
DREVENICA
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ročník I.

Vážení spoluobčania,
som rád, že práve čítate stránky obecného spravoda-
ja pod názvom Drevenica. Pomenovanie Drevenica 
sme zvolili symbolicky. Potok Drevenica, jeho živo-
tadarná sila bola a je prítomná vo všetkých okami-
hoch dejín obce, v každodennom živote ľudí. Potok 
spájal a  zjednocuje všetky časti obce a  obyvateľov 
navzájom, ale aj s okolitým svetom. 
Aj nový, obecný spravodaj – Drevenica má spájať ľudí. 
Predovšetkým ho však chápeme ako nástroj otvore-
nej, modernej samosprávy, ktorej cieľom je informo-
vanie občanov o dianí v obci a v druhom rade, ako 
nástroj pre aktivizáciu obyvateľov v  spoločenskom 
živote v obci, ktorý im zároveň prináša priestor pre 
realizáciu, pre spoluprácu.
Spravodaj vznikol z iniciatívy poslancov, predovšetkým 
Martina Kišaca, Ľubice Slovákovej a starostu obce Mária 
Žáčika. Je určený všetkým obyvateľom obce, všetkým 
vekovým skupinám. Bude vydávaný v  réžii miestnej 
samosprávy a  vychádzať pravidelne raz za štvrť roka. 
Nájdete ho v elektronickej podobe na oficiálnom webo-
vom sídle obce www.obecbeladice.sk a v tlačenej podo-
be bude doručovaný do domácností prostredníctvom 
miestnych doručovateľov Slovenskej pošty. 
Redakčná rada začala pracovať v nasledovnom zlo-
žení: šéfredaktor – Mário Žáčik, zástupca šéfredak-
tora – Martin Kišac, redaktori Ľubica Slováková, 
Juraj Meres. 
Drevenica Vám bude prinášať informácie, ktoré budú 
objektívne mapovať život obce, jej samosprávy a  jej 
obyvateľov. V každom vydaní bude prehľad z politic-
kého diania v obci, informácie z komunálnej politiky, 
dopĺňané informáciami zo širokého spektra aktivít, 
vďaka ktorým naša obec žije. Ponúkneme aj pohľad 
do sféry spoločenských organizácií pôsobiacich 
v obci, do života obyvateľov. 
V komunálnych voľbách 2018 sa občania demokra-
ticky rozhodli pre zmenu. Nové obecné zastupiteľ-
stvo na čele so starostom začalo tvoriť ďalšiu, novú 
etapu v živote obce. Majú zhodu v prioritách ďalšie-
ho rozvoja našej obce. 
Spoločne sú si vedomí dlhodobých problémov, kto-
ré sa dotýkajú každého obyvateľa obce, ako sú napr. 

kanalizácia, chodníky, komunikácie, rekonštruk-
cia vnútorných priestorov kultúrneho domu, Dom 
smútku a mnohé ďalšie. K zásadnému riešeniu vyš-
šie uvedených a dlhodobo systematicky neriešených 
problémov obce je dôležité mať jasný obraz o eko-
nomickom zdraví obce.
Z tohoto dôvodu sa v mesiaci apríl 2019 uskutoční 
nezávislý finančný audit obce s cieľom preverenia jej 
skutočného finančného stavu. Audit bude výcho-
diskovým podkladom pre rozhodovanie a vykoná-
vanie zmien, optimalizáciu procesov, riadenia obce 
a jej investičných zámerov. 
Dovoľte mi podotknúť aj fakt, že uskutočnenie 
nezávislého auditu bolo deklarované ako priorita 
v  programovom vyhlásení viacerých kandidujú-
cich poslancov a  súčasného starostu. Realizáciou 
auditu dochádza k čiastkovému plneniu volebných 
programov už súčasného obecného zastupiteľstva. 
Výsledky auditu budú zverejnené na najbližšom 5. za-
sadnutí Obecného zastupiteľstva v Beladiciach, ktoré 
sa uskutoční 29. mája 2019, na oficiálnom webovom 
sídle obce www.obecbeladice.sk, ale aj na stránkach 
druhého vydania spravodaja – Drevenica.
Pri súčasnom technickom stave obecného majetku 
a financií je veľmi ťažké rozhodnúť, ktorá investícia 
je prvoradá.

SPRAVODAJ OBCE BELADICE
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K  problémom, ktoré je nevyhnutné riešiť, patria 
Domy smútku na území obce a  ich infraštruktúra. 
Prvoradú pozornosť treba venovať Domu smútku 
v miestnej časti Pustý Chotár a výmene chladiacich 
zariadení Domov smútku. Z  dôvodu ich nevyho-
vujúceho stavu obec vypracovala a  podala viacero 
žiadostí o  finančné prostriedky na rekonštrukciu 
uvedeného domu smútku a nákup zariadení. 
Webová stránka samosprávy obce je dnes záležitos-
ťou, ktorú už bežný obyvateľ logicky očakáva. 
Web je vytvorený pre návštevníka – občana obce, 
ktorý musí nájsť to, čo potrebuje a nájsť to hlavne 
rýchlo. Webová stránka samosprávy obce zároveň 
plní informačnú, kontaktnú, prezentačnú a  repre-
zentačnú úlohu obce. 
Z toho dôvodu bolo v mesiaci január sprístupnené nové 
oficiálne webové sídlo obce: www.obecbeladice.sk.
Stránka obce má moderný charakter, spĺňa ná-
ročné kritéria požiadaviek na technické kvality 
a prevádzku, grafickú, dizajnovú a obsahovú kva-
litu. Prináša základné informácie o  obci, o  obec-
nom úrade, o obecnej samospráve, o organizáciách 
obce, o povinnom zverejňovaní, o základých doku-
mentoch obce, o užitočných informáciách a kon-
taktoch. Administrátorom a  dizajnérom strán-
ky je obyvateľ našej obce, pán Andrej Masaryk. 
Využívam túto príležitosť a chcem sa mu aj touto 
cestou poďakovať za jeho ochotu a prístup k tvorbe 
web stránky bez nároku na honorár, za profesio-
nálny prístup a  súčinnosť pri kreovaní modernej 
IT samosprávy. 
Dovoľte mi upriamiť Vašu pozornosť na novú rub-
riku „Ako vybavíte“ a  „Tlačivá“, ktorá Vám uľahčí 
vybavovanie úradných záležitostí na Obecnom úra-
de. V uvedených rubrikách okrem užitočných infor-
mácií o tom, čo je potrebné pre vybavenie tej-kto-
rej agendy, nájdete v elektronickej podobe i tlačivá 
– žiadosti potrebné pre vybavenie napr. trvalého 
pobytu, pre účely stavebného konania úkonov, vý-
rubu stromov, rybárskych povolení a ďalšie. Kým si 

prídete osobne vybaviť záležitosť na Obecný úrad, 
môžete si tlačivá v pohodlí Vašich domovov vopred 
vyplniť. Rovnako ich môžete vopred zaslať zamest-
nancom OcÚ prostredníctvom elektronickej poda-
teľne na adrese: podateľňa@obecbeladice.sk. 

V  podateľni rovnako očakávame aj Vaše podnety 
k veciam verejným, oznamy, upozornenia. 

Výstavba a  úprava web stránky bude definitívne 
ukončená v 1. polroku 2019. 

Symbióza človeka s prírodou je nevyhnutným pred-
pokladom ďalšieho vývoja. Stromy sú jej význam-
nou súčasťou. Sú symbolom pevnosti, sily, stability, 
majú ekologický, krajinotvorný, estetický a  kultúr-
no–historický význam. 

Aj pre našu obec nastal čas prehodnotiť jej vzťah k prí-
rode, ísť cestou proti poškodzovaniu životného pros-
tredia, prístúpiť k jeho intenzívnemu zveľaďovaniu. 

Obec Beladice vďaka aktívnemu prístupu poslancov 
pôsobiacich v Komisii životného prostredia, zareago-
vala na výzvu Slovenskej agentúry životného prostre-
dia vstúpiť do Národného projektu s názvom Podpora 
biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach 
Slovenska – Zelené obce Slovenska, ktorý je zameraný 
na zachovanie a  obnovu biodiverzity a  ekosystémov, 
výsadbu zelene v obciach. Som presvedčený, že aj pro-
stredníctvom tohto projektu zveľadíme viac ako 30 vy-
tipovaných lokalít na území obce. 

K zveľadeniu životného prostredia a k záchrane kul-
túrnej pamiatky – Kríž Poklona z roku 1788 je na-
smerovaný aj ďalší projekt rekonštrukcie verejného 
priestranstva v obecnej časti Beladice, pri Materskej 
škôlke na Parkovej ulici. Nový bezpečný, bezbarié-
rový oddychový priestor s novou zeleňou, hracími 
a  oddychovými zónami bude určený hlavne pre 
matky s deťmi, dôchodcov, ale aj širokým vrstvám 
obyvateľstva. Realizácia projektu bude financovaná 
z obecných zdrojov, z grantových zdrojov, sponzor-
ských a dobrovoľníckych príspevkov. 

samospráva informuje

Vážení spoluobčania, 
ste prvými čitateľmi ktorým sa dostáva do rúk historicky náš prvý, obecného spravodaj – Drevenica. Verím, 
že prostredníctvom redaktorov združených v  redakčnej rade naplníme ambície informovať Vás o  všetkých 
aktivitách v jednotlivých oblastiach verejného a spoločenského života obce. Som presvedčený, že Vás obecný 
spravodaj zaujme. Dovoľte mi vyzvať Vás k aktívnej spolupráci na tvorbe obecného spravodajcu. Neváhajte sa 
zapojiť do jeho prípravy formou Vášho osobného príspevku do jednotlivých rubrík, alebo poskytnutia námetov, 
informácií, rozhovorov, fotografií, ktoré poslúžia našim stálym redaktorom pri príprave článkov, správ o živote 
v našej obci. Očakávame ich aj na mailovej adrese: drevenica@obecbeladice.sk.

Drevenica je o nás, pre nás !!! 
Drevenica je tichým svedkom vývoja Beladic. Zároveň je aj našim zrkadlom.

Mário Žáčik
starosta obce
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Beladický spravodajca – Drevenica prináša svojim či-
tateľom prehľad aj z politického diania v obci, vo forme 
informácií zo zasadnutí obecného zastupiteľstva vede-
ného starostom obce, informácie z komunálnej politi-
ky tak, aby naplnili maximálnu dostupnosť informácií 
všetkým obyvateľom o tejto oblasti života. 
V úvodnom čísle Vám prinášame rekapituláciu výsled-
kov volieb do orgánov samosprávy obcí 2018, prehľad 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva v  Beladiciach za 
1. kvartál 2019, infornmácie o najpálčivejších problé-
moch obce. 

Komunálne voľby 2018
Miestna volebná komisia v Beladiciach podľa § 190 záko-
na č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov potvrdila a uverejnila nasledovné 
informácie o oficiálnom výsledku volieb do orgánov sa-
mosprávy obcí 2018, zo dňa 10.novembra 2018: 
Za poslancov Obecného zastupiteľstva v Beladiciach 
na obdobie rokov 2019 – 2023 boli zvolení:
• Stanislav Tokár, nezávislý kandidát
• Katarína Balková, nezávislý kandidát
• Iveta Homolová, Občianska konzervatívna strana
• Diana Halásová, Občianska konzervatívna strana
• Ľubica Slováková, Mgr., Občianska konzervatív-

na strana
• Martin Kišac, nezávislý kandidát
• Ján Slíž, Kresťanskodemokratické hnutie
• Peter Miškovič, Mgr., nezávislý kandidát
• Juraj Méres, Ing., nezávislý kandidát
Za starostu obce Beladice bol zvolený Mário Žáčik 
PhDr., Občianska konzervatívna strana.
Prehľad uznesení zo zasadnutí Obecného zastupi-
teľstava Obce Beladice uskutočnených v termíne od 
1.1.–31.3.2019

Uznesenie z 3. zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Obce 
Beladice, konaného dňa 23.01.2019
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach na svojom za-
sadnutí prerokovalo: 
1. Zahájenie
2. Kontrola uznesení
3. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej 

komisie
4. Príkaz starostu k  vykonaniu inventarizácie 

k 31.12.2018

5. Nájomná zmluva – Lekáreň
6. Informácia o zbernom dvore
7. Doplnok do sadzobníka poplatkov na rok 2019
8. Finančný príspevok pre základnú organizáciu 

Zväzu zdravotne postihnutých
9. Nájomná zmluva – MUDr. Korčeková
10. Slovenská agentúra životného prostredia – pro-

jekt výsadby stromov v obci
11. Odmeny pre poslancov Obecného zastupiteľstva
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh uznesenia
15. Záver

Viac na www.obecbeladice.sk

Uznesenie zo 4. zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva Obce 
Beladice, konaného dňa 20.03.2019
Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach na svojom za-
sadnutí prerokovalo: 

Program: 
1. Otvorenie, prezentácia, schválenie programu
2. Kontrola uznesení
3. Voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej 

komisie
4. Informácia o inventarizáii, zriadenie likvidačnej 

a vyraďovacej komisie
5. Informácia o  projekte revitalizácie verejného 

priestranstva v obci Beladice
6. DAMMATIS, s.r.o. Kostoľany pod Tribečom, 

zriadenie vecného bremena pre stavbu „NA 
Beladice – 29 RD – Elektroenergetické stavby 
a zariadenia, VNK, TS, NNK

7. Rozpočtové opatrenie – ČOV Beladice
8. Rozpočtové opatrenie – Rekonštrukcia verejné-

ho priestranstva
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver

Viac na www.obecbeladice.sk

Zmena v Obecnom zastupiteľstve 
Obce Beladice
Dňa 13. marca 2019 sa vzdala mandátu poslanca OcZ 
Obce Beladice poslankyňa Katarína Balková. Na základe 
výsledkov komunálnych volieb 2018 ďalším regulérnym 
kandidátom na post poslanca OcZ Obce Beladice bol 
pán Dušan Borčín, ktorý na uvedený post nereflektoval.

samospráva informuje

Samospráva v obci



4

samospráva informuje

Ďalšou v  poradí regulérnou kandidátkou bola pani 
Magdaléna Švecová. Prijala post poslanca a  zložením 
poslaneckého sľubu dňa 20. marca 2019 sa stala novou 
poslankyňou OcZ Obce Beladice.

Situácia s kanalizáciou 
Obec Beladice vybudovala samostatnú kanalizáciu 
a ČOV, ktorá bola daná do prevádzky v roku 2005. 
Z minulého obdobia pretrvávajú technické problémy 
čistiarne odpadových vôd. Nutné je intenzíve čistiť 
zberné koše, ktoré sú pri prečerpávacích staniciach, 
aby sa nezničili čerpadlá a  naviac fekálny príves je 
v  havarijnom stave bez STK a  tlakovej skúšky. Za 
účelom vyčistenia prečerpávacích miest si obec musí 
zapožičiavať fekálne vozidlo každých 4 – 5 týždnov.
Terajší stav prevádzky kanalizácie a  ČOV určenej 
pre obec Beladice je neudržateľný. Jedným z riešení 
na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky je ne-
vyhnutná rekonštrukcia alebo úplná výmena tech-
nológického zariadenia čističky, ako aj jej rozšírenie 
za účelom zvýšenia kapacity. 
Ďalším možným riešením je realizácia spoločného 
projektu obcí Mikroregiónu Drevenica (Neverice, 
Ladice, Jelenec, Kostoľany pod Tribečom a Beladice) 
s  cieľom vybudovania novej spoločnej ČOV pre 
mikroregión. 
Nová ČOV pre mikroregión by spĺňala štandardy 
veľkokapacitnej ČOV, inštaláciu nových výkonných 
technologických zariadení, prerozdelenie investič-
ných a prevádzkových nákladov. 
Výstavba novej ČOV pre mikroregión by zároveň 
zahŕňala náklady na rekonštrukciu alebo úplná vý-
menu technológického zariadenia pôvodnej čističky 
v Beladiciach, ako aj jej rozšírenie.
Zdroje financovnia výstavby bude možné čer-
paťz  verejných zdrojov, z  Európskych štrukturál-
nych zdrojov. 

Rokovania o ďalšom postupe aktívne prebiehajú na 
úrovni zainteresovaných strán. 

Kvalita, či nekvalita rekonštrukcie 
materskej školy vo Veľkých 
Chrášťanoch
V predchádzajúcom volebnom období sa zrealizo-
vala rekonštrukcia MŠ vo Veľkých Chrášťanoch, 
ktorá bola po rekonštrukcii uvedená o  prevádzky 
Kolaudačným rozhodnutím 388/2018 z 3.decembra 
2018. 
Za krátky čas prevádzky MŠ sa však prejavili prob-
lémy – praskanie stien, o ktorých začiatkom januára 
2019 informovala Obecný úrad v Beladiciach riadi-
teľka Materskej škôlky.
Rozhodnutím starostu obce, poslanci OcZ Obce 
Beladice a rodičia vysťahovali priestory MŠ na pre-
chodné obdobie do priestorov ZŠ v Beladiciach. 
Na obhliadku objektu bol prizvaný nezávislý znalec 
v oblasti stavebníctva, aby vyhodnotil vzniknutú si-
tuáciu, vrátane zhotovenia odborného posudku.
Ako prechodné preventívne opatrenie navrhol 
v mieste najvýraznejších prasklín umiestniť monito-
rovacie terčíky, ktoré bude pravidelne kontrolovať, 
aby sa preukázalo, či stavba naďalej nežiaduco pra-
cuje. Odporučil pokračovanie prevádzky MŠ, na zá-
klade čoho sa deti vrátili do pôvodných priestorov. 
Pre všetkých zainteresovaných je najdôležitejšia 
bezpečnosť detí a personálu. 
Preto Obecný úrad v  Beladiciach realizuje všetky 
potrebné kroky za účelom uskutočnenia nápravy 
vzniknutého stavu na objekte MŠ v Beladiciach. 

Ľubica Slováková
poslankyňa

Oznam
Obecný úrad Beladice oznamuje občanom, že v mesiacoch apríl – máj 2019 pripravuje jarné uprato-
vanie v obci. Upratovanie sa uskutoční vo všetkých častiach obce na verejných priestranstvách ako sú 
cintoríny, okolie kostolov, autobusové zastávky, okolie základnej školy, škôlok, priekopy, poľné cesty, 
a  iné. Priestory sa budú čistiť od komunálnych odpadkov, lístia, konárov, haluzia a  iného neporiad-
ku. Likvidáciu odpadu zabezpečí obec prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov. O  termínoch 
upratovania budete informovaní prostredníctvom miestneho rozhlasu, informáciou na webovej stránke 
obce, výveskami, na facebooku. Týmto Vás vyzývame k spolupráci a veríme, že prispeje k zlepšeniu ži-
votného prostredia, v ktorom každodenne žijeme.

Obecný úrad Beladice 
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zo života obce

V  januári 2015 po prvý krát iniciovali poslan-
ci Obecného zastupiteľstva v  Beladiciach Ján Slíž 
a  Mário Žáčik športové podujatie pod názvom 
Novoročný stolnotenisový turnaj, určený širokej 
športovej verejnosti. Zámerom organizácie podujatia 
bola aktivácia všetkých vrstiev obyvateľov k športo-
vaniu, podnietiť ich k zápoleniu v stolnom tenise, ale 
aj k prežitiu príjemného popoludnia v družnej, pria-
teľskej atmosfére. Turnajové podmienky boli jasne 
stanovené – priniesť si raketu, dobrú náladu a chuť 
zašportovať si.
Podujatie zaujalo, našlo si svojich priaznicvov.
Stalo sa pravidlom, že už piaty rok prichádzajú do 
kultúrneho domu v Beladiciach domáci hráči, ale aj 
zo širšieho okolia, aby si zasúťažili v stolnom tenise. 
A tak ani 5. január 2019 nebol výnimkou. Uskutočnil 
sa 5. Novoročný stolnotenisový turnaj, tentokrát aj 
s podporou Obecného úradu v Beladiciach.
Hralo sa od rána od 9:00 hodiny až do neskoršieho 
popoludnia, do 17:00 hodiny. 
Turnaja sa zúčastnilo celkovo 38 nadšencov pre ten-
to šport.
Súťažilo sa v kategóriách: 
• deti do 16 rokov, 
• muži do 40 rokov, 
• muži nad 40 rokov,

• ženy, 
• nová kategória – registrovaní hráči. 

V každej kategórii boli ocenené prvé tri miesta po-
három a diplomom. 

Športovcov v  kategórii – deti potešili drobné darčeky 
venované organizátormi za ich účasť a športové výkony.

Víťazmi jednotlivých kategórii sa stali:
• deti do 16 rokov: 1. miesto Michal Pindeš, 2. 

miesto Marián Homola, 3. miesto Roman Švec,
• muži do 40. rokov: 1. miesto Denis Tokár, 2. 

miesto Martin Laca, 3. miesto Jozef Laca,
• ženy: 1. miesto Zuzana Lüleyová, 2. miesto Dana 

Gajdošíková, 3. miesto Petra Šantavá a Monika 
Záhonová,

• nová kategória – registrovaní hráči:
1. miesto František Szabó,
2. miesto Jozef Ľahký,
3. miesto Marián Karáč.

Víťazmi sú však všetci, ktorí sa zúčastnili turnaja 
a neváhali spojiť príjemné s užitočným.

Veríme, že turnaj si zachová ich priazeň a bude sa 
tešiť rastúcej tendencii. 

Ján Slíž
zástupca starostu

5. ročník Novoročného stolnotenisového turnaja
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Ľudia stavali kríže a Božie muky od nepamäti na vý-
znamných miestach, pri významných udalostiach, 
alebo ako ochranu pred nečistými silami na križo-
vatkách ciest. 
Kríž je hlavným symbolom kresťanstva a  znakom 
spásy.
Kríž Poklona bol postavený v roku 1798 a je jedným 
z najstarších v obci. 
Postavila ho rodina Jesenských a ohraničoval hrani-
cu ich hospodárstva.
Pôvodný kríž bol obklopený dvoma lipami a  bol 
kultovým miestom pre všetkých obyvateľov.
Miestni obyvatelia sa pri ňom zastavovali, keď išli 
ukonaní večer z polí, a aspoň takto krátko poďako-
vali za všetko to, čo im Pán požehnal.
Pozdvihnutím klobúka, či čiapky mu vzdávali úctu 
prichádzajúci návštevníci do obce. 
Vojaci odchádzajúci na front si pri ňom vyprosovali 
šťastlivý návrat domov.
Gazdovia vyprosovali úrodu a ochranu svojich polí 
pred zlými silami.
Veď tento kríž bol ich duchovným a  kultovým 
miestom. 
Podarí sa nám dať tomuto miestu aj po rokoch pri-
meraný vzhľad a úctu? 
Mal by zostať miestom, kde sa môžu naši obyvatelia 
zastaviť, pomodliť, ale aj zaspomínať na svojich blíz-
kych, ktorí už odišli do večnosti.
Mal by nám všetkým poslúžiť k tomu, aby sme as-
poň pohľadom, či znakom kríža mohli pozdraviť 
nášho Pána, keď pôjdeme do práce, alebo sa z nej 
budeme vracať do svojich domovov ...
 
Vážení spoluobčania, 
Obecný úrad Beladice, v zastúpení starostom obce 
Máriom Žáčikom – starosta obce, poslancami obec-
ného zastupiteľstva a komisiou kultúry, vzdelávania, 
mládeže a športu pripravuje realizáciu projektu re-
konštrukcie pamätihodnosti obce – Kríž Poklona 
z  roku 1798, ktorá sa nachádza v  intraviláne obce 
Beladice, pri obecnom zdravotnom stredisku.
Cieľom projektu je rekonštrukcia jednej z  najstar-
ších historických pamätihodností obce, ktorá zahŕňa 
aj kultivácia obecných priestranstiev a infraštruktú-
ry so zameraním na vytváranie zelených oddycho-
vých zón, ktoré majú slúžiť širokej verejnosti. 
Realizácia projektu sa uskutoční od februára do no-
vembra 2019. Odhadovaný rozpočet projektu bude 
objeme 15 000 eur a zahŕňa náklady: 

• na odborné reštaurátorské práce na pamätihod-
nosti,

• na architektonickú revitalizáciu lokality spojenú 
s rekultiváciou pozemku, jeho terénnou úprava, 
osadením viacúčelových terénnych prvkov – 
dlažba, lavičky, oplotenie, osvetlenie, a iné, 

• na výsadbu zelene.
Finančné prostriedky budú alokované z grantových 
zdrojov, zdroje OÚ Beladice, sponzorských príspev-
kov. 
Na účely poukazovania finančných prostriedkov 
Obecný úrad Beladice zriadil transparentný účet 
v  Slovenskej sporiteľni, a. s., pod názvom Obnova 
pamätihodnosti Beladíc, číslo účtu – SK16 0900 
0000 0051 5527 8018. 
Budeme si vysoko vážiť, ak sa aj Vy – obyvatelia 
obce rozhodnete podporiť tento projekt dobrovoľ-
ným príspevkom v akejkoľvek sume a tým prispieť 
k zveľadeniu prostredia, v ktorom žijeme, k vytvore-
niu dôstojnej oddychovej a pamiatkovej zóny slúžia-
cej obyvateľom obce.
Skontrolovať si využitie Vašich finančných príspev-
kov môžete na on line odkaze transparentného 
účtu, ktorý nájdete na oficiálnom webovom sídle 
Obce Beladice – www.obecbeladice.sk. 

Mário Žáčik
starosta obce

Kríž Poklona z roku 1798 – rekonštrukcia 

zo života obce
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Trojkráľový večer
V  nedeľu 6.januára 2019 na sviatok Troch kráľov 
sa v našej obci Beladice vo farskom kostole sv. Jána 
Nepomuckého uskutočnil trojkráľový koncert. 
Záštitu nad koncertom prevzal starosta obce Beladice 
v spolupráci s Farským úradom našej obce a občian-
skym združením Tekov. Účasť na koncerte bola hoj-
ná. Okrem miestnej komunity sa ho zúčastnili aj za-
hraniční hostia a starostovia okolitých obcí.
Na úvod koncertu privítal prítomných starosta obce 
Mário Žáčik a vyjadril túžbu, aby sa Trojkráľový večer 
stal novou tradíciou vianočného obdobia v našej obci.
Samotný koncert predstavil zvyky a tradície, ktoré naši 
predkovia prežívali od predvianočného obdobia – oča-
kávania sviatku narodenia Ježiša Krista až do sviatku 
zjavenia Pána, u  nás ľudovo nazývaného sviatkom 
Troch kráľov. Program bol doplnený aj o zvyky oko-
litých obcí, regiónu Tekova. Koncertom prítomných 

Fašiangy 
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a  športu pri 
Obecnom zastupiteľstve v Beladiciach, dňa 2. marca 2019 
zorganizovala v Kultúrnom dome v Beladiciach fašiango-
vé popoludnie spojené s karnevalom pre deti a mládež. 
Popoludnie otvoril starosta obce Mário Žáčik, ktorý 
privítal všetkých zúčastnených a poďakoval za prí-
pravu podujatia komisii OZ, menovite predsedníč-
ke komisie pani Kataríne Balkovej za organizáciu. 
Program sa niesol v znamení pochovávania basy, kar-
nevalu a  degustácie tradičných fašiangových šišiek. 
Podujatie podporila hojná účasť obyvateľov obce.

Autor: Borievka

sprevádzala Patrícia Žáčiková, ktorá ho zároveň 
pripravila po režisérskej aj dramaturgickej stránke. 
Z domácich účinkujúcich nás spevom a hovoreným 
slovom potešili – Anna Miškovičová, Evka Palková, 
Jarmila Doláková, Radka Vicianová, Jana Kišacová, 
Anett, Bianka a Hanka Sládekové, Laura Tokárová 
a Šimon Pecho. Divákom vyspievali vianočné piesne 
a zavinšovali Alžbeta a Michal Seredičoví z Čeľadíc, 
folklórna skupina Chočanka z Choče, Mário Pavel 
– gajdoš z  Veľkého Zálužia, spevácka skupina 
Limbačka a jej ľudová hudba s primášom Adamom 
Vakošom z Tekova. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za nádhernú bod-
ku, ktorou sa u nás skončilo vianočné obdobie a už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník. veríme, že budúci 
Záverom zostáva iba dodať, že veríme, že o rok sa 
ešte viac miestnych ľudí zapojí do programu v pozí-
cii účinkujúcich, ale aj spoluorganizátorov.

Martin Kišac
poslanec 

zo života obce
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Dňa 25. marca 2019 sa konalo zhromaždenie čle-
nov miestneho spolku Slovenského červeného krí-
ža  v  Beladiciach, ktoré bolo spojené aj s  oslavou 
stého výročia vzniku Československého Červeného 
kríža. Zhromaždenie sa uskutočnilo v  kultúrnom 
dome v Beladiciach za účasti 35 členov miestnej or-
ganizácie. Na zhromaždení sa zúčastnili nasledovní 
pozvaní hostia: 
• Mgr Zita Koprdová– prednostka OÚVZM, 
• PaeDr. Beata Miškovičová – riaditeľka územné-

ho spolku SČK v Nitre,
• PhDr.Mário Žáčik – starosta Obce Beladice,
• Mgr. Michal Homola – riaditeľ ZŠ v Beladiciach.
Predsedníčka miestneho spolku Slovenského červené-
ho kríža v Beladiciach – PaeDr. Anna Miškovičová pri-
tomných informovala o tom, že miestny polok má ak-
tuálne 41 členov a o pláne hlavných úloh na rok 2019.

K najdôležitejším úlohám patria:
• hromadný odber krvi, ktorý sa uskutoční dva-

krát v roku na ZŠ v Beladiciach,
• potravinová pomoc pre miestnych občanov 

v  hmotnej núdzi, ktorá bude prerozdelená do 
piatich etáp.

Prvá etapa sa uskutočnila vo februári 2019, kedy po-
travinovú pomoc – balíky potravín 
o hmotnosti 15 kg dostalo 19 miestnych občanov. 
Správu o hospodárení miestneho spolku predniesla 
pani Gabriela Polušinová – hospodárka miestneho 
spolku. K  spestreniu zhromaždenia prispel i  krát-
ky kultúrny prpogram v podaní Niny Miškovičovej 
a Kristíny Švecovej. 

PaeDr. Anna Miškovičová

Oslava storočnice ČSČK v Beladiciach

Valné zhromaždenie Základnej organizácie 
Zväzu zdravotne postihnutých v Beladiciach
Dňa 24. marca 2019 Základná organizácia Zväzu zdra-
votne postihnutých usporiadala Valné zhromaždenie. 
Členovia sa na zasadnutie dostavili v hojnom počte. 
Predsedníčka ZO ZZP Ľudmila Sládeková všetkých 
prítomných informovala o  tom, čo všetko sa udialo 
v  činnosti organizácie v  roku 2018. Organizácia or-
ganizuje brigády na skrášlenie okolia kostola v  obci, 
výstavky ručných prác,vystúpenia, využíva týždňové 
rekondičné pobyty a  možnosť zúčastniť sa roznych 
kultúrnych poddujatí. Valného zhromaždenia za zú-
častnili aj hostia: Evu Bugošovú, tajomníčku okresné-
ho výboru zväzu, a Mário Žáčik, starosta obce. 

K  spestreniu zhromaždenia pispeli aj sestry Anett, 
Bianka a  Hanka Sládekové krátkym kultúrnym 
programom. Poďakovanie patrí predsedníčke ZO ZZP 
Ľudmile Sládekovej za to, že so svojimi kolegyňami 

so ZO prispeli k vytvoreniu príjemného, sviatočného 
prostredia nádhernými dekoráciami v duchu tradičnej 
kultúry a veľkonočných sviatkov, a tým aj k priateľskej 
atmosfére zhromaždenia.

Autor: Základná organizácia Zväzu zdravotne 
postihnutých

zo života obce
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V  školskom roku 2018/2019 školu navštevuje 
Základnú školu v Beladiciach 77 žiakov a o vyučo-
vací proces sa stará kolektív pedagogických zamest-
nancov v celkovom počte 12. 
Okrem školského vzdelávacieho programu, ktorý je 
prioritou vo vzdelávacom procese, škola je zapojená 
do troch rôznych nasledovných projektov: 
• Projekt Hrdá škola – hlavným cieľom je oživiť 

každodenný stereotyp na škole, prostredníc-
tvom rôznych aktivít. 

• Projekt Experimentovanie po nemecky, je jedi-
nečný projekt spájajúci výučbu nemčiny s tech-
nikou prostredníctvom zaujímavých pokusov. 
Projekt finančne podporila Nadácia Volkswagen 
Slovakia.

• Projektom Tenis do škôl, v  spolupráci so 
Slovenským tenisovým zväzom, hlavným cie-
ľom je zatraktívniť hodiny telesnej výchovy na 
prvom stupni ZŠ, motivovať deti k pravidelné-
mu športovaniu, umožniť žiakom oboznámiť sa 
so základnými zručnosťami tejto hry.

Jednou zo zábavných aktivít projektu projektu Hrdá 
škola, ktorú sme uskutočnili 16.januára 2019 bola 
tá, keď pedagógovia a žiaci prišli do školy oblečení 
v teplákoch. 
Medzi najobľúbenejšie aktivitu z projektu Hrdá škola 
sa priradila aj aktivita Mix farieb, ktorá sa uskutoč-
nila od 11. –15. februára 2019. Každý deň, sme do 
školy prišli farebne oblečení. V  pondelok sme mali 
mix farieb, v utorok sme mali červenú, v stredu sme 
mali modrú, žiaľ tu sa to skončilo, nakoľko prevádzka 
školy bola prerušená z dôvodu chrípkovej epidémie. 
Tak snáď nabudúce nám to chrípka neprekazí!

Škola recituje 
Súťaž v  Prednese slovenskej povesti „Šaliansky 
Maťko“ je v povedomí žiakov zapísaná ako význam-
né, slovenské podujatie, ktoré prispieva k vyhľadáva-
niu talentov v oblasti umeleckého prednesu, rozvíja 
recitačne schopnosti jednotlivcov a  upevňuje ich 
vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti, k literatúre. 

Tento rok sa konal už 26. ročník súťaže a dňa 18.ja-
nuára 2019 sa naša škola zúčastnila okresného kola 
v  Zlatých Moravciach. Reprezentovali nás víťazi 
školského kola: Alexandra Fábryová, Nina Cebová 
a Simon Žňava. 
Neumiestnili sme sa na prvých troch priečkach na-
priek úžasným výkonom našich recitátorov, no na-
priek tomu sme nesmierne radi, že sme sa zúčastnili 
a získali nové skúsenosti.
Dňa 20.2.2019 sa konalo školské kolo v umeleckom 
prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov 
Kubín. Zapojilo sa spolu 13 žiakov, ktorí súťažili 
v  troch kategóriach, z  ktorých tí najlepší postúpili 
do okresného kola v  Zlatých Moravciach, kde nás 
reprezentovali: Nina Cebová, Karolína Homolová, 
Alexandra Fábryová, Alexandra Zlievská, Nikola 
Hrušková, Viktória Ďurišová.

V zdravom tele, zdravý duch! 
Žiaci ZŠ Beladice sa v dňoch 16. – 22. januára 2019 
zúčastnili lyžiarskeho výcviku v SKI Drozdovo. 

Päťdňový lyžiarsky kurz, považujeme za veľmi 
úspešný, pretože žiaci za pomoci lyžiarskych in-
štruktorov sa dokázali naučiť základy lyžovania. 
Keďže väčšina sme boli úplní začiatočníci, mali sme 
veľkú chuť a  nadšenie zlepšovať sa každým dňom 
výcviku a  o  to viac nás teší, že sme výcvik zvlád-
li –úspešne, bez ujmy na zdraví. Záverečný deň sa 
uskutočnila aj súťaž v slalome a úspešní lyžiari boli 
ocenení peknými cenami.
Futbalový turnaj McDonald´s cup je najväčší futba-
lový turnaj pre žiakov a žiačky 1. stupňa základných 
škôl.
Tento rok sa koná na Slovensku už 21. ročník. 
Do turnaja nastupujú dievčatá a  chlapci len z  1. 
stupňa základných škôl v  rámci celého Slovenska 
Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1, pričom na hra-
cej ploche musí byť počas zápasu vždy 1 dievča.

Základná škola v Beladiciach

zo života obce
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Aj futbalový tím našej školy sa zúčastnil turnaja 
13.marca 2019 v Zlatých Moravciach. 
Žiaci okrem úspešného reprezentovania našej ško-
ly, si perfektne zašportovali a nadviazali nové pria-
teľstvá. Vo svojej kategórii – mladších žiakov sa 
umiestnili na 2. mieste.

Rozširujeme si vedomosti 

Včelár o včelách 
Začiatkom februára prijal pozvanie na našu školu 
dlhoročný, skúsený včelár pán Jozef Graus. 

Pútavou a  hravou formou zasvätil žiakov do ži-
vota včiel a práce včelára. Žiaci získali cenné po-
znatky akými sú znalosti o  živote a  úloha včelej 
kráľovnej, o príbytkoch včiel – úľoch, rámčekoch, 
plástoch, o produkcii vosku, propolisu a ich pro-
spešnosti pre ľudí. 
Celá beseda bola obohatená o včelárske predmety, 
ktoré včelár pán Jozef Graus priniesol ukázať.
A  tak žiaci mohli vidieť ochranný odev včelára, 
rámček, plást, propolis, ba aj ochutnať med.
Pánovi Grausovi chceme poďakovať za úžasný záži-
tok a zároveň nové poznatky.

Cesta do praveku 
Dňa 19.marca 2019 sa konala v  priestoroch zrekon-
štruovanej obecnej knižnice v Beladiciach prednáška 

na tému Život v praveku pre žiakov prvého a druhého 
stupňa Základnej školy v Beladiciach. 
Prostredníctvom pútavého výkladu sa žiaci dozve-
deli o prvej a najdlhšej etape ľudských dejín – o pra-
veku, o predchodcoch človeka, o podmienkach pre 
život v  tomto období, o spôsobe obživy, o  lovcoch 
mamutov, ale aj ďalších zaujímavých poznatkoch. 
 Lektorom bol starosta obce – Mário Žáčik, ktorý aj 
takýmto spôsobom inicioval spoluprácu Obecného 
úradu v  Beladiciach s  miestnou Základnou školu 
v Beladiciach v oblasti vzdelávania. 
Ďalším zámerom uskutočnenej prednášky bola 
prehliadka zrekonštruovanej obecnej knižnice a zá-
roveň prilákanie žiakov do knižnice ako budúcich 
návštevníkov, čitateľov. 
Mladí študenti boli veľmi pozorní, vnímaví, nebáli 
sa diskutovať. Veríme, že získané poznatky využijú 
na hodinách dejepisu a v blízkej dobe opäť navštívia 
obecnú knižnicu. 
Touto cestou chceme poďakovať ešte raz pánovi sta-
rostovi Máriovi Źáčikovi, že jeho prednáškou nám 
spríjemnil vyučovací proces a pevne veríme, že získa-
né poznatky využijeme nielen na hodinách dejepisu. 

Karneval 
Karneval ako veľká slávnosť za účasti maskovaných 
osôb sa konal na našej škole aj tento rok. 

Na každom karnevale je vstup možný iba s maskou, 
tak bolo aj na tom našom karnevale, kde sme sme sa 
prostredníctvom kostýmov prenášali v čase. Raz sme 
boli v Starovekom Grécku, v kreslenej rozprávke, do-
konca i na Marse. Niektorí z nás boli štvornohí, jeden 
dokonca bez nohy Mali sme masky od výmyslu sveta 
– princezné, trpazlíci, škriatkovia, niektorí z nás boli 
štvornohí, jeden dokonca bez nohy a  všetci sme sa 
predviedli v  promenáde masiek. Na karnevale sme 
šantili, súťažili a  hlavne tancom sme rozhýbali celú 
sálu. Bolo nám všetkým spolu neskutočne dobre, tak 
sa maj KARNEVAL, o rok sa vidíme opäť!

Autor: Základná škola Beladice

zo života obce
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portréty

Milí priatelia, 
každá obec vyniká niečím zaujímavým a  význam-
ným, čím sa odlišuje od okolitých obcí a  miest. 
Zmysel rubriky Portréty je v  prezentovaní našich 
občanov, zaujímavých ľudí. 
Chceme tak ukázať ich šikovnosť, zručnosť, umelec-
ké cítenie, či pohľad na život.
Budeme Vám postupne prinášať obrazy konkrét-
nych jednotlivcov, tentokrát tej najstaršej generácie 
obyvateľov našej obce. Pokúsime sa vykresliť ľud-
skosť, krásu ich duše, jedinečnosť, ktorá je v  nich 
ukrytá . Predstavíme ich tak, ako fungovali v  au-
tentickom prostredí, so svojou prácou, záľubami, 
tak ako zanechli stopu svojou unikátnosťou, ktorú 
mnohokrát pozná možno iba ich blízke okolie. 
Drobnučká, útla, ale stále energická, s  nebeskými 
očami a vždy s úsmevom na tvári. 

Taká je teta Helena Vicianová alebo Ila, ako ju volajú 
rovesníci. Rodáčka zo Slažian, ktorá sa do našej obce 
vydala. V tomto roku sa jej podpísalo osemdesiatpäť 
krížikov na chrbte, čo ju radí k najstarším obyvate-
ľom obce. Teší sa však dobrej mysli, zdravému úsud-
ku. Boh ju obdaril výrečnosťou a talenom rozprávať. 
Keď sa započúvate do jej rozprávania, podmaní si 
vás tak, že sa vám hneď začne premietať film, ktorý 
vám práve rozpráva. Svojim pútavým rozprávaním 
príbehov, dramatizáciou, starobylými vyjadrova-
cími spôsobmi, pôvodným nárečím oživuje malý, 
dedinský svet  minulých čias. Originálnym rozprá-
vačským talentom detailne i dnes vypovedá o tom, 
ako sa kedysi gazdovalo, čo sa varievalo, ako tkala, 

vyšívala uteráky, obrusy, chodila na drjapačky – pá-
rať perie. S úsmevom a žartom otvára vtipné, stra-
šidelné, skutočné i neskutočné príbehy, huncútstva, 
ktoré miestna mládež povyvádzala.
Životné skúsenosti, pracovitosť, zmysel pre šibal-
stvo, osud, nenaplnené túžby, láska k životu, zdroj 
informácií, obdivuhodná pamäť – to je korením jej 
rozprávania. Vypočuť si ho je tisíckrát väčší zážitok 
ako divadlo, či rozhlas. Kto sa raz započúva, zážitok 
sa mu hlboko vryje do pamäti. 

Život prežila v pokore a úcte k Bohu, k pôde, v tes-
nej spätosti s  poľnohospodárstvom. Osvojila si 
zručnosti pri práci s obilím. Je jednou z posledných 
žien v  obci, ktoré vedia upliesť dožinkový veniec. 
V čase žatevných prác ste ju mohli v minulosti vídať 
s plachietkou na chrbte, aby zbierala z poľa klásky. 
Ako zvykne vravieť pri zbere treba dobre a presne 
odhadnúť čas, kedy klásky zozbierať. Najlepší je pod-
ľa nej ražný mlječni klas, čo znamená, že jeho pre-
chod zretia je zo zelenej do žltej farby. Vtedy má vraj 
slama najkrajší svetlý odtieň. Klásky zbierala ručne. 
Pri vití venca jej často pomáhala vrstovníčka teta 
Bernardeta Géciová. Spolu im išla robota od ruky 
a bolo im veselšie. Aj si zaspievali, ako za mlada: Na 
tárički, na tárki .... Zrobené ruky šikovne splietali 
klásky do povriesiel, povriesla formovali do kuželo-
vitého tvaru, dozdobili kvetmi a stuhami. Nakoniec 
veniec pokropili svätenou vodou. Symbolizoval nie-
len bohatú úrodu, ukončenie najdôležitejšej poľno-
hospodárskej práce, ale bol tiež symbolom nádeje 
v nový chlieb. V posledných rokoch ho zhotovovali 
pri príležitosti posvätenia úrody v obci. Vtedy pat-
ril medzi najvzácnejšie relikvie v miestnom kostole. 
Ktovie, či sa ešte nájdu ruky, ktoré budú pokračovať 
v tejto tradícii. 

Ako ich nepoznáte
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Ujo Ernest Benišek si v mladom veku našiel záľubu 
v hre na akordeón. Ako on sám vravieva – od mala 
som naťahuvav harmaniku. V čase, keď sa učil hrať 
na akordeón nebolo samozrejmosťou mať vlastný 
nástroj a tak si ho požičiaval. Bol samoukom, noty 
nepoznal, ale mal výborný sluch a trpezlivosť. Keď 
nepoznal pesničku, zaspievali mu ju a on ju zahral. 
Hral tak dlho, kým speváci neprestali spievať.
Jeho prvé hrania boli po pajtách, v ktorých si miestna 
mládež robila tancovačky. Prezvedelo sa, že vie hrať, 
tak ho predovšetkým dievčatá volávali muzicírovať. 
Spomína na to ako mu prsty chodili po klávesoch 
jedna radosť a  ďjévčence tancuvali, len tak hrmelo. 
Za odmenu sa mu vždy niečo ušlo, aj peniaz. A tak 
sa stalo samozrejmosťou, že začal hrávať na zábavách, 
svadbách od Neveríc, Ladíc až po Chrašťany. Keďže 
ľudia sa radi zabávali aj v našej v obci, bol ozdobou 

nejednej obecnej, rodinnej, pracovnej, či inej spolo-
čenskej udalosti. Svojou hrou dlhé roky tešil ľudí, vy-
čarovával úsmev na ich tvárach a rozdával im dobrú 
náladu. Podnes ho hra na akordeón napĺňa radosťou 
a šťastím. Fyzické sily síce nestačia tak ako v mladosti, 
ale s láskou mu vypomáha manželka – teta Pavlínka. 
Do obývačky, kde trávi väčšinu času čítaním novín, 
lúštením krížoviek, neraz prinesie ťažký, ale čarov-
ný kufrík, v  ktorom je ukrytá harmanika. A  on ho 
vždy otvára s nedočkavosťou a vzrušením. Vytiahne 
harmoniku za kantáre a prsty začnú vyšívať ako ihly. 
V tom momente jeho myseľ zabúda na to, že sa blíži 
90 krížikov. Stále si veľmi dobre pamätá melódie, drží 
rytmus, výborne tercuje. 
Rozihrajú sa mu žilky a ožívajú ľudové piesne z oko-
litých obcí, ale aj tie modernejšie. Ak na nejakú po-
zabudne, pripomenie ju teta Pavlínka zo zoznamu 
na papieri, vzorne napísaného krásnym starobylým, 
úhľadným písmom. Pesničky napomína aj spevom. Je 
výborná speváčka, dokonale spolu ladia, dopĺňajú sa. 
Darom, ktorý obom dal Boh do vienka aj vo vy-
sokom veku rozdávajú radosť, srdečnosť, energiu 
a elán do života. To sú hodnoty, ktoré by mali spájať 
v obci aj nás všetkých.
 Želám ujovi Ernestovi, aby ešte mnohokrát na akor-
deóne rozozvučal tóny jeho obľúbenej pesničky Ešte 
som nevidel tak dievčatko plakať.

Autor: Borievka

portréty

Milí priatelia, 
život v dnešnej spoločnosti sa nesie v duchu rých-
losti, akou žijeme a vďaka tomu strácame pôdu pod 
nohami. Človek pre život potrebuje korene – miesto 
kam patrí. Väčšinou to je rodina, spoločenstvo, pro-
stredie, ľudia s podobným zmýšľaním, hodnoty kto-
rým verí a ktoré zdieľa s inými. K takýmto koreňom 
však patrí aj tradícia. Je to niečo, čo nás spája s kon-
krétnym miestom a s konkrétnymi ľuďmi. Tradície 
sú súčasťou každej kultúry, pretože znamenajú sta-
bilitu. Sú základom našej histórie, ale aj našou bu-
dúcnosťou. 
Dnešné deti, mládež, ale aj dospelí poznajú len málo 
z toho, čo nám tu naši predkovia zanechali
v podobe zvykov a tradícií. O zvykoch tradujúcich 
sa v  našej obci sa dochovali čriepky informácií. 
Jedným zo zdrojov takýchto informácií sú naše staré 
mamy a starí otcovia.

Na základe ich výpovedí sa dozvedáme, aké zvyky 
a tradície sa tradovali na území našej obce. Mnohokrát 
si ani neuvedomujeme, že sa v rodinách uchovali odo-
vzdávaním z generácie na generáciu. Stali sa tak neod-
deliteľnou súčasťou bežných činností ako je varenie, 
hospodárenie na záhradke, aj v dnešnom živote.
Naša obec je tiež, ako mnohé ďalšie, plná tradícií, 
kultúrneho dedičstva. Vyjadrime svoju hrdosť na toto 
bohatstvo a hlásme sa k povinnosti starať sa o  jeho 
ochranu a  zveľaďovanie, odovzdávajme ho ďalším 
pokoleniam obyvateľov obce. Význam uchovávania 
kultúrneho dedičstva prisieva k tvorbe pevných hod-
nôt v živote obce, tvorí jej kultúrne a historické hod-
noty, zviditeľňuje ju. Zastavte sa spolu so mnou pri 
čítaní týchto riadkov, ktoré som čerpala z rozprávaní 
našich predkov. Pripomeňme si niektoré zo zvykov 
jarného obdobia, ktoré sa u nás praktizovali, vytratili 
sa zo zivot obce a málokto si na ne spomenie. 

Zvyky jarného obradového cyklu
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zvyky a tradície

Na Gregora
Deň Gregora pripadal na 12.marca. Bol obdobou 
Blažeja. Rovnako ako na Blažeja i na Gregora vysie-
lali učitelia školské deti na základe práva zakotve-
ného vo vokátore po domoch, aby občania prispeli 
k ich obžive. Zatiaľ čo na Blažeja dostávali slaninu, 
údeniny, múku a sktrukoviny, na Gregora sa vybera-
li predovšetkým vajíčka. 
Svätý Gregor sa považoval za veľkého učiteľa, jeho svia-
tok sa spájal s učiteľským stavom. V tento deň sa konali 
podomové obchôdzky žiakov tzv. gregorácie. Učiteľ vy-
bral tých najšikovnejších žiakov, ktorí sa naučili básničky 
alebo krátke scénky. Žiaci potom chodili s básničkami 
do domov a vinšovníkom nadelili vajíčka a za odmenu 
grajciare. Bola zbierka pre pána rechtora a jeho rodinu 
na prilepšenie k jeho nie vysokej mzde. Vravievalo sa, že 
na Gregora bradou trasie. Často to bývala aj pravda, na 
Gregora už snehu nebývalo, ale zato zvykol fúkať ľadový 
vietor, ale inokedy bývali aj také časy, že na Gregora už 
deti bosé behali. Medzi chrášťanskými chlapmi nebolo 
ani jedného nositeľa takéhoto mena, iba pánsky úradník 
Barát sa volal Gregor, ale ten si meno písal po maďarsky 
Gyordy. Od 40.rokov 20.storočia sa v obci nevykonávali 
obchôdzky detí, ale deti prinášali vajíčka do školy rech-
torovi a organistovi. Počet bol rôzny a závisel od toho 
ako prosperovala rodina. Učitelia časť vajíčok spotre-
bovali, časť predali v miestnom obchode –sklepe alebo 
takzvanému vajčiarovi. Vajčiar aj skupoval vajcia po 
okolitých dedinách za účelom ďalšieho predaja. Každé 
školopovinné dieťa ich prinášlo v košíku, či v kapsičke. 

Na Marka
Na deň svätého Marka – 25. apríla sa konala pro-
cesia do polí za dedinou – chodilo sa svaťiť žitko. 
Zúčastňoval sa jej kňaz, ktorý posväcoval oziminy, 
aby bola dobrá úroda. Ľudia si z omín brávali aj do-
mov, aby ich pri búrke hodili do ohňa. Steblá ozimín 
si ženy vkladali aj do modlitebných knižiek s vierou, 
že pre budúcu úrodu urobili všetko, čo bolo v  ich 
silách. 

Kvetná nedeľa 
Kvetná nedeľa otvárala najdôležitejší cirkevný týždeň 
v roku, Veľký týždeň. Pripadala na nedeľu pred Veľkou 
nocou  a  pripomínala slávnostný príchod Ježiša 
do Jeruzalema. Pašie, baburiatka a zelená vŕba tvorili 
neoddeliteľnú súčasť tohto dňa. Počas bohoslužieb na 
Kvetnú nedeľu bolo pravidelným obradom spievanie 
pašií – príbehu o utrpení a umučení Krista, ktorému 
pri príchode do Jeruzalema zástupy ľudí volali na slávu 
a o niekoľko dní žiadali jeho ukrižovanie. Aby pašie boli 
dôstojným obradom, ich príprava sa začínala už niekoľ-
ko týždňov pred sviatkom. Touto dôležitou úlohou bý-
val poverený pán organista. Ovládal spev i hru na oga-
ne. Vybral z obyvateľov hlavných aktérov, rozdelil úlohy 
a  nacvičoval. Vybraní aktéri odzrkadľovali jednotlivé 
spoločenské vrstvy obce. Stať sa súčasťou pašíí však pre 
ich znamenalo predovšetkým poctu a honor. 
Na Kvetnú nedeľu svätil kňaz baburiatka v  kostole – 
modlitbami, kadidlom a svätenou vodou. Procesia s po-
svätenými baburiatkami patrila k prvej procesii v roku. 
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Sprievod s pánom farárom pod baldachýnom mal sta-
novenú trasu od kostola po kaštieľ. Ľudia si vo svojich 
príbytkoch zakladali posvätené baburiatka za obrazy, 
zastrkovali ich za hrady a za sväté obrázky. Dávali ich 
aj do maštale. Tu pretrvali do ďalších veľkonočných 
sviatkov. Verili, že majú zázračnú moc a ochránia prí-
bytky pred búrkou. Kúsky baburiatok hádzali do ohňa. 
Dymom z  posväteného konárika okiadzali chorého 

s boľavým hrdlom alebo ho natierali popolom zo spále-
ných konárikov. Posvätené baburiatka zapichovali aj do 
zasiateho obilia, aby ho chránili pred krupobitím.

Hlavným znakom jarnej obchôdzky v obci a okolí 
bolo prinášanie zelenej ratolesti – zelenej vrby ako 
symbolu jari do príbytkov. Jarná obchôdzka bola ko-
lektívnou záležitosťou. Vykonávali ju v skupinkách 

zvyky a tradície
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zvyky a tradície

predovšetkým deti – dievčatá vo veku do 15–16 
rokov. Zvyk nazývali spívaním so zelenou vrbou. 
Po rannej omši sa najskôr spoločne všetky dievčatá 
vybrali spievať do kaštieľa a až následne išli po rodi-
ne. Prinášali do príbytkov zelenú vŕbu zdobenú fa-
rebnými stuhami – mašľami. Ak boli mašle na vŕbe 
vyšívané, dievky boli na to obzvlášť hrdé. Odlišovali 
sa nimi medzi sebou. Vyšívané mašle vypovedali 
o  ich zaradení k  lepšie situovaným sociálnym vrs-
tvám v obci. Najčastejšie sa však zelená vŕba zdobila 
farebnými papierovými stuhami. Staršie dievčatá sa 
obliekali do tmavých krojov – smútočných farieb 
– čiernej, bielej alebo fialovej, nakoľko pretrvával 
pôst. Mladšie dievčatá vo veku okolo 7 rokov mali 
povolené svetlé, pestré farby. K výbave dievok patri-
li prútené koše, do ktorých dostávali odmenu – va-
jíčka zafarbené v cibuľovej šupke, v  tráve, v cvikli. 
Koláčik tiež patril k výslužke a málokedy drobný pe-
niaz. Na spievanie v kaštieli sa všetky dievčatá tešili. 
Do kaštieľa chodili po rannej omši, všetky spoločne, 
bez rozdielu na to, či pochádzali z gazdovskej ale-
bo bíreškej rodiny. V kaštieli im bol umožnený prí-
stup do altánku, kde boli očakávané služobníctvom. 
Zriedkakedy ich vítala slečna Ela, ktorá si v takom 
prípade zároveň odbavila aj povinnosť odovzdania 
výslužky. Dôvodom pre radosť zo spievania u pánov 
bola predovšetkým výslužka, ktorá sa líšila od tej, 
ktorú dostávali v  rodinách. Bola bohatšia o  sladké 
dobroty, ktoré nebývali samozrejmosťou, ako na-
príklad ovocie, často aj exotické, cukríky, čokolá-
da. Peniazmi sa v kaštieli neodmeňovalo. Dobroty 
bývali pripravené vo veľkom prútenom koši a v ba-
líčkoch. Začiatkom 70.rokov 20. storočia sa zvyk 
v  pôvodnej forme vytratil. Vďaka jednotlivcom sa 
na krátke obdobie vrátil do obce začiatkom 21.sto-
ročia, okolo roku 2004.
Pred vstupom do domácnosti dievčatá zabúchali tri 
krát na dvere a ohlásili sa otázkou:
Máťe zelenú vŕbu?
Gazdiná po treťom klopaní odpovedala: Ňemáme, 
ňech sa ľúbi prejsť!
Dievčatá zaspievali: 
Dievčatá zaspievali: Kvetná ňeďela, ďe si klúče poďela...

Veľkonočný pondelok
Veľkonočný pondelok je posledný deň sviatkov 
Veľkej noci. Na Veľkonočný pondelok chlapi a mlá-
denci polievali dievčence. Polievači chodili v  sku-
pinkách, mládenci po frajerkách a  vrstovníčkach, 
ženatí muži po najbližšej rodine.
Mládenci chodili so spevom, v  neskoršom období 
so sprievodom harmoniky. Polievať začínali skoro 
ráno, aby stihli poliať všetky chrašťanské, beladické 
dievky a  Chotárčanky. Najdôležitjšie bolo zájsť do 

tých dvorov, kde mali svoje dievčatá. Polievalo sa 
studenou vodou zo studne a z potoka, ktorú napl-
nili do vedier. Mládenci si zhotovovali aj svoje po-
lievacie striekačky – strikačky z  brezového dreva. 
Brezové hrubšie palice omotali kúdeľou, aby ďale-
ko dostrekli a  namočili ich vo vode, aby zapučali. 
Chlapci dostali od dievčat ako výslužku maľované 
vajíčka, peniaz a vypiť. 

Veľkonočný utorok
Veľkonočný utorok sa volal šibací utorok a bol prí-
ležitosťou pre dievčatá, aby vyšibali mládencov, čím 
sa im odplácali za oblievačku. Korbáče mali uplete-
né z ôsmich až dvanástich prútov zo smutnej vŕby, 
ozdobené mašľou, ktoré si potajme pripravovali. 
Krátke šibáky mali výhodu, že sa dali lepšie schovať 
pod fertušku a tak mohli dievky mládencov prekva-
piť. Svoje šibanie sprevádzali slovami : 
Šibi ryby mastné ryby !
Kázav kandel aj kandlička, 
aby boli tri vajíčka,
jeno bjele druhé čjerne a to tretje zafarbené – to je 
moje potešeňje! (V.P., nar.1928) 
Veľkonočný utorok patrí k  tým zvykom, ktoré od 
70.rokov 20.storočia neexistujú v tradíciách obce.

Štepná Panenka Mária
Sviatok zvestovania Panny Márie – dátum je ľudo-
vo nazývaný sviatkom Štepnej Panenky Márie. Na 
tento deň pripadalo zabezpečiť štepenie hrozna, 
ovocných stromov. Príchod jari oznamovali aj prvé 
lastovičky, ktoré prilietali do gazdovských príbytkov 
a maštalí. Preto sa s týmto dňom spájala i pranosti-
ka, ktorá hovorila, že Panenka Mária lastovičky vy-
púšťa zo zástery – z fertušky.

Na Marka 
Na svätého Marka – 25.apríla sa konala prosebná 
procesia – žehnanie ozimín. Svätievalo sa žito. Do 
poľa chodili za hlaholu zvonov a  spevu litánií ku 
všetkým svätým. Hovorievalo sa, že na Marka už 
vranu zo žita nevidieť, ale keď bola dlhá zima, žitko 
do tých čias nestačilo natoľko vyrásť, tak vrajaj vrab-
ce bolo v ňom vidieť. Nábožné chrašťanské ženy si 
zvykli posvätené steblá ozimín vkladať medzi listy 
modlitebných knižiek – Výlevov, aby ich ochraňo-
vali pred zlými silami. 

Autor: Patrícia Žáčiková 
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Spoločenská kronika
Vážení spoluobčania,
v deň Vašich vzácnych narodením prichádzame k Vám s kyticou plnou krásnych prianí, nech v pokoji, v láske, v hojnosti 
a pod Božou ochranou prežívate ďalšie roky Vášho života. 

Opustili nás:
Ďuriš Koloman, Končálová Anna, Kováč Mikuláš, Kováčová Kristína, Molnár Ivan, Vančová Katarína, 
Vaňo František.

Jubilanti:
Ježková Valéria, Vicianová Helena, Homola Jozef, Pappová Mária, Baumajster Marian, Haluzová Anna, 
Ďuríčková Kvetoslava, Halás Dušan, Holešová Marta, Mihalička Milan, Novácky František, Pechová 
Mária, Baráthová Elena, Desat Daniel, Ondriš Ján, Pecho Štefan, Petríková Emília, Račáková Daniela, 
Rusnáková Mária,Boďo Jozef, Horváthová Anna, Kordoš Vladimír, Tomanková Jana. 

Radostné a požehnané prežitie Veľkonočných sviatkov Vám želá
Obecný úrad Beladice


