiestnenia na
cieľovej šachovnici pretekári dostali získané body. Po
celkovom súčte sme spoznali víťazov veľmi vydareného 7.
ročníka PIONIER Cross-u v Zbehoch.
Organizátori podujatia, ktorí úspešne zavŕšili sezónu
2021, dali bodku za extra vydareným podujatím. Najväčšiu
zodpovednosť niesol Peter Vanko v spolupráci so
spoločnosťou RADO STAV - Rastislav Bila, ktorí pripravili
kvalitnú trať o dĺžke cca 850 m, spĺňajúcu športové kritéria
v zmysle reglementu športových poriadkov pre tento
druh súťaže, čo bolo previerkou pripravenosti aktérov.
Bezpečnosť a priepustnosť trate boli hlavným faktorom v
priam ideálnych podmienkach počas celej súťaže.
Takí nadšenci okolo tohto športu, akí sú v Zbehoch, sa
veru málokde nájdu. Všetko súvisiace s pretekmi priam
detailne pripravovali v osobnom voľnom čase, bez nároku
na akúkoľvek odmenu, za čo im patrí veľká vďaka. Hlavný
organizátor Peter Vanko s nadšením hýril spokojnosťou,
pričom hodnotil, ako zvládli náročnú prípravu a následne
ako prítomní diváci a nadšenci v sedle maloobjemových
motocykloch si pochvaľovali priam fantastický priebeh
s pripraveným bohatým sprievodným programom. O to
všetko s veľkou zásluhou sa postaral Denis Vanko, konateľ
stavebnej firmy DV-Stav v spolupráci s RADO STAV, ktorí v
extra krátkom čase vybudovali trať pre uskutočnenie tohto
mládežníckeho podujatia.
Mnohí krútili hlavami, že ako v obci Zbehy bolo možné
vybudovať predmetný areál, čo pre iných je takmer
nemožné. Na druhej strane musíme konštatovať, že
veľa podobných tratí sa z rôznych dôvodov ruší, pretože
občanom iných lokalít Slovenska takéto trate a úžasne
detské podujatie prekážajú a zaberajú priestor. Nuž v
Zbehoch je týmto podujatiam vytvorená absolútna
podpora a nebráni ich aktivitám aj takto pri zviditeľňovaní
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obce absolútne nič! TOMU LEN TLIESKAME!
Radoslav Bila (konateľ firmy RADO STAV) je jedným z ďalších
dôležitých budovateľov trate. „Na uskutočnenie profilu trate
sme navozili cca 300 áut zeminy, hlavne pre vytvorenie skokov,
terénnych lavíc, vyprofilovali sme zaujímavé zákruty a ďalšie
prekážky (dvojskoky) pre atraktívnosť pretekov,“ zmienil sa v
rozhovore Rado.
„Konkurencia aj v pretekoch Pionier Cross-u totiž nespí a
zlepšuje sa od pretekov k pretekom,“ poznamenal domáci
veterán (58 ročný) Peter Vereš alias „Dedo“, ktorý sa
na domácej trati predstavil s upraveným motocyklom
JAWA 21. V rámci šampionátu Pionier Cross patrí v
Zbehoch ako dlhoročná legenda od začiatku medzi
nestarnúcich veľkých bojovníkov na trati. „To však pre mňa
nie je to prvoradé. V podstate je to stále hlavne o stretnutí s
kamarátmi. Pozhovárame sa a popozeráme, kto a ako vylepšil
svoju motorku, no a navzájom si vždy poradíme. Sme síce
konkurentmi, ale v prvom rade priateľmi. Nič teda pred sebou
neskrývame a navzájom si vymieňame jazdecké i technické

skúsenosti. Ide tu o zábavu a pokiaľ sa nikomu nič nestane, tak
je to všetko v poriadku,“ zmienil sa Peter Vereš alias „Dedo“.
Veľká vďaka patrí neúnavným obetavým funkcionárom
nadšencom motorizmu PIONIER Cross-u TEAM-u Zbehy
(Petrovi Vankovi - predsedovi klubu, Jergušovi Píšovi,
bratskej dvojici Denisovi a Adamovi Vankoncom,
Radoslavovi Bilovi, Vladimírovi Laukovi- predsedovi TJ
Slovan Zbehy, Jozefovi Jurikovi, Deniske Vankovej, Petrovi
Nemčekovi), ale i ďalším členom zo širokého okolia
či miestnym občanom - nadšencom motorizmu, ktorí
zodpovednou cieľavedomou organizátorskou prácou,
dôkladnou prípravou pretekov, urobili maximum, aby
7. ročník bol po všetkých stránkach tou najlepšou ich
vizitkou!
„Vyhral každý, kto so svojim strojom bez poruchy dorazil
po 10 resp. 15 min. + 2 kolá do cieľa. Verte, nie je to až také
jednoduché,“ smial sa Oliver Klampárik z Partizánskeho milovník a dlhoročný účastník takýchto pretekov aj na
iných tratiach.

Výsledkový servis 7. ročníka Pionier Cross Cup v Zbehoch:
Kubatúra 50 ccm (klasifikovaných 17 jazdcov)
poradie
meno + mesto/krajina
1.
Šimon Malej, Slovensko
2.
Richard Svitko, Žaškov
3.
Tobias Tamajka, Slovensko

po et bodov
(25+25) - 50 b.
(22+22) - 44 b.
(20+20) - 40 b.

Kubatúra 65 ccm (klasifikovaných 9 jazdcov)
poradie
meno + mesto/krajina
1.

po et bodov
(25+22) - 47b.

2.
3.

Sebedražie
Michal Svitko, Žaškov

(20+25) - 45b.
(18+20) - 38b.

Kategória „DETI do 15 rokov“(klasifikovaných 10 jazdcov)
poradie
meno + mesto/krajina
po et bodov
Patrik Kerata, Chrenovec (20+25) - 45b.
1.
Brusno
2.
(25+20) - 45b.
3.
(16+22) - 38b.

Stupne víťazov najmenších pretekárov.

Kategória „Klasik“ (klasifikovaných 17 jazdcov)
poradie
meno + mesto/krajina
1.
Marek Gurica, Babindol
2.
Erik Imre, Telince
3.
Peter Debnár, Malé Uherce
Kategória „Klasik +“ (klasifikovaných 13 jazdcov)
poradie
meno + mesto/krajina
Milan Rýzek, Prietrž (pri
1.
Senici)
2.
Jaroslav Greguš, Slovensko
3.
Pavel Belko, Bukovec

Stupne víťazov kategórie „Klasik“.

po et bodov
(25+25) - 50b.
(22+22) - 44b.
(20+20) - 40b.

po et bodov
(25+25) - 50b.
(22+22) - 44b.
(20+18) - 38b.
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Kategória „Tuning“ (klasifikovaných 10 jazdcov)
poradie
meno + mesto/krajina
1.
Norbert Bali, Nitra
2.
Tomáš Kis, Žarnovica
Lukáš Magušin, Zlaté
3.
Moravce

Stupne víťazov kategórie „Pitbike“.

po et bodov
(18+25) - 43b.
(20+22) - 42b.
(22+16) - 38b.

Kategória „ŠPECIAL“ (klasifikovaných 6 jazdcov)
poradie
meno + mesto/krajina
1.
2.
3.

po et bodov
(25+25) - 50b.
(22+22) - 44b.
(20+20) - 40b.

Kategória „PITBIKE“ (klasifikovaných 17 jazdcov)
poradie
meno + mesto/krajina
1.

po et bodov
(25+25) - 50b.

2.
3.

Rumanová
Juraj Klampárik,

(22+22) - 44b.
(20+20) - 40b.

Stupne víťazov kategórie „Veterán“.

Budúcnosť PIONIER Cross-u - najmenší začínajúci adepti
motorizmu pred sústredení pred štartom. V pozadí ich
pozorne sledujú rodičia.

....je odštartované a začína sa nekompromisný boj o majstrovské body ..
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Štart kategórie „Veterán“ - zľava Peter Vanko v plnom
nasadení a ďalší bojujúci konkurenti o majstrovské body.

Peter Vereš alias „Dedo“ - na trati ho vidíme ako bojuje v
ideálnej stope na druhom mieste.

Kamil Somorovský

n Premietanie pod hviezdami
V sobotu 28. augusta 2021 organizovala naša obec opäť
podujatie s názvom „Letné kino pod hviezdami“, kde sme
premietali pokračovanie animovanej rozprávky pre deti s
názvom „Tajný život maznáčikov 2“. Spolu s pokračovaním
tejto animovanej rozprávky sme sa rozhodli, aj na základe
vašich podnetov, že si od distribučnej spoločnosti CinemArt
SK, s.r.o. zapožičiame aj film pre staršie ročníky.

Voľba padla na českú komédiu, určite mnohým z vás
známu: „Po čom muži túžia“. Premietanie začalo pár minút
pred 20:00. Avšak, tentokrát k nám počasie nebolo také
ústretové ako pri prvom premietaní, nakoľko sa citeľne
ochladilo. Napriek tomu sme premietali aspoň rozprávku,
keďže niektorí z vás predsa len prišli. Teplá deka a čaj
zachránili situáciu. Avšak kvôli
chladnejšiemu počasiu sme sa
v poslednej chvíli rozhodli, že
druhý film premietať nebudeme.
Všetkým ďakujeme za účasť
a tešíme sa na premietanie v
ďalšom roku, ktoré už určite
začne v skorších mesiacoch.
Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy
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n Hody v Zbehoch a v Andači
Hody patria k tradičným „sviatkom“ snáď každej
slovenskej obce. Oslavujú sa ako deň hojnosti, zábavy
a blahobytu. Stoly v domácnostiach sa prehýbajú pod
kadejakými dobrotami. Termín miestnych hodov je spojený
s termínom vysvätenia miestneho kostola Povýšenia sv.
Kríža. Tento rok v našej obci padli hody na 12. septembra
2021.
Situácia, vzhľadom na stále pretrvávajúce pandemické
opatrenia bola priaznivá a umožnila nám pri príležitosti
hodov pripraviť aj kultúrny program s občerstvením.
Kolotoče sa už tradične nachádzali na priestranstve pred
vstupom do areálu futbalového ihriska TJ Slovan Zbehy, z
časti aj v areáli MKK Zbehy. Na svoje si tak prišli nielen staršie
a menšie deti, ale i dospelí, nakoľko výber kolotočov bol
pestrý. V areáli sa nachádzali rôzne stánky s cukrovinkami,
pukancami, hračkami ale i „strelnica“, ktorá neodmysliteľne
patrí ku kolotočom.
Hodový program sa začal už v piatok 10. septembra 2021,
kde majitelia Pohostinstva pri ihrisku pripravili posedenie
pri hudbe s DJ Andrejom. V sobotu 11. septembra 2021
členovia TJ Slovan Zbehy varili od skorých ranných hodín
„hodový kotlíkový guláš“, ktorý bol určený pre všetkých
fanúšikov futbalu. Príspevok na guláš bol ľubovoľný a bol
určený pre futbalovú mládež.
Sobota pokračovala tanečnou zábavou, o ktorú sa
postarala hudobná skupina ATMOS a DJ Maďar. Program
hodovej nedele začal už o 10:00 hod. a to futbalovým
zápasom „U15“, ktorý odohrali naši chlapci proti súperovi
z ČFK Nitra a to s výsledkom 4:1. Program pokračoval
slávnostnou svätou omšou v kostole Povýšenia sv. Kríža.

O 16:00 hod. sa začal tradičný hodový zápas nášho
„A“ mužstva, na ktorý chodí vždy veľa fanúšikov futbalu.
Naši „áčkari“ nesklamali a odohrali skvelý hodový zápas s
potešujúcim hodovým výsledkom. Zápas odohrali proti
mužstvu z Čeľadíc s výsledkom 2:0.
K hodovému popoludniu počas futbalu tradične patrí aj
tombola. O tombolu sa postarali opäť členovia TJ Slovan
Zbehy. Tento rok sa im podarilo zohnať 41 cien. Prvá cena
v tombole bol plynový gril, druhá cena bol vysokotlakový
čistič a treťou cenou bol kávovar. Každá cena v tombole
však bola zaujímavá. Cena tombolového lístka bola 0,50 €.
Počasie bolo po celý víkend priam ukážkové a aj to bolo
dôvodom, prečo prišlo na hodový program skutočne
veľmi veľa ľudí a to predovšetkým na hodovú nedeľu.
Na spríjemnenie popoludnia hrala všetkým „hodárom“
hudobná skupina KLASIK. O občerstvenie sa postaralo
Pohostinstvo na ihrisku. Okrem hodov v našej obci sa
konali hody aj v časti Andač, kde hodová nedeľa padla na
5. septembra, čiže o týždeň skôr ako v Zbehoch. Pre deti
Obecný úrad tento rok pripravil veľkú skákaciu atrakciu v
podobe hasičského auta, ktorá bola umiestnená na ploche
pri Kultúrnom dome. Okrem toho si deti mohli pochutiť
aj na čerstvých pukancoch alebo cukrovej vate. Hodové
popoludnie prišli deťom z Andača spríjemniť aj maskoti
Minnie a Mickey.
Obecný úrad by sa týmto chcel poďakovať všetkým
tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave hodového
programu. Tešíme sa na všetkých opäť o rok.
Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy
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n Hodová slávnosť v Andači - Duchovne prežitý
spoločný čas
Kaplnka v našej obci je zasvätená sviatku narodenia
PANNY MÁRIE a práve preto sa na tento sviatok koná v
našej obci každoročne hodová slávnosť. Je to čas, kedy sa
stretne celá rodina a spoločne sa zúčastnia slávenia hodovej
svätej omše. Tento nezabudnuteľný zážitok rodičov,
starých rodičov ich detí a hlavne vnúčat, ktorý sa tešia zo
spoločného stretnutia nám pandemická situácia dovolila
prežiť len s malými obmedzeniami. Svätú omšu slávil náš
nový pán dekan Mgr. Miroslav Hafera. Po slávnostnom
požehnaní sa veriaci rozišli k slávnostnému obedu.

n Starosta prekvapil deti z Andača
Tento rok po slávnostnom obede čakalo deti
z Anadča a ich rodičov prekvapenie. OÚ na čele
so starostom Ing. Žákovičom pripravil pre deti
milé a zábavné popoludnie, ktoré sa konalo v
priestoroch za KD Andač. Bola tu pripravená
skákacia šmýkalka v podobe hasičského auta,
čerstvé pukance, neodmysliteľná cukrová vata a
farebné balóniky. Popoludnie spestrili aj maskoti
Minnie a Mickey, s ktorými sa deti veľmi radi
odfotili. Veríme, že podobne ako tento rok i na
budúci rok sa opäť deti môžu tešiť na takýto
nezabudnuteľný deň. Už dávno som nevidela
pokope taký kopec šťastných detí. Dovoľte mi,
aby som sa za všetkých vyjadrila vďaku za toto
popoludnie jedným slovom „Ďakujeme“.
Ing. Marta Lopašková
členka redakčnej rady

n Samozber tekvíc
Tekvice patria neodmysliteľne k jeseni. A tak po úspešnom
zbere levandule sa Levanduľová farma v Zbehoch rozhodla
9. októbra 2021 zorganizovať samozber tekvíc rôznych
odrôd. Ráno bolo trochu mokro, no ani menšie blato
mnohých neodradilo. Záujem o tekvičky bol veľký, preto
sa organizátori rozhodli samozber opäť na ďalší víkend
zopakovať. Mnoho ľudí došlo aj z iných obcí, ba dokonca
aj z okresov. Niektorí zbierali tekvice na varenie alebo na
pečenie, iní pre jadierka, no malé deti chceli tie najväčšie
tekvice na helloweenovské vyrezávanie rôznych dekorácií.
Martina Gondeková
členka redakčnej rady
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n Zbežská šarkaniáda – 1. ročník
Každé ročné obdobie má v sebe svoje čaro. I keď sa jeseň
môže javiť v istých ohľadoch ako pochmúrna, pretože sa
deň skracuje, býva sychravo a omnoho chladnejšie, predsa
len má aj svoje radosti a ako každé ročné obdobie aj svoje
výhody. Vedeli by o nich hovoriť najmä tí, ktorí sa nenechali
v sobotu 23. októbra 2021 odradiť o niečo chladnejším a
veterným počasím na aké sme boli donedávna zvyknutí.
A prišli tak stráviť sobotné popoludnie na podujatie, ktoré
sme jednoducho a výstižne nazvali „Zbežská šarkaniáda“.
Toto podujatie, ktoré sa v našej obci konalo po prvý krát
zorganizovala obec Zbehy v spolupráci s Organizáciou
jednoty dôchodcov a Kultúrnou komisiou. Výber miesta pre
púšťanie šarkanov sme určili na poliach v blízkosti kaplnky
sv. Urbana. Spočiatku sme mali obavy, či bude o takúto
akciu záujem, či nám bude priať počasie a v neposlednom
rade, či nám bude k dispozícii to najdôležitejšie čo sme
potrebovali a to priaznivý vietor. Nakoniec však naše obavy
boli úplne neopodstatnené a počasie vyšlo na jednotku
s hviezdičkou. Bolo krásne slnečno a vietor sa taktiež
popoludní umúdril a fúkal viac než priaznivo. Z účasti
na prvom ročníku šarkaniády sme boli skutočne milo
prekvapení. Akciu prišlo podporiť viac ako 100 rodičov či
starých rodičov s deťmi, čo nás veľmi potešilo. Bol to naozaj
skvelý pohľad. Vďaka počasiu tak niektoré šarkany vyleteli
poriadne vysoko. Najvyššie vyletel šarkan, ktorý patril
Lianke Vargovej a to až do výšky 350 m.
Niekomu sa darilo viac, inému menej, no podstatné
bolo, že deti ale aj niektorí rodičia sa pri púšťaní šarkanov
poriadne vyšantili. Obloha tak hrala všetkými možnými
farbami a tvarmi šarkanov.
Deti si na šarkaniádu priniesli šarkanov kúpených
priamo z obchodu, ale aj vlastnoručne vyrobených. Každé
dieťa, ktoré sa zapojilo a ukázalo, že vie púšťať šarkana,
dostalo sladkú odmenu. Špeciálne však boli ocenení
šarkani, ktorých si deti vlastnoručne vyrobili a to v troch

kategóriách.
Šarkana s najdlhším chvostom vyrobil Tomáško Laluch,
najoriginálnejšieho šarkana nám priniesol ukázať Leo
Molnár a najväčšieho šarkana si vyrobila Timejka Tkáčová.
Každý z výhercov si tak odniesol pekné ceny a diplom.
Na zohriatie sa pre zúčastnených podával teplý čaj a pre
dospelých bolo uvarené aj varené voňavé vínko, ktoré nám
sponzorsky poskytli dievčence z Vidieckej vinárne - za čo im
srdečne ďakujeme. Okrem vínka a čaju, ktoré nám pomohli
uvariť dievčence z Organizácie jednoty dôchodcov pani
Budinská, Habayová, Králiková a Filová boli pripravené
výborné oškvarkové pagáče, ktoré upiekli pani kuchárky
zo školskej jedálne ako aj sladké perníky.
Za fotodokumentáciu z tohto podujatia, ako aj v podstate
už z každého podujatia organizovaného obcou, patrí
poďakovanie Martine Dovičovičovej. Vďaka taktiež patrí
spoločnosti Radar, s.r.o. za poskytnutie priestorov, kde sa
šarkaniáda konala.
Veľmi ma teší, že funguje spolupráca medzi obcou a
obecnými organizáciami, inštitúciami alebo podnikateľmi,
ktorí sú nám vždy ochotní akokoľvek pomôcť. Osobitne
by som však chcela vyzdvihnúť opäť spoluprácu s členmi
Organizácie jednoty dôchodcov, ktorí sa v podstate už
automaticky zúčastňujú každého jedného podujatia,
ktoré obec organizuje. Naozaj je to veľká pomoc a túto
spoluprácu s nimi si v mene obecného úradu skutočne
veľmi vážim. Bez nich by bolo naozaj oveľa zložitejšie
akékoľvek podujatie zorganizovať a viem, že na nich
sa môžeme vždy spoľahnúť. Vďaka patrí tiež všetkým
ostatným, ktorí akokoľvek pomohli pri tomto podujatí a
samozrejme všetkým zúčastneným, pretože koniec koncov
robíme to pre vás. Na záver snáď len dodám, že už teraz sa
tešíme na 2. ročník „Zbežskej šarkaniády“!
Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy
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n Uvítanie detí do života
Narodenie dieťatka je najsilnejším okamihom v živote
rodičov, radostnou chvíľou pre celú rodinu a taktiež
významná udalosť pre obec. Naša obec zorganizovala 31.
augusta 2021 podujatie s názvom „Uvítanie detí do života“.
Stretnutie bolo určené všetkým deťom, ktoré sa narodili v
roku 2020 a majú trvalý pobyt v našej obci.
Tento rok bol počet takýchto detičiek 19, z toho desať
dievčat a deväť chlapcov. Uvítanie sa konalo v Kultúrnom
dome Zbehy so začiatkom o 9:00 hod. Obecný úrad pripravil
pre rodičov i detičky menšie pohostenie. Každý rodič dostal
pozvánku, na základe ktorej potvrdil účasť na podujatí.
Starosta Ing. Adam Žákovič predniesol slávnostný príhovor
a prizval rodičov, aby sa zapísali do kroniky obce. Každé
dieťatko aj s rodičom dostalo od obce malú pozornosť a
pamätný list, pretože na svete je veľa krásnych a drahých
vecí, ale narodenie dieťatka je tým najväčším pokladom
do konca života pre každého rodiča. Tešíme sa na ďalšie
slávnostné uvítanie detí do života, tentokrát v roku 2022.

n Mikuláš
Keďže hromadné vonkajšie podujatia boli opäť v
období blížiacich sa sviatkov zakázané, rozhodli sme
sa tohtoročného Mikuláša zorganizovať trochu iným
spôsobom ako sme boli zvyknutí po iné roky. Pôvodne
sme mali na pláne pripraviť vianočné mestečko,
kapustnicu, varené vínko a punč, skrátka všetko, čo patrí
a symbolizuje príchod Mikuláša a vianočného obdobia,
no opäť nám naše plány prekazil lockdown. A tak sme sa
rozhodli, že Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a
čertom, bude putovať Zbehmi a Andačom a roznesie tak
balíčky plné sladkostí všetkým dobrým deťom.
Podmienkou bol vek od 2 do 12 rokov, trvalý pobyt
v našej obci a nahlásenie dieťaťa na obecný úrad, aby
Mikuláš vedel, do ktorej domácnosti má balíček priniesť.
A tak, 5. decembra 2021 v zasneženú nedeľu, začal
Mikuláš so svojimi pomocníkmi vešať mikulášske balíčky
na bráničky všetkým nahláseným deťom. Aby ich ľahšie
našiel, požiadal deti, aby si zavesili do okna alebo na

Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy
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bránu mikulášsku čižmičku.
Niektoré deti už nedočkavo čakali Mikuláša aj pred
domami a mali nachystané pekné básničky alebo
pesničky. Mikuláš však nezabudol ani na deti, ktoré
neboli nahlásené na jeho zozname, a tak im balíček
nechal na obecnom úrade, kde si ho mohli prísť
neskôr vyzdvihnúť. Balíček zaobstarala obec Zbehy

so sponzorskou výpomocou. Týmto by som sa rada
poďakovala p. Jurajovi Magdalíkovi, ktorý nám opäť
ochotne pomohol a poskytol sladkosti Mikulášovi do
jeho balíčka. Ďakujeme.
Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy

n Jesenná a zimná výzdoba
n Jesenná výzdoba v našej obci a strašiak LOJZKO výzdoba zdobila areál pred našim obecným úradom a
Jeseň je ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v
rovnakom čase. Niekedy ako švihnutím čarovného prútika
sa zmení z teplých letných dní na pomaličky chladnejšie
jesenné dni, kde modrastú oblohu vystrieda väčšinou
obloha so sivastým nádychom. Prichádza po lete a je
obdobím, kedy nám príroda odovzdáva formou úrody
svoje plody a pripravuje sa na zimný odpočinok.
V tomto období nás príroda obdarúva pestrými farbami
lístia, ktoré postupne opadáva zo stromov. Aj jeseň však
má svoje čaro. S príchodom jesene sa mení celá príroda,
mení sa všetko vôkol nás. Na poliach dozrieva úroda, ktorú
je možné použiť aj ako jesennú dekoráciu nie len v interiéri
ale aj v exteriéri. A tak sme si jesennú výzdobu vyrobili aj
my v našej obci. Tak, ako aj minulý rok sme opäť pripravili
strašiaka, ktorého sme familiárne nazvali LOJZKO.
Tento rok sme ho obliekli podľa aktuálnych módnych
trendov – rifľoviny a košele pudrovo ružovej farby
🙂. Na hlavu sme mu osadili parádny kovbojský
klobúk a do rúk, ako správnemu farmárovi, vložili
hrable. Ako pravému farmárovi nesmeli chýbať traky.
V jeho okolí sme rozmiestnili balíky slamy a jutové
vrecia, taktiež vyplnené slamou. Celú výzdobu sme
doladili tekvičkami rôznych odrôd a farieb. Keďže
jeseň je obdobie plné farieb, nesmeli chýbať ani
farbami hýriace chryzantémy a vresy. Celá jesenná

bola tak dobre viditeľná z každej strany. Za pomoc pri jej
zhotovení sa chcem už tradične poďakovať zamestnancovi
obecného úradu Jurajovi Králikovi. Veľká vďaka patrí taktiež
Pavlovi Bojdovi za balíky slamy a spoločnosti RADAR, s.r.o.,
konkrétne Ing. Andrejovi Bojdovi, ktorý nám dal možnosť
zberu tekvíc. Bez týchto „rekvizít“ by náš LOJZKO nebol
taký fešák.
Pevne verím, že sa Vám náš obecný LOJZKO páčil a
spríjemnil Vám tak aspoň trošku jesenné sychravé počasie.
Budem veľmi rada, ak sa u niekoho v domácnosti nájde
staré šatstvo, ktoré by sa nám hodilo pri výzdobe na ďalší
rok, či roky. Predsa nebude nosiť stále to isté 🙂.
Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy
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n Požehnanie adventného venca v Andači
Pre kresťanov je advent začiatkom liturgického či
cirkevného roku a vyznačuje sa očakávaním dvoch
významných udalostí: slávnosťou narodenia Ježiša Krista
24. decembra a jeho zmŕtvychvstaním na Veľkú noc.
Dnes najviditeľnejším symbolom adventu je adventný
veniec. Postupné zapaľovanie adventných sviečok slúži k
symbolickému odpočítavaniu štyroch adventných týždňov
až po príchod Pána Ježiša.
V Andači sme už po druhý krát požehnali adventný
veniec a rozsvietili prvú adventnú sviecu.
V predvečer prvej adventnej nedele pri dodržaní všetkých
epidemiologických opatrení nám pán dekan – farár Mgr.
Miroslav Hafera požehnal adventný veniec a zapálil prvú
adventnú sviecu.

n Požehnanie adventného venca v Zbehoch
V sobotu 27. novembra 2021 o 15:00 hod. sme v
našej obci otvorili posolstvo
adventného
obdobia
a blížiacich sa Vianoc
slávnostným
požehnaním
obecného
adventného
venca. Požehnanie vykonal
pán farár Roman Gallas za
prítomnosti starostu obce
Ing.
Žákoviča.
Pôvodne
sme
mali
naplánované
aj
vystúpenie
domácej
speváckej skupiny Zbežanka,
ktorá mala pripravené piesne

Nech táto svieca zapáli zároveň v našich srdciach i v
tejto zložitej pandemickej situácii, ktorá nás opäť po roku
postihla vieru, nádej, lásku a mier, čo nám symbolizujú aj
štyri sviečky na adventnom venci.
Zároveň by som sa chcela poďakovať pánovi starostovi
Ing. Adamovi Žákovičovi, pani Vierke Fúskovej za
prítomnosť na požehnaní adventného venca ako aj
Dominikovi Búsovi, Ivone Búsovej a Dagmare Lopaškovej
za prípravu tohtoročného adventného venca a pánovi
Augustínovi Ťapušíkovi za poskytnutie čečiny.
„Zo srdca Vám všetkým prajem krásny adventný čas,
nech prinesie zdravie, šťastie, lásku a pokoj v nás.“
Ing. Marta Lopašková
členka redakčnej rady

súvisiace s blížiacim sa obdobím vianočných sviatkov.
Kvôli vyhláseniu núdzového stavu a lockdownu sme
boli opäť nútení naše plány pozmeniť. Veniec bol už
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tradične umiestnený pred budovu obecného úradu,
odkiaľ ho je aj vďaka jeho veľkosti, dobre vidieť zo
všetkých strán.
Tento veniec patrí všetkým občanom obce a je už
tretím rokom symbolom blížiaceho sa vianočného
obdobia. Každú nedeľu pribudne na venci ďalšia
horiaca svieca a tým aj viac svetla. Tento rok bol
veniec ladený do červeno – zlatého prevedenia. Za
spoluprácu pri jeho viazaní a výzdobe by som sa už
tradične rada poďakovala Janke Čapekovej, ktorá nám
vždy ochotne príde pomôcť s jeho viazaním, Jurajovi
Králikovi a Vieroslave Fuskovej. Čečinu na jeho výplň
nám poskytla p. Eva Kredátusová, týmto sa jej chcem
veľmi pekne poďakovať. Vzhľadom na opatrenia
súvisiace s pandemickou situáciou sme sa opäť rozhodli
požehnanie vysielať aj online a to prostredníctvom FB
stránky starostu obce, kde nájdete aj záznam.
Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy

n Z histórie Zbehov
n Zbehy – tí, ktorí nás predišli
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých Dušičky sú trvale významné sviatky a spomienkové
chvíle na mŕtvych. Sú späté so zvykom vzdania úcty a
nielen našim blízkym. Ťažko sa nájde človek, ktorý by
aspoň z času na čas nezamieril na cintorín. Je miestom
odpočinku najdrahších a pre mnohých je častou
zastávkou na rozjímanie.
Pôvodné pohrebiská v katastri obce patria k
najstarším svedectvám o ľudskej civilizácii. Existovali už
v stredoveku. Sú doložené vykopávkami v zaniknutých
osadách Kendi (koncom 14. storočia), i v osade Jegu (v
16. storočí) v chotári Pod Lešneky. A neďaleko horného
hája je ešte dnes niekoľko náhrobníkov pôvodného
židovského cintorína.
Naši predkovia riešili rôzne problémy. Kedysi zvykli
pochovávať zosnulých okolo kostola. V 18. storočí sa
rozhodli pre terajšie pohrebisko na severozápade
dediny. Vyvýšený svah poskytoval akú takú ochranu
pred spodnými vodami, ktoré zvykli šarapatiť v povodí
Radošinky, keď nebola ešte zregulovaná. Na jeho
zveľaďovaní sa podieľalo veľa generácií. Nateraz, už
domami obostavanom pohrebisku je viac ako 1150
hrobových miest a evidovaných pochovaných viac ako
2090 osôb. Hoci má výmeru väčšiu ako jeden hektár,
voľného priestoru i hrobových miest je čoraz menej.
Pritom je takmer 190 hrobových miest takých, kde
zosnulí sú už neznámi.
Po porazení kurucov v roku 1708 v bitke pri
Trenčianskej Turnej, v okolí Nitry i v Zbehoch začala

ďalšia skaza, morová epidémia. Región i obec chátrali,
ľudia umierali. Obyvatelia Šarlušiek do roku 1776 však
nemali vlastný cintorín, svojich zosnulých pochovávali
na „cintore“ v Zbehoch. Centrálny kríž pri vstupe je z
konca 18. storočia (1791). V jeho blízkosti pochovávali
príslušníkov miestnej šľachty. V roku 1831 zasiahla
Zbehy a okolité sídla znova cholerová epidémia. Vtedy
v obci ochorelo 122 ľudí a polovica z nich zomrela.
V roku 1855, z ktorého je najstarší písomný záznam
o cintoríne, sa rozšírila ďalšia vlna epidémie cholery.
Ale najväčšie straty na životoch spôsobila v roku 1866.

Zbehy, vstup do cintorína.
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Zbehy, kaplnka Zsaka Ignáca.

V dôsledku zlej hygieny sa epidémia vracala, úmrtí
pribúdalo. Na našom cintoríne, okrem domu smútku,
je jedinou stavbou kaplnka ktorú dal postaviť Ignác
Zsak, kde je aj pochovaný.
Hrobové miesta na cintoríne sú orientované smerom
východ - západ. Voľakedy ich úprava nebola taká akú
poznáme dnes. Ľudia hroby zvykli zdobiť predovšetkým
pred sviatkami. Boli označené drevenými krížmi s
menom a dátumom úmrtia. Vyrábali ich predovšetkým
zruční roľníci a miestni stolári. Teraz je areál udržiavaný
zamestnancami obce. Priľahlé nové parkovisko a
úprava okolia zvýšili jeho dôstojnosť.
Pôvodné, stáročia používané materiály, postupne
ľudia nahrádzali inými. Začiatkom 20. storočia sa na
cintoríne začali objavovať kamenné náhrobníky. Dnes
nájdeme poskromne miesta vysadené trvalkami,
chryzantémami ako boli voľakedy. Už dominujú
drahé prekrytia, náhrobné dosky, krásou veľkokveté i
drobnokveté chryzantémy, ale v kvetináčoch a ozdoby,
ktoré si naši predkovia nemohli dovoliť. Tí zámožnejší
však dávali zosnulým trvácnejšie kríže. Patria k nim
liatinové náhrobníky v tvare s ukrižovaným Kristom.
Aj na našom cintoríne ich zopár máme. Niektoré
približujú dnes už historické udalosti späté s našou
obcou. Jeden z nich je vľavo, vedľa domu smútku. Tu
pochovali štyroch mužov zastrelených v roku 1920
počas štrajku poľnohospodárskych robotníkov. Kríže
z liatiny dokazujú jemnú robotu ich tvorcov - lejárov
zo železiarní z Pohorelej, ktoré však už zanikli. Máme
šťastie, že ostali zachované aj po stáročiach, viaceré
z nich sú umelecké diela. Môžeme ich dať aj do
súvislostí s udalosťami i životom našich predkov. Ak
ste zavítali na cintorín v Zbehoch, určite ste si všimli v
priestore pred domom smútku sochu modliacej sa ženy
„Oroduj za nás“. Je to dar od sochára rodáka Alfonza

Dovičoviča, ktorú v novembri 2012 posvätil vtedajší
správca farnosti Peter Haiden. Tieto i ďalšie objekty
majú historickú, kultúrnu, spoločenskú, umeleckú
hodnotu, viažu sa k významným hrobovým miestam,
ktoré sú tiež našim kultúrnym dedičstvom.
Sú tu zosnulí, nielen naši rodáci, ale aj tí, ktorí u nás
pôsobili, tvorili alebo sa angažovali v prospech farnosti
i obce. Fridrich Dovičovič (vo zväze záhradkárov),
Ján Mihalík (v organizácii Červeného kríža), Štefan
Šoš, Štefan Berec, Milan Budinský (v rozvoji športu a
futbalu). Sú tu hroby obetí svetových vojen. Neďaleko
hlavného kríža je
pochovaný
rodák
Teofil Čambalík, letec
britskej armády v II.
svetovej vojne. Svoje
miesto na cintoríne
má kňaz Július Bočák,
dekan správca našej
farnosti v rokoch
1931 - 1946. Zaslúžil
sa významnou mierou
o výstavbu kostola
v Lužiankach. Máme
tu určite mnohých
ďalších rodákov a
osobností, ktoré sa
zapísali do histórie
obce, ale
viacerí
upadli do zabudnutia.
Najstaršou
pochovanou
na
cintoríne je Pavlína
Fúsková,
rodená
Zbehy cintorín - liatinový
Čentéšová,
ktorá
náhrobník
v tvare kríža, zo
zomrela v roku 1989
Železiarní z Pohorelej. Zosnulí v
vo veku 105 rokov.
roku 1920 v dvoj hrobe: Józsej
Najpočetnejší sú tu
Hlavatý,
Antal Csápek, Ferencz
zosnulí s priezviskami
Skoricza, Vendel Skoricza.
Dovičovičoví, Fúskoví,
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Zbehy- Hrob 944 - Michal Horka,
syn Pavla Horku a Kataríny rod. Lažanskej.
Žákovičoví, Králikoví, Horkoví a ďalší. Najstaršie
evidované hrobové miesto má Michal Horka.
V Andači, kde je pohrebisko trojnásobne menšie
ako v Zbehoch, je orientované v juhovýchodnej časti
dediny. Má výmeru 3 603 m 2 a 138 hrobových miest.
Hlavný kríž je z roku 1818. Písomný záznam o tunajšom
cintoríne je až z roku 1893, čo je o 38 rokov neskôr ako
o pietnom mieste Zbehov. Najstarším pochovaným
je Michal Gál, ktorý zomrel 1988 vo veku 91 rokov.
Nové oplotenie urobené v roku 2006, o tri roky potom
vodovod, osvetlenie, zrekonštruovaný kríž vytvárajú
dôstojné miesto pre zosnulých. Tamojšiu kaplnku
narodenia Panny Márie rozšírili o prístavbu v roku
1993 a naposledy zrekonštruovali v roku 2014.
Na úmrtia má veľký dopad tiež pandémia koronakrízy.
V decembri 2020 a v januári tohto roka bolo smútočné

hlásenie obecného rozhlasu časté. Zomrelo a dlhodobo
zomiera v Zbehoch viac ľudí, než sa rodí. Preto je u nás
prirodzený úbytok obyvateľov.
Rokmi sa kultúra pochovávania, aj pôvodné pohrebné
zvyky menili. Smrť dedinčanom zvykol oznamovať
prerušovaným zvonením zvon prezývaný umieračik.
Nebožtíka obriadili doma príbuzní a s truhlou dali do
izby na máre. Vedľa zapálili sviečky, na svietnikoch
požičaných z kostola. Vkladali k nemu najčastejšie
pátričky (ruženec), sväté obrázky, modlitebnú knižku,
pohár so svätenou vodou. Zapálená hromnička pri
mŕtvom bola ako ochrana pred nečistými silami. Po
večeroch sa pri ňom modlili, prišli sa s ním rozlúčiť
príbuzní, susedia a známi.
Pokiaľ nebola v Zbehoch postavená márnica (dom
smútku 1978), rozlúčka so zosnulým sa konala doma,
na dvore. Cirkevnú odobierku od rodiny vykonal kňaz
spolu s organistom. Lúčenie v mene zomrelého robili
spevom, najprv od manželky potom od detí, rodiny
i od susedov. Následne pohrebný sprievod išiel na
cintorín a vyzváňali zvony. Nad hrobom a rakvou
kňaz vykonal ďalšie smútočné obrady. Práce spojené
s pochovávaním zosnulých mali na starosti miestni
hrobári. V súčasnosti túto úlohu prevzali pohrebné
služby.
Teraz rozlúčka prebieha v dome smútku cirkevným
alebo občianskym pohrebom. Obrady prebiehajú
dôstojne, s istými rozdielmi. Pri oboch spôsoboch majú
za cieľ pomôcť pozostalým v ich ťažkých životných
chvíľach. Rodina zosnulého zvykne pozvať príbuzných
a známych na kar. Hostinu v minulosti robili spravidla
doma. Pozostalí nosili smútočný odev, zdržiavali sa
zábav a veselosti. V prípade úmrtia rodičov, mladí,
ktorí sa chceli zobrať, svadbu o rok odložili.
Počas najtradičnejších sviatkov sme spomínali na
tých, ktorí nás opustili, na našich rodičov, ktorí si splnili
svoju povinnosť. V spomienkach zostávajú živí, na
tomto svete niečo hodnotné nechali. Aj preto nielen
v prvých novembrových dňoch, ale tiež cez vianočné

Andač, miestny cintorín a kaplnka narodenia Panny Márie z polovice 20. storočia .
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sviatky naše kroky často smerujú na pietne
miesta. Uctiť si pamiatku, spomínať i modliť
sa. Sú čarovným miestom, vyzdobené
kvetmi, po zotmení rozžiarené svetlom
sviec a oslovujú nás nezávisle od toho v
čo veríme. Pripomínajú nám ohraničenosť
nášho pozemského putovania.
Keby tak naši predkovia ožili a chceli by
sa vrátiť do svojich domovov, veru ťažko
by trafili. Po rozhliadnutí by ani vlastným
očiam neverili a ťažko by rozoznali, že je to
rodný Andač, Holotka či Zbehy. Pozerali by
sa, kde bývali. Dnes už vo väčšine prípadov
neexistujúcich skromných domčekoch.
Ich bytie by im pripomínal predovšetkým
kostol Povýšenia sv. Kríža, národná kultúrna
pamiatka.
Serafín Horka
Zbehy, miestny cintorín s domom smútku v období dušičkových sviatkov.

n Z našej a nitrianskej farnosti
n Požehnanie kaplnky Fatimskej Panny Márie v chladné, no poobede sa krásne vyčasilo, o čom svedčí aj
veľký počet zúčastnených. Na čele sprievodu bol dôstojný
háji
Vo sviatok 1. septembra 2021 sa v našej obci uskutočnilo
požehnanie kaplnky Fatimskej Panny Márie, ktorá sa
nachádza v miestnom háji, neďaleko za dedinou v
extraviláne obce na okraji lesa. Toto podujatie zorganizovala
obec Zbehy v spolupráci s Máriou Jančiovou a Miroslavou
Kondéovou ako aj s folklórnou skupinou Zbežanka.
Úvodom stretnutia sme si stručne pripomenuli históriu
kaplnky. Presný dátum jej výstavby nie je úplne známy,
avšak na jej zadnej strane je napísané, že bola postavená v
roku 1993 rodinou Wunderovou – Čačkovou a zrealizovaná
projektantom Stanislavom Babčanom. Požehnanie sa
začalo sprievodom od rampy pod hájom o 15:00 hod.
Sprievodu sa zúčastnilo početne mnoho ľudí, mladší, starší,
dokonca aj deti.
Počasie bolo ako na objednávku. Zrána spočiatku

pán farár Roman Gallas, ktorý bol hlavným celebrantom pri
požehnaní. Okolie kaplnky bolo opäť krásne upravené a to
najmä vďaka Márii Jančiovej a Miroslave Kondéovej, ktoré
sa o ňu pravidelne starajú. Na požehnaní nesmelo chýbať
aj občerstvenie vo forme výborných koláčov, pagáčov,
zákuskov, ktoré mohli všetci zúčastnení zapiť výborným
vínkom.
Atmosféra bola perfektná, členovia domácej folklórnej
skupiny Zbežanka zaspievali krásne piesne. Okrem už
vyššie spomenutých, patrí poďakovanie aj všetkým ľuďom
z obce, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k skrášleniu
tohto miesta a jeho okolia. Ak ste tu ešte neboli, neváhajte
prísť a užiť si tak nenáročnú prechádzku popri lese.
Ing. Danica Hallová
Obecný úrad Zbehy
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n Ekumenická bohoslužba a beseda v ruinách (ekumenický preklad). V jeho povzbudivom príhovore
zazneli i tieto myšlienky: „Vieme tiež, že vinič má viacero
Zoborského kláštora
Pri stretnutí s členmi a pozorovateľmi Ekumenickej
rady cirkví na Slovensku pápež František vyslovil
myšlienku „Jednota bez uniformity“ a prianie
„Pokračujte v ekumenickej ceste“. Hlavné posolstvo
predsedu ERC a generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka
na tomto stretnutí znelo: „V dobre jedného je ukryté aj
dobro ďalších“.
Na tieto úžasné posolstvá sme sa snažili nadviazať
ekumenickou pobožnosťou v sobotu 18. septembra
v Nitre. Genius loci ruín Zoborského kláštora,
postaveného v 9. storočí, dodal stretnutiu duchovných
3 kresťanských cirkví a ich veriacim symbolicko
– mystický nádych. September je v Nitrianskej
vinohradníckej
oblasti
mesiacom
vinobrania.
Rozširovanie vinohradníctva a vinárstva v tomto
regióne siaha ku mníchom zo Zoborského kláštora,
do obdobia jeho založenia. Obyvateľov okolitých obcí
vzdelávali v poľnohospodárskych zručnostiach. Preto
vinič a hrozno, ich odrodová pestrosť viedli k výberu
duchovnej témy večera, založenej na 15. kapitole
Jánovho evanjelia. Liturgmi ekumenickej pobožnosti
za Rímskokatolícku cirkev boli diakon Tomáš Pružinec
z Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov a
Matej Reiner z Misijnej spoločnosti SVD. Za Evanjelickú
a. v. cirkev nitriansky zborový farár Ivan Boženík a za
Reformovanú kresťanskú cirkev v Nitre zborový farár
Tamas Ficzere. Prítomní na bohoslužbe boli ešte 2
rímskokatolícki duchovní – Roman Hasík (ako klavirista
vystupujúcej hudobnej skupiny z Komunity Emanuel)
a policajný kaplán pplk. František Bartoš. Sprievodné
slovo mal presbyter evanjelického zboru v Nitre
Rastislav Vacho. Kázňovým príhovorom poslúžil Tamas
Ficzere z Reformovanej kresťanskej cirkvi. Založil ho na
5. verši 15. kapitoly Jánovho evanjelia: Ja som vinič a vy
moje ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša
veľa ovocia, pretože bezo mňa nemôžete nič urobiť

odrôd. Sú rôznej farby, chute. A tak aj my kresťania sme
takto rozmanitý, paleta kresťanských spoločenstiev je
pestrá. Ale to, čo nás spája, je ten istý koreň a ten istý
gazda vinohradu. Pán Boh a náš pán Ježiš Kristus sú
tými, ktorí nás spájajú. Zaujímavá bola i ekumenická
beseda po ukončení bohoslužby na tému „Sociálna a
materiálna starostlivosť o potreby človeka z pohľadu
cirkví, pôsobiacich v Nitre“. Moderátorom besedy
bol Miroslav Lyko z RTVS. Účastníkmi besedy boli za
Diecéznu charitu Klára Labošová – vedúca Domu charity
sv. Rafaela v Nitre a Mário Stehlík, ktorý prítomných
oboznámil s formami pomoci pre rodiny, ktoré sa ocitli
v hmotnej núdzi. Diecézna charita Nitra je účelové
zariadenie rímskokatolíckej cirkvi, zriadené v roku 1996
Nitrianskym diecéznym biskupom. Evanjelický cirkevný
zbor v Nitre na besede zastupoval zborový dozorca Ján
Huba, ktorý podal svedectvo o fungovaní Evanjelickej
zborovej diakonie Nitra, ktorá vykonáva svoju činnosť
na území mesta od roku 2010 formou terénnej sociálnej
práce (opatrovateľskej služby) v domácom prostredí
seniorov. V záverečnej fáze besedy všetci jej protagonisti
tlmočili svoje skúsenosti a poznatky, ktoré nadobudli
počas prvej a druhej vlny boja s ochorením COVID - 19.
Pandémia opätovne naberá silu aj v dôsledku nízkeho
záujmu o očkovanie. Obetavých pracovníkov charity a
diakonie čaká preto znovu neľahké obdobie.
Božie slovo, západ slnka nad Zoborským kláštorom,
farby začínajúcej jesene, piesne hudobníkov,
vystúpenie flautistiek, úprimné spontánne modlitby
účastníkov bohoslužby z rôznych cirkví a prítomnosť
hostí - veriacich z Oravy boli úžasnou paletou radosti,
ktorú sme všetci prežívali a ktorá bude dlho uchovaná v
našich srdciach.
Ján Huba
dozorca evanjelického a. v. zboru v Nitre
Foto: autor
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n Ako sme predsa len (do)putovali za Františkom bezpečnostných jednotiek a upozorňujú, že o malú chvíľu
Je 15. september 2021 ráno 4:40 a 21 pútnikov zo
Zbehov a Čakajoviec spolu s otcom Romanom odchádza
na stretnutie s pápežom Františkom do Šaštína.
Cesta nám ubieha v pohode, ale za Senicou sa dostávame
do uzávery a napredujeme veľmi pomaly. Trvá to už viac
ako hodinu, čo sa takmer krokom posúvame k cieľu, do
ktorého prichádzame pred pol deviatou, čo malo pôvodne
znamenať, že nás do areálu ani nepustia. Tu sa dozvedáme,
že pútnikov púšťajú aj naďalej bez časového obmedzenia.
Pešo sa presúvame cez Šaštín, pretože cesta je zúžená
a maximálne dvaja môžeme kráčať vedľa seba popri
zábranách na ceste. Vtedy nás na krátko zastavia príslušníci

bude po ceste prechádzať kolóna s pápežom Františkom.
Trocha sklesnutých pútnikov táto správa povzbudila a
naozaj po niekoľkých minútach sme mali všetci možnosť
vidieť sv. Otca úplne zblízka. Hľadieť mu do trocha
unavenej tváre, ale žiariacej pokojom, veď mal za sebou
už 2,5 dňový náročný program. Takmer sme tomu nemohli
uveriť, lebo v tejto chvíli boli naozaj „poslední prvými“. Ak
by sme nemeškali, tak určite nemáme zážitok takéhoto
blízkeho stretnutia.
V priebehu ďalšej hodiny sme sa presunuli až na miesto
slávenia sv. omše. Prešli sme dôslednou kontrolou pri
vstupe. A zároveň stihli aj začiatok. Neskôr v homílií nás
pápež jednoduchými slovami povzbudil k tomu, aby
sme nezostali stáť na mieste, nečinne
pozerať na svet okolo seba, ale
podobne ako Mária kráčali, otvárali
svoje srdcia novým výzvam a stali sa
darom pre svet v miere, akú dokážeme
dať. Vyzval nás podrobiť sa súcitnej
viere a zdieľať svoj život s tými, ktorí
trpia, alebo sú nútení niesť na pleciach
ťažký kríž. Unavení, ale veľmi naplnení
hlbokým zážitkom sme sa v podvečer
vrátili domov.
Mária Balková
členka redakčnej rady

n „Poďme niečo dobré podniknúť“- 27. ročník noviny je opäť smerovaná na pomoc Afrike. Pôjde o
projekty podpory drobného podnikania miestnych
Dobrej noviny
Aj tento rok vo vianočnom čase budú koledníci
Dobrej noviny pripravení navštíviť vaše príbytky.
Nevieme, aká bude v tom čase pandemická situácia,
ale aj keď by sa k vám opäť nedostali, dovoľte
koledám zaznieť vo vašich príbytkoch a aspoň medzi
najbližšími ohlasujte správu o narodení Božieho
Syna. Spojme to zároveň s ponukou našich štedrých
sŕdc pomôcť a zlepšiť život na vzdialenom mieste
našej planéty.
Dnes sa okrem akútneho ohrozenia vírusom svet
zmieta aj v ďalších problémoch. Jedna miliarda ľudí sa
nachádza v zajatí absolútnej chudoby. Miliarda a pol
nemá prístup k hygienickým zariadeniam, pitnej vode,
elektrine, vzdelávaniu, zdravotnej spravodlivosti.
Kvôli rozsiahlym vojnovým konfliktom sú milióny
ľudí odkázaní utiecť zo svojich domovov pre násilie
alebo prenasledovanie. Štatistiky hovoria aj o tom,
že vo svete sedem z desiatich čo zomierajú hladom,
sú ženy a deti (Fond rozvoja Spojených národov pre
ženy, UNIFEM). Ak teda máme dobrú vôľu pomôcť,
je veľa možností ako. Tohtoročná zbierka Dobrej

skupín rodín v spolupráci s Caritas Tororo na východe
Ugandy. Prostredníctvom koledníckej akcie a zbierky
s ňou spojenej sa môžeme stať súčasťou širokej siete
vzťahov spájajúcich celé ľudstvo.
Mária Balková
členka redakčnej rady
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n Podoby liturgického roka
Posledná cezročná nedeľa v liturgickom kalendári je
v Cirkvi slávená ako Slávnosť Krista Kráľa a kresťanom
pripomína, že Kristus je kráľ - je alfa a omega čiže
začiatok i koniec. Nasledujúcou nedeľou začína nový
Cirkevný rok, v našom čase nasleduje liturgický rok C.
Jednotlivé texty sv. písma, ktoré sa čítajú pri omšiach
počas roka majú svoju pravidelnosť každé tri roky a
preto hovoríme o liturgickom roku A, B alebo C.
Adventadventus
v
latinčine
znamená
príchod
Spasiteľa.
Je
obdobím
prípravy
na
oslavu jeho narodenia. Je
to zároveň čas stíšenia,
očisty a pokory. Čo aj
symbolizuje
fialová
liturgická farba. Výnimkou
sú ranné omše k úcte
Bohorodičky
nazývané
roráty, ktoré majú bielu
farbu liturgického odevu.
V chráme aj vo svojich
príbytkoch pripravujeme
adventné vence, ktoré majú
tiež veľavravnú symboliku
–
kruh,
predstavujúci
nekonečnosť Boha. Štyri
sviece na venci sa postupne
zapaľujú, aby bolo viac svetla v nás i vo svete. Na
tretiu adventnú nedeľu Gaudete, keď sa už tešíme z
blížiacich Vianoc, zneje v chráme aj radostnejší spev
a kňaz má oblečené ružové rúcho. Zvyčajne je táto
farba používaná len dvakrát do roka a to na tretiu
adventnú nedeľu a štvrtú pôstnu nedeľu (Laetare).
V rodinách, kde sú menšie deti sa okrem duchovnej
prípravy chystajú aj sladké adventné kalendáre,
kedy môžeme deti odmeniť za dobré správanie a
poslušnosť drobnou sladkosťou. V našich krajoch
je aj pekná tradícia deväťdňovej pobožnosti pred
slávnosťou narodenia Pána – Kto dá prístrešie svätej
rodine. Základ je v evanjeliu sv. Lukáša, ktorý podáva
správu o Ježišovom narodení, o tom ako Jozef s

n Tichá noc, svätá noc
Najznámejšia koleda na zemi by nikdy neuzrela
svetlo sveta, nebyť nešťastnej náhody v roku 1818 v
kostole sv. Mikuláša v rakúskom mestečku Oberndorf
v blízkosti Salzburgu. Keď kaplán Joseph Mohr 23.
decembra zistil, že myši prehrýzli mechy na organe,
musel rýchlo konať. Na druhý deň boli predsa Vianoce

Máriou putovali do Betlehema a boli nútení hľadať
prístrešie. Keďže ho nikde nenašli, Ježiš sa narodil
v biednej maštali za mestom. Deviatnik sa začína
15. a končí 23. decembra. Je to stretnutie v domoch
viacerých rodín, alebo aj individuálne v rámci jednej
rodiny. Pretože epidemiologická situácia bola vlani
veľmi nepriaznivá, po mnohých rokoch sme sa po
rodinách nestretali. Nevieme, ako to bude v tomto
predvianočnom čase. Ale nech by už bolo akokoľvek,
je na každom z nás ako si na najkrajšie sviatky roka
pripravíme svoje srdcia,
aby v nich bolo dosť
lásky a pokoja v našich
rodinách. A vtedy môžu
prísť Vianoce.
„Kto skôr. Príde súdiť
živých i mŕtvych a jeho
kráľovstvu nebude konca.
Časť Kréda hľadiaca do
budúcnosti nás v nijakom
prípade
neodvádza
od
zmyslu
života
v
prítomnosti.
Nemáme
sa v prítomnosti trápiť
minulosťou, ani žiť v
obavách z vecí budúcich.
Máme prežívať súčasný
okamih. Ktosi formuloval
výstižne
keď
povedal,
že najdôležitejšia chvíľa je tá, ktorú prežívame,
najdôležitejší je človek, s ktorým sa práve rozprávame,
a najdôležitejšia je práca, ktorú v tejto chvíli robíme.
Naša existencia prežije dva konce. Koniec vlastného
života a koniec všetkých časov. Pretože nevieme, ktorý
príde skôr, je dobré žiť túto chvíľu. Inými slovami...
Advent môžeme prežiť nielen ako očakávanie Ježišovho
príchodu, ale aj ako možnosť nášho odchodu. Je totiž
ešte stále väčšia pravdepodobnosť, že odídeme skôr
k nemu, než sa on vráti k nám (Max Kašparů, Inými
slovami, 2005).“
Mária Balková
členka redakčnej rady

a vianočná omša, pri ktorej hudba nemohla chýbať.
Kaplán musel niečo vymyslieť, aby zachránil vianočnú
atmosféru. Keďže hudbu asi nezoženie, musí to byť
jedine slávnostná pieseň, ktorá všetko zachráni. Zložil
niekoľko vhodných štvorverší, ale chýbala mu melódia.
Šťastena stála pri ňom, pretože v neďalekej dedine
Arnsdorfe poznal priateľa, učiteľa a organistu Franza
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Grubera, ktorý vedel komponovať hudbu. Ten napísal
melódiu a potešil tak nielen svojho priateľa, ale ako čas
ukázal, melódia sa stala najhranejšou koledou sveta.
Dnes je preložená do 300 jazykov a nárečí. Pôvodný
text piesne má šesť strof. V súčasnosti sa spieva najmä

prvá, šiesta a druhá strofa. V nemeckej verzii došlo aj k
iným drobným jazykovým zmenám.
Martina Gondeková
členka redakčnej rade
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n „Ten, kto žije v našich srdciach nikdy neumiera“
Odišiel tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach
zostáva spomienka len.
Odišiel bez rozlúčky, čo nikto nečakal. Už len kytičku na
hrob môžeme dať, modlitbu tichú odriekať a s úctou na
neho spomínať.
Dňa 27.12.2021 si pripomenieme 1. smutné výročie
úmrtia nášho dekana Mgr. Petra Blahovca z farnosti
Lukáčovce, Alekšince, Andač.
Myslíme na neho v modlitbách a nikdy na neho
nezabudneme...
Ing. Marta Lopašková
členka redakčnej rady

n Materská škola
n Naša materská škola je plná zážitkov a radosti detí mávali na rozlúčku. Slnečný jesenný deň sme využili na

z nového školského dvora

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. Náš školský
vzdelávací program sa volá „Spoznávaj a chráň“. Presne
podľa tohto názvu sa riadime pri plánovaní a organizovaní
výchovno- vzdelávacích činností. Zameranie našej školy je
hlavne osvojenie si zdravého životného štýlu, ktorý plníme
aj prostredníctvom interného projektu „Zdravá škola“.
V septembri sme sa navzájom zoznamovali s kamarátmi a
zamestnancami materskej školy. Materská škola je miestom,
ktoré ponúka deťom priestor na zlepšenie si komunikácie so
svojimi rovesníkmi, deti sa učia akceptovať určité pravidlá,
rešpektovať ostatných dospelých, požičiavať si navzájom
predmety a pomôcky. Je miestom, ktoré ich učí trpezlivosti
a má ich v prvom rade pripraviť na samotnú školu. V rámci
podtémy „Poď sa so mnou hrať“, sme si spoločne vytvorili
„Pravidlá triedy“. Aby si ich deti lepšie zapamätali, zavítalo
k nám divadlo Slniečko s rozprávkou Malí huncúti. Deti mali
možnosť zapojiť sa do deja príbehu, hodnotiť správanie
malého huncúta.
Október bol zameraný na spoznávanie jesennej prírody
a rodinné vzťahy. Experimentovali sme s farbami aj
prírodným materiálom. Deti spoločne so svojimi pani
učiteľkami aj rodičmi vyzdobovali tekvičky, ktoré priniesli na
výstavu ovocia a zeleniny do KD v Zbehoch a tým prispeli
k obohateniu výstavy. Výsledky výtvarno - pracovného
snaženia detí si rodičia všimnú na nástenkách, ktoré sa
zapĺňajú každý týždeň novými výtvormi.
Peknou jesennou akciou bola Šarkaniáda, ktorá sa
uskutočnila 5. októbra na najbližšom kopci za dedinou.
Využili sme silu vetra a deti si užili radosť z lietajúcich
šarkanov. Aj keď tým najmenším sa nie vždy podarilo udržať
šarkanov pevne v rukách, aj tak sa radovali a tešili z pohybu
na čerstvom vzduchu a odleteným šarkanom s úsmevom

turistickú vychádzku, na ktorej sme pozorovali meniacu sa
prírodu, zbierali listy, gaštany a šípky.
Veľká vďaka patrí nášmu zriaďovateľovi za revitalizáciu
exteriéru materskej školy, ktorá prebehla z časti cez letné
prázdniny a priebežne sa realizuje aj počas jesene. Medzi
dvoma terasami sa vybudovala nová zastrešená terasa,
ktorá zabezpečuje bezbariérový prechod medzi oboma
budovami. Vznikla nám tak veľká pobytová exteriérová
plocha, ktorá sa dá využívať aj pri nepriaznivom počasí.
Pribudli nám certifikované prvky detského ihriska určené
pre rozvoj pohybových aktivít detí vo veku od 3 rokov,
vyrobených z trvácnych materiálov, ktoré vyhovujú
hygienickým aj bezpečnostným požiadavkám. Všetky
nevhodné preliezky, hojdačky a šmýkačky boli vymenené
za nové, certifikované. Upravil a vyrovnal sa povrch
školského dvora a zasadila sa tráva. Dominantným prvkom
školského dvora je dopravné ihrisko z asfaltobetónu, s
dopravným značením, kruhovým objazdom, prechodom
pre chodcov. V strede dopravného ihriska sú vsadené herné
prvky: preliezačky s tunelom na umelom trávniku. Teraz si
majú deti možnosť trénovať svoje jazdecké a dopravné
zručnosti priamo na školskom dvore. Športovať, hýbať sa a
naberať pozitívnu energiu z aktívneho pobytu na školskom
dvore, robí radosť všetkým deťom po telesnej aj duševnej
stránke. A tak sa aj menej smelí, pomalší aj menej obratní
jedinci učia prekonávať prekážky na novovybudovaných
stanovištiach. Treba sa hýbať a úsmev na tvári všetkých detí
bude zaručený!
Do materskej školy v Zbehoch je aktuálne zapísaných
60 detí. Deti sú zadelené do troch tried. V materskej škole
sú popri štandardnom výchovno-vzdelávacom procese
realizované aj krúžky: výtvarný krúžok pod vedením
umeleckej školy ARS štúdio s lektorom Mgr. Petrom
Rafajom a tanečný krúžok pod vedením umeleckej školy
Evy Pacovskej s lektorkou Mgr. Soňou Cabánekovou Dis
Art.
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Pedagogický kolektív pre školsky rok 2021/2022
pracuje v zložení:
Dana Danišová - riaditeľka školy – triedna učiteľka I. triedy
Mgr. Miroslava Andelová - učiteľka I. triedy
Denisa Čičková - triedna učiteľka II. triedy
Silvia Miškolciová - učiteľka II. triedy
Žaneta Vargová - triedna učiteľka III. triedy
Mgr. Margita Štefanková - učiteľka III. Triedy
Natália Labudová - pedagogická asistentka.

Nepedagogický kolektív pracuje v zložení:
Iveta Krošláková - vedúca školskej jedálne
Darina Strháková - kuchárka
Miroslava Škorvagová – pomocná kuchárka
Ľudmila Tóthová – školníčka.
Prajeme všetkým deťom radostný a príjemný každodenný
pobyt v škôlke a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.
Mgr. Silvia Miškolciová
Materská škola Zbehy

n Základná škola
n Aj škola žije svojím životom. U nás má každý šancu

na úspech!

Prispieť mohli žiaci, učitelia, zamestnanci školy, občania,
zamestnanci OÚ, MŠ, potravín a farského úradu. Pomohli
sme čiastkou 141,15 €.

Čo všetko sme spolu zažili?
Účelové cvičenie v septembri:
Žiaci 2. stupňa si
zopakovali teóriu,
na stanovištiach
absolvovali
z d r a v o t n ú
prípravu, otázky
z
dopravnej
výchovy, riešenie
mimoriadnych
udalostí a CO,
ich práca bola
bodovo hodnotená. Pri všetkom pomáhali naši deviataci
v rámci podpory rovesníckeho vzdelávania. Pre žiakov
boli pripravené aj bádateľské aktivity. Žiaci 1. stupňa plnili
úlohy na futbalovom ihrisku.
Biela pastelka:
Aj tento rok sme sa zapojili do verejnej zbierky Biela
pastelka.

Pasovanie prvákov:
Čínske príslovie hovorí: „Aj cesta dlhá tisíce míľ sa
začína prvým krokom". Aj naši prváčikovia majú svoje
prvé kroky za sebou... Na pasovaní mohli svojim rodičom
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a učiteľom dokázať, že si svoj titul PRVÁKA naozaj zaslúžia.
V októbri boli v našom školskom kráľovstve pasovaní za
právoplatných prvákov.
Prajeme Vám veľa úspechov, prváci!

Veríme, že nielen tento týždeň, ale počas celého roka
sa budú naši žiaci zdravo stravovať a jesť zdravé a
plnohodnotné potraviny!
1. ročník cyklovačky
V októbri sme zorganizovali pre malých aj veľkých
športovcov 1.ročník akcie ,,Do Nitry na bicykli v rámci
Európskeho týždňa športu 2021.
Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v
tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu,
kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje
imunita. Je dôležité, aby sa stal pohyb súčasťou bežného
života čo najväčšieho počtu ľudí. Zúčastnili sa žiaci, učitelia,
pani kuchárka, pán starosta a rodičia. Počasie bolo ako na
objednávku.
Ďakujeme p. Dušanovi Vargovi za sponzorské
občerstvenie počas cyklo prestávky v parku. Dúfame, že
táto akcia sa stane tradíciou a počet cyklistov bude každým
rokom rásť.

Hovorme o jedle:
Do tohto projektu sa zapájame už niekoľko rokov.
Aktivity vyhlásené pre rok 2021 boli:
1. výtvarná súťaž CHUTNÉ MAĽOVANIE
2. literárna súťaž NAJZDRAVŠIE OVOCIE A ZELENINA
RASTIE ZA ROHOM
3. fotografická súťaž OČAMI GURMÁNA
Z vyhlásených denných tém sme si vybrali tému: ,,Mlieko
a mliečne výrobky od slovenských kravičiek". Triedy
vyrábali zaujímavé výtvory (kravička z obalov od mlieka
a mliečnych výrobkov, strašiak z obalov od jogurtov a
smotany), zisťovali zloženie mlieka a mliečnych výrobkov,
opisovali technologické postupy. Žiačka M. Gondeková
odprezentovala žiakom školy zaujímavé informácie o Ceste
mlieka. Veľká pochvala!
Deň mlieka sme si pripomenuli vytvorením živého
nápisu MLIEKO. Nechýbal ani MLIEČNY BAR. Finančne nás
podporilo RZ pri ZŠ Zbehy. Ďakujeme!
V súťaži ,,Bez servítky" si žiaci otestovali svoje kuchárske
schopnosti pri príprave šalátov, nátierok, smotanovej
torty...
Triedni učitelia podnecovali žiakov k zdravým desiatam.

Vedomostné súťaže:
Zapojili sme sa do Technickej olympiády – úspešní
riešitelia postupujúci do okresného kola: za jednotlivcov
Alex Antoš, dvojica Adam Tomek a Matias Gondek.
V okresnom kole Olympiády v SJL bola úspešná Viktória
Miková. Gratulujeme!
Pripravujeme sa na e-test a Testovanie 5 a 9, zapojili sme
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sa do testovania KOMPARO, do celoslovenskej súťaže Náboj
Junior so žiakmi 8. a 9. ročníka s peknými výsledkami, čaká
nás Geografická olympiáda, Olympiáda v nemeckom a
anglickom jazyku a mnohé ďalšie. Podporujeme projektové
vyučovanie, rozvoj kritického myslenia a spoluprácu v
novovytvorenom predmete Fenomény sveta na 2. stupni.
Plánujeme zapojiť sa do vzdelávacieho programu
Kozmix LAB – EDULAB akadémie pre 1. stupeň, Aktivity
sú zamerané na rozvoj prírodovednej gramotnosti
prostredníctvom projektového vyučovania.
Deň prevencie a pohybu priniesol žiakom 2. stupňa
poučenie, ale aj zábavu.
Dozvedeli sa niečo o obezite, diabetes, o nutričnej
hodnote potravín, o telesnom tuku, ako pomôcť a
nezľaknúť sa v život ohrozujúcich situáciách, zopakovali
si vedomosti o správnej výžive, zostavili zdravý jedálniček,
ktorý posúdila odborná porota z o.z.KlauDIA. Zdravie,
to je určite aj pohyb, preto trampolíny boli príjemným
spestrením tohto dňa.
A komu môžeme poďakovať? Všetky tieto aktivity v
spolupráci s našou školou zabezpečilo občianske združenie
KlauDIA: Mgr. Klaudia Šugrová, Ing. Katarína Hrivňáková a
naša bývalá žiačka, teraz žiačka SZŠ v Nitre, Sára Krajancová.
Sponzormi tohto podujatia, ktorých nám vybavila
p. Šugrová boli: TEKMAR a TOPNATUR. Ďakujeme
firme Kováč servis za trampolíny pre deti, ktoré pre nás
sponzorsky uhradilo o.z. KlauDIA.
Dúfame, že sme prispeli k zdraviu našich detí, na
ktorom nám úprimne záleží!
Čo je to Európsky deň jazykov? Je to skvelý deň plný

aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z
iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od r. 2001 Európsky
deň jazykov oslavuje každý rok 26. septembra. My sme
si tento deň pripomenuli tiež. Žiaci 2. ročníka sa zdravili
v rôznych jazykoch Európy a priraďovali vlajky štátu k
pozdravu.
Koľko jazykov existuje vo svete? Akú vlajku má ktorý
štát? Ktoré jedlo je typické pre Maďarsko, Česko,...? Na tieto
otázky hľadali odpovede žiaci 3. a 4.ročníka.. Zasúťažili si v
tímoch a dozvedeli sa zaujímavosti o rôznych krajinách a
jazykoch sveta.

Žiaci 5. - 9. ročníka riešili zaujímavé kvízy a zapájali sa
do pripravených aktivít. Učitelia žiakom priblížili život v
rôznych krajinách sveta s rôznymi jazykmi. Žiaci výtvarne
priblížili spolužiakom krajiny, ktoré by raz chceli navštíviť a
jazyk, ktorý sa im páči.
Profiorient
Akú školu si vybrať? Čo študovať? Mám na to? V čom som
dobrý?
Žiaci 8. a 9. ročníka si mali možnosť otestovať svoje
kognitívne schopnosti a intelektuálne vlastnosti. Tento
zámer bol uskutočnený pre zistenie silných stránok
jednotlivcov a nasmerovať ich pre výbere strednej školy.
Deň jablka
Dňa 27.10. 2021 sa konala súťaž o najťažšie a najväčšie
jablko. Prvé miesto získala Nelka Antošová z druhého
ročníka s jablkom vážiacim 407 g. Na druhom mieste sa
umiestnil Jurko Štefák a na treťom mieste Nelly Sofia
Šimová. Najmenšie jabĺčko priniesla žiačka 8. ročníka
Tatiana Jančiová.
Halloween
Dni na prelome októbra a novembra patria takmer na
celom svete dušiam a spomienkam na našich zosnulých
blízkych. 27. októbra ovládol našu školu Halloween,
ktorého pôvodnou myšlienkou bolo jedlom podplatiť
alebo maskou vystrašiť duše putujúce po našej zemi, aby
nevnikli do žiadneho živého tela.
Našim žiakom sa podarilo oboje. Svojimi maskami nás,
učiteľov, najskôr poriadne vystrašili, a potom nás svojím
sympatickým úsmevom podplatili a zaslúžili si deň bez
skúšania.
Ďakujeme, milí žiaci a milí rodičia, že ste svojou niekedy až
ohromujúcou kreativitou osviežili tento predprázdninový
deň. Pani kuchárky pripravili pre deti halloweenske
prekvapenie: hamburger s hranolkami a k tomu fantastickú
výzdobu jedálne.

Deň školských knižníc
Každý rok posledný októbrový pondelok slávia školské
knižnice svoj medzinárodný deň. Aj naša škola si po
roku pripomenula tento sviatok. Žiaci si vypočuli reláciu
v školskom rozhlase o tom, aký prínos má pre človeka
čítanie. Tiež si mohli prvýkrát v tomto školskom roku
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vypožičať knižky. Radosť z kníh na detských tvárach
bola neprehliadnuteľná. Veríme, že situácia nám dovolí
uskutočniť ďalšie návštevy v našej školskej knižnici.
Chystáme aj besedu so slovenským spisovateľom Braňom
Jobusom v spolupráci s obecným úradom.
V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sme
pasovali druháčikov za čitateľov školskej knižnice. Splnili
drobné úlohy - vymenovali pravidlá pri čítaní a starostlivosti
o knižky, skladali mená známych slovenských spisovateliek a
obálky detských kníh. Na záver si požičali domov knihy, o ktoré
sa budú vzorne starať. Dostali pamätný list a vybrali si obrázok
na vymaľovanie.
Erasmus+
V dňoch 5. 10. - 7. 10. 2021 sme mali možnosť zažiť
výnimočné stretnutie s našimi partnermi z Fínska, Estónska a
Maďarska. Spojenie prebiehalo online. Vďaka firme Obecné
siete sme mali zabezpečené bezproblémové pripojenie na
internet. Ďakujeme!
1. deň:
Aktivity: predstavenie sa, čo mám rád, ktoré predmety sa rád
učím, v čom je naša škola fajn, aké je moje obľúbené zviera
- študenti z každej krajiny predstavili seba i školu, zdieľali
prezentácie o ohrozených druhoch živočíchov, pomocou
aplikácie Mentimeter vyjadrovali názor o obľúbených a
ohrozených živočíchoch, hrali hry v aplikácii Kahoot, popoludní
- návšteva zámku a zoo v Bojniciach spolu s partnermi z
Maďarska - rozvoj čítania a komunikácie v cudzom jazyku.
2. deň:
Aktivity: navštívili nás účastníci z Maďarska v našej škole,
prehliadli si priestory školy, v niektorých ročníkoch mali
študenti možnosť porozprávať sa s hosťami, zodpovedať
zaujímavé otázky, využili sme aplikáciu Padlet slúžiacu ako
spoločná nástenka pre prezentovanie názorov študentov,
názory mohli študenti vyjadriť aj v aplikácii Answergarden,
podporu čítania a počúvania v cudzom jazyku sme realizovali
aj prácou v medzinárodných tímoch - hľadanie správnych
odpovedí na otázky ukryté v QR kódoch, na záver dňa spoločná diskusia a vyhodnotenie tímovej práce
3. deň:
Aktivity: práca v tímoch na tému: Ako pomôcť prírode,
vytváranie medzinárodného slovníka o ohrozených
živočíchoch cez Padlet, pridávanie príspevkov do spoločnej
nástenky Padlet - Čo je správne a čo nie, ako pomôcť prírode
- spoločná analýza príspevkov, tvorba spoločných slovných
mrakov v aplikácii WordArt v medzinárodných tímoch,
vyjadrovanie názorov a ideí v aplikácii Tricider, zhodnotenie
práce tímov a krajín, hry Kahoot - Čo vieš o našich krajinách.
Aktivít bolo veľa, každý študent mohol rozvíjať svoje
schopnosti v komunikácii v cudzom jazyku.
Na záver sme sa všetci naučili typickú slovenskú ľudovú
pieseň Tancuj, tancuj, vykrúcaj!
Po online virtuálnej mobilite je čas implementovať všetko
nové medzi ostatných žiakov našich tried. Ďalšou úlohou bude
v aplikácii Canva vytvoriť postery k téme Ohrozené druhy
zvierat.
Ďakujeme žiakom A. Fuskovej, M. Gondekovej, M. Sýkorovej,
E. Gregušovej, M. Žákovičovi, V. Chmeliarovi a V. Bortnykovi za

vzornú reprezentáciu našej školy!

Krúžková činnosť:
Podporujeme popoludňajšiu činnosť žiakov. Externé krúžky
z umeleckej školy Heuréka umožňujú žiakom navštevovať
hudobný a výtvarný odbor, ZUŠ Pacovskej ponúka tanečný
odbor pre mladších žiakov. Učitelia školy zabezpečujú krúžky:
Šikulkovia, ENV – turista, Šach, SJL hrou, Kynológ, MAT v
malíčku.
Uskutočnili sa dve rodičovské združenia pre konzultácie
s rodičmi našich žiakov. Taktiež sme diskutovali na stretnutí
výboru Rodičovského združenia a na Rade školy.
Pre zabezpečenie dobrej triednej klímy sú pre žiakov
vybraných ročníkov pripravené preventívne programy od
občianskeho združenia STORM a preventívny program v
spolupráci s KR PZ Nitra.
Zapojíme sa do projektu Nadácie SLSP pre zlepšenie
finančnej gramotnosti žiakov pod názvom FINQ.
Učitelia budú vzdelávaní online, budú mať k dispozícii
metodické listy pre prácu so žiakmi, následne budú zapojení
žiaci. Projekt sa naplno rozbehne na začiatku školského roka
2022/2023, kedy prebehne testovanie vedomostí žiakov,
vzdelávanie a na konci – testovanie vedomostí žiakov
opätovne.
Projekt Spolu múdrejší je zameraný na doučovanie žiakov
v mesiacoch október – december 2021 a výrazne pomáha
mnohým žiakom.
Učitelia majú za sebou 1. časť aktualizačného vzdelávania
zameraného na inovačné spôsoby vyučovania.
V projekte SRDCE NA DLANI, ktorý je zameraný na
dobrovoľníctvo, sa každoročne oceňujú jednotlivci a
organizácie za dobrovoľnícku činnosť. Našu školu nominovala
p. Šugrová a stali sme sa víťazmi v našej kategórii. K
dobrovoľníckym aktivitám patria: podpora zdravého
životného štýlu mladej generácie, spolupráca s o.z. KlauDIA pomoc ľuďom s diagnózou diabetes, prvá pomoc - spolupráca
so SZŠ Nitra - Sárika Krajancová, Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok - pomoc dôchodcom v DSS, integrácia
žiakov, individuálna podpora deťom zo SZP, podpora 2% pre
choré dievčatko z našej školy, zbieranie vrchnáčikov z PET fliaš
pre hendikepovaného chlapca a chystáme veľa ďalších aktivít.
V našom kolektíve sme privítali dvoch nových členov.
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Pani učiteľka Zdenka Sedmáková hovorí o svojich doterajších
skúsenostiach takto: „Vždy ma lákalo učiť na dedinskej škole.
Predstavovala som si, že na takejto škole sú si všetci učitelia
nápomocní, spolupráca školy s rodinami a inými inštitúciami
je intenzívnejšia než v mestských školách a vzájomný vzťah
učiteľov a žiakov je vľúdny nielen v škole, ale aj mimo nej.
Vyštudovala som učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a vďaka pani riaditeľke
a jej dôvere som dostala príležitosť overiť si svoje vedomosti
a zistiť, ako to v živote učiteľky funguje, a vďaka mojim
terajším kolegyniam a kolegom to našťastie naozaj funguje.
Nástup na pozíciu učiteľky bol pre mňa pomerne náročný.
Mojou povinnosťou bolo nielen učiť žiakov, ale rozvíjať aj svoj
potenciál. Som veľmi vďačná za to, že v tejto škole mi dávajú
kolegovia možnosť nazrieť do svojho rokmi vypracovaného
„remesla“, čím ma obohacujú o množstvo užitočných
informácií. Základná škola v Zbehoch nevyniká počtom
žiakov, ale menší počet žiakov zabezpečuje o to kvalitnejšiu
spoluprácu a komunikáciu s ich rodičmi. Som rada, že môžem
byť súčasťou Základnej školy v Zbehoch a zdokonaľovať svoju
pedagogickú prax v tak iniciatívnom kolektíve!“
V našich radoch sme od novembra privítali aj mladého p.
vychovávateľa a špeciálneho pedagóga a veríme, že mladí
ľudia prinesú nový vietor do plachiet, veľa iniciatívy a tvorivých
nápadov.
Wlodzimierz Hess prišiel ku nám z bratislavskej školy, tak
bude môcť okúsiť atmosféru školy rodinného typu, kde pozná
každý každého. Držíme palce!
A čo všetko sme stihli vylepšiť?
Osadili sme nové lavičky pri ŠKD a v altánku, zabezpečili sme
drobné úpravy – odvedenie dažďovej vody z budovy školy,
arboristický posudok stromov v areáli školy, nákup nábytku do
ŠKD 1. oddelenie v budove školy, zabezpečenie wifi pokrytia
v celej budove školy a v priestoroch ŠKD a ŠJ, inštalovali sme
čipovacie zariadenie v priestoroch ŠKD, revitalizovali počítače,
prebehla inštalácia počítačov do multifunkčnej učebne.
Zapojili sme sa do výzvy nadácie ZSE Výnimočné školy podporujeme učiteľky a učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť
zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.
Nadácia Orange nám ponúkla výzvu – Zdravá duša školy pre
regeneráciu síl učiteľov.
Našou snahou je podporiť šport na škole a preto v hlasovaní
spojila sily celá obec, známi, priatelia v projekte O2 Športová
akadémia Mateja Tótha. ĎAKUJEME ZA OBETAVOSŤ A
KAŽDÝ HLAS! Záleží nám na tom, aby šport a pohyb bol

n Projekt „Do školy s úsmevom“
Vďaka finančnej podpore od CEEV Živica a nadácie
Poštovej banky (365 Banka), našim partnerom a
snahe nás všetkých sa projekt dostal do finále!

prirodzenou súčasťou života našich žiakov. Máme k dispozícii
telocvičňu, multifunkčné ihrisko, ktoré využívame a naďalej
chceme využívať naplno. Či sme boli v projekte úspešní, sa
dozvieme v decembri.

Vďaka Vám všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
podporujete školu a fandíte nám!
Vďaka patrí:
p. starostovi A. Žákovičovi a pracovníkom OÚ za aktívnu
spoluprácu a pomoc, p. P.Kiššovi za bezplatný a bezproblémový
internet z Obecných sietí, s.r.o, RZ pri ZŠ Zbehy za finančnú
podporu, sponzorom školy: J. Bojdovi (300 €), G. Forgáčovi (500
€) a f. Radar (300 € + pomôcky pre prvákov) – peniaze použité
na nákup nábytku a sedacích prvkov do ŠKD a 1. ročníka.
Ďalej ďakujeme p. K. Šugrovej za dobrovoľnícke aktivity v
oblasti správnej životosprávy, p. V. Laukovi – zafinancovanie
arboristického posudku, pomoc pri odvode dažďovej vody
od budovy školy, odborný posudok – vodovodné rozvody,
zabezpečenie športových dresov pre našich športovcov,
f. Adamstav – výkopové práce, rodine Kuchárovej – rúška
a respirátory pre žiakov a učiteľov, p. Tomek – pomoc pri
havarijnom stave na sociálnom zariadení, Kooperativa
poisťovňa, a.s. – finančný dar 200 € – nákup náradia a trvaliek +
výsadba rastlín v areáli školy. Jednoducho ďakujeme všetkým
dobrým ľuďom 🙂.
Želáme Vám všetkým, milí rodičia, žiaci a priatelia školy,
krásne vianočné sviatky, pokoj v duši a príjemné chvíle s
rodinou!
Základná škola Zbehy
zamestnanci
Keďže pandemická situácia prerušila naše plány, museli
sme projekt presunúť do tohto školského roka. V septembri
sa uskutočnilo vzdelávanie žiakov s platformami Školská a
rovesnícka mediácia a Učenie nás baví.
Žiaci 3.-7.ročníka počas 4 vyučovacích hodín absolvovali
tréning mediačných zručností. Pod vedením lektoriek Mgr.
Dušany Bieleszovej a Mgr. Eriky Tornyaiovej z programu
Školská a rovesnícka mediácia sa zoznámili s rôznymi
témami. Pomocou zaujímavých aktivít a hier trénovali
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zručnosti zamerané na sebapoznávanie, aktívne počúvanie,
pozorovanie, uhly pohľadu. Učili sa riešiť napätie,
pochopiť verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Nacvičovali
empatiu, riešenie konfliktov, tvorbu argumentov, diskusiu,
brainstorming, kritické myslenie. Žiaci strávili príjemný a
zmysluplný čas so svojimi spolužiakmi.
Rôzne aktivity a hry boli na programe vzdelávania žiakov
2.-7.ročníka s pani lektorkami doc. Mgr. Lenkou Sokolovou,
PhD. a Mgr. Miroslavou Lemešovou, PhD. z platformy
Učenie nás baví. Aktivity pre všetky triedy boli zamerané
v prvom rade na vytvorenie priestoru pre sebapoznanie
a poznávanie ostatných. Pocítili zážitok súdržnosti,
spolupráce a vzájomného rešpektu v skupine, pričom sa
rozvíjala schopnosť rešpektovať pravidlá, počúvať druhého,
spolupracovať. Deti sa predstavovali pomocou rozprávok a
kníh, pomocou aktivity s lanom, ktoré symbolizuje spojenie
a súdržnosť. Kládli si v skupine otázky na sebapoznanie a v
závere reflektovali svoje emócie a zážitky v skupine. V každej
skupine potom bola druhá časť aktivít zameraná špecificky
na inú oblasť: 2. a 3. ročník - práca v menších skupinách,
spolupráca a reflexia ich vlastnej triedy, jej silných a slabých
stránok, 4. a 5. ročník - komunikácia, poznávanie iných a
riešenie konfliktov, 6. a 7. ročník - trávenie voľného času,
riziká nadmerného používania digitálnych technológií.
Z dotazníkov, ktoré žiaci po stretnutí vypĺňali, sme zistili,
že deťom sa aktivity veľmi páčili a radi by si podobné
vzdelávanie v budúcnosti zopakovali.
Aj práca s triednymi kolektívmi má zmysel a prináša svoje
dobré ovocie. Triednické hodiny sa stali neoddeliteľnou
súčasťou vyučovania.

„Na minulý rok si nespomínam, ale tento rok bol docela
dobrý. Prišli k nám lektorky. Robili sme rôzne aktivity. Najviac
sa mi páčilo, keď sme boli v tímoch a mali sme spolupracovať.“
Žiak 6. ročníka
„Páčilo sa mi na tom, že sa táto škola zaujíma o naše názory
a aký máme pohľad na spoluúčastníkov školy. Bolo nám
príjemne, cítila som sa ako keby som sa rozprávala s blízkou
osobou.“ Žiačka 6. ročníka
„Program bol pekný a zaujímavý. Ďakujeme za hravé akcie.“
Žiačka 7. ročníka
„Veľmi sa mi páčia triednické hodiny, lebo sa tam
rozprávame, máme aj aktivity a všetci sa zabávame. Tiež sa
mi páčia ranné komunity, lebo sa tam vieme porozprávať, čo
sme zažili, čo sa stalo a tak. Akcia STORM bola taktiež super,
určite by som bola rada, aby ešte takáto aktivita bola.“ Žiačka
8. ročníka
„Triednické hodiny sú zaujímavé, myslím si, že je fajn, že
sa spolu rozprávame. Aktivity na triednických hodinách boli
zábavné. Podľa mňa majú ranné komunity, aj triednické
hodiny zmysel. Počas ranných komunít sa rozprávame, čo
sme zažili počas víkendu. STORM bol super. Páčilo sa mi, že
sme sa niečo dozvedeli, najmä o problematike dnešnej doby,
ale nebolo to nasilu, skôr hravou formou. Aj počas hodín som
sa bavila, nenudila som sa.“ Žiačka 8. ročníka
„Združenie STORM nám prinieslo veľa skúseností, zážitkov
a nových poznatkov na veci. Naučili sme sa z každodenných
situácií ako sa chovať, reagovať... Ďakujeme za príjemnú
skúsenosť!“ Žiačka 9. ročníka

Prečítajte si niektoré názory našich žiakov na projekt:
„Bavilo ma to a chcel by som, aby ešte prišli pani lektorky
znovu.“ Žiak 2. ročníka
„Takáto aktivita sa mi páčila a páčilo sa mi, že to bolo
realizované v kolektíve.“ Žiačka 3. ročníka
„Páčili sa mi aktivity na triednických hodinách. Ešte by som
chcel také niečo. Chcem, aby projekt pokračoval.“ Žiak 4.
ročníka
„Mne sa páčilo, že sa to vôbec deje, je to fajn a celkom hravé,
proste super!“ Žiak 5. ročníka
„Mne sa páčilo, ako sme boli v multifunkčnej učebni. Ako
tam boli tie školiteľky, boli milé, ochotné, vedeli nás zaujať.
Dobre sa s nami hrali. Veľmi ma to zaujalo. Zábavné bolo aj
robenie smotanovej torty. Veľmi nám chutila.“ Žiak 5. ročníka
„Tento rok bol fajn. Páčilo sa mi, keď tu boli lektorky. Páčili sa
mi hry, ktoré sme hrali s pani lektorkami, lebo som sa smiala a
bavilo ma to.“ Žiačka 6. ročníka

Z hodnotenia rodičov vyberáme:
„Ďakujeme, deťom sa páčilo.“
„Ďakujem, že škola sa podieľa na takýchto projektoch.“
„Môjho syna to veľmi bavilo a bola by som rada keby, ešte
pani lektorky prišli znovu...“
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„Ďakujeme, deti si trénovali schopnosti, zručnosti a tímovú
spoluprácu a hlavne zažili veľa zábavy.“
Až 71 % rodičov, ktorí sa zúčastnili ankety si myslí, že bol
projekt pre ich deti prínosom. 92 % z nich je za pokračovanie
projektu a dosiahnutie naplnenia cieľov projektu.
Aj naši pedagógovia vyjadrili svoj názor v ankete. 100 %
opýtaných si myslí, že práca na projekte mala zmysel a bola
pre nich prínosom. Tiež si myslia, že by sme mali v projekte
pokračovať a napĺňať jeho ciele. Veď všetci chceme to isté,
či už žiaci, rodičia i učitelia: ÍSŤ DO ŠKOLY S ÚSMEVOM.
Aby sme sa tu cítili dobre a bezpečne. Sme ako jedna veľká
rodina.
Projekt sa dostal do svojho záveru, plánujeme však
pokračovať v jeho stanovených cieľoch aj naďalej. Bude to
síce dlhá cesta, ale vykročili sme dobrým smerom. Veríme,
že to spolu zvládneme.

Mgr. Lucia Mikušová
koordinátorka projektu, ZŠ Zbehy

n DFS Zbežanček
n Nádej zomiera posledná
Vážení čitatelia obecných novín „Zbehy informujú“,
prihováram sa vám posledný krát v tomto roku. Roku zlom,
kultúre neprajnom, prázdnom... Veľa bolo len strachu,
radosti málo-pramálo.
Napriek prekážkam sme v súbore trochu nacvičovali, lebo
pre deti a ich rodičov je súčasná, dlhotrvajúca nečinnosť
neznesiteľná. Deti sa potrebujú hrať, tešiť a smiať sa. K tomu
patrí aj spev a tanec. My dospelí sa musíme snažiť v každej
situácii sa im venovať a dopriať im pohyb medzi rovesníkmi.
Vyplatilo sa. Mesto Nitra, odbor kultúry, v zastúpení pani
Sylviou Zeumerovou nás pozvalo spestriť program na
Svätoplukovom námestí pri príležitosti nitrianskych hodov
pod názvom „Nitra - Hody a Dožinky 2021" dňa 15. augusta

2021 o 15:30 hod. Slávnosti sa konali v rovnakom období
ako púť k Matke Božej na Kalvárii, ktorá pripadá na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie. Tento rok, napriek pandémii,
bol pestrý program, zahŕňal aj aktivity pre deti, workschopy,
vystúpenia kapiel a folklórnych súborov, medzi ktorými
vystupoval aj Zbežanček. Prítomným divákom sa ich detské
hry, piesne a tančeky tak páčili, že ich odmenili búrlivým
potleskom.
Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na vystúpenie vo
vianočnom mestečku. Ak Pán Boh dá, že sa uskutoční.
Musíme sa všetci spoločne modliť, aby táto pandémia
konečne skončila, nech sa život môže vrátiť do normálnych
koľají. Nech Panna Mária ochráni naše deti pred týmto zlom,
pretože deti sú naša budúcnosť - budem parafrázovať: sú
čisté, aj keď sú od blata, sú zlaté, aj keď nie sú zo zlata, sú
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dobré, aj keď je s nimi fuška, sú krásne, aj keď im odstávajú
ušká, sú úprimné, aj keď občas klamú, sú zábavné, aj keď
zúria na mamu, sú krehké, aj keď s jazvou na brade, sú
najvzácnejšie, aj keď sú všade. Stojí za to, namáhať sa pre
ne, lebo aká bude táto generácia, taká bude budúcnosť.
DETI MILUJEME VÁS!
Anna Jankovičová
štatutár OZ DFS Zbežanček

Milá teta Anička. Dovoľ nám v mene všetkých
Zbežančiat, menších i väčších, zablahoželať ti k tvojmu
jubileu, k tvojim 70. narodeninám. Ďakujeme ti za roky
strávené s našimi deťmi, za to že si ich viedla k prvým
tanečným krokom, k prvým ľudovým tónom a k tradíciám
našich predkov. Každé ročné obdobie si vedela preniesť do
ľudových zvykov a tradícií a naučiť deti reprezentovať našu
obec tancom a spevom.
Keď si mala 60 rokov rozhodla si sa založiť detský folklórny
súbor. Dnes, keď oslavuješ sedemdesiatku, Zbežanček má
10 rokov. Jednu dekádu svojho života si naplno venovala
našim najmenším folklórnym nadšencom. Dala si im svoj
čas, energiu a lásku. Nebyť teba, nebolo by v našej obci
toľko malých tanečníkov.
Teta Anička, do ďalších rokov života ti želáme mnoho
zdravia, sily, nadšenia a energie. Ďakujeme ti z celého srdca
za to všetko, čo pre nás aj v tejto neľahkej dobe stále robíš.
Máme ťa radi!
Tvoje Zbežančatá

n ZO Zväz zdravotne postihnutých
n Zo života členov ZO ZZP NK v
Zbehoch
Nadviažem na článok, ktorý bol
zverejnený v prvom čísle obecných novín
v mesiaci máj 2021. Väčšina prispievateľov
do novín stála pred otázkou „Čo písať,
keď sa nič nedeje?“, myslím tým dianie v
spoločenskom živote v našej obci. Pravdou
je, že prvý polrok tohto roku bol silne
poznačený pandemickou situáciou, ktorá
nenechala asi nikoho z nás bez obavy, čo
bude ďalej. Druhá vlna pandémie bola
neporovnateľne horšia ako prvá a zasiahla
veľké množstvo rodín aj v našej obci. V
kútiku duše dúfame, že najhoršie máme za
sebou, a že bude už iba lepšie, ale ako sa
hovorí „Jeden nikdy nevie“.
Otvorením letného obdobia
sme
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pozbierali sily a uvedomili si, že život ide ďalej a je nutné sa
vyrovnať so všetkými nepríjemnosťami, ktoré nás postretli
v tomto neľahkom období. Po uvoľnení opatrení sa to
skutočne odzrkadlilo na správaní ľudí. Väčšina inštitúcii
a spoločenských organizácii sa snaží toto obdobie využiť
ako sa dá na obnovenie bežného života, na aký sme boli
zvyknutí. Výnimkou nie je ani naša základná organizácia
zväzu zdravotne postihnutých.

Akonáhle sa situácia zlepšila, rozhodli sme sa zorganizovať
začiatkom júna zdravotnú prechádzku, ktorá mala preveriť
naše fyzické a tiež duševné zdravie. Po ťažkom období
plnom opatrení, ktoré nás obmedzovali do takej miery, že
v mnohých prípadoch sme sa nevyhli ani stavom depresie,
sme sa rozhodli osloviť svojich členov touto akciou. Mnohí
boli ešte nerozhodní, niektorí sa na to necítili, ale podarilo
sa nám 7. júna 2021 a hoci v menšom počte sme sa vybrali
pešou chôdzou do zbežského chotára.
Počasie nám prialo a bol to pre nás povzbudzujúci
začiatok našej činnosti. Po cca 1,5 hod. chôdzi sme k našej
spokojnosti dorazili do areálu golfového klubu, kde sme
si na terase reštaurácie posedeli pri malom občerstvení v
družnej debate a s výhľadom na pekne upravené okolie.
Chcela by som povzbudiť aj ostatných, ktorý sa doposiaľ
nezúčastnili takejto prechádzky, aby nemali obavy, že
takúto prechádzku nezvládnu. Už sme zorganizovali štyri
prechádzky a nikto z účastníkov nemal žiadne problémy.
Tempo prechádzky vždy prispôsobíme veku a fyzickým
zdatnostiam účastníkov.
Po dvoch týždňoch, keď došlo k ďalšiemu uvoľneniu
opatrení, sme sa rozhodli uskutočniť, i keď s určitým
oneskorením, posedenie pri príležitosti Dňa matiek a
Dňa otcov. Napriek našim obavám bola účasť členov
dostačujúca a toto posedenie sme spojili s výročným
zhromaždením členov, na ktorom okrem iného prebehli aj
voľby do správnej rady ZO ZZP v Zbehoch.
Zvolaním výročného zhromaždenia dňa 22.6.2021
bolo funkčné obdobie SR ukončené. Pre ďalšie trojročné
volebné obdobie bola zvolená správna rada v pôvodnom

zložení: predsedníčka E. Filová, podpredseda A. Žákovič,
hospodárka M. Macáková, členky revíznej komisie M.
Červená a Z. Kečkéšová, členky správnej rady G. Bojdová
a Ľ. Ivanová.
Priebeh tohto stretnutia splnil svoj účel. Pripomenuli sme
si význam dní matiek a otcov, ich nenahraditeľnosť v živote
rodiny, kde matky sú základom rodiny, pretože matka je
pre svoje dieťa najdôležitejšou osobou na svete. Náruč
matky sme pociťovali od prvých dní nášho života a otec
dotvára atmosféru šťastnej rodiny a je zároveň symbolom
jej pevnosti a istoty.
Naše zhromaždenie prišiel pozdraviť aj starosta obce
Ing. Adam Žákovič. K účastníkom tohto zhromaždenia
sa prihovorila aj predsedníčka Krajskej správy ZZP
Nitrianského kraja Ing. Ľudmila Štefanková, ktorá vyjadrila
spokojnosť s činnosťou našej základnej organizácie v
týchto náročných podmienkach.
Dňa 29.7.2021, tesne pred uzávierkou článkov do
novín, ktorý bol stanovený redakčnou radou na 1.8.2021,
sa nám podarilo uskutočniť ešte jednu akciu. Zopakovali
sme si stretnutie na poľovníckej chate pri železničnej stanici
v Zbehoch. Zhromaždenie členov spojené so zdravotnou
prechádzkou, opekačkou a malým občerstvením, sme
mohli uskutočniť vďaka ústretovosti
Poľovníckeho
združenia v Zbehoch, ktoré nám opätovne zapožičalo
chatu a priľahlé priestory.
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Ďakujeme p. Igorovi Píšovi, ktorý nešetril časom a deň pred
uskutočnením akcie nás oboznámil s podmienkami na chate
a v okolí. Vsadili sme na skúsenosť z minuloročného stretnutia.
Podľa odozvy sa toto stretnutie vydarilo k spokojnosti
účastníkov. Dovolím si povedať, že tohtoročné stretnutie bolo
ešte úspešnejšie. V príjemnej atmosfére a dobrej nálade sme
si posedeli, porozprávali sa, zaspievali si a hneď sa nám svet
zdal krajší. Toto naše zhromaždenie prišiel pozdraviť aj pán
starosta s manželkou a deťmi. Ďakujeme za účasť!
Na záver chcem poďakovať zúčastneným, ako i všetkým,

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

n Červený kríž
Daruj krv, zachrániš život!
Aj keď sa v tomto období odbery krvi neuskutočňujú
prostredníctvom mobilných odberov, stále máte možnosť
darovať túto vzácnu tekutinu priamo v NTS v Nitre. Stačí sa
na odber objednať telefonicky +421 910 836 678 a prísť
do FN v Nitre. Krv potrebujú ľudia aj v týchto časoch, tak
nezabúdajme!!!
ĎAKUJEME! Veľa zdravia želá výbor miestneho spolku
Červeného kríža v Zbehoch.

Krv môžete darovať v pracovných dňoch, v
nasledujúcich časoch:
Pondelok od 07:00 do 14:00
Utorok od 07:00 do 17:00
Streda od 07:00 do 14:00
Štvrtok od 07:00 do 14:00
Piatok od 07:00 do 14:00
Mgr. Jana Krajčírová
členka výboru Červený kríž

n MKK APA Anač
n Príhovor predsedu MKK APA Andač
Vážení spoluobčania, milí priatelia,
priaznivci kynologického športu,
Zbehy, miestna časť Andač sa za posledné
roky začala rýchlejšie rozrastať. Pribúdajú
nám nové rodinné domy, noví spoluobčania.
Je to povzbudzujúce a dáva to Andaču novú
perspektívu rozvoja. Práca ktorú odvádzame
na rozvoji kultúrno športového areálu má
pre nás o to väčší význam.
V roku 2021 sa nám podarilo zrealizovať i
vďaka silnej podpore obce veľké množstvo
prác na rozvoji areálu MKK APA Andač.
Popri rozvoji areálu sa myslí i na skrášlenie
a skvalitnenie životného prostredia.

Doteraz bolo vysadených 100 ks tují, 30 ks okrasných
sliviek Negra a 7 ks líp. Touto cestou by som chcel v mene
predsedníctva MKK veľmi srdečne poďakovať
poslancom obecného zastupiteľstva obce
Zbehy, starostovi obce, členom MKK a
v neposlednom rade i občanom, ktorí
sa priebežne zúčastňovali brigád. Všetci
aktéri výraznou mierou prispeli k rozvoju a
zveľadeniu tohto diela i obce.
Opäť sa blíži koniec roka, prichádzajú
Vianoce. Dovoľte, aby som Vám všetkým
poprial veľa zdravia, pevných nervov, pokoja
v rodinách a veľa Božieho požehnania.
Jozef Bohunický
predseda MKK APA Andač
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V letných mesiacoch prebehla
renovácia a výroba nových
kynologických prekážok.

Starosta obce Zbehy Ing. Adam Žákovič
a predseda MKK APA Andač pán Jozef
Bohunický pri zahájení výsadby.
Vysadilo sa 30 okrasných sliviek a 7 líp.

Vŕtanie jám na výsadbu stromkov
zabezpečil pán Miroslav Hrebík.

Akcie výsadby sa zúčastnili aj pán Peter
Fraňo a pani Štefánia Škorvagová .
Ona sa zároveň stará o polievanie a
ošetrovanie stromčekov.

Na futbalovom ihrisku sa za bránkami
osadili konštrukcie pre záchytné siete.
Prípravné a zváračské práce viedol pán
Patrik Vencel.

Prípravné práce na konštrukciách pre
záchytné siete. Na fotografii Ing. Ján
Dodek.

Výroby a osádzania konštrukcií sa zúčastnili:
zľava mládežníci Tomáš Kuchár a Tomáš Pagačovič,
pán Emil Moravec, pán Miroslav Bohunický a pán Patrik
Vencel. Ďalej pán Dušan Lopaška a pán Igor Miškolci
(nie sú na fotografii).
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V októbri prebehli dokončovacie práce
(farbenie, zváranie a terénne úpravy)
na konštrukciách pre záchytné siete.
Brigády sa zúčastnili: zľava pán Peter
Fraňo, pán Jozef Bohunický, pán Ivan
Vanko a pán Miroslav Bohunický.
Hlavným sponzorom akcie, ktorý
zabezpečil aj občerstvenie a výborný
guláš bol pán Ivan Vanko.

Novovybudovaná konštrukcia pre
záchytné siete. Tu zároveň prebehla aj
úprava terénu.

Na konci októbra sa uskutočnil osev
trávy a jej valkovanie, ktoré previedol
pán Michal Kolár.

n Spolok záhradkárov
n Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Spolok záhradkárov usporiadal začiatkom októbra už
tradičnú v poradí 32. výstavu ovocia, zeleniny a kvetov.
A presne aj 32 vystavovateľov sa zúčastnilo tejto výstavy.
Našu výstavu obohatili aj žiaci materskej a základnej
školy svojimi zdobenými tekvičkami a aranžovanými
výtvormi z jesenných kvetov a plodov. Celkovo bolo
vystavených 334 exponátov.
Naši záhradkári sa prezentovali predovšetkým
exponátmi jabĺk, z ktorých zaujali staré sorty ako
Zvonkové, Krasokvet, Starking, Starkingson, Idared,
Kalvín zimný a už aj Delícius gold.
Pekné úspechy dosiahli naši pestovatelia pestovaním
novších a nových odrôd ako sú Florina, Jonagold,
Jonagored, Idared, Fuji, Gloster, Granny SM, Rubinola,
Rosana, Pinova, Gala a iné ale tiež s červenou dužinou
a najmä Novošlachtenec od J. Lauka. Zaujímavá bola
jablková kytica p. Sabadošovej. Hrušky: Williamsova,
Boskova, Maslovka zimná, Krivica a iné.
Veľmi zaujímavé boli aj rôzne malé, stredné i veľké
odrody paradajok, hlavne Bulharské veľké vážiace cez
jeden kilogram. Tradičné boli rôzne papriky, čili papriky,

zemiaky, mrkva, petržlen, kaleráb, bôbová, strakatá
či ťahavá fazuľa. Ale i rôzne druhy cesnaku, orechy,
kukurice,...
Na našej výstave sme mohli vidieť i tradičné odrody
hrozna: stolové bez jadier, Izabella aj voňavá, vínové –
Pesecká leánka, Delavár a tiež rôzne druhy vína. Deťom
neušli pozornosti tekvičky, labutie tekvice a odroda
Goliáš, na ktorej si chlapci skúšali svoji silu. Spomenul
som aspoň nejaké exponáty a pestovateľov.
Výstavou sme chceli poukázať na potreby našich
pestovateľov pri samozásobení OZ a hlavne
zabezpečením si dostatku vitamínov a iných zdraviu
potrebných látok. Veď naše ovocie a zelenina chráni
naše zdravie niekedy viac ako samotné lieky.
Výstavu navštívilo cez stovku dospelých, deti z
materskej školy a základnej školy, pre ktorú bol
vyhradený pondelok. V nedeľu bol uskutočnený akt
požehnania našim pánom dekanom Mgr. Romanom
Gallasom.
Vladimír Filo
Spolok záhradkárov
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n Talenty z obce
Už v predchádzajúcich číslach našich novín sme Vás
presvedčili o skutočnosti, že v našej obci býva mnoho
talentovaných ľudí. V tomto čísle vám zahráme na chuťové
poháriky. Predstavujeme šikovné sestry Zentkové:
,,Zdravíme Vás 🙂. Sme sestry - Romana a Michaela a
pečeniu sa venujeme už nejaký ten rok. K pečeniu sme mali
blízko už od detstva, za čo vďačíme našej mamine a babke,
ktoré s nami mali trpezlivosť, aj keď to nie vždy išlo podľa
našich predstáv. Aktívnejšie sme sa mu začali venovať až
pred piatimi rokmi a za tento čas sme sa dopracovali k
pečeniu cheescakeov, tort na narodeniny, svadby, krstiny, či k
pečeniu rôznych sladkých dobrôt do candy barov pre našich
kamarátov, známych a samozrejme rodinu. Aj napriek tomu,

že popri štúdiu a práci nám nezostáva až tak veľa voľného
času, vždy nás veľmi teší, že našimi sladkými výtvormi môžeme
niekomu urobiť radosť. Častokrát sa nás ľudia pýtajú, či sa
tomu nechceme venovať raz naplno. A my vždy s úsmevom
odpovieme: ,,Uvidíme čo prinesie čas.“ “
Romana Fúsková a Michaela Zentková
Torty od Mišky a Romanky máme odskúšané a môžeme len
odporučiť. Ak máte tip na ďalšieho šikovného spoluobčana,
ktorého tvorbu by ste radi predstavili a zviditeľnili, pošlite
nám jeho meno na adresu redakcnaradazbehy@mail.com
a my ho vyspovedáme.
PaedDr. Silvia Žákovičová
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n Október – mesiac úcty k starším
n Jeseň života – nezabúdajme na starších
1. október bol v roku 1990 Organizáciou spojených
národov vyhlásený za Medzinárodný deň starších a
mesiac október za Mesiac úcty k starším. Ale nemusí
prísť jesenný október, aby sme si starších ľudí vážili viac
ako v hociktorý iný mesiac či deň v priebehu roka. Starkí sa
potešia každej chvíli, keď sa cítia užitoční, vážení, milovaní.
Niekedy stačí tak málo ... zdvihnúť telefón a opýtať sa
starých rodičov, aký mali dnes deň. Alebo požiadať o
radu, zveriť sa im s problémom. Nebudú tu totiž večne.
Nehovorte si: „Zajtra zavolám.“ Už to nemusí byť pravdou.
Nie všetci starší ľudia sa tešia dobrému zdraviu a mnohí
sú odkázaní na našu pomoc. Pomôcť s nákupom, obrať
ovocie zo stromu, vyzdvihnúť balík na pošte alebo lieky v
lekárni, zaviesť k lekárovi ... nás mladších to nič nestojí. Len
čas, ktorý im venujeme. Oni nám venujú úprimný úsmev
a určite nezabudnú niekoľkokrát poďakovať. V takýchto
prípadoch by sme mali byť aj svojim deťom príkladom
a viesť ich k úcte starším. Ani sa nenazdáme a pomoc
budeme potrebovať my. Aj my totiž raz budeme mať viac
odžitých rokov ako práve teraz. Aspoň v to všetci veríme.
Mnoho starých rodičov už žije osamote. Deti sa oženili,
vydali a vybudovali si nový domov. Prázdniny, sviatky
alebo rodinné oslavy sú príležitosťou stretnúť sa so starými
rodičmi a užiť si ich aspoň na pár dní. Žiaľ staroba je etapou
života, kedy nikdy nevieme či nám bude dopriané ďalšie
stretnutie. Preto, keď Vám na nich záleží a máte ich úprimne
radi, využite každú chvíľu, ktorú môžete s nimi prežiť.
Niekomu samota vyhovuje ale prevažne je človek tvor
spoločenský. Je to úžasné, keď starší ľudia žijú v prostredí,
kde je aktívna komunita starších ľudí. Tešíme sa, že aj v
našej obci žije iniciatívny zväz dôchodcov, ktorý neustále
niečo podniká a najmä drží spolu. Oslavujú spolu jubileá,
organizujú výstavy, pomáhajú pri každej akcii v obci, pri
športe, vypekajú, tancujú, spievajú... žijú svoju krásnu jeseň
života a tešia sa.
Zásluhy starších ľudí pre náš dnešok si pripomíname aj
11. novembra. Svet si v tento deň spomína na koniec prvej
svetovej vojny (103 rokov), keďže práve 11. novembra
1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri
podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku. Tento deň je
známy ako Deň veteránov alebo Deň červených makov a
je to pamätný deň venovaný pamiatke všetkým vojnovým
veteránom.

n
O nesplnenom sne, začiatkoch v
organizáciách, aktivitách, rodine, aj o
veselých príhodách s pani Annou Budinskou
S pani Annou Budinskou som sa stretla v jeden

„Na poliach Flámska vlčie maky rastú,
tam medzi krížmi, rad za radom.

Značia miesta, kde ležíme.
Tam hore počuť udatný spev škovránka,
uprostred revu kanónov tu dolu…“

V tento deň sme mohli vidieť červené vlčie maky pripnuté
na hrudi ľudí, ktorí si ich pamiatku uctili aj takýmto gestom.
Pôvod symbolu tohto kvetu je v básni „V poliach Flámska“,
ktorú v roku 1915 napísal kanadský vojenský chirurg John
McCrae, keď sa v oblasti západného Flámska zúčastnil
bitky o belgické mestečko Ypres. Očitý svedok seržant
Cyril Allison opísal, že v to ráno, vial východný vetrík a
červené maky sa medzi hrobmi akoby vlnili. John McCrae
si na útrapy a bolesť ranených vojakov nemohol zvyknúť.
Do svojej básne vpísal bolesť, ktorú prežíval, papierik s
ňou zahodil. Okoloidúci dôstojník ho zodvihol a poslal do
Anglicka, kde ju publikovali v časopise Punch 8. decembra
1915. Pre členku americkej asociácie Mladí kresťania Moiny
Belly Michaelovú sa báseň stala inšpiráciou - z divého maku
urobila symbol obetí dovtedy najväčšieho vojnového
konfliktu.
V Zbehoch žije deväť ľudí vo veku nad 90 rokov.
Najstarším obyvateľom našej obce je pani Timoracká
Mária, ktorá v marci oslávila 95 rokov. Pani Škoricová
Anna sa začiatkom roka dožila krásnych 94 rokov a pani
Fusková Lýdia a pani Králiková Agneša oslávili tohto
roku 92. narodeniny. 90 rokov sa v roku 2021 dožili naši
spoluobčania: pani Berecová Terézia, pani Čápeková
Emília, pani Ružičková Agneša, pán Varga Vincent, Ing. a
pani Višňovská Helena.
Dovoľte mi popriať všetkým starkým v našej obci, v našich
rodinách i na celom svete, nech v zdraví a v pokoji žijú
svoju jeseň života obklopení láskou najbližších a dobrých
úctivých ľudí.
Martina Gondeková
členka redakčnej rady

piatkový novembrový podvečer v kultúrnom dome
v Zbehoch. Aj napriek tomu, že na druhý deň
organizovala miestna Jednota dôchodcov turnaj v
bedmintone a pani Budinská ako predsedníčka mala
kopec povinností s prípravami, našla si čas na príjemný
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rozhovor plný krásnych spomienok z jej života.
„Narodila som sa 13. 10. 1941 v Zbehoch v učiteľskej
rodine a aj základnú školu som navštevovala v Zbehoch.
Potom som študovala na strednej ekonomickej škole v
Nitre,“ začala svoje rozprávanie pani Budinská.
Jej snom bolo stať sa učiteľkou. Ale, žiaľ doba, v ktorej
vyrastala, jej nedopriala venovať sa štúdiu pedagogiky.
Po maturite sa zamestnala na ČSAD v Hlohovci,
neskôr prestúpila na ČSAD do Nitry, kde sa postupne
vypracovala na vedúcu spracovateľského strediska a

v tomto zamestnaní zostala až do dôchodku. Za lásku
ku kultúre od mlada vraj vďačí svojmu otcovi, na
ktorého má len tie najkrajšie spomienky. Viedol ju ku
skromnosti, pokore, nepovyšovaniu sa nad ostatnými,
no hlavne k hrdosti, že je Zbežanka. „Viete, to že mi
kultúra prirástla k srdcu sa ani nečudujem, pretože som
to doma videla a moji rodičia ma k tomu viedli. Otec
mi stále hovoril, že keď som rodáčka zo Zbehov musím
to mať aj v srdci a robiť to nielen
pre seba, ale najmä pre druhých,“
dojímavo ďalej rozpráva.
Jej aktivita v rôznych združeniach
v našej obci začala vo veku 26 rokov,
kedy už bola vydatá a mala syna.
Stala sa predsedníčkou Červeného
kríža v Zbehoch. Spolu s ostatnými
členmi chodila na všetky športové
podujatia ako prvá pomoc v
prípade úrazov. Šport jej bol
blízky, pretože aktívne hrávala aj
hádzanú. „Lopta mi bola vždy bližšia
ako hačkovanie. Ja som Vám bola
ako také chlapčisko. Stále som mala
energiu“, so smiechom spomína na
svoje detstvo čiperná dôchodkyňa.
Na podnet predsedu pána Hlbočana založila v
Zbehoch Slovenský zväz žien, ktorému predsedala
do roku 1989, kedy sa zväz premenoval na Jednotu
dôchodcov. Pod týmto názvom so 124 členmi
funguje aj dodnes a pani Budinská ju naďalej vedie.
Zrazu zoberie do rúk plán na rok 2021 a začne
menovať množstvo naplánovaných akcií. „Deň

matiek a otcov, zájazdy na kúpanie, dožinky, spevácke
vystúpenia, športové aktivity ako petang, ping pong,
bedminton, ktorý máme zajtra, vianočné varenie a
pečenie, diétne varenie, Mikuláš, súťaž v žolíku. My
sa tak snažíme, aby bolo z každého rožku trošku.
Aj výlety, aj šport, aj niečo na rozmýšľanie. Stále mi
hovoria, že niečo vymýšľam, ale ja len chcem druhým
dopriať,“ konštatuje s úsmevom pani Budinská.
Jednota dôchodcov má aj spevácku skupinu
Zbežanka a tanečnú skupinu Country, o ktorej sme
písali v predchádzajúcom čísle. „Moje deti vedia, že
v pondelok tancujem a v stredu spievam, že mi volať
nemajú, mám program. Museli sa s tým zmieriť. Mala
som šťastie aj na môjho manžela, ktorý ma vždy
vo všetkom podporoval,“ spomína pani Budinská.
Je aktívna nielen v miestnej, ale aj v Okresnej
organizácii jednoty dôchodcov v Nitre, ktorej je
členkou.
V mladom veku, už ako 28 ročná bola zvolená
za poslankyňu obce, pričom v tejto funkcii s
prestávkami zotrvala takmer 40 rokov. Počas 30
rokov bola zároveň aj predsedníčka Zboru pre
občianske záležitosti v Zbehoch. Staršie ročníky si
veľmi dobre pamätajú na túto organizáciu. Hrávali
spolu divadlá a estrády. Pani Budinská sa pousmeje
a začne rozprávať ako jej takmer zhoreli vlasy počas
divadelného predstavenia „Hrob lásky“, kde hrala
hlavnú úlohu. „Predstavte si ako pani Hrabovská,
hlavná postava v podaní mňa, plače nad hrobom
svojej dcéry a je tam množstvo
zapálených sviečok. Moja sestra
sedela v prvom rade a zrazu na mňa
kričí: „Anka, vlasy ti horia!“ - „Taká
som bola pohrúžená do hrania,
že som si to ani neuvedomila,“
priblížila našťastie len úsmevnú
príhodu.
Vo svojom voľnom čase sa
venuje svojej záhrade, ktorej
plody veľmi rada zavára a rozdáva
rodine. „Mamička ma naučila,
ako to robiť a mať to vždy pekne
v špajzy uložené“, opäť spomína
na svojich rodičov, ktorým je
vďačná za všetko, čo ju naučili.
Nadšenie pre záhradníctvo ju
doviedlo k ďalšiemu združeniu v našej obci. V Spolku
záhradkárov je 40 rokov pokladníčkou a pomáha
pri všetkých ich spoločných akciách. Naposledy s
výstavou ovocia, zeleniny a kvetov, o ktorej píšeme
aj v našich novinách.
Napriek všetkým rôznym aktivitám si stále nájde
čas na rodinu, na svoje deti, 2 vnukov, 2 vnučky a
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doobeda som naspäť, a robím si svoje.“
Naše rozprávanie končíme nad plánom ešte
neuskutočnených aktivít Jednoty dôchodcov pre
tento rok: „Čakajú nás ešte Bajzove Zbehy, vianočné
varenie, pečenie a diétne varenie pre dôchodcov.“
Opýtala som sa, či by nechceli aj prednášku o
zdravej výžive od odborníka. Pani Budinská hneď
otvorila zápisník a vraví: „Keď niekoho poznáte, dajte
mi prosím na neho kontakt.“ O chvíľu už zapisovala
meno a telefónne číslo.
Aj keď má 80 rokov je otvorená všetkým aktivitám,
ktorými by mohla spestriť život dôchodcov v
Zbehoch. A nielen im. Spolu s nimi je neodmysliteľnou
súčasťou snáď každej akcie v našej obci. Jej aktívna
celoživotná činnosť v rôznych organizáciách a v
kultúrnom živote v Zbehoch bola ocenená „Cenou
obce Zbehy“, ktorú jej pri príležitosti životného
jubilea 80 rokov slávnostne odovzdal starosta Ing.
Adam Žákovič.
„Viete, ja som chcela len druhým dopriať. Ale hlavne
som mala stále šťastie na dobrých predsedov a
starostov. Ďakujem im, že nám vždy vyšli v ústrety,“
poďakovaním ukončí pani Budinská svoje rozprávanie.
jedno pravnúča, ktoré sa stále tešia na babku a jej
kysnuté koláče a buchty. „Ja strašne rada pečiem v
noci. Dievčence sa mi čudujú, ale ja si zapnem rádio
a v kľude si pečiem. Ráno už sadám na vlak k deťom a

Za rozhovor poďakovala
Martina Gondeková
členka redakčnej rady

n Blahoželanie
Dňa 13.10.2021 oslávila naša občianka Anna Budinská, predsedníčka Jednoty dôchodcov Zbehy, členka speváckej
skupiny Zbežanka, tanečnej skupiny Country sen, výboru Spolku záhradkárov Zbehy krásne životné jubileum 80. rokov.
Anka naša, do tvojich spomienok sa už veľa zmestí: šťastie, radosť, láska, slzy aj chvíle bolesti.
Prajeme ti vždy dobrú náladu, pretože s ňou je život veselší.
Prajeme ti šťastie, pretože s ním je život ľahší.
Prajeme ti zdravie, pretože s ním sa dá život užívať väčšími dúškami.
Veľa, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania Ti zo srdca želá výbor Jednoty dôchodcov Zbehy, spevácka skupina
Zbežanka, tanečná skupina Country sen a výbor Spolku záhradkárov Zbehy.
Obecný úrad Zbehy sa pripája ku gratulácii a vyslovuje úprimné poďakovanie za dlhoročnú výbornú spoluprácu a
nezištnú pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci.
Jednota dôchodcov Zbehy
Spolok záhradkárov Zbehy
Obecný úrad Zbehy
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n Šport
n Rok 2021 v TJ Slovan Zbehy
„A“ mužstvo
Jar 2021 začala prípravou a bola poznačená Coronou. Po
jesennej časti ročníka 2020/2021 sme obsadili 8. miesto.
Príprava začala priateľskými stretnutiami pod vedením
trénera Daniela Fúsku. Jarná súťaž začala dohrávkami
jesennej časti súťaže. Odohrala sa iba polovica súťažného
ročníka a celkovo sme tak obsadili 8. miesto. V tej dobe sme
ani netušili, či vôbec začneme sezónu 2021/2022.
Letné obdobie nám ale nezabránilo začať súťažný ročník
podľa plánu. Do prípravy bolo zapojených 18 hráčov „A“
mužstva. Dobre odohrané prípravné zápasy nám dávali
nádej, že sme kvalitne pripravení na sezónu. Za zmienku
stoja dva vyhraté zápasy na ihriskách štvrtoligových
mužstiev, a to v Dolných Vesteniciach a v Tovarníkoch.
Prvé dva majstrovské zápasy už aj s posilami, Jakubom
Košlábom a Martinom Gundom, sme na pôde našich
súperov, vo Volkovciach a v Topoľčanoch, remizovali. V
treťom kole sme síce s favoritom z Branču prehrali, ale náš
výkon hlavne v druhom polčase bol veľmi kvalitný. Potom
ale prišla séria nepresvedčivých výkonov. Prišlo k zmene
trénera a Daniela Fúsku, ktorému aj touto cestou ďakujem
za roky strávené pri kormidle „A“ mužstva nahradila dvojica

Daniel Bojda a Roman Zentko.
V súčasnosti sa pohybujeme na 10 mieste a to je
určitým sklamaním, nakoľko kvalita kádra neodzrkadľuje
postavenie v tabuľke. Po prehodnotení výkonov po sezóne
bude nutné káder stabilizovať a dať mužstvu novú tvár.
Základom je kvalitná príprava a hlavne tréningová morálka.
Výbor TJ urobí všetko preto, aby sme sa opäť vrátili tam,
kam patríme a to na popredné miesta v tabuľke.

Letný denný tábor
V dnešnom článku sa vrátim aj k letnému táboru našich
detí, ktorý sme usporiadali na začiatku leta 2021. Zúčastnilo
sa ho 50 detí, nie len futbalistov, a nie len chlapcov. Strávili
sme spolu zaujímavý a veselý týždeň. Okrem programu,
ktorý sme strávili na ihrisku sme boli aj na výlete v ZOO
Bojnice. Deti mali zabezpečenú celodennú stravu a okrem
iných sa im venovali aj naši tréneri. Nič podobné by sa
nemohlo uskutočniť bez podpory našich sponzorov.
Poďakovanie tiež patrí obci Zbehy a starostovi obce.
Výsledkom tohto nášho snaženia je radosť detí a ich usmiate
tváre. Chcem sa poďakovať mojim spoluorganizátorom a
to hlavne mojej manželke Janke Laukovej, Danči Hallovej,
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Jozefovi Antošovi, Maťke Fuskovej, Miške Chvastekovej,
Adriane Matyšákovej, Paulínke Laukovej, Veronike
Gudábovej a Karin Rusnákovej .
Letný tábor TJ Slova Zbehy podporili a patrí im veľká
vďaka:
Hlavný sponzori:
TJ Slovan Zbehy, Obec Zbehy, Stravovanie u Líšku, p.
Patrik Kondé.
Ďalší sponzori:
M.K.K., Stomasun s.r.o., Bojda – TECH s.r.o., MEB s.r.o.,
Autoservis Dušan Varga, Stolárstvo Štefan Králik, JUDr.
Štefan Berec, La - Oben Zbehy, Stolárstvo Juraj Balko, p.
Jozef Jurika, Zbrane Strelivo – Janka Hindická, Vinotéka
Zbehy, Hasso -pizzéria, Dom Chov. Záhrada Zbehy,
p. Vladimír Kluka, Autodoprava Jozef Varga, Buček
s.r.o., Autofólie Magala, Jozef Fuska, Radar s.r.o. Dušan
Šimko, p. Juraj Magdalík, Večierka – Janka Podhradská,
Duvill Zbehy, Denisa Vanková, rodina Gondeková,
rodina Kučerová, Michal Komačka, Adam stav Zbehy
s.r.o. a všetci ostatní, ktorí akokoľvek prispeli deťom na
šport.
Vladimír Lauko
Predseda TJ Slovan Zbehy
A návrat do leta .....Náš tábor 2021

46

Mládež TJ Slovan Zbehy
Po zimnej a hlavne covidovej prestávke sme
jar začali s tréningami v máji. Keď som videl
niektorých chalanov na prvom tréningu, ostal som
nemilo prekvapený, chalani ochabli, pribrali ... Ale
aj napriek tomu sme dohrávky na jar absolvovali
víťazne. V lete sme absolvovali všetky turnaje, ktoré
boli umožnené. Na každom turnaji sme vždy hrali o
medailu. Jesennú časť, kde sme sa opäť prihlásili do
súťaže U11/U13/U15 sme začali koncom augusta.
Niektorí chalani sa obávali (hlavne U15), ako v
súťaži obstoja, ale keďže viem s akým materiálom
pracujem, tak som im bez obáv veril.
Výsledky vidíte v tabuľkách pod článkami.
Môžem smelo povedať, že niektorí chalani túto
súťaž prerástli. Keby môžem, tak ich prihlásim o
súťaž vyššie (hlavne U13). Čo ma najviac ale teší,
že nám prichádzajú do klubu najmenší futbalisti aj
z okolitých dedín a pravidelne chodia na tréningy.
Preto sa budeme snažiť aj v zime aspoň raz do
týždňa stretávať a mať tréning. Dúfam, že nám to

Covid dovolí,
pretože aj keď
píšem
tieto
riadky,
tak
opäť nás covid
zastavil
a
posledné kolá
sme
museli
odložiť kvôli
karanténe.
Momentálne
sú
už
aj
t r é n i n g y
pozastavené.
Mali
sme
naplánované
aj spoločné a individuálne fotenie na kalendáre
a podpisové kartičky ako majú napríklad ozajstní
hráči. Túto možnosť využilo len zopár chalanov,
ktorí mali záujem a hlavne neboli v karanténe.
Dúfame, že akonáhle sa opatrenia povolia, bude
opäť možnosť fotenie zopakovať. Ale hlavne
trénovať a hrať.
...Proste deti sa musia hýbať, pohyb je ten
najlepší liek .
Predseda klubu TJ Slovan Zbehy, Vladimír
Lauko: „Dovoľte mi ako predsedovi klubu sa na
záver článku o našej mládeži poďakovať našim
trénerom a to Jožkovi Antošovi, Vašovi Fačkovcovi
a Borisovi Lacikovi.“
Jozef Antoš
šéftréner mládeže TJ Slovan Zbehy
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Výsledné tabuľky ObFZ NR (2021/2022)
IV. liga - SŽ - U15 -skupina B

Najlepší strelci U15 skupina B
1.
2.
3.

meno
Richard Lakatoš
Matias Gondek
Viktor Chmeliar

klub
TJ Slovan Zbehy
TJ Slovan Zbehy
TJ Slovan Zbehy

počet gólov
19
12
12
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IV. liga - SŽ - U13 mladší žiaci, sever

Najlepší strelci IV. liga - SŽ - U13 mladší žiaci, sever
1.
2.
3.

meno
Matias Gondek
Damián Plaštiak
René Johancsik

klub
TJ Slovan Zbehy
TJ Slovan Zbehy
TJ Slovan Zbehy

počet gólov
30
9
9

A čo na záver?
Futbal celé generácie teší fanúšikov na celom svete.
Hlavne pre deti bolo veľa futbalistov ich celoživotnými
vzormi. V dnešnej dobe si je treba uvedomiť, že pohyb
a radosť z víťazstva, ale aj slzy z prehry, sú znamením
toho, že futbal prináša tak radosť, ako aj smútok, a tým
aj určité skúsenosti či zodpovednosť do života.
O futbal v Zbehoch je potrebné sa aj starať. Ďakujem
členom výkonného výboru TJ Slovan Zbehy a hlavne
Martinovi /Kerčakovi/Fuskovi, Patrikovi Bojdovi, ale aj
všetkým ostatným /Wilo Kača/ a všetkým, ktorým na
futbale ešte stále záleží. Osobitné ďakujem patrí našim
starším členom Slavkovi Mikulovi, Mariánovi Fuskovi,
našim najvernejším fanúšikom a Ludovi, nášmu vodičovi
autobusu, ktorý nás vždy bezpečne odvezie a dovezie
domov.

3. liga U11 "A" ObFZ NR

Najlepší strelci - 3. liga U11 "A" ObFZ NR
4.

meno
Lucas Búcora

klub
TJ Slovan Zbehy

Vyfarbi si

počet gólov
20

PS: Nerozmýšľajme ako sa to nedá, všetko sa dá, len
treba chcieť. Sme najväčšou organizáciou v Zbehoch.
Naše srdcia musia biť za náš Zbežský futbal.
Prajem Vám všetkým občanom našej „vesničky
střediskovej“ zdravie, šťastie, krásne a požehnané
Vianoce a úspešný Nový rok 2022. Buďte šťastní a hlavne
si všetci dôverujme, spoločnými silami dokážeme viac.
Našim fanúšikom ďakujem za povzbudzovanie a dôveru.
Športu zdar a futbalu zvlášť Vážení moji Zbežani!
Vladimír Lauko
Predseda TJ Slovan Zbehy
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n Pre najmenších
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1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
Vianočná tajnička

1.

Vianočná tajnička

2

1. Meniny má 24. 12.
3.

2. Narodil sa v Betleheme

4.

3. Pod stromčekom si nájdeme
4. S Mikulášom a čertom chodí

5.
6.
7.
Vianočná tajnička

5. 1. januára začína nový
6. Visí zo strechy, keď zamrzne voda
7. V zime padá
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n Spoločenská kronika
n Štatistika od 30.07.2021 do 31.12.2021
Počet obyvateľov obce Zbehy (november 2021): 2215

Jubilanti
*****
Billová Gabriela
Bíro Daniel
Cifrová Anna
Džunko Branko
Godár Mário
Hmeľarová Elena, Ing.
Horník Štefan
Hrnko Marian
Kohút Ľuboš
Lopaška Roman
Magáth Imrich
Masárč Marek
Porhajašová Katarína, Ing.
Remenárik Martin
Sýkora Juraj
******
Fusková Jana, Ing.
Hallo Ivan
Kandelová Eva
Moravčíková Daniela
Vašíček Miroslav
Žákovičová Silvia
*******
Bojda Alojz
Jankovičová Anna
Kiko Miroslav

Krčmár Peter
Kušnírová Anna
Mikulová Emília
Repčíková Irena
Škoricová Anna
Štefanka Štefan
Ťapušíková Marta
Žákovičová Katarína
********
Budinská Anna
Dovičovič Štefan
Filo Ladislav
Kmeťová Mária
*********
Višňovská Helena

Najstarší obyvatelia
obce za rok 2021
90 rokov
Berecová Terézia
Čápeková Emília
Ružičková Agneša
Varga Vincent, Ing.
Višňovská Helena
92 rokov
Fusková Lýdia
Králiková Agneša
94 rokov
Škoricová Anna
94 rokov
Timoracká Mária –
najstaršia obyvateľka
obce Zbehy

OPUSTILI NÁS
Maladiová Edita
Fúska Daniel
Kašubová Angela
Lauková Vlasta
Janák Jozef
VITAJTE NA SVETE
Škvarková Stella
Stráňovský Filip
Bila Karol
Vargová Markéta
Habala Matej
Kollár Filip
Bús Matias
Kvasnica Ivan
Brandisová Lucia
Letková Viktória
Vyhlídal Lukáš
Velšmídová Charlotte
Kéryová Michaela

Všetkým jubilantom
srdečne blahoželáme!

Aktuálne informácie
nájdete na stránke:

www.zbehy.sk
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Harmonogram vývozu komunálneho a
separovaného odpadu v roku 2022
obec Zbehy
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BIO ODPAD
ÁNO:
NIE:

zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, tráva, orezky zo stromov, lístie, burina, usadenina z kávy, čajové vrecko, piliny a hobliny
kosti, zvyšky mäsa, uhynuté zvieratá, časopisy, exkrementy zvierat, plasty, kovy, sklo, cigaretové ohorky

PAPIER
ÁNO:
NIE:

noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, kartóny, papierové tašky, papierové obaly
použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, alobal, celofán, dechtový papier, kopírovací papier, lepiaca páska,kovové
alebo plastové časti papierových výrobkov

PLASTY + KOVOVÉ OBALY + VKM
ÁNO:

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

NIE:

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

KOMUNÁLNY ZBYTKOVÝ ODPAD
ÁNO:
NIE:

odpad bez možnosti vytriedenia
elektroodpad, objemný odpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad zo záhrad a horúci popol

ELEKTRO + NO

