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Vážení spoluobčania,

blíži sa koniec roka 2019 a s ním spojené najkrajšie 
sviatky v roku – vianoce. Práve obdobie toto obdobie 
nám dáva príležitosť zastaviť sa na kus reči u svojich 
priateľov, či susedov, možnosť zamyslieť sa nad tým, 
čo všetko sme spravili, čo nestihli, ako náš život ply-
nul, zmenil sa. Koniec roka je časom bilancovania, ale 
aj prípravy na ten nasledujúci – nový rok 2020. 
 Po nástupe nového vedenia obce bolo nutné riešiť 
mnoho otázok technického, finančného, organizač-
ného chodu obce. Bolo veľmi náročné rozhodnúť, 
ktorým problémom udeliť prioritu, a  ktorých rie-
šenie počká. Napriek tomu, že každý deň prinášal 
nové problémy, bolo snahou nevyhnúť sa ani jedné-
mu a riešiť všetky. Darilo sa to ako úspešne, tak aj 
menej úspešne. Teší ma však, že za to krátke obdo-
bie máme dôvod byť spokojní s tým, čo sa podarilo.
Občan bol pre mňa vždy na prvom mieste. A práve 
preto, k rozšíreniu služieb pre občanov a ich infor-
movanosti o veciach verejných, bola zriadená nová 
oficiálna internetová stránka obce Beladice. Pre 
zjednodušenie a zrýchlenie platobného styku obča-
nov pri platení poplatkov a daní na Obecnom úrade 
Beladice bol inštalovaný bezhotovostný platobný 
terminál. Vzhľadom na kritický a  havarijný stav 
chladiacich zariadení vo všetkých domoch smútku 
v správe Obce Beladice bola vykonaná ich plnohod-
notná rekonštrukcia. Dve nové autobusové zastáv-
ky boli osadené vo Veľkých Chrásťanoch a  v  Ma-
lých Chrašťanoch pri cintoríne. Rovnako v Malých 
Chrášťanoch pre zvýšenie bezpečnosti cestnej pre-
mávky bol osadený digitálny merač rýchlosti, kto-
rého inštaláciu iniciovali opslanci OcZ. Čiastkovým 
krokom pri rekonštrukcii Kultúrneho domu v  Be-
ladiciach bolo osadenie bezpečnostného zábradlia 

v  zadnej časti kultúrneho domu susediacej s  pri-
ľahlým parkom. Ďalšou drobnou rekonštrukciou 
bolo aj sprevádzkovnie parkového sedenia v areáli 
parku. Z  dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky bola zrealizovaná prístavba požiarnej 
zbrojnice v obci Beladice a z finančných prostried-
kov Obce Beladice bolo inštalované kúrenie, ktoré 
je nevyhnutné pre zabezpečenie stavu pohotovosti 
požiarneho vozidla.
V  rámci projektu revitalizácie obecných verejných 
priestranstiev v intraviláne obce Beladice – v miest-
nej časti Beladice bol realizovaný projekt vytvorenia 
univerzálnej oddychovej zóny. Súčasťou projektu 
bola záchrana jednej z  najstarších historických pa-
mätihodností obce kríža Poklona z roku 1798. Upl-
né ukončenie prác v tejto zóne, ako aj slávnostný akt 
požehnania kríža je plánovaný na  druhý štvrťrok 
roku 2020. Zároveň mi dovoľte úprimne poďakovať 
všetkým miestnym obyvateľom a  subjektom, ktorí 
finančne podporili jeho záchranu. Na sklonku roka 
2019 obec bola úspešná pri získaní finančnej podpo-
ry z Úradu podpredsedu vlády pre investície a infor-
matizáciu Slovenskej republiky v  projekte „Wifi pre 
Teba“. Cieľom projektu bude zriadenie verejného 
internetového pripojenia v obci, ktoré umožní zvý-
šenie informovania obyvateľov obci, ako aj turistov 
a  širokej verejnosti. Zvýšiť mieru triedenia odpadu 
a chrániť tak životné prostredie obce pomôže v krát-
kej budúcnosti rovnako úspešný projekt pre zriadenie 
zberného dvora, ktorý bude financovaný zo zdrojov 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej repub-
liky. Rovnako tak k  zlepšniu životného prostredia 
v obci prispejú i záhradné kompostéry, ktoré popu-
tujú do vašich domácností vďaka ďalšiemu úspešné-
mu projektu EÚ – Záhrada Európy, ktorý je súčasťou 
Operačného programu Kvalita životného prostredia.

SPRAVODAJ OBCE BELADICE
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Poskytovateľom nenávratného finančného prostried-
ku je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 
republiky, v  zastúpení Slovenskou agentúrou život-
ného prostredia.V  súčasnosti taktiež obec čaká na 
procedúru schvaľovania finančných prostriedkov pre 
podporu dobudovania základnej technickej infraš-
truktúry (chodníkov) prostredníctvom vyhlásenej 
výzvy z Operačného programu ľudské zdroje zame-
ranej na Technickú vybavenost‘ v obciach s prítom-
nost‘ou marginalizovaných rómskych komunít – po-
skytovateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 
V neposlednom rade treba podotknúť, že rozpočto-
vé obdobie Obce Beladice roku 2019 je uzatvorené 
s kladným finančným výsedkom. Na dôvažok s po-
tešením konštatujem, že sa pomaly oživuje kultúrno–
spoločenský život obce, činnosť miestnych združení 
a spolkov. Jeho súčasťou sa stali stretnutia s jubilan-
tami, športové a zábavné podujatia, ale aj vydávanie 
miestneho spravodaja Drevenica. 
Nadchádzajúci rok 2020 bude komplikovaný. V rám-
ci prideľovania verejných financií sa predpokladá zo 
strany štátu schodok vo výške cca 5%. Potrápia nás aj 
poplatky za komunálny odpad a kanalizáciu. Ceny za 
zlikvidovanie komunálneho odpadu narastajú kaž-
dým rokom. Na rok 2020 sa predpokladá nárast až 
o 20–25 %. Nezmenená výška poplatkov v našej obci 
nezaťaží vrecko obyvateľa, zato pribrzdí investičné, 
kultúrno–spoločenské a iné aktivity obce. 

Napriek tomu obec plánuje naďalej pokračovať 
v rozpracovaných projektoch, hospodárne nakladať 
s verejenými financiami a hľadať nové možnosti prí-
levu finančných prostriedkov
 pre zveľadenie obce. Spolu s Obecným zastupiteľ-
stvom Obce Beladice sme otvorení každému pod-
netnému nápadu zo strany občanov. 
Záverom mi dovoľte, aby som Vám vo svojom 
mene, ale aj v mene poslancov Obecného zastupiteľ-
stva Obce Beladice zaželal požehnané prežitie via-
nočných sviatkov, naplnených radosťou, pokojom 
a šťastím prežitým v rodinnom kruhu najbližších.

Mário Žáčik
starosta obce

samospráva informuje samospráva informuje

Samospráva v obci
11. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Beladiciach sa konalo 
11.decembra2019 o 17:00 hodine 

v Kultúrnom dome obce.
• Poslanci na tomto zasadnutí Zastupiteľstva obce 

Beladice mali v programe veľa bodov na prero-
kovanie. Zasadnutiu predchádzala pracovná po-
rada, na ktorej sa podrobne oboznámili hlavne 
s návrhom rozpočtu na rok 2020 a rozpočtovom 
zámere na roky 2021 – 2022.

Svojim hlasovaním poslanci rozhodli o  neprijatí 
zvýšenia miestnych daní a poplatkov za zvoz a likvi-
dáciu komunálneho odpadu a drobných stavebných 
odpadov, a  aj poplatkov za odpadové vody a  pre-
vádzku čističky odpadových vôd (ďalej len ČOV).
V tomto zmysle prijali aj Všeobecne záväzné naria-
denia (ďalej len VZN), ktoré sú pre obec záväzné 
a podľa nich bola v príjmovej časti rozpočtu určená 
predpokladaná suma príjmu.

Istou mierou to znevýhodnilo príjmy v  pôvodne 
navrhnutom rozpočte, keďže obec dopláca na tieto 
činnosti značnou sumou a v roku 2020 to bude ešte 
vyššia suma, nakoľko stúpa cena za energie.
• Ďalej Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu 

hlavného kontrolóra (ďalej len HK), Mgr. Jána 
Veterániho, k rokovanému rozpočtu.

HK odporučil rozpočet prijať, ak bude zostavený 
ako vyrovnaný, alebo prebytkový.
Zároveň však upozornil aj na isté riziká, ktoré môžu 
nastať výpadkom príjmu pri nezvýšení poplatkov. 
Odporučil rozpočet upraviť vo výdavkovej časti, aby 
bola vytvorená určitá rezerva.
• Zastupiteľstvo rokovalo aj o návrhu na spolufi-

nancovanie projektovej dokumentácie „Beladi-
ce – rozšírenie ČOV“ Mikroregión Podtribečie 
– Drevenica.

Schválilo rozšírenie a rekonštrukciu ČOV Beladice 
v  katastrálnom území Malé Chrášťany. Rovnako 
schválilo prevod finančných prostriedkov na účet 
Mikroregiónu Podtribečie – Drevenica za účelom 

vypracovania projektovej dokumentácie spolu-
financovaním projektu podľa počtu obyvateľov 
v sume 7 980,00 €.
Tiež schválilo dodatok č.1 k  zmluve o  združení, 
uzavretej dňa 05.11.2003 medzi účastníkmi:
obec Beladice, obec Jelenec, obec Kostoľany pod 
Tribečom, obec Ladice, obec Neverice a  Zmluvu 
o  združení finančných prostriedkov a  vzájomnej 
spolupráci.
• Poslanci súhlasili so zmenami a doplnkami č. 1 

Územného plánu obce Beladice súvisiacich s bu-
dovaním Čerpacej stanice pohonných hmôt.

• Starosta oboznámil poslancov a prítomných ob-
čanov so Štatútom knižnice vo Veľkých Chráš-
ťanoch. V  knižnici bola metodická návšteva 
z Nitry, skonštatovala, že Štatút je platný len bol 
doplnený o  zmenu z  novelizácie Knižničného 
zákona.

V obecnej knižnici máme knižný fond v počte 3608 
kníh, čo je naozaj potešujúce.
• Zastupiteľstvo zamietlo žiadosť o  udelenie sú-

hlasu s  umiestnením optickej infraštruktúry – 
spoločnosť NEVERNET, s.r.o. Ladice 333, z dô-
vodu, že podľa zákona optické káble nemôžu byť 
vedené vzduchom, ale musia byť uložené v zemi.

• Poslanci schválili žiadosť o finančný príspevok – 
Základnej organizácia Zväzu zdravotne postih-
nutých NK v Beladiciach a tiež Miestnemu spol-
ku Slovenského červeného kríža v  Beladiciach 
– obom organizáciám po 500 € s dodatkom, že 
pri akciách, na ktoré bude využitý tento príspe-
vok, bude participovať aj obec Beladice.

• Poslanci tiež schválili zabezpečenie prípadnej 
budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmlu-
vy o  poskytnutí nenávratných finančných 

prostriedkov k projektu Zberného dvora v obci 
Beladice v  písomnej forme na základe bianko 
zmenky.

• Schválili nájomnú zmluvu medzi Rímskokato-
líckou cirkvou Farnosť Beladice a Obcou Beladi-
ce – výsadba okolia kostola v časti Veľké Chráš-
ťany za 1 € ročne.

• Taktiež bolo schválené dofinancovanie rozpočtu 
pre Základnú školu Beladice vo výške 6 000€.

• Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie pre-
vádzku služieb Zdravotného strediska pre deti 
v Beladiciach. Súhlasili, aby starosta obce jednal 
s lekárkou, o zriadení jej licencie.

• Odznela aj informácia o havarijnom stave Ma-
terskej školy vo Veľkých Chrášťanoch (ďalej len 
MŠ). Podľa vyjadrenia statika, ktorý v MŠ vyko-
nal opakovanú kontrolu, deti zatiaľ ešte môžu 
zotrvať v  budove MŠ, ale situácia nasvedčuje 
tomu, že sa deti budú musieť presťahovať do ná-
hradných priestorov.

• Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním pro-
jektovej dokumentácií na rekonštrukciu Obecného 
úradu Beladice – interiér do sumy 7 000,– €.

• Tiež súhlasilo so zakúpením mobilného nahrá-
vacieho zariadenia pre obec – potreba nahráva-
nia priebehu zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
– do hodnoty 500 €.

• Poslanci súhlasili so získaním pozemku od Slo-
venského pozemkového fondu – parcela registra 
„E“ č. 182/2, katastrálne územie Veľké Chrášťany.

Autor: Ľubica Slováková
poslankyňa

Dňa 5.októbra 2019 sa v Kultúrnom dome v Bela-
diciach uskutočnilo už tretie slávnostné popoludnie 
venované jubilantom, ktorí v treťom štvrťroku 2019 
oslávili životné jubileum. Popoludnie pripravila 
Obec Beladice ako prejav vďaky a úcty k svojim spo-
luobčanom. Pozvanie prijali: Ernest Benišek, Kata-
rína Novácka, Eva Tokárová, Helena Lacová, Jozefa 
Černá, Milan Hehejík, Helena Mihaličková. Starosta 
obce Mário Žáčik zaželal jubilantom do ďalších ro-
kov pevné zdravie, pokojné chvíle v kruhu najbliž-
ších. Na počesť tejto udalosti sa uskutočnil slávnost-
ný akt zápisu jubilantov do Pamätnej knihy Obce 
Beladice.

Naši jubilanti
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zo života obce zo života obce

Stalo sa už tradíciou v našej obci, že si každoročne 
v októbri uctievame starších spoluobčanov. Aj tento 
rok Obec Beladice pripravila slávnostné posedenie 
pri príležitosti Mesiac úcty k starším, ktoré sa usku-
točnilo dňa 19.októbra 2019 o 15:00 hodine v Kul-
túrnom dome v Beladiciach. Pozvanie na stretnutie 
prijalo takmer 140 seniorov obce, ktorých na úvod 
podujatia pozdravil slávnostným príhovorom sta-
rosta obce – Mário Žáčik. V  mene Obec Beladice 
a poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Beladice 
im zaželal všetko dobré, aby jeseň ich života bola 
krásna, pokojná a  slnečná. Kyticu básní k  sviatku 

odovzdali seniorom žiaci ZŠ v  Beladiciach – Ale-
xandra Fábryová, Karolína Homolová, Pavol Mol-
nár, Matej Turza, Nela Šuhajdová. Ku gratulácii sa 
pridali aj mladí talentovaní umelci zo súkromnej 
základnej umeleckej školy – Tralaškoly v Nitre, kto-
rí predviedli štyri tanečné choreografie od klasiky 
po Charleston. Hudobné pozdravy odovzdali se-
niorom Dychová hudba Skýcovanka s kapelníkom 
Štefanom Juríkom, sólistkami – Evou Zvolenskou 
a Zuzanou Rajtárovou a Folklórna skupina Vinička 
s heligonkárom Jožkom Suchým, s ktorými si senio-
ri aj zaspievali.

Okóber – mesiac úcty k starším

Aj obyvatelia našej obce mali úžasnú príležitosť 
naplno si vychutnať obdobie adventu v zámockom 
areáli Schloss Hof v neďalekom susednom Rakúsku. 
Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnu-
tých v  Beladiciach, Miestny spolok Slovenského 
červeného kríža v Beladiciach v spolupráci s Obcou 
Beladice pripravili a  zorganizovali pre obyvateľov 
obce výlet na vianočné trhy na tomto zámku. Pri-
bližne 45 obyvateľov obce dňa 23.novembra 2019 si 
mohlo dopriať zážitok, na ktorý sa nezabúda. Jedny 
za najkrajších vianočných trhov Dolného Rakúska 
im ponúkli stráviť príjemný deň na mieste, kde 
kedysi žila cisárovná Mária Terézia či princ Eugen 
Savojský. Čarovné vianočné trhy v zámockom are-
áli Schloss Hof skutočne stáli za návštevu. Hrejivý 
pocit z krásneho zážitku nás dlho bude hriať v mys-
li. A  možno aj inšpirovať, ako sa priblížiť takejto 
atmosfére aj v našej malej obci. Role organizátorky 

Vianočné trhy na zámku Schloss Hof
a  sprievodkyne na výlete sa ujala a  vynikajúco ju 
zvládla pani Ľubica Géciová, za čo jej patrí srdečná 
vďaka!

Dňa 3.decembra 2019 Základná organizácia Zvä-
zu zdravotne postihnutých v  Beladiciach, Miestny 
spolok Slovenského červeného kríža v  Beladiciach 
v spolupráci s Obcou Beladice zorganizovali pre oby-
vateľov našej obce návštevu Divadla Andreja Bagara 
v Nitre. Cieľom návštevy bolo vzhliadnutie predsta-
venia, ktoré sa opäť vrátilo na dosky nitrianskeho di-
vadla – pôvodného slovenského muzikálu Tisícroč-
ná včela, spracovaného podľa románu Petra Jaroša, 
zdramatizovaného pre nitrianske divadlo Martinom 
Kákošom, ktorý hru aj režíroval. Ďakujeme za nád-
herný zážitok.

Tisícročná včela

Centrum našej obce už skrášľuje vianočná výzdo-
ba, vrátane vianočného stromčeka. Posledný no-
vembrový deň vyrástol na námestí pri Hlavnej ulici 
vianočný strom, ktorý postavili členovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru v Malých Chrašťanoch. Na 
námestí sa týči krásny smrek. Obec a jej obyvatelia 
ho dostali darom od rodiny Jána Ondriša ml. z Veľ-
kých Chrašťan, za čo mu vyjadrujeme úprimné po-
ďakovanie. Vianočný strom sa rozsvietil 1.decembra 
a bude radosť všetkým obyvateľom obce počas ce-
lých vianočných sviatkov. 

Vianočný strom

Dňa 18. novembra 2019 sa uskutočnilo v Kultúrnom 
dome Beladice stretnutie obyvateľov obce so zástup-
com neziskového a nezávislého občianskeho združenia 
Priatelia Zeme – SPZ pánom Branislavom Moňokom.
Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ sa ve-
nuje problematike ochrany životného prostredia na 
Slovensku, ale i v globálnom meradle, viac na www.
priateliazeme.sk. Prednáška poskytla informácie 
a odborné poradenstvo v oblasti odpadového hos-
podárstva zameraného primárne na rozvoj domá-
ceho a  komunitného kompostovania. Obyvateľom 
bolo adresovaných množstvo užitočných informá-
cií, rád týkajúcich sa triedenia odpadu, nakladania 
s odpadom, zriaďovania kompostovísk, ich správne-
ho využívania, či usmernení k správnej starostlivos-
ti o kompostoviská. Skutočnosť, že zo 100% odpadu 
tvorí až 56% takpovediac biologický odpad, ktorý 
je kompostovateľný a  táto časť odpadu, v  prípade 
jeho správneho spracovania by sa mohla podieľať 
na výraznom znížení finančných poplatkov obcí 
za komunálny odpad.Uvedené stretnutie má nad-
väznosť na implementáciu projektu EÚ – Záhrada 
Európy, ktorý je súčasťou Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. Poskytovateľom NFP 
je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej re-
publiky, v zastúpení Slovenskej agentúry životného 
prostredia. Do projektu obstarania kompostérov sú 
zapojené obce združené v  združení obcí Záhrada 
Európy: Obec Beladice, Obec Hosťovce, Obec Kos-
toľany pod Tribečom, Obec Ladice, Obec Lovce, 
Obec Mankovce, Obec Martin nad Žitavou, Obec 
Neverice, Obec Sľažany, Obec Velčice, Obec Zlatno, 
Obec Žikava

Kompostéry pre 
združenie Záhrada 
Európy
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zo života obce portréty

V predvečer sviatku svätého Mikuláša sa zišli v sále 
kultúrneho domu v  Beladiciach deti z  Materskej 
škôlky Beladice – Veľké Chrašťany, aby privítali Mi-
kuláša. Najmä tí najmenší horeli nedočkavosťou, či 
im Mikuláš niečo prinesie. Úvodom deti z  mater-
skej školy všetkých potešili spevom a tancom, ktorý 
s nimi nacvičili pani učiteľky. Peknými básničkami 
deti privolali Mikuláša, ktorý im rozdal balíčky. Te-
šili sa malí i  veľkí. Na záver Mikuláš rozlúčil, aby 
mohol so svojimi pomocníkmi anjelikmi na ďalší 
deň zavítať medzi deti z Materskej škôlky v Beladi-
ciach rovnako ich obdariť balíčkami plnými dobrôt. 
Pevne veríme, že medzi deti zavíta opäť o rok.

Mikuláško, Mikuláš, čo v tom koši dobré máš 

Nový univerzálny priestor, ktorý ponúka miesto na roz-
jímanie, relax, zábavu a  zároveň pripomenie históriu 
obce Beladice (okres Zlaté Moravce), vznikol na Par-
kovej ulici v Beladiciach, v okolí starobylej sakrálnej pa-
miatky. Centrom priestoru je zrekonštruovaný kríž Po-
klona z roku 1798. Opravy vzácnej chátrajúcej pamiatky 
sa ujal reštaurátor Martin Mikuláš, ktorý kríž Poklona 
odborne zrekonštruoval.  Vďaka profesionálnemu prí-
stupu je kríž jedným z množstva vzácnych sakrálnych 
pamiatok, ktoré v slovenských obciach Martin Mikuláš 
rekonštruoval a tým napomohol k uchovaniu ich histó-
rie, ako sa stalo aj v prípade obce Beladice. Reštauračné 
práce trvali od augusta do 28.októbra 2019, kedy bol kríž 
na novo osadený do priestoru. Až po tejto fáze mohli za-
čať napredovať stavebné úpravy okolia, ktoré vychádzajú 
z projektu krajinného architekta Zoltána Balka. Zoltán 
Balko po intenzívnej komunikácii s vedením obce veľmi 
citlivo zohľadnil v projekte jej požiadavky – zosúladenie 
priestoru na pokojné rozjímanie a zároveň vytvorenie 
zóny ihriska tak, aby si novovznikajúci komplex za-
choval vidiecky charakter a vzájomne fungoval v sym-
bióze. Zrekonštruovaný kríž je umiestnený uprostred 
štyroch chodníkov, ktoré symbolizujú krížne cesty. Tie 
zároveň rozdeľujú plochu na štyri časti, ktoré symboli-
zujú štyri časti obce, teda Beladice, Pustý Chotár, Veľké 
a Malé Chrašťany. Súčasťou priestoru je ihrisko a rela-
xačná zóna. Všetko bude doplnené výsadbou zelene 
a inštalovaním ďalších hracích prvkov v jarnom období 
2020, kedy je aj naplánovaná slávnosť posvätenia kríža 
a oficiálneho uvedenia priestoru do prevádzky. Celkové 
náklady na realizáciu vrátane reštaurovania kríža k no-
vembru 2019 sa pohybujú na úrovni 9 800 eur. Obec 
Beladice touto cestou vyjadruje poďakovanie všetkým 
sponzorom a obyvateľom obce, ktorí finančne prispeli 

Obnovený kríž Poklona z roku 1798
k  realizácii projektu a  k  záchrane jednej z  najstarších 
pamiatok v obci. Vážime si Váš záujem a prístup. Pro-
jekt je realizovaný s finančnou podporou nasledovných 
subjektov: AGROKLAS, s. r. o., Beladice,Fulleová Hele-
na,Gulová Helena,Halásová Jolana,HESSEL SLOVA-
KIA, s. r. o., Vráble, MaP plus, s. r. o., Beladice, Nadácia 
SPP, Nitriansky samosprávny kraj, Hritz Marek, Hritz 
Ladislav, Kostelný Ivan, Masaryk Andrej,Obec Beladice, 
Slováková Ľubica, Tomanková Jana, Vician Alojz, rodi-
na Slížová, Žáčik Mário s rodinou.

Ako každý chlapec sa najradšej naháňal za futbalovou 
loptou, nikdy ani nekreslil. Skôr opravil kolieska na dre-
venej káre, vystrúhal si drevenú pištoľ, vyšíval a hačko-
val, to ho naučila mama. Drevo a práca s ním vstúpili 
do jeho života až v zrelom veku. Túžba vyskúšať si svoje 
zručnosti, otestovať sa, či zvládne stanovenú métu, am-
bícia nebyť priemerný, to sú momenty, ktoré dokreslujú 
zanieteného pre vec, srdečného a množstvom pozitív-
nej enegrie sršiaceho Jožka Lazareka. S drevom začal 
robiť iba pred šiestimi rokmi, kedy sa prestal venovať 
výrobe rezaných sviečok. Táto záľuba znammená pre 
neho relax, radosť a výzvu zároveň. 
Drevo a práca s ním ho láka, učarila mu. Drevo je život, 
drevo je príroda. Aj takto žiješ s prírodou, pretváraš ju na 
ďalší život. Veď už len to je dar, že to vôbec objavíš, čo sa 
dá z drevom robiť. 
Jeho rukami prechádza výroba viac ako 50 druhov dre-
vených dizajnových výrobkov – svietidiel, príveskov, 
prsteňov, motýlikov, gombíkov, spon, anjelov a  mn-
hých iných predmetov. Pri ich výrobe drevo kombinuje 
s kožou a kovom. Za najkrajšie drevá považuje slivku, 
čerešňu a orech. Okolité prostredie mu poskytuje záso-
bu materiálu a tak z času na čas vypíli slivku v záhrade, 
poprechádza sa po pažiti, kde nachádza zlámané agáty, 
ale dostal sa k nemu už aj mahagón zo schodiska, ktoré 
likvidoval kamarát. Drevo si pospí na jeho povale aj zo 
tri roky, poriadne sa vysuší a až potom môže majster 
začať pracovať. Ako sám vraví výhodou dnešnej doby 
je internet, kde sa dočíta veľa vecí. Potom tie jednodu-
ché veci idú vyrobiť ľahšie – ako nič a  tie zložité, kde 
je porebné doštudovať technológiu, internet mu je veľ-
kým pomocníkom. Rovnako tak tu hľadá inšpirácie 
pre nové výroky, dizajn. Internet ho inšpiroval aj pri 
jeho rezbársko–drevárskej prvotine veľkých, stojacich 
hodinách – Grandfather Clock, ktoré objavil na nete. 
Povedal si: také chcem domov. Vyrobím ich, keď to do-
kazali iní, dokážem to aj ja. A pustil sa do práce. Trvalo 
to približne 2 týždne a hodiny uzreli svetlo sveta. Skelet 
vytvoril z  dosiek, ozdoby z  lipy, cíferník je elektrický 
mechanizmus, kyvadlo na baterky. Ale vyrezať medve-
de, to bola fuška.
Zobral si kus dreva, vrcholec – urobil medveďa. Druhé-
ho piateho, siedmeho – všetci zhoreli v krbe. Nepáčili sa 
mu. Až ten desiaty dostal podobu ako sa patrí na med-
veďa a ako sa patrí vyrobiť sošku zručnému majstrovi. 
Musí mať všetko nie na 99 percent, ale na 100 percent. 
Ak to nie je tak, spáli, zlikviduje. Rozmýšľa, vymýšla a ide 
znova. Má trpezlivosť – dodáva pani Lazreková. Spolu 
s dcérou patria k prvým a veľkým kritikom otcovych 
diel, čo ho poháňa dopredu.
Po hodinách prišli na raduaj iné výrobky ako napr. 
motýliky – nádherný originálny doplnok pánskeho 

šatníka. Spravil som jedného, dvoch, povedal som si – to 
nebude nikto chcieť. A tak som asi 200 motýlikov za rok 
vyrobil a poslal do Francúzska. Výrobky Jožka Lazareka 
sú roztrúsené takmer po celom svete. Nájdete ich na 
Novom Zelánde , v USA, Kanade, Írsku, Veľkej Británii, 
Španielsku, Francúzsku, Švédsku, na Malte. Zákazníci 
si ich majú možnosť vyhľadať a objednať prostredníc-
tvom webovej stránky. 
Najväčšie potešenie mám, keď príde odozva. Z Francúz-
ska pol roka po dodaní zákazky poslala pani svadobnú 
fotku syna, pani z Čiech poslala fotku manžela a syna, 
rovnako tak urobil aj klient z Dubaja – odfotil sa so svoj-
imi 4 synmi a s mojimi motýlikmi. 
Súčasná záľuba napĺňa Jožka Lazareka po všetkých 
stránkach. 
Dáva mu odreagovanie, čerpanie energie z  prírody, 
možnosť nového poznania, stretnutia s  priateľmi, ale 
aj stmeľuje rodinu. Jožko zas obdarúváva týmito hod-
notami nás všetkých – prostredníctvom svojej krásy 
z dreva. Želám mu, aby jeho šikovné ruky vyrobili toľ-
ko krásy, aby vládala naplniť radosťou a ľudskosťou prí-
bytky u nás doma, ale i v zahraničí. Aby sa vďaka jeho 
dielam ľudia ešte viac dozvedali o tom, že na mape sveta 
existujú Beladice.

Spracovala: Borievka

Krása ukrytá v dreve
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Včelí peľ
Jeseň vie byť úžasná. Slniečko príjemne hreje , lúče hla-
dia tvár. Pestrá paleta farieb od jasne žltej, cez oranžo-
vú, červenú až po hnedú. No proste krása. Až na to, že 
táto jeseň bola celá usmoklená, slniečko sa schovávalo 
za oblaky a len úchytkom vykuklo. Farby stratili na sile. 
Všetky zošedli. Človeku sa vtedy nič nechce, je bez ná-
lady. Proste, čas na choroby – nádchy, prechladnutia, 
chrípky, depresie.
Treba sa chrániť! Je mnoho receptov na zvýšenie imuni-
ty a zlepšenie nálady. Ja vám ponúknem ten môj recept. 
Vyskúšali ho aj mnohí moji známi a zatiaľ bola len dob-
ra odozva. Ten zázrak sa volá včelí peľ. Peľ, ktorý nám 
prinášajú do úľa včely, má zázračné účinky. Čo je veľmi 
dôležité, je to, že peľ je prírodný produkt, žiadna umelá 
látka. Analýzou peľu sa zistilo, že obsahuje až 27 prv-
kov potrebných pre náš organizmus. Obsahuje B1, B2, 
B3, B5, B6, vitamín C, karotén, provitamín A a mnoho 

iných potrebných vitamínov a minerálov. Peľ má veľkú 
silu pri ochrane zdravia. Hovorí sa mu aj elixír života.
Ja si ho nasypem za polievkovú lyžicu (15g – 30g) do 
pohára s  citrónovou vodou. Nechám ho rozpustiť 
a vypijem. K peľu si prisypem aj za lyžičku vaječných 
zomletých škrupiniek, ale o účinku škrupiniek si povie-
me na budúce. Peľ má rád kyslasté prostredie, preto ho 
môžeme dať aj do ovocných štiav a džúsov. Najlepšie je 
zmiešať ho s medom, džemom, tvarohom. Užiť ho tre-
ba predpoludním, lebo dodá telu aj energiu a neskoro 
popoludní, by mohol spôsobiť, že sa nám nebude chcieť 
večer spať. Deti do 12 rokov užívajú polovičnú dávku, 
okolo 6–8g. Peľ nemá žiadne vedľajšie účinky. Kedy ho 
užívať? Najlepšie v období chrípok a v čase, keď máme 
znížený prísun vitamínov, keď je málo slnka. 
Peľ sa doporučuje užívať pri fyzickom a  psychickom 
vyčerpaní, na upokojenie nervov a znižuje stavy napä-
tia. Stimuluje činnosť žalúdka, znižuje hladinu cukru, 
pomáha pri ochorení pečene, žlčníka, srdca. Zlepšuje 
zrak. Predchádza vypadávaniu vlasov a lámavosti nech-
tov. Podporuje činnosť mozgu, napomáha jeho prekr-
veniu. No je toho ešte veľmi veľa čomu peľ prospieva.
Prajem pohodu pri teplom čajíku s medom a peľom. 
Dobrú chuť!

Autor: HEDA

Z božej lekárne

Práve prežívame adventné obdobie, ktoré je pre kresťa-
nov prípravným obdobím na vianočné
sviatky. Začína sa prvou adventnou nedeľou a vrcholí 
narodením Ježiša Krista, kedy sa začína vianočné
obdobie. V  teologickom zmysle sa advent vyznačuje 
dvojakým očakávaním – prvým príchodom Ježiša
Krista na Vianoce, čiže jeho narodením a jeho druhým 
príchodom na konci čias, kedy príde súdiť živých i mŕt-
vych. 

Pre kresťanov je advent začiatkom nového cirkevného 
roka, cirkevný rok sa končí nedeľou
sviatku Krista Kráľa. Advent nemá byť len obdobím na-
háňania sa za darčekmi a dekorovaním našich domác-
ností, toto obdobie má byť duchovnou prípravou na 
príchod Spasiteľa, je to čas očakávania, máme sa preto 
stíšiť a zamyslieť sa nad zmyslom života, ktorého cieľom 
je snaha o to, aby sme boli lepšími ľuďmi.
V kostoloch sa v adventnom období slúžia aj rorátne 
sväté omše, ktoré sa slúžia ku cti Panny Márie skoro ráno 
pri sviečkach, ešte pred svitaním a majú svoje čaro. Tma 
je symbolom toho, že pred narodením Ježiša Krista ľud-
stvo kráčalo v temnotách, tmách. Najmä starší ľudia si 
na tieto sväté omše určite dobre spomínajú. Symbolom 
adventu je aj adventný veniec so štyrmi sviecami, ktoré 
sa každú nedeľu postupne zapaľujú. Typickým tvarom 
je kruh, ktorý znamená večnosť, nekonečnosť a súdrž-
nosť. Adventný veniec sa nachádza snáď v každej do-
mácnosti, nielen v  tej kresťanskej. Liturgickou farbou 
v kostole je fialová – farba pokánia, ale tretiu adventnú 

Prežívanie adventu

nedeľu má kňaz oblečené ružové rúcho, ktoré vyjadruje 
radosť z príchodu Ježiša Krista. V kostoloch znejú ad-
ventné piesne, v ktorých spievame o očakávanom prí-
chode Spasiteľa. Pre mnohých je advent veľmi rušným 
obdobím, obchodné centrá sú preplnené ľuďmi, ktorí 
sa naháňajú, aby stihli nakúpiť darčeky a urobiť si záso-
by na Vianoce, všade je bohatá vianočná výzdoba, v ob-
chodoch počuť koledy už od októbra. Avšak je veľa aj 
takých ľudí, ktorí v tomto období myslia na núdznych, 

slabších a snažia sa ich obdarovať, aby aj oni mohli pre-
žiť krajšie Vianoce a hlavne s dobrým pocitom, že na 
nich niekto myslí. Aj to je zmysel adventu – myslieť na 
iných, nielen na seba. Advent nie je obdobím smútku, 
je to čas zamyslenia sa, očakávania, čas duchovnej prí-
pravy a radosti. Každý sa má na Vianoce pripraviť ako 
najlepšie vie, primerane svojmu veku a  možnostiam, 
aby sme prežili tie najkrašie sviatky ako najlepšie vieme.

Autor. PhDr. Mgr. Mária Hritzová

– zo spomienok tety Verony Homolovej 1926,
Verony Paulisovej 1926, Emílie Paulisovej 1924, 
Alžbety Hruškovej 1914, Márie Pappovej 1939,
Jolany Rusnákovej 1934, Heleny vicianovej 1934.

Roráty 
V predvianočnom adventnom čase sa konali rorá-
ty – svätá omša pred svitaním. Ňou sa naznačova-
lo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča v tmách, 
kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo 
Božieho zjavenia, ako aj nádej na vykúpenie. Ich 
názov pochádza zo začiatočných slov verša z pro-
roka Izaiáša: Rorate, caeli desuper čiže Roste, ne-
besia, z výsosti. Úvodný latinský spev vytváral špe-
ciifickú atmosféru onoho času očakávania. Touto 
antifónou sa začínala votívna omša ku cti Panny 
Márie v advente. Vždy sa slávila v bielej farbe po-
čas celého adventu. Rorátne sväté omše sa slávili 
každý deň adventu okrem nedele. Bývali zavčas 
ráno. Dospelí veriaci, aj deti z dediny sa s lampáš-
mi v  rukách ponáhľali do kostola oveľa viac ako 
vo všedné dni. Do kostola sa zvolávalo zvonením. 
Po príchode kňaza pred oltár sa zavonilo a dospelí 
spievali v latinskom jazyku roráty. Bývalo zvykom, 
že aj deti spievali roráty, ale po slovensky. Tak tomu 

Zabudnuté zvyky predvianočného obdobia 
bolo vtedy, ak bol v obci pán učiteľ, ktorý deti nau-
čil roráty spievať. Dôležité bolo dohodnúť sa s kňa-
zom, aby mala mládež školského veku dovolené 
samostatne zapievať roráty v  slovenskom jazyku. 
Potom už omša pokračovala vo svoje bežnej po-
dobe vrátane vyspievania omšových piesní. Kňa-
zi sa intenzívnejšie modlili. Výnimočnú atmosfér 
rorátov dotváralo svetlo lampášov a sviečok, ktoré 
presvecovalo kostol a zvýrazňovalo očakávaný prí-
chod Vykupiteľa.
Ešte malé dievča keť som bola, pekné to bolo. Tedy 
sme chodili dvojhlasne spjevať roráty, o šiestej ráno 
sme chodjevali, to bov plný kostol. Deti po sloven-
sky, lebo slová to tak ňevedeli – Oblaky z ňeba ňech 
rosja teba, slubený Kriste, čakaný iste, prídi, prídi, 
Spasiteľ náš. Keť bov pán učiteľ Prokaj, tedy deti 
spjevavali ten dvojhlas, inak ňje. Kňazi sa viacej 
molili, volakedy sa latinsky moljevalo a  dlhšie sa 
molili. (V.H., nar.1926 ) Ľudia verili tomu, že aj 
mŕtvi mávali roráty. Roráty dušičiek boli opradené 
mnohými príhodami, ktoré si ľudia medzi sebou 
rozprávali, odovzdávali ako neuveriteľné, strašidel-
né príhody o pravdivosti ktorých sa viedli ohnivé 
debaty.
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prácu. Pekávalo sa po večeroch na fare alebo u pána 
rechtora. Piekli sa obyčajné vodové bíle oblátky, slat-
ké oblátky a trúbalki, oblátky ešte zahorúca nakrútené 
na varacu. Pre dobytok sa robili osobitné oblátky so 
zapečenou patržlenovou vňatou. Na vyhriatu, roztvo-
renú formu sa lyžičkou nalialo určité množstvo cestíč-
ka a stlačená forma sa vstrčila do otvoru nad plameň. 
Bolo treba dbať pri stlačení, aby cestíčko nepretieklo 
cez okraje, ale aby ani oplátka nezostala prihrubá. Bolo 
treba udržiavať správny oheň a dbať aby sa oplátka ne-
spálila alebo neprilepila na formu. Z časti oplátiek sa 
robili trúbalki a  to dokázali len tí najšikovnejší, lebo 
pritom bolo treba vedieť obracať. Po otvorení formy, 
kým oplatka nestvrdla, bolo ju treba zachytiť na rúčku 
varačky – varechy , jedným pohybom stočiť do tvaru 
trubičky a nepopáliť sa pri tom. Pre každého obyvateľa, 
malého,či veľkého po päť oplátok, po dve trúbalki a pre 
každý kus lichvy oplátka so zapečeným petržlenovým 
lístkom. Povjen ván, ako deti sme pjekli oplátky. Starký 
mali šporák – ony mali aj železo, tan si naljali cesto a nat 
oheň strčili a pjekli. Ale deťon nán ňedali ani jenu, vraveli 
– to mosí byť pre každého, šanuvalo sa. Mne len ždy vra-
veli: „ Mara, tu máš nožničky.“ Mala son šesť,seden rokov 
strčili mi nožničky, obstrihuvala son, keť to stlačili, aby 
bola pekná rovná. „Na vianoce poton ti dán jenu – dve!“ 
lebo to sa tak velmo šetrilo. (M.P., nar. 1939) Čo sa večer 
napieklo, to chlapci na druhý deň v košíkoch porozná-
šali do jednotlivých rodín. Počet prinesených oblátok 
závisel od počtu členov rodiny a počtu statku v maštali. 

Autor: Patrícia Žáčiková

Po Lucii nastal čas chystať vianočné oplátky, ktoré plnili 
funkciu hostie, posvätného chleba. Piekli sa v železnej 
forme na pečenie, ktorá sa nazývala oblatkáreň. Boli to 
dva železné ovály s dlhými rúčkami, ktoré sa zohrie-
vali na otvorenom ohnisku. V cirkevných školách ich 
v  zmysle svojej prijímacej zmluvy pekaváli učitelia – 
rechtori. Táto ich povinnosť bola súčasťou prilepšenia si 
k biednym platom. V Chrašťanoch posledná zmienka 
o pečení oplátok je z roku 1926, kedy táto povinosť pri-
náležala učiteľovi Štefanovi Viršíkovi. V  medzivojno-
vom období ich piekli ženy v domácnostiach a železo 
im zapožičiaval kostolník, ktorý ho mal v opatere. Bol 
to dôsledok toho, že táto povinnosť bola učiteľom zru-
šená. Ďalej zvyk zanikol a neobnovil sa.
S prípravami sa však začalo už okolo Mikuláša, kedy 
starší žiaci mali za povinnosť vybrať v  domácostiach 
potrebné množstvo múky. Cukor kupoval pán učiteľ za 
svoje u ocbchodníka – sklepára. Mlieko bolo z chraš-
ťanských domácností. Dievčatá vyčistili pieskom a po-
polom železné formy, chlapci naštiepali na tenko drevo 
a prikladali na oheň. Spoločne s dievčatami obstrihá-
vali veľkými, kovovými nožnicami okraje upečených 
oplátiek, čo bola zároveň sladká odmena za odvedenú 
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Vážení spoluobčania,

v deň Vašich vzácnych jubileí 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 Tokárová, Mária Vaňová, Pavlína Bartová, Mária 
Uhrínová, Ján Horvát, Jozef Hošek, Jozef Hupka, Dušan Komžík, 

Štefan Tokár.

Blahoželáme Vám k narodeniu Vášho 
potomka, nech Vám prinesie veľa radosti 

a šťastných chvíľ, nech je pre Vás tým 
najväčším pokladom na svete.

Narodili sa – Hana Homolová, Jasmina Suchá.

Opustili nás – Júlia Lachká, Berta Géciová, Emília Belanová, Judita 
Tokárová, Anna Komžíková.

Obecný úrad Beladice
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