
DREVENICA
2/2019 
ročník I.

Vážení spoluobčania,

posledné júnové dni v kalendári sú neodškriepiteľ-
ným dôkazom toho, že tohtoročné leto nastupuje 
v plnej miere a mnohí z Vás sa chystajú oddýchnuť 
si a  načerpať sily do ďalších mesiacov fungovania 
v  pracovnom i  súkromnom živote. Skôr, ako tak 
urobíte, prinášam Vám aktuálne informácie o  ve-
rejnom dianí v  obci za obdobie uplynulých troch 
mesiacov. 
Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice schválilo roz-
šírenie a  rekonštrukciu ČOV Beladice, kat. územie 
Malé Chrašťany a  zároveň aj prevod finančných 
prostriedkov na účet Mikroregiónu Podtríbečie – 
Drevenica pre účely vypracovania projektovej doku-
mentácie spolufinancovaním projektu podľa počtu 
obyvateľov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice schválilo za-
pojenie sa do projektu v zmysle výzvy Ministerstva 
vnútra SR (MV SR ), Operačný program Ľudské 
zdroje – na výstavbu nového predškolského zaria-
denia v  obci s  prítomnosťou marginalizovaných 

rómskych komunít EÚ MV SR, kde sa vypracováva-
jú sa podklady na podanie návrhu projektu.
Vypracovávajú sa podklady na návrh na zriadenie ko-
munitného centra s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít, v zmysle výzvy Ministerstva vnút-
ra SR (MV SR ), Operačný program Ľudské zdroje, fi-
nancovaných z grantového systému EÚ a MV SR.
V mesiaci apríl – máj 2019 boli vypracované pod-
klady pre verejné obstarávanie na prístavbu požiar-
nej zbrojnice v obci Beladice, časť Malé Chrašťany. 
Dňa 22. mája 2019 bola zverejnená výzva na pred-
kladanie ponúk, do ktorej sa neprihlásil žiadny záu-
jemca. Z uvedeného dôvodu 12. júna 2019 bolo zve-
rejnene druhé kolo výzvy na predkladanie ponúk, 
ktoré mohli záujemcovia zasielať do 19.6.2019 do 
10:00 hodiny. Všetky potrebné informácie o verej-
nom obstarávaní sú dostupné na webovej stránke 
Obce Beladice: https://www.obecbeladice.sk/ – Verejné 
obstarávanie/ Aktuality.
Obyvateľov našej obce, rovnako ako aj mňa osobne 
trápi už dlhé roky absencia chodníkov v našej obci. 
Ich výstavba je jedným z nosných bodov aj môjho 
volebného programu. Projektová dokumentácia, 
ktorou obec disponuje je predmetom aktualizá-
cie. Momentálne sa spracováva finančná analýza 
investičných nákladov projektu výstavby chodní-
kov a  vypracovanie dokumentov „výkaz výmer“, 
ako základného podkladu pre verejné obstarávanie 
dodávateľa služieb. Zároveň sa rokuje s finančnými 
inštitúciami o finančnom krytí projektu, kde prio-
ritným cieľom je získanie najoptimálnejších úvero-
vých podmienok. 
Obec je povinná vykonávať finančný audit zo zá-
kona – každoročne, za predchádzajúce účtovné 
obdobie. V mesiaci máj sa uskutočnil nezávislý fi-
nančný audit o hospodárení Obce Beladice.

SPRAVODAJ OBCE BELADICE
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Uskutočnila ho spoločnosť ML audit, s.r.o.. Vý-
sledkom auditu je správa audítora, ktorá je v  pl-
nom znení publikovaná na stránkach Ministerstva 
financií Slovenskej republiky: (http://www.regis-
teruz.sk/cruz–public/domain/accountingentity/
show/16808). V správe audítor uvádza nasledovné 
zistenia: Po zohľadnení nevytvorených opravných 
položiek v nákladoch je strata za rok 2018 vo výške 
139  396 eur. V  časti: iné skutočnosti, audítor de-
klaroval dlhodobé bankové úvery v  sume 87  468 
eur, ktoré obec spláca v  ročných splátkach. Obec 
Beladice vo svojom Záverečnom účte za rok 2018 
zverejnenom na oficiálnych webových stránkach 
obce, na strane 14., v  kapitole: Prehľad o  stave 
a vývoji dlhu k 31.12 2018, v tabuľke – Stav úverov 
k 31.12.2018, uvádza nasledovné údaje:
ŠFRB – Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) Nájom-
né byty (bytovky). Bytovky sa splácajú mesačne su-
mou bytovka I – 2 159 euro, bytovka II – 2 359 euro. 
Prima banke Slovensko, a. s. obec spláca mesačne 
splátky v nasledovných sumách: Centrálne námestie 
970 euro, NBI okolie (bytovka I) – 1 522 euro, NB II 
okolie (bytovka II) 1 145 euro.

Pre odľahčenie obce od nákladnej dopravy boli 
vyvolané rokovania s  Okresným úradom v  Nitre 
– odbor dopravy, s  Krajským riaditeľstvom PZ – 
Dopravným inšpektorátom v  Nitre a  Regionálnou 
správou ciest v Nitre o zmene organizácie dopravy 
v obci Beladice so zameraním na zákaz vjazdu vo-
zidiel nad 12 ton. 
V  rámci rekonštrukcie chladiarenských zariade-
ní domov smútku v  Beladiciach, v  Pustom Cho-
tári a vo Veľkých Chrašťanoch sa obec zapojila do 
Operačného programu kvalita životného prostredia 
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízko uhlíko-
vé hospodárstvo vo všetkých sektoroch, vypísanú 
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej re-
publiky.. Projekt je v procese schvaľovania. V prípa-
de pozitívneho výsledku účasti obce vo Výzve, budú 

inštalované v  uvedených domoch smútku nové 
chladiarenské zariadenia. 
Obec Beladice v  pozícii zriaďovateľa vyhlásila 6. 
mája 2019 výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa Základnej školy, Školská 252, 951 75 Be-
ladice. Výberové konanie sa uskutočnilo 17. júna 
2019, zúčastnili sa ho dvaja uchádzači. Úspešným 
kandidátom je Mgr. Michal Homola. 
V  obci boli koncom marca rozmiestnené zelené, 
plastové kontajnery na zber skla. Obyvatelia boli 
tejto skutočnosti informovaní a požiadaní, aby dô-
kladne triedili odpad a  do vyhradených zberných 
kontajnerov na sklo ukladali len odpad zo skla. 
Napriek tomu boli do kontajnerov umiestnené aj 
nebezpečné odpady – motorový olej, ktoré do kon-
tajnerov nepatria, čo spôsobilo obci problém s lik-
vidáciou a náklady na ich likvidáciu. Týmto si do-
voľujem dôrazne požiadať všetkých obyvateľov obce 
o  prísne dodržiavanie pravidiel triedenia skleného 
odpadu, aby obec v prípade odhalenia vinníkov ne-
bola nútená pristúpiť k ich sankcionovaniu.

Vážení spoluobčania, 
na záver mi dovoľte opätovne Vás vyzvať k  aktívnej 
spolupráci na tvorbe obecného spravodaju Drevenica. 
Neváhajte sa zapojiť do jeho prípravy formou Vášho 
osobného príspevku do jednotlivých rubrík, alebo po-
skytnutia 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. 
Všetkým školákom želám úspešné ukončenie školské-
ho roka a pekné prázdniny, Vám všetkým spolupobča-
nom – čitateľom Drevenice príjemne prežitie leta.

Mário Žáčik
starosta obce

samospráva informuje

Veriteľ Účel
Výška 

poskytnutého 
úveru

Ročná splátka 
istiny za rok 

2018

Ročná splátka 
úrokov za rok 

2018

Zostatok 
úveru (istiny) 
k 31.12.2018

Rok 
splatnosti

ŠFRB Náj. byty I. 671 536,63 20 688,92 5 230,24 501 879,70 2040

ŠFRB Náj. byty II. 733 718,40 22 338,02 5 981,14 574 649,48 2041

Prima Banka Centr. námestie 115 408,08 11 640,00 850,29 22 288,08 2020

Prima Banka NB I. okolie 133 932,89 18 266,64 850,73 18 266,39 2021

Prima Banka NB II. okolie 133 933,59 13 740,00 1 595,34 46 913,59 2022
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5. zasadnutie zastupiteľstva obce 
Beladice, ktoré sa konalo 23.4.2019 
o 17.00 hod. v Kultúrnom dome obce.
• Hlavným bodom rokovania bolo rozšírenie, re-

vitalizácia. rekonštrukcia a  modernizácia čističky 
odpadových vôd (ďalej len ČOV) v Beladiciach

Predchádzali tomu viaceré rokovania poslancov na 
pracovných poradách a aj rozprava s právnikom obce 
o možnostiach a spôsoboch ďalšieho postupu prác, ale 
aj financovania.
Hlasovaním poslancov sa rozhodlo, že zámer zlepše-
nia súčasného stavu sa bude riešiť v spolupráci a účasti 
členov združenia obcí Mikroregiónu Podtribečie – 
Drevenica.
• Ďalej poslanci rokovali o  návrhu na zriadenie 

komunitného centra – prípravné a  projektové 
prace pre nové komunitné centrum s  prítom-
nosťou marginalizovaných skupín obyvateľov 
a financovanie z grantového systému Európskej 
únie a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
(ďalej len EU, MVSR)

Komunitné centrum sa má nachádzať v  priestoroch 
poľovníckeho domu pri farskom kostole vo Veľkých 
Chrašťanoch. Slúžilo by všetkým občanom obce, zá-
ujmovým organizáciám obce, organizovaným skupi-
nám, rodinám a aj jednotlivcom podľa dohodnutého 
a organizovaného programu.
• Rokovanie pokračovalo návrhom na prípravné 

a projektové práce pre výstavbu nového predškol-
ského zariadenia v obci s prítomnosťou margina-
lizovaných skupín obyvateľov v zmysle výzvy MV 
SR operačný program Ľudské zdroje EU, MVSR

Predškolské zariadenie by sa mohlo nachádzať v are-
áli parku za kultúrnym domom obce, alebo prípadne 
inej parcele podľa schválenia poslancami. Súčasné dve 
predškolské zariadenia by sa do tohto nového zlúčili 
a ešte by sa rozšírila kapacita.
• Starosta obce Mário Žáčik, podal informáciu 

o  zorganizovaní stretnutia jubilantov na termín 
27.4.2019, ktorí v prvom štvrťroku tohto roku oslá-
vili životné jubileum a zároveň jubilantov aj pozval.

6. zasadnutie zastupiteľstva 
obce Beladice, ktoré sa konalo 
konalo 29.5.2019 o 17.00 hod. 
v Kultúrnom dome obce.
• Poslanci odsúhlasili spolufinancovanie projektu vo 

výške 5% z celkových predpokladaných výdavkov 
na projekt „Podpora nízko uhlíkových stratégií pre 
obec Beladice“ v rámci nenávratného príspevku.

• Poslanci schválili spolufinancovanie projektu vo 
výške 5% – na výsadbu stromov a zelene v obci 
Beladice.

S  týmto projektom sa poslanci a  prítomná verejnosť 
oboznámili už na predchádzajúcom zastupiteľstve, 
poslanci realizáciu odsúhlasili, na tomto rokovaní sa 
schválila finančná spoluúčasť.
• Bod rokovania a stanovisko poslancov k Záverečnému 

účtu obce Beladice a tiež stanovisko hlavného kontro-
lóra obce k tomuto dokumentu bol presunutý na ďalšie 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Prezentovaná bola správa nezávislého audítora, ktorá 
je zverejnená k nahliadnutiu na stránke Ministerstva 
financií Slovenskej republiky.
• Riaditeľ Základnej školy Beladice, Mgr. Michal 

Homola, na základe návrhu Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej repub-
liky (ďalej len MŠVVŠ SR), žiadal s  účinnosťou 
od 01.09.2019 o  úpravu Všeobecne záväzného 
nariadenia finančného pásma nákladov na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu die-
ťaťa a žiaka.

Žiadosť poslanci schválili, nakoľko je to návrh MŠVVŠ 
SR a nebol dôvod na výhrady.
• Poslanci boli oboznámení so žiadosťami občanov 

(p. Juraja Drgoňu a manž., bytom Neverice c. 233, 
p. Romana Guniša, bytom Pusty Chotár 733/9, p. 
Jána Šútora, bytom Ľ. Podjavorinskej 84, 953 01 
Zlaté Moravce, Mgr. Jany Kišacovej, bytom Pá-
rovska 793/11. 951 75 Beladice, Poľovného zdru-
ženia Gačov Beladice – Vel‘ke Chrášťany, 951 75 
Beladice) o odkúpenie častí pozemkov vo vlast-
níctve obce.

 Poslanci rozhodli, že pôjdu tieto lokality obhliadnuť 
(uskutočnilo sa dňa 9.6.2019), aby sa mohli zodpoved-
ne rozhodnúť, či predaj schvália alebo nie, s prihliad-
nutím na záujmy obce.
• Žiadosť‘ p. Alojza Viciana a p. Jozefa Hošeka a spol. 

Dlhá ul., Beladice o dobudovanie verejného vodo-
vodu na par. č. 17/11 v kat. území Beladice.

Poslanci rozhodli osloviť Západoslovenskú vodáren-
skú spoločnosť so žiadosťou o vyjadrenie k možnosti 
dobudovania prípojok. Viac na www.obecbeladice.sk 

Komu slúži a pomáha komunitné 
centrum
Ako sme informovali v správach z rokovaní poslan-
cov Obecného zastupiteľstva obce Beladice v obci sa 
plánuje realizácia projektu zriadenia Komunitného 
centra. Projektové prípravy a ostatnú agendu poslan-
ci schválili zveriť na zodpovednosť starostovi obce 
Máriovi Žáčikovi.

samospráva informuje

Samospráva v obci
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samospráva informuje

Financovanie tohto projektu sa plánuje z  nenávrat-
ných zdrojov grantu Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako 
sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program 
Ľudské zdroje. Spoluúčasť obce bude 5% zo sumy pro-
jektu. Centrum by malo byť zrealizované v  objekte 
obce, v súčasnosti zverenému do prenájmu Poľovníc-
kemu združeniu Gačov, pri farskom kostole vo Veľ-
kých Chrašťanoch.
Cieľom a  snahou komunitných centier je poskytnu-
tie ponuky a  služby jednotlivcovi, rodine ako aj ce-
lej miestnej komunite, ktorá je z  nejakých dôvodov 
okrajovou (marginálnou), napríklad etnické skupiny, 
sociálne slabšie skupiny, ľudia, ktorí nemajú dostatok 
sociálnych kontaktov a pod..
 Ďalším poslaním komunitného centra podľa aktuál-
nej potreby a miestnych pomerov je aj podpora zmys-
luplného trávenia voľného času, možnosť realizácie 
svojich schopností a odovzdávania ich iným, podpora 
vzdelávania, rozvoj tradícií, podpora kultúry a zvykov. 
Kladným prvkom činnosti týchto centier je práve zbli-
žovanie marginálnych skupín s ostatnými obyvateľmi.

Príprava projektu je vo fáze riešenia a  občania sa 
konkrétnejšie informácie dozvedia, keď žiadosť o ne-
návratný finančný príspevok bude úspešná. Informá-
cie budú zverejnené na webovej stránke obce www.
obecbeladice.sk , a aj v ďalších číslach obecných novín.
Zdroj: https://www.ia.gov.sk/npkiku//data/files/np_
kiku/dokumenty/Standardy%20komunitnych%20
centier%20brozura%20ISBN.pdf
Štandardy komunitných centier
Vydavateľ: Implementačná agentúra Ministerstva prá-
ce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Názov: Štandardy komunitných centier
Autorka: PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., Mgr. Mi-
roslava Hapalová, Mgr. Anastazij Momot, PhD., Prof. 
PhDr. Michal Oláh, PhD., Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. 
Rok vydania: 2017 Typ publikácie: elektronická
ISBN: 978–80–89837–05–2 

Ľubica Slováková
poslankyňa
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zo života obce

Dňa 14. apríla 2019 do kostola svätého Jána Nepomuc-
kého vo Veľkých Chrášťanoch prichádzali na svätú 
omšu tak, ako po ostatné roky obyvatelia obce s rozkvit-
nutými konárikmi vŕby – bahniatkami. Kvetná nedeľa 
bola nedeľou Pašiovou, Nedeľou utrpenia Pána. Obrady 
pozostávali zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzale-
ma, kedy boli posvätené ratolesti – bahniatka a zo svätej 
omše, zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia.
Posvätené boli i vetvičky „zelenej vŕby“, ktoré do nášho 
kostola tento rok priniesli chrašťanské dievčatá. V kro-
joch odeté dievčatká tak, ako v  dávnej minulosti, po 
svätej omši vyniesli tento symbol nového života, symbol 
jari do dediny a na Obecný úrad. Kráčajúc popred domy 
spevom zvestovali obyvateľom, že do dediny prinášajú 
novú jar. V  minulosti sa patrilo s  vinšovaním medzi 
prvými navštíviť kaštieľ, richtára a potom rodinu.

Dievčatá symbol nového života priniesli starostovi obce 
a  poslancom Obecného zastupiteľstva v  Beladiciach. 
Nádherne zavinšovali Kvetnú nedeľu, zaspievali, zaželali 
novú jar celej obci. Podľa zvyku boli obdarované vajíč-
kami, ale tentokrát čokoládovými. Všetci zúčastnení 
zároveň boli pozvaní starostom obce prezrieť si výstav-
ku výtvarných prác detí Základnej školy v Beladiciach 
s tematikou Veľkej noci. 
Poďakovanie starostu Obce Beladice patrí Rím-
skokatolíckemu farskému úradu v  Beladiciach, 
rodičom a dievčatám samotným za to, že prispeli 
k  oživeniu miestnej tradície, ale aj k  prehĺbeniu 
duchovného prežívania veľkonočných udalostí 
v našej obci.

Autor: Borievka 

Kvetná nedeľa otvárala bránu jari
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Dňa 27. apríla 2019 sa v Kultúrnom dome v Bela-
diciach uskutočnilo popoludnie venované jubilan-
tom, ktorí v prvom štvrťroku 2019 oslávili životné 
jubileum 70, 75, 80 a 85 rokov života. Popoludnie 
pripravila Obec Beladice ako prejav vďaky a  úcty 
k svojim spoluobčanom. Pozvanie prijali: Kvetosla-
va Ďuríčková, Dušan Halás, Marta Holešová, Mi-
lan Mihalička, František Novácky, Mária Pechová, 
Milan Baumajster, Jozef Homola, Mária Pappová, 
Helena Vicianová. 
V slávnostnom príhovore sa prihovoril jubilantom 
starosta obce Mário Žáčik. Poukázal na to, že je dô-
ležité, aby obec a jej obyvatelia venovali pozornosť 
seniorom, ktorí sú koreňmi, pamäťou, minulosťou 

obce, bez ktorej by nebola naša prítomnosť. Vyjadril 
úctu k ich životnej púti, ktorou všetci prešli v našej 
obci. Do ďalších rokov im zaželal pevného zdravia, 
pokojné chvíle v kruhu najbližších. Na počesť tejto 
udalosti sa uskutočnil slávnostný akt zápisu jubi-
lantov do Pamätnej knihy Obce Beladice. Slávnost-
né popoludnie spríjemnili verše, ktoré zarecitovala 
Nina Miškovičová a  Anna Miškovičová, hovorené 
slovo v  podaní Ľubice Slovákovej, hudobné gratu-
lácie Jožka Suchého a  ženskej speváckej skupiny 
z Novej Bane.

Mário Žáčik
starosta obce

Naši jubilanti

zo života obce
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Obec v médiách
Dňa 22.apríla 2019 Rozhlas a  televízia Slovenska, 
Rádio Regina odvysielala jarné sviatočné pásmo zo 
života dedín, ktorými preteká potok Drevenica. Sú-
časťou relácie bola aj obec Beladice. 
Ponúkame Vám možnosť vypočuť si celú reláciu na 
uvedenom linku:
http://reginazapad.rtvs.sk/clanky/veda–poznanie–
vzdelavanie/194034/po–stopach–potoka–drevenica 

Autor: Borievka

Stavanie mája 
Rovnako ako v  iných obciach na Slovensku, tak aj 
v našej obci sa už stalo tradíciou, že sa 30.4 na ná-
mestí koná oslava spojená so stavaním mája. Na-
koľko tento rok počasie neprialo boli sme nútení 
slávnosť presunúť do kultúrneho domu. Po krátkom 
príhovore starostu obce sa svojim programom pred-
stavili deti z Materskej školy Veľké Chrašťany. Deti 
oblečené v ľudových krojoch spievali a tancovali. Na 
záver bolo pripravené občerstvenie pre všetkých zú-
častnených. 

Autor: Dominika Homolová

zo života obce

Brigáda Dobrovoľného 
hasičského zboru 

V sobotu 8.6.2019 sa od skorého rána začali schá-
dzať členovia DHZ Beladice pri požiarnej zbrojnici 
v  Malých Chrašťanoch. Konala sa tu brigáda, kto-
rej cieľom bolo postavenie betónového oporného 
múru. Aj keď iné povinnosti nedovolili zúčastniť sa 
väčšiemu počtu členov, tento fakt neubral na pra-
covnom tempe, ani na nálade prítomných brigád-
nikov. Prácu si rozdelili, každý pomáhal ako mohol. 
Príjemným zavŕšením bolo posedenie v priestoroch 
požiarnej zbrojnice pri guláši, ktorý sa varil počas 
dňa. Všetkým tým, ktorí obetovali svoj čas a úsilie 
aby aspoň o  kúsok zveľadili našu obec patrí veľká 
vďaka. Časom tak môže vzniknúť aj vďaka ich ná-
mahe krásna relaxačná zóna pre miestnu štvrť obce. 

Autor: Martin Kišac
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Obec Beladice a Mládežnícky cyklistický klub – Nit-
ra pri príležitosti Medzinárodného dňa detí usku-
točnili 1. ročník mládežníckych cyklistických pre-
tekov BELADICE BIKE TOUR. Organizátori pred 
štartom BELADICE BIKE TOUR privítali na futba-
lovom ihrisku v Beladiciach návštevníkov pretekov, 
z toho 40 registrovaných mladých pretekárov, ktorí 
súťažili v šiestich súťažných kategóriách. 

Po organizačných pokynoch najmenší účastníci vo 
veku 5 rokov zahájili preteky absolvovaním určenej 
trate na odrážadlách. Trať pre ostatné súťažné kategó-
rie pretekárov bola postavená na celom futbalovom ih-
risku a riadne preverila kondíciu mladých pretekárov. 
Na ich tvárach sa striedal úsmev a radosť z dosiah-
nutého športového výkonu, ale aj slzičky z  obáv, 
že nepokoria beladickú cyklotrasu. Napriek tomu, 
všetci pretekári úspešne došli do cieľa. Je potešujúce, 
že miestne deti z Beladíc zaujali miesta na stupňoch 
víťazov pretekov. Na všetkých pretekárov čakali gra-
tulácie organizátorov podujatia, ale hlavne ocenenia 
v podobe diplomov, medailí, športových doplnkov, 
energetických výživových doplnkov v podobe musli 
tyčiniek, nápojov.

Športovú a  veľmi priateľskú atmosféru podujatia 
spestrili ukážky pohyblivosti, obratnosti a zručnos-
tí psíka Endyho pod vedením cvičiteľky pani Dáši 
Kostelnej z  Beladíc a  jej vnuka, ktorý bol zároveň 
aj súťažiacim pretekárom. Rovnako atraktívne pre 
návštevníkov podujatia bolo hasičské auto Dobro-
voľného hasičského zboru z Beladíc–Malých Chra-
šťan. 
Poďakovanie organizátorov podujatia patrí spon-
zorom a spoluorganizátorom, ktorí prispeli k zdar-
nému priebehu podujatia: spoločnosti Kellys Bike 
Company, Kyppo.sk, Tekmar, TUKO Transport & 
Spedition Zoltán Varga, pani Dáši Kostelnej, Dob-
rovoľnému hasičskému zboru z  Beladíc–Malých 
Chrašťan, Mládežníckemu cyklistickému klubu – 
Nitra.

Autor: Ján Slíž
zástupca starostu

1. ročník mládežníckych cyklistických 
pretekov BELADICE BIKE TOUR

zo života obce



9

V našej farnosti v sobotu – 22. júna 2019 sa uskutoč-
nila sviatosť birmovania. 
Sviatosť 32 birmovancom z Beladíc a Choče udelil ge-
nerálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek. 
Po dlhej duchovnej príprave, ktorú birmovanci ab-
solvovali pod vedením katechétky pani Márie Šlo-
siarikovej, pánov Michala Homolu a Martina Kišaca 
bola zavŕšená slávnosťou, ktorá bola význačná nielen 
pre samotných birmovancov a ich rodiny, ale aj pre 
našu farnosť. 
V  kostole svätého Jána Nepomuckého vo Veľkých 
Chrašťanoch začala slávnosť o 15. hodine poludní. 
Krásne vyzdobený kostol a starosta obce Mário Žá-
čik vítal generálneho vikára Mons. Petra Brodeka 
a ďalších vzácnych hostí: Mons. Jána Pristača, pána 
dekana Mgr. Gustáva Lutišana, pána dekana Mgr. 
Lukáša Ložeka, pána dekana Mgr. Pavla Vaňa. 
Následne sa uskutočnila sviatosť birmovania.
Generálny vikár Mons. Peter Brodek pripomenul, 
že birmovkou sa všetko iba začína, že birmovaní 
rodičia majú veľkú zodpovednosť, podobne ako aj 
rodičia. Krásnymi slovami sa dotýkal sŕdc všetkých 
prítomných.
Samotný obrad birmovania pozostával z vkladania rúk 
a modlitby a vkladania ruky na hlavu birmovanca, pri 
čom generálny vikár pomazal čelo krizmou – čo je oli-
vový olej zmiešaný s balzamom, požehnaný biskupom 

na Zelený štvrtok. Pri tomto akte vyriekal slová „Prij-
mi znak daru Ducha Svätého“. Birmovanca oslovil bir-
movným menom, ktoré si dotyčný vybral sám.
Svätá omša pokračovala prinášaním obetných darov, 
eucharistickou modlitbou a  svätým prijímaním. Na 
záver sa birmovanci poďakovali generálnemu vikáro-
vi Mons.Petrovi Brodekovi za jeho láskavú návštevu 
a tiež pánu farárovi ThLic. Marekovi Tokarczykovi za 
jeho námahu a čas venovaní birmovancom a prípra-
ve slávnosti. Poďakovanie tiež patrí všetkým, ktorí sa 
akokoľvek podieľali na krásnom priebehu slávnosti. 

Autor: Mário Žáčik

Sviatosť birmovania

zo života obce
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S.O.S – volalo mláďa
Pracovníci Obecného úradu Beladice pri júnovom 
kosení cintorína v  Malých Chrášťanoch našli dra-
vého vtáka myšiaka lesného. Vyplašené a vyčerpané 
mláďa oddane čakalo na zemi na to, aký bude jeho 
ďalší osud. Mláďatá vyletujú z  hniezda väčšinou 
v druhej polovici júna. Mladé vtáky sa ešte jeden až 
dva mesiace zdržujú v blízkosti hniezda a rodičia ich 
kŕmia. Myšiak však zvykne zahniezdiť aj na stohu 
slamy či na stožiari elektrického vedenia, odkiaľ sa 
zrejme dostal do areálu cintorína. 
Naše mláďa malo šťastie. Podarilo sa ho dopraviť 
do Rehabilitačnej stanice Nitra – Šindolka v správe 
CHKO Ponitrie – Štátnej ochrany prírody v Nitre. 
Po revitalizačnom procese bude opäť vypustené do 
voľnej prírody v lokalite Malých Chrašťan. 
Väčšina ľudí nevie, čo v takejto situácii urobiť, ak náj-
dete poranené, vysilené, z hniezda vypadnuté voľne 
žijúce zviera. A tak majte napamati – nevhodná ma-
nipulácia, zlá strava alebo čokoľvek iné, čo poskytnete 
nájdenému zvieraťu hoci aj z dobrej vôle, môže jeho 
stav ešte zhoršiť. Preto je lepšie kontaktovať odborní-
kov, ktorí vás usmernia, ako správne pomôcť. 
Pri náleze v prvom rade kontaktujte číslo 112 a až 
potom príslušné pracovisko Štátnej ochrany prírody 
Slovenskej republiky – kontakty na najbližsie pra-
covisko v Nitre: 0903 298 311, 0903 298 312, 0903 
298  310 – mimo pracovnej doby, počas víkendov 
i sviatkov. 

Autor: Ján Slíž
zástupca starostu

Jarné upratovanie 
Len čo obyvateľov našej obce pošteklili prvé, teplé, 
slnečné lúče, neváhali zabojovať s nečistotou, ktorá 
v obci zostala po zime, ale aj po našich obyvateľoch. 
Všetci tí, ktorým nie je ľahostjné, v akom prostredí 
budeme žiť zorganizovali brigádu za účelom vyčis-
tenia verejných priestorov od komunálnych odpad-
kov, lístia, konárov, haluzia a  iného neporiadku. 
A tak sa obec upratovala až v troch etapách. 
Prvé, jarné upratovanie 1. apríla 2019 zorganizovali 
členovia Základnej organizácie Zväzu zdravotne po-
stihnutých v Beladiciach v spolupráci s členmi Zá-
kladnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 
Beladice–Chrašťany. Svoj čas a  energiu verejným 
priestorom, upratali priestory v okolí miestneho far-
ského kostola a námestia, aby vám jarné prechádzky 
nekazil pohľad na špinu. 
V poradí druhu brigádu zorganizoval Obecný úrad 
Beladice a  Komisia životného prostredia Obecné-
ho zastupiteľstva Obce Beladice, dňa 4. mája 2019. 
Každý účastník dostal gumené rukavice a odpadové 
vrecia, ktoré sa rýchlo a bohato naplnili odpadom 
pri čistení trasy od cintorína vo Veľkých Chrašťa-
noch po vysielač, okolie cintorína v Beladiciach. 
Poslednú brigádu v katasri obce zorganizovali čle-
novia Poľovníckeho združenia Gačov a  starosta 
obce. Poľovníci sa zamerali na vyčistenie katastra 
obce susediaceho s  obcou Choča, tzv. chočiansky 
kopec. Neuverili by ste, čo všetko sa vyzbieralo. Ľu-
dia vyhadzujú do prírody skutočne všetko. 
Je veľmi smutné, že okolie obce je zapratané odpadka-
mi všetkého druhu, že ľudia sú ľahostajní a nedbanliví 
a vyhadzujú odpad do prírody. Nelegálne skládky, ale 
aj „príležitostné kôpky“ odpadu s  plastovými, skle-
nými, kovovými predmetmi, 47 kusmi pneumatík, 
stavebným odpadom. Nechýbali ani kuriozity ako zá-
chod, televízor či autosedačky, obrazy, svietidlá ... 
Vyzbierali sme spolu za všetky brigády do 200 kusov 
stodvadsať litrových, plastových vriec odpadu. 
 Moje poďakovanie patrí pánovi Viliamovi Ružovi-
čovi z Beladíc za poskytnutie súkromného automo-
bilu za účelom odvozu odpadov. 
Srdečná vďaka patrí všetkým organizáciám obce 
a tým spoluobčanom, ktorí sa brigád zúčastnili. Sú 
príkladom pre všetkých ostatných, najmä pre mlad-
ších obyvateľov obce. 
Je veľkou škodou, že mladá generácia obyvateľov 
obce prejavila minimálny záujem o aktivitu. Ak bu-
deme znečisťovať prostredie okolo nás, negatívne 
vplyvy zasiahnu všetky formy existencie života na 
Zemi. Nevyhne sa im ani človek, ani naša obec.

Autor: Mário Žáčik



11

zo života obce



12

portréty

Dedo a vnuk 
Po prvý krát sa s pletením košov stretol ako osem 
– deväť ročný chlapec, na Világosi u  Szent–Iva-
nyiovcom, kde bola prútnica. Tu pestovali prúty 
a  predávali košikárom. Koše z  prútov narezaných 
v prútnici v tom čase plietol obyvateľ našej obce – 
pán Báťa, ktorý zároveň u Szent–Ivanyiovcov praco-
val. Ako malý chlapec pán František Straka sledoval 
košíkarskú prácu pána Báťu. Pozorne sa mu pozeral 
pod prsty. Takto podchytil prvé znalosti a zručnosti. 
Spomína na to: „Báťa sa písav, ten tan bov, ten robev 
košíky. Od neho son to pochyťev. Neskoršje, po vojne 
tá prútnica upadla a ňigdo to už ňerobev. To bola vel-
ká škoda.“ 

Prvé košíky uplietol z vŕbového prútia – mame, star-
kej. Nepamätá sa, či ho pochválili. Dôležité bolo, že 
práca s prútím si ho už v tom čase podmanila natoľ-
ko, že mal v sebe silnú túžbu zdokonaľovať sa. Bolo 
mu ľúto, že nemal učiteľa. Neskôr mu však pomohla 
dcéra. Oteckovi, už v zrelom veku, zadovážila knihu 
o košikárstve. Tá sa mu stala almanachom všetkých 
múdrostí, potrebných informácií, ale aj kamarátkou. 
Prijala som pozvanie do jeho izby, ktorá je zároveň 
dielňou. 
Tu najskôr ujo Straka s patričnou dôstojnosťou vy-
berá z domácej knižnice vzácnu knihu. Na jej strán-
kach vidíte, že boli nie sto, ale tisíc krát prelistované. 
Svedčí to o dlhoročnej záľube, o veľkej chuti získa-
vať, čo najviac informácií a o túžbe, robiť košikárske 
remeslo veľmi dobre.
Potom príde na rad rovnako obdivuhodná drevená 
krabica, v ktorej oddychujú vzorne poukladané no-
žíky, nožnice, kombinačky, kladivká, vrtáčiky, žab-
ka, stolársky meter, klinčeky, drôtiky a všeličo iné. 
Dôležitou súčasťou pracovnej výbavy je drevená 
doska, na ktorú sa upevňuje dno košíka, aby sa pri 
jeho vypletaní pohodlne točilo. 

Pri otázke ako sa košíky vyrábajú – vráskami ozdo-
bená tvár pána Straku sa široko usmeje, v  očiach 
zaihrajú plamienky radosti a začne zapálene vysvet-
ľovať. 
Dozvedám sa, že dôležité je mať dobré vŕbové prúty. 
V košikárskej výrobe sa spracováva zelené nelúpané 
prútie. V  decembri sa prúty pripravujú zrezaním. 
Narežú sa zásoby, najlepšie na dĺžku jedného až 
dvoch metrov. Máčajú sa vo vode, aby sa nelámali. 
Zabalia sa do igelitu, aby zostali ohybné. Až potom 
sa môže s nimi začať pracovať. 
Lúpané vŕbové prúty sa musia zrezať do polovice 
augusta. V tom čase majú ešte veľa miazgy, kôra sa 
dá pekne lúpať tak, že zostanú celkom biele prúty. 

Výrobky vznikajú pôvodnými technikami na prin-
cípe plátnovej väzby alebo ťahanou technikou, pri 
ktorej sa prútie oblúkovito ohýba. Najskôr sa výple-
tom konštrukcie v tvare kríža zhotoví dno koša. Po 
jeho obvode sa potom zastoknú prúty tvoriace zvi-
slú kostru a prúty na jej vodorovný výplet.
„Najdvôležitejše bolo, aby son veďev urobiť kríž 
z troch, šiestich, či ôsmych prútov. Poton sa mohlo za-
čať opletať vo vnútri a rozťahovať, aby rebrá jednako 
výchadzali hore. Až poton sa dá pljesť veňjec. Prvé 
dva rady tvoria kostru, poton ide venček. Ten tvorí 
nohu, aby košík ňeseďev na dne, len na venci. Poton 
sa pleťe rímovka, aby košík spevnev. Rímovka, tá je 
z  troch aj piatych prútov. Strieda sa s  vypletaním. 
Móžeťe vypletať jedným prútom, móžeťe robiť dvoj-
výplet – to rasťe rýchlejšje. Až sa nakoňec na vrchu 
zas zapleťe veňjec, aby sa košík ňerozpletav.“
Tak vznikli stovky košikárskych výrobkov uja Stra-
ku. Koše, košiare, misky, podnosy, filkáše, na sečku, 
slepačie koše, ošietky, opálky.
Pridali sa k nim aj ďalšie drobné košikárske výrobky 
ako zvončeky, na zdobenie vianočných stromčekov, 
fúriky na dekoráciu, korbáče a darčekové predmety. 

Ako ich nepoznáte
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Najviac si cení a doposiaľ je hrdý na svoju prvotinu 
– učňovský košík. Krásny, biely, s guľatým bruchom, 
z  lúpaného vŕbového prútia. S patričnou hrdosťou 
ho stíska v zrobených rukách. 
Vlastnými rukami upletené košíky nemá spočítané, 
ale podľa odhadu ich je viac ako päťsto. 
Jeho košíky vycestovali aj do sveta. Nájdete ich v An-
glicku, v USA, v Taliansku, v Nemecku, v Kanade. 
Poctou pre našu obec je košík, ktorý podaroval 
chrašťanskému kostolu. Košík  je súčasťou každej 
bohoslužby. Slúži veriacim na vyberanie milodarov.
V mladšom veku, aby pookrial pri pletení košíkov, 
spestril si prácu hrou na akordeón, či mandolínu, 
ktoré podnes dekorujú jeho izbu. Hrával z  ucha, 
všetky staré pesničky. Tvrdí, ak nástroje nemáte pra-
videlne v rukách – vynďeťe z teho. 
Zdravý úsudok, energia, dobrosrdečnosť, milý úsmev 
a  riadna dávka humoru ma sprevádzala počas celej 
návštevy u osemdesiat deväť ročného beladičana pána 
Straku. Vyučil sa za stolára, ale jeho celoživotnou lás-
kou, okrem manželky pani Margitky, je košikárstvo. 
Dobrosrdečnosť oboch manželov dominovala počas ce-
lej návštevy. Od prvej minúty, ako som prekročila prah 
príbytku Strakovcov, teta Margitka žmurkaním pripo-
mínala ujovi, aby mi nezabudol na pamiatku podarovať 
košík. Ku koncu návštevy stále obdivujem a opätovne sa 
kochám krásou košíkov, ktoré má pán Straka vystavené 
v celom dome. S humorom, ktorý je obom hostiteľom 
príznačný, ma teta nabáda: „Ále, veď to sa len také, čo sa 
druhým nelúbili. Kerý sa ván najvačšje lúbi – zeberte si ! 
Ten maličký sa ván nelúbi ? Počin ván dávan, zeberte si.“
S  pokorou a  radosťou prijímam vzácny podarúnok. 
Tak, ako s  pokorou a  radosťou v  srdci prijíma pán 
František Straka s manželkou každý deň svojho života. 
Tešia z  detí, vnukov, pravnukov, ktorí sú svetlom 
a radosťou ich každodenného života. Sú výhonkami 
ich koreňov, v ktorých koluje veľmi podobná životo-
darná miazga. Veď posúďte sami. Vraví sa – jablko 
ďaleko od stromu nepadne. Určite je to tak aj v prí-
pade Lukáša Palka – vnuka pána Straku. 

Lukáš Palko

je mladý, rozhľadený, veľmi vyrovnane pôsobiaci 
mladý muž, s bohatým vnútorným svetom, s tech-
nickým a racionálnym vnímaním sveta. Vyštudoval 
elektrotechnickú priemyslovku so zameraním na 
počítačové systémy. Pokračoval v  štúdiu tlmočníc-
tva a v súčasnosti pracuje vo veľkej medzinárodnej 
IT spoločnosti. Ako sám vraví – obľúbenej záľube – 
kováčstvu sa venuje víkendovo. 
Rovesníci v obci o jeho záľube takmer ani netušia. 
Vo svojom ďalšom okolí nemá žiadnu osobu, ktorá 
by sa venovala obdobnej záľube. 

Vyjadril sa, že vďaka tejto záľube ho okolie považu-
je za exota. Baví ho nachádzať nové veci pri vzniku 
ktorých je potrebné naštudovať a zistiť mnohé okol-
nosti nevyhnutné pre ich vyrobenie a funkčnosť. Pri 
výrobe uplatňuje predovšetkým praktický pohľad 
a funkčnosť vyrobených vecí. 
Čas, ktorý trávi v  dielni, najčastejšie osamote, je len 
jeho čas. Prináša mu psychický a fyzický relax zároveň. 
V  jeho kováčskej dielni panuje vzorný poriadok – 
kladivá spolu, kliešte spolu, výrobný materiál, žiad-
ny neporiadok po zemi. „Zaviedol som si, že prvé 
v dielni – otvorím okno. Dvaja nemôžeme dýchať na-
raz – vyhňa nepozerá na to, či som tu ja. Potom treba 
zapnúť vyhňu. Posledné sa snažím prv ako odídem, 
vždy pozametám, no nie vždy to robím.“ 
Základom kováčskej kuchyne sú vyhne, kovadli-
na, kladivo – s  tými dokáže urobiť takmer všetko. 
Kuchyňu dopĺňa buchar, vretenový lis, či nákova. 
Najviac považovaným nástrojom v dielni je nákova, 
lebo bez dobrej nákovy sa zle kuje.
Najťažšie na jeho záľube nie je dostať sa k informáci-
ám, ktorých je veľa, ale nájsť čas kedy a ako to všetko 
aplikovať. Zásadný faktor, aby mohol remeslo robiť, 
bol priestor. Začínal u  rodičov na dvore. Najskôr 
pracoval s uhlím, ktoré dymilo. S úsmevom dodáva 
– aj to nevedel robiť. V novej vyhni používa koks, 
z  ktorého ide teplý vzduch alebo plynovú vyhňu, 
ktorá produkuje len teplý vzduch a  je hlučná. Ko-
mín v  dielni staval spolu s  otcom. Spoločná práca 
bola pre neho výborná skúsenosť. Neboli trecie plo-
chy. Dôležité bolo rozmyslieť si, čo chce. „S otcom 
sme to zvládli tak úžasne, že komín je kvalitným die-
lom a funguje na jednotku.“ 
Súčasťou dielne je aj tabuľa – kus magnetického, 
čierneho plechu so zahnutými hranami. Tu si ne-
cháva poznámky, svoje nápady. Je to taká jeho pa-
mäť. Keď robí niečo prvý krát, pripravuje protyp, 
dlho trvá, kým príde na grify – napr. ako ohýbať 
ulitu kovaného slimáka. Tabuľa mu slúži na zakres-
lenie, vypočítanie a  zapamätanie si, dáva možnosť 
vrátiť sa k nápadu.
Svoje výrobky vyrába pre potešenie. Nemá ambí-
ciu hľadať odbytiská. Svietniky, kľúčenky, závesné 
úchytky, ťažítka v podobe slimákov sú predmetmi, 
ktorými obdarováva svojich príbuzných, priateľov, 
či kolegov.
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Baví ho robiť predovšetkým výrobky – nástroje, kto-
ré majú funkcionalitu a dajú sa používať pri ďalšej 
práci. To ho najviac láka. A tak vyrába nástroje ako 
nožíky, sekerky, dláta, stolárske sekery, dláta, teslice. 
Prvé náradie, ktoré vyrobil boli kliešte. Sú súčasťou 
jeho inštrumentára. Kliešte si chce nechať, lebo mu 
pripomínajú ako to vyzeralo s  jeho zručnosťami 
na začiatku kováčskej dráhy. Vyrobiť prvú sekerku 
mu trvalo jeden a pol dňa. Najskôr si na to musel 
urobiť technickú prípravu, naštudovať veľa technic-
kých vecí, zistiť ako ju tvarovať a i.. Prvý krát neve-
del s kladivom ani len trafiť ako chcel. Koordinovať 
telo pri práci bol rovnako problém. Všetko to chcelo 
trpezlivosť a  hodiny klepania, aby získal potrebnú 
zručnosť, aby sa veci začali rodiť. 
To, či je výsledný výrobok dobrý Lukáš hodnotí pro-
stredníctvom záverečného finišu na výrobku – ako 
jednotlivé časti do seba zapadajú, či tvoria kompakt-
ný celok, či nevŕzgajú, či sa niekde nežiaduco nehý-
bu. Faktory, ktoré podčiarkujú funkčnosť výrobku.
Talent v celom procese údajne nezohráva takú dôle-
žitú rolu. Podľa Lukáša je to jednoduché – nahrejete 
kov a klepete ho dovtedy, kým nemá taký tvar, aký 
chcete. Ak sa to nepodarí, zahodí výrobok do suda 
a  ide od znova. Na dvore má sud s  nepodarkami, 
ktoré nosí na zberný dvor. Napriek týmto nepodar-
kom sa doteraz nikdy nepohrával s myšlienkou, že 
by sa kováčstvu prestal venovať. 
Pri práci s ohňom a železom je potrebné, aby pri vás 
stál aj strážny anjel. Ak v zápale práce pozabudnete 

rešpektovať stroje, oheň, tak modré“ prsty, poreza-
nia, či popáleniny od uhlíkov strieľajúcich z rozpá-
lenej vyhne až po plafón, sú samozrejmosťou. Ako 
inak, aj pre Lukáša. Chráni ho pred nimi predovšet-
kým kožená, kováčska zástera. Pomyselným stráž-
nym anjelom mu je manželka Majka. Práve Majke 
ukul z  lásky jedno z  prvých srdiečok. „Bez Majky 
a jej prístupu, ako ma podporuje, necháva mi čas, aby 
som ho tu mohol tráviť– by to nešlo.“ 
Ich štvormesačnú dcérku Alicku by už najradšej dal 
do klokanky a vzal so sebou do dielne. Už teraz je 
jasné, že bude zvárať, klepať. „Chcem, aby to videla, 
nech si to vyskúša. To že je dievča, to nehrá rolu.“
Lukáš veľmi citlivo vníma vlastné korene, z ktorých 
vyrástol a smerujú aj k jeho dedovi – pánovi Strako-
vi. Som presvedčená, že aj vďaka ním rástol, rozvíjal 
sa, osvojoval si hodnoty, zdedil predpoklady, ale aj 
talent. Dedo Straka sa ho snažil viesť ku košikárstvu. 
Podaroval mu košíky, ktoré používa doteraz. Učaro-
valo mu však kováčstvo. To, čo ich oboch s dedom 
spája je zručnosť, vytrvalosť, precíznosť a  radosť 
z toho, ak sú veci použiteľné a robia radosť iným.
„Bol som všelikde. V  Chrašťanoch – tu je to doma. 
Poznám chotáre, kopce, viničky, popri potoku krásne 
zákutia. Tu som spokojný. Som rád, že mám rodičov, 
starých rodičov. Dúfam, že tu budú dlho. Som spokoj-
ný, že sú na dosah. Tešia sa, že máme malého človie-
čika a dúfam, že im tým dávame trocha radosti... .“

Autor: Borievka

portréty
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Sviatok Tela a krvi Pána, ľudovo nazývaný Božie telo 
patril k  najvýznamnejším termínom kresťanských 
sviatkov v obci. Slávil s v druhej polovici júna a miest-
nom dialekte ho obyvatelia nazývali – bujdičky. Bol 
jedným z najsviatočnejšie, najdôstojnejšie pripravo-
vaným a  oslavovaným sviatkom, kedy ľudia naplno 
prostredníctvom sviežej zelene a krásnych kvetov vy-
jadrovali verejne svoju lásku k Bohu. Slávnosť sa kaž-
doročne konala v  kostole vo Veľkých Chrašťanoch. 
V blízkosti kostola boli postavené štyri oltáriky tak-
tiež nazývané bujdičky. Každý bol obrátený na jednu 
svetovú stranu a ozdobený kvetmi a zeleňou. Cestu 
lemovali mladé zelené listnaté stromčeky. Od kostola 
k oltárom prechádzala procesia. Pri každom z oltárov 
sa čítala časť jedného z evanjelií. Súčasťou boli mod-
litby, prosby za odvrátenie zla a zachovanie úrody. 

 Na príprave slávenia sviatku sa podieľala celá dedi-
na. Podľa zaužívaných pravidiel každý mal svoju úlo-
hu a povinnosti. Obyvatelia horného konca obce od 
kostola po kaštieľ sa starali o čistotu ulice. Ich úlohou 
bolo vyčistiť a  vykosiť jarky, pozametať, ráno pred 
procesiou popolievať hrubú vrstvu prachu, aby sa 
pri procesii neprášilo pod nohami. Úlohou mužov 
a mládencov bolo zabezpečiť zelené haluzie na stavbu 

štyroch svätostánkov a na výzdobu ulice. Stavebným 
materiálom bola vŕba, jelša, brest, ktoré sa získavali 
z dedinskej pažite alebo v humnách pri potoku. Dre-
vená kostra a steny svätostánku boli vypletené nare-
zaným haluzím, v zadnej časti bol situovaný oltárik.
Mládenci vyzdobili ulicu brezovými haluzami tak, 
aby tvorili a  zároveň vyznačovali cestu procesie. 
Stavanie sa začínalo až vo sviatočné ráno. Táto po-
vinnosť pripadla gazdovským rodinám na hornom 
konci obce, ktorým však pomáhali aj ostatní oby-
vatelia. Kvetinová výzdoba bujdičiek a  zhotovova-
nie otlárikov boli čisto ženskou a dievčenskou sta-
rosťou. Dekoráciou na zelených stenách bujdičiek 
bol rozkvitnutý agač, gaštan, či klokoč. Vo vázach 
boli najčastejšie biele ľalie, šípové ruže, pivónie – ka-
menné ruže. Zem bola posypaná materinou dúškou 
alebo lístkom Panenky Márie. 
List Panenky Márie bola prízemná rastlinka /Balsa-
mita major/ so sýto zelenými lístkami, s balzamovou 
vôňou po mäte. Rástla v dedinských záhradách a ľudia 
si ju s obľubou dávali do modliacich knižiek. Okrem 
kvetinovej výzdoby mali dievčatá na starosti vyčistiť 
mosadzné svietniky, prichystať a vyzdobiť oltárik kríži-
kom, sochou Panny Márie a svätými obrázkami. 

Božie telo – Bujdičky
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V časoch, keď ešte v kaštieli fungoval plnohodnot-
ný kolorit života na veľkostatku, bola nasledov-
ná lokalizácia svätostánkov: prvá bujdička bývala 
pred Martinkovským dvorom, druhá bujdička bola 
postavená v  kaštieli, v  dvore pred verandou, tretia 
bujdička bola situovaná pred oknami hornej gaz-
dovskej rodiny Michala Beláňa. Posledná – štvrtá 
bujdička bola umiestnená pred sochou svätého Jána 
Nepomuckého v blízkosti kostola.

Príprava, rozdelenie prác a  organizácia samotnej 
stavby a  výzdoby bujdičky fungujú už viac ako 70 
rokov až dodnes. Zmena nastala po druhej svetovej 
vojne v lokalizácii svätostánkov pod vplyvom spolo-
čenských okolností, ale aj chátrajúceho stavu miest-
neho kaštieľa. Svätostánky spred kaštieľa a z blízkosti 
sochy svätého Jána Nepomuckého sa premiestnili do 
blízkosti obydlia rodín, ktoré sú dlhodobo až dodnes 
nositeľmi tejto tradície – rodina Jozefa Viciana, Pavla 
Paulisa, Anny Miškovičovej, Heleny Homolovej. 
Základom celej slávnosti bola procesia. Po svätej omši za 
slávnostného vyzváňania zvonov, od miestneho kostola 
vychádzala procesia v poradí – miništrant s krížom, na 

ich čele kurátor so zástavou, za nimi kňaz s konsekro-
vanou (posvätenou) hostiou v  monštrancii pod bal-
dachýnom. Baldachýn červeno zlatej farby a  cirkevné 
zástavy nosievali najstatnejší mládenci, regrúti odvedení 
na vojnu. Dnes je to záležitosť slobodných mladých mu-
žov. Miesto za baldachýnom prislúchalo deťom, ktoré 
boli v tom roku na prvom svätom prijímaní. Dievčatká 
boli oblečené do slávnostných bielych šiat ako družič-
ky a niesli v rukách košíčky s lupienkami kvetov, ktoré 
sypali okolo seba a pod nohy kňaza, lebo tadiaľ pôjde 
Ježiš, prítomný v oltárnej sviatosti. Sprievod uzatvárali 
dievčatá, ženy a  ostatní veriaci farnosti. Dievčatá boli 
oblečené v krojoch prevažne svetlej farby, so zelenými 
vencami na hlavách a oddane niesli nosítka so socha-
mi Božského srdca a Matky Božej – Panny Márie. Celá 
procesia išla postupne k štyrom svätostánkom, pri kto-
rých sa celý sprievod pristavoval. Do štyroch svetových 
strán sa spievali začiatky štyroch evanjelií, modlili sa 
príhovory za cirkevné i svetské potreby. Kňaz udeľoval 
sviatostné požehnanie oltárikov aj prítomných. Títo si 
odlamovali vetvičky alebo zelené konáriky z posvätenej 
zelene, vkladali ich do modlitebných knižiek, lebo verili, 
že majú mimoriadne ochranné účinky. 
Tak ako aj iné sväteniny – bahniatka, turíčne rato-
lesti, svätené bylinky sa používali na domáce lieče-
nie, hádzali sa do ohňa v čase búrky alebo sa mrvili 
v rukách a hádzali do studne, aby bola dobrá voda.
Procesie boli v 50. rokoch 20. storočia zakázané, ale 
v našej farnosti sa aj napriek tomu konali. Zachovali 
si podobu, ktorá kopíruje ich základné charakteris-
tické prvky z minulosti. 
Rovnako ako po celé roky, aj tento rok 23.júna 2019 
sme v obci slávili sviatok Božieho tela.

Autor: Patrícia Žáčiková
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Milí čitatelia,
asi každý z  nás má ten svoj koláč, bez ktorého si 
svadbu nevie predstaviť. Ide najmä o klasické zákus-
ky, ktoré overil čas a rokmi sa nemenia. Aj na mojej 
svadbe patrili k tým najchutnejším, lebo ich piekla 
moja mamina. Rád sa s vami podelím o jej recept na 
ich prípravu. 

Ingrediencie:
• 1 kg hladkej múky
• 24 kociek cukru
• 6 dcl mlieka
• 3 dcl oleja
• štipka soli
• 1 kocka droždia

Postup:
Tradičný spôsobom necháme v troche teplého mlie-
ka nakysnúť droždie. Keď je vykysnuté, pridáme 
ho do múky, oleja a v mlieku rozpusteným kockám 
cukru (nemusia byť kocky, môže byť aj 24 čajových 
lyžičiek kryštálového cukru). 

Svadobné koláče
Zamiesime a keď cesto vykysne a zväčší objem dvoj-
násobne, môžeme robiť koláčiky. 
Plníme ich makom, orechmi alebo robíme tvaroho-
vé okrúhle. 
Makovú a  orechovú plnku urobíme podľa svojej 
chuti. Keď sú uložené na plech, necháme ešte asi 
½ hodinu kysnúť a potom ich ponatierame rozšľa-
haným vajcom. Pečieme pri teplote 180–200 °C asi 
20–30 minút dočervena. 
Keď koláčiky vyberieme z  rúry, potrieme ich ešte 
osladenou vodou, aby sa pekne leskli. 
Dobrú chuť!

Autor: Juraj Méres
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Stellaria media
Je nás veľmi málo takých, ktorí by sme nemali neja-
ké zdravotné problémy. Nuž a príroda je taká štedrá, 
že na každý náš neduh, nám ponúka nejakú rastlin-
ku ako liek. Tu však podotýkam, že užívanie čajíkov, 
macerátov, tinktúr si vyžaduje trpezlivosť člove-
ka, pravidelné užívanie a dodržiavanie dávkovania. 
Ono ako sa vraví, koľko si chorobu pestuješ, toľko 
sa jej zbavuješ.
Pri pletí mrkvy mi prišla pod ruku obyčajná ľudo-
vo nazvaná „ kuračka“– Stellaria media – hviezdica 
prostredná. Myslím si , že vás prekvapí. Zvykne rásť 
nielen v záhradách, ale aj v parkoch i na okrajoch 
ciest. Táto zelinka s drobnými bielučkými kvietka-
mi, plaziaca sa po zemi, je liečivá. Hviezdica pro-
stredná, ako sa ozaj volá, kvitne celé leto. Darí sa jej, 
keď je vlhkejšie. 
Obsahuje veľa rôznych látok, ako napríklad orga-
nické kyseliny, minerálne soli, vitamín C a  E. Má 
močopudné účinky a užíva sa tiež pri rôznych kož-
ných chorobách. Zastavuje krvácanie. Ak si dáte 
čajík z kuračky pred jedlom, pomôže vám lepšie trá-
viť. Účinkuje aj pri žalúdočných alebo žlčníkových 

ťažkostiach, pri dlhšom užívaní rozpúšťa žlčníkové 
kamene. Ak si ju opláchnete a  jemne nakrájate na 
maslový chlebík, určite vám bude chutiť a zároveň 
vám pomôže znížiť cholesterol. Nuž, ale jeden chle-
bík to nespraví, preto si ju môžete nakrájať aj do ša-
látov. No pravidelne a dlhodobo, to je už spomína-
ná trpezlivosť. Ak by vám nechutila, stačí ráno, na 
lačno, vypiť jednu šálku čajíku z hviezdice a o pár 
týždňov máte cholesterol v norme. Odporúča sa aj 
pri problémoch s  dýchacími cestami, na kašeľ. Sú 
dokázané jej výborné účinky pri reume ako obkla-
dy. No a toto je bomba – silno rozpúšťa tuky, preto 
je vhodným pomocníkom pri zhoršenom trávení, 
štiepy tuky v krvi a je možné ju využiť pri odtučňo-
vacích kúrach. Hviezdica, či kuračka má aj vonkaj-
šie účinky. Napr. jej vytlačená šťava riedená desti-
lovanou vodou pomáha unaveným očiam (pokojne 
čítajte ďalej, ale potom si dajte kuračkový obklad).
No priznajte sa, že vás táto otravná zelina v našich 
záhradách prekvapila svojimi vlastnosťami. A teraz, 
jej v tej záhrade zrazu ani nebude veľa.
Prajem vám všetko dobré a iný pohľad na rastlinky.

Autor: HEDA

Z božej lekárne

zvyky a tradície
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Spoločenská kronika
Vážení jubilanti,
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.

Jubilanti:
Mária Boďová, Kvetoslava Halásová, Viera Hehejíková, Mária Chrenová, Helena Mihaličková, Ján 
Pecho, Jozefína Lavičková, Ing. Marčák Ján, MVDr. Ladislav Žáčik, Viliam Beláň, Emília Koprdová, 
Júlia Lachká, Mária Lohyňová, Jolana Rusnáková, Mária Valašíková

Opustili nás:
Jaroslav Hitka st., Marián Desát, Anton Tokár

Narodili sa:
Agáta Báťová, Viktória Bystrická, Daniel Gunyiš, Juraj Bařina

Autor: Obecný úrad Beladice


