


tak, ako ich nepoznáte

^, od histórie po súčasnosť.



Vitajte v nbci Beladice!

obec Beladice |eží v južnej časti mikroregiónu

Tríbečsko, v Podunajskej nížine 1.0 km od Z|atých Moraviec,

v doline potoka Drevenica. Beladice vznikli v roku 1976

z|účením štyroch miestnych častí: Ve|,ké Chrašťany, Ma|é

Chrašťany, Be|adice a Pustý Chotár.

V obci na nachádzajú 3 kaštieIe s krásnymi a ve|,kými

parkami. Najvýznamnejším je kaštie|,v Pustom Chotári, ktorý

dnes s|úži ako Park Hote| Tartuf.

Na nas|edujúcich stranách sa móžete dočítať

o zák|adných informáciách a súčasnom stave v obci,

zosumarizovať si prehl,ad o histórii obce BeIadice, a taktiež

načrieť do kultúrnych zaujímavostí a spomienok.
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záktadná charakterixtika obce

Poloha

obec Beladice |eží v Podunajskej nížine na Žitavskej

tabu|i 10 m juhozápadne od Z|atých Moraviec. obec má

výhodnú prírodno-zemepisnú po|ohu, ktorá poskytuje všetky

bezprostredne nutné podmienky pre život človeka. Be|adice

ležia v nadmorskej výške 1'65 _ 24o m.n.m. |ch severná

hranicu tvoria hory pohoria Tríbeč, z ktorých do obce priteká

potok Drevenica.

BeIadice administratívne patria do Nitrianskeho

samosprávneho kraja. od 23. jú|a 1996 sú súčasťou okresu

Z|até Moravce a s počtom obyvate|bv 1572 (údaj zr, 2oI2)

sa radia medzi stredne ve|,ké obce daného okresu. Susedia s

obcami Neverice, S|,ažany, Choča, Tesárske M|yňany, Vieska

nad Žitavou, Slepčany, Ma|é Chyndice, Čeladice a Ko|íňany.



Prírodné podmíenky

Výhodné prírodné podmienky sú predpok|adom

bohatej vegetácie, ktorá je zhruba zhodná s rast|instvom

Podunajskej nížiny' V minu|osti bo|a táto časť územia

od|esnená a človek ju zmeni| na po|,nohospodársku pÓdu.

Na území obce a b|ízkeho oko|ia je možné vidieť po|ia a |úky

obko|esené stromami, parky, záhrady a porasty okolo

potokov a rybníkov. Z drevín sú najznámejšie: agát, vřba,

jelša, jaseň, topol,, brest, lipa a v parkoch borovice.

Poh|,ad na prírodu a okoIie BeIadíc

Z po|,nohospodárskych p|odín sa darí cukrovej repe,

pšenici, jačmeňu, raži, kukurici, zemiakom, strukovinám,



ovocným sadom, no aj vinohradu. To všetko je zabezpečené

priaznivým podnebím, ktoré je závis|é od priaznívého vp|yvu

polohy obce - poloha v uzatvorenej kotline, sklon

a otvorenosť na juh, s|nečný osvit a s|nečné ohrievanie,

dostatok zrážok. Vd'aka týmto dobrým podmienkam bolo

možné pestovať v tejto oblasti aj náročnejšie tep|omi|né

rast|iny. Nie náhodou sa stal tento kraj vhodným prostredím

pre ak|imatizáciu cudzokrajných rast|ín a drevín. o tom

svedčí aj park v Be|adiciach, blízkych Topolčiankach

a v oko|itých obciach, no najmá v arboréte Tesárske

M|yňany.

Všeobecná infraštruktura

Úče|om všeobecnej infraštruktúry je uspokojovať

požiadavky obyvate|,stva obce Beladice na funkčný,

eko|ogický a moderný spósob života. Vobci sa nachádzajú

dve materské ško|y, v BeIadiciach a Vel,kých Chrašťanoch.

V areály materskej ško|y Vo Ve|,kých Chrašťanoch je

vybudovaná aj 9 - ročná zák|adná ško|a.
T



Zák|adná ško|a Beladice

Zdravotnícke s|užby sú zabezpečované zdravotným

strediskom v katastrálnom území Be|adice. Súčasťou

strediska je praktický |ekár pre deti, pre dospe|ých a lekáreň.

Stravovacie a ubytovacie služby móžu domáci obyvateIia

a návštevníci využíVať V Park Hote|i Tartuf, ktorý je situovaný

v priestoroch kaštie|,a v Pustom Chotári. V obci sa tiež

nachádzajú štyri pohostinské zariadenia. Pre občanov obce



s|úži páť predajní potravín, predajňa textiIu, obchod

s krmivami, pneuservis, predajňa stavebnín, čerpacia stanica,

dve kaderníctva. Pre športové a vo|,no časové vyžitie

občanov sa v časti Ve|,ké Chrašťany nachádza futba|ové

ihrisko, v časti Pustý Chotár detské ihrisko s preIiezkami

a basketba|ovými košmi. V rámci športového vyžitia je

možné využiť aj 3 tenisové kurty a welIness centrum

s krytým bazénom, saunami a go|fovým simu|átorom v areá|i

Park Hotela Tartuf.

Krvtý bazén v Park Hote|i Tartuf
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Vel'ké Chrašťany

Prvýkrát sa v roku L2o9 spomína osada Chrašťany

v Iistine nitrianskeho župana Tomáša ako osada Heretien.

V roku 1573 bo|a skoro ce|á obec a kosto| zničený Turkami'

Nový kostol sa zača| stavať v roku 1795 a bo| dokončený

v roku 1804. Zasváti|i ho sv. Jánovi Nepomuckému. V roku

1718 dosta|a obec Chrašťany

ako dar zemepanská rodina

Ma|oňai a od roku L732 bo|

v|astníkom obce J. Ma|oňai.

V obci sa nachádza kaštie|,

ktorý v roku 1837 kúpi| od

rodiny MaIoňaiovcov barón

Szirányi. Dnes je kaštie|,

v dezo|átnom stave.

Kosto| sv. Jána Nepomuckého vo Ve|,kých Chrašťanoch
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Beladice

Prvá písomná zmienka o obci sa datuje v roku 1156.

od tohto roku sa obec nazýva|a Be|ad, v roku t429 sa jej

názov zmeniI na Nagbe|ad, v roku 1773 na Male Be|adicze,

v roku 1786 na Be||adicze, v roku ].808 na Bě|ádice a finá|ny

názov obec dosta|a v roku 1920 - Be|adice (mad,. Be|ád).

Kaštie|'BeIadice

V miestnom parku stojí barokový kaštie|, z konca 18.

storočí, ktorý patriI rodine Szentiványiovej. V areá|i sa

nachádzajú hospodárske budovy, ktoré bo|i využívané aj pre

úče|y po|,nohospodárskeho učilišťa a strednej ško|y, ktoré

L1



V kaštieIi sídIiIi v období sociaIizmu. V roku t874, pri

prestavbe kaštie|,a, tu boIo postavené rodinné mauzó|eum

Szentiványiovcov v romanticko-neorenesančnom s|ohu a na

be|adickom cintoríne sa nachádza ich rodinná krypta.

'-"*-'-'-'.' ''\.-\

V parku sa nachádza množstvo vzácnych a ojedine|ých

drevín, ako naprík|ad Ginko dvojIaločné. Za vel,kú vzácnosť

parku sa považujú obrovské |ipy ve|,kolisté, ktorých vek sa

odhaduje na 250 - 600 rokov. Známa je 700 ročná |ipa,

vyh|ásená za národnú ku|túrnu pamiatku.

TZ



Pustý Chotár

Prvá písomná zbierka Sa datuje na rok 1808 ako

majetok krá|bvského radcu Karo|a Jesenského, ktorý tu

v roku 1'820 postaviI kaštie|'. Neskór bol sídlom š|'achtíckej

rodiny Szirányii - ÓtÓmós. od S0-tych rokov 19. stor. bol vo

v|astníctve baróna Henrika Lindelófa, ktorý ho koncom

storočia prestavaI a zváčší| v duchu neok|asicizmu.

Z interiérových prvkov je cenné zábrad|ie neok|asicistického

h|avného vstupného schodišťa v centre dispozície kaštie|,a od

viedenského ume|eckého zámočníka J. Wagnera.

Historický poh|,ad na budovu kaštie|,a v Pustom Chotári z roku 1937
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Z vnútorného zariadenia zosta| zachovaný fajansový

krb V podobe pseudorenesančného príborníka z 90-tych

rokov 19. storočia. Pozornosť si zas|úžia aj ma|bvané

vitrážové okná hlavného vstupu.

Ma|,ované vitrážové okná h|avného vstupu Park Hote|a Tartuf

V neok|asicistickej podobe sa kaštie|,zachovaI dodnes,

a|e v zmenšenej pódorysnej dispozícií' V roku 1937 počas

stavebných úprav vtedajšieho majite|,a, zámožného

židovského obchodníka Dr. Krausa boli rozobraté bočné

1-4



kríd|a. Novým majitelbm sa po krátkej dobe sta|a rodina

Ďurčanských, ktorá v|astni|a kaštie|,do roku 1945.

od roku t945 do roku t979 budova s|úži|a ako

zák|adná ško|a a v rokoch 1980 _ 1991 tu bo|o zriadené

vzdelávacie centrum oNV. Do roku 1998 boI kaštie|'

majetkom obce. Po komp|exnej renovácii ce|ého objektu

kaštiel,a bo| areá| v roku 2003 opáť sprístupnený verejnosti

ako Park Hotel Tartuf.

Park Hotel Tartuf
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Zaujímavý je okrem kaštie|,a tiež rozl,ah|ý tichý park, v ktorom

je inštalovaná Prírodná ga|éria ume|eckej keramiky, unikátna

v rámci ce|ého S|ovenska.

R. Sederevičius - Záhradná keramika,

2005

1,6

Park pri Park Hoteli Tartuf



Maté Chrašt'any

Vznik obce sa datuje na rok 1355. V ma|ých

Chrašťanoch sa zachova|a kaplnka sv. Kríža. Je to romantická

stavba, inšpirovaná gotickou architektúrou postavená v roku

tB54, vysvátená ostrihomským arcibiskupom Jánom

Scitovským.

Zlučovanie obcí

V roku 1960 bo|i obce Be|adice a Pustý Chotár z|účene

do jednej obce so spo|očným názvom Be|adice. V tom istom

roku sa zlúči|i obce Ma|é a Ve|'ké Chrašťany do jednej so

spo|očným názvom Chrašťany. V roku 1976 sa obce Be|adice

a Chrašťany zlúči|i do jednej so spo|očným názvom Be|adice
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História v skřatke

Ve|ké Chrašt,any

Izo9 _ prvá písomná zmienka o obci

1573 _ zničenie obce a kosto|a Turkami

t795_ začiatok stavby nového kostola

1804 _ ukončenie stavby kostola a zasvátenie sv. Jánovi Nepomuckému

1'837 _ barón Szirányiodkúpi| majetok a kaštielod rodiny Ma|oňaiových

Ma|é Chrašt,any

1355 - prvá písomná zmienka o obci

1854 - kap|nka sv. Kríža vysvátená ostrihomským arcibiskupom Jánom

Scitovským

Beladice

1156 _ prvá písomná zmienka o obci

18. stor. -vybudovaný barokový kaštieť rodiny Szentiványi

Pustý Chotár

1808 - vznik osady ako majetok kráťovského radcu Karola Jesenského

I82o_ postavený kaštieI rodiny Jesenského

I976 _ z|účenie uvedených miestnych častí a vznik jednej obce - Be|adice

zo11_ výstavba námestia - pomenované po sv' Jánovi Nepomuckom

18



Kultúna \Í &bci

V obci Be|adice má dIhoročnú tradíciu divadeIná a

čitate|'ská činnosť. Vo Ve|'kých Chrašťanoch bol v roku 1904

zriadený divade|ný a čitate|,ský spo|ok, ktorých č|enmi bo|i aj

obyvate|ia ostatných obecných častí. Každý krúžok mal iba

20 č|enov, pretože súčasťou mohIi byť iba remese|níci

a prís|ušníci zemianskych rodín. NeskÓr sa však ich počet

rozrástoI na 50 č|enov' Na vykonávanie činnosti s|úžiI

rodinný dom, kde bo|a zriadená aj knižnica, miestnosti na

čítanie kníh

a zábavné

(šachy,

a pod.).

hry

karty,

obecný úrad Be|adice

V roku 1924 boIa z čitate|,ského spoIku zriadená obecná

knižnica. Dnes obec disponuje dvoma knižnicami,

v Be|adiciach a vo Ve|,kých Chrašťanoch.
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]-0. ročník stretnutia mládeže, scénka,,U holiča..

V obci sa počas roka koná mnoho ku|túrnych podujatí.

Koncom ško|ského roka, na Jána, je organizované stretnutie

rodákov pri vatre. V októbri si deti Z materskej azák|adnej

ško|y pripravia program pre dóchodcov pri prí|ežitosti

Mesiaca úcty k starším. Ku|túrne akcie sa usporadúvajú

taktiež na Deň matiek, na Miku|áša, a pod. Tradične sa v obci

usporadúva vianočný turnaj V stoInom tenise - Memoriá|

Františka Tokára'
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Hody sa s|ávia

Ve|,kých Chrašťanoch

v každej časti obce v inom dátume. Vo

na patróna Jána Nepomuckého 16.5., v

Ma|ých Chrašťanoch na povýšenie kríža 11.9. a v Pustom

Chotári na Pannu Máriu Fatimskú 13.5.

Ve|ké Chrašťanv -786. výročie obce' Fo|klór - sprievod

2T



Ve|'ké Chrašťany _ 786. výročie obce, Fo|klór - sprievod

Ve|,ké ChrašťanV - 786. výročie obce, Folk|ór - kroje



ruáhoŘ*mstvm

V rámci ích kultúrneho i náboženského života

obyvatelbm s|úžia dva rímsko-kato|ícke kosto|y. V časti Ve|,ké

Chrašťany sa nachádza farský kostol sv. Jána Nepomuckého'

Patrí k nemu aj farský úrad, ktorý síd|i vedl,a kostola. Novší

kosto| Panny Márie Fatimskej je postavený v Pustom

Chotári. obec má tiež kap|nku na cintoríne v Ma|ých

Chrašťanoch, posvátenú ostrihomským arcibiskupom.

V BeIadiciach sa nachádzajú štyri cintoríny, pričom tri z nich

disponujú domom smútku.

KostoI P. Márie Fatimskej Kap|nka v Ma|ých Chrašťanoch



Zaujímavosti z minulostl
obyvate|bv Ve|,kých Chraštian prezýva|i TaIianmi. Hovori|o

sa o nich, že rozprávajú tak rých|o, že im nikto nerozumie.

Zás|uhou rých|o hovoriacich je aj d'a|šia prezývka, ktorá

vznik|a ked, jeden tesár pomáhaI pri stavbe a ked, vietor

zva|í| šopu, bežal túto zvesť povedať pánovi, namiesto

správy, že šopa spadIa poveda|: ,,Pán ve|,komožný,

šopalapa.,, Tak sa teda šopa|a tiež staIa dedinskou

prezývkou

na vianočnú štedrú večeru sa jedávaIa šošovicová kyslá

omáčka. Hovori|o sa, že ko|,ko zje každý šošovice, to|,ko

bude mať do roka peňazí

na hody do obce chodili komedianti a uprostred dediny

postavi|i ko|otoč - ringišpír. Jedno odvezenie stá|o šesták.

Ch|apci, ktorí na to nema|i, muse|i krútiť ringišpír a potom

sa moh|i jedenkrát odviesť. Počas hodov sa kona|i tanečné

zábavy muziky. Hráva|a tu výlučne cigánska kape|a

a tancovaI sa hlavne čardáš, fox a tango

24



Kontakt;

obecný úrad Beladice

Gaštanová 1'67

951,75 Beladice

Te| 037 / 633 02 92

www.obecbea ld ice.szm.sk

e-mail : beladicel@stonline.sk

Brožúra bo|a zhotovená v spolupráci s:

o obecný úrad Beladice

o Katedra manažmentu ku|túry a turizmu Univerzity Konštantína

Filozofa v Nitre

o Park Hotel Tartuf Beladice

o Autori a zdrojfotografií: PhDr. Marián Žabenský, PhDr. Micha|a

Dubská, Bc. Lucia Vargová, www.tartuf.sk, Kronika obce

Beladice L975

BroŽúru zostavi|a: Mgr. Lucia Vargová
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obecný úrad Be|adice

Gaštanová 157

95L75 Beladice

www.obecbealdice.szm.sk

ISBN:
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