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Vážení spoluobčania,
v prvom čísle Drevenice v  tomto roku sa vám priho-
váram trochu netradične v súvislosti s hrozbou, ktorá 
visí nielen nad obyvateľmi našej obce, ale aj nad celým 
ľudstvom – s hrozbou koronavírusu. Naše generácie nič 
podobné nezažili a sme vystavení novej skúške. Všetci 
prežívame obavy o svojich blízkych a seba. Situáciu však 
môžeme zvládnuť iba vtedy, keď sa k nej každý z nás po-
staví zodpovedne. Buďme disciplinovaní a obmedzme 
svoje kontakty na nevyhnutné minimum, pretože svo-
jou prípadnou ľahkovážnosťou a ignorovaním odporú-
čaní môžeme ohroziť nielen seba, ale hlavne ľudí okolo 
nás, svoje rodiny, blízkych, priateľov. Aj Obec Beladice 
venuje osobitnú pozornosť opatreniam, ktoré sú nevy-
hnutné. Obený úrad Beladice pracuje v upravenom pra-
covnom režime a to od pondelka do piatku, v čase od 
od 8:00 h. do 13:00 hodiny. Prevádzka ZŠ v Beladiciach 
a MŠ v Beladiciacha a vo Veľkých Chrášťanoch je do-
časne zatvorená. Zrušené sú všetky plánované kultúrne 
a  spoločenské podujatia obce. Všetky aktuálne infor-
mácie ohľadom koronavírusu, nariadenia, pokyny vám 
prinášame na webovej stránke Obce Beladice – www.
obecbeladice.sk/Aktuality. Dezinfikujeme priestory 
materských škôl, zdravotného strediska, detských ih-
rísk, obecného úradu, knižnice, autobusových zastávok, 
zberné kontajnéry na odpad. Obec poskytuje bezplatnú 
donáškovú službu nákupov pre osamelých starších ob-
čanov. Zabezpečili sme stabilný prísun pitnej vody mar-
ginalizovaným skupinám obyvateľov v našej obci, distri-
buovali sme im vytlačené pokyny ako sa v tejto situácii 
správať a  svojpomocne zhotovené rúška. Tieto rúška 
rovnako boli odovzdané aj občanom, ktorí sú na takúto 
pomoc nevyhnutne odkázaní. Hoci táto činnosť nepatrí 
medzi povinnosti obecného úradu, iniciovali sme ju ako 
prejav solidarity s odkázanými občanmi v tomto kritic-
kom období. Pomocnú ruku pri zhotovení rúšok podali 
dobrovoľníci – obyvatelia našej obce. Bez váhania doda-
li materiál, ušili rúška, ktoré boli zhotovené v expresnej 
24 hodinovej lehote a násedne distribuované. Pracovní-
ci OÚ Beladice – pán Jaroslav Bárta, Marek Boďo, Milan 

Kováč a Roman Švec bez váhania, obratom zabezbečili 
ich rozvoz obyvateľom. 
Veľmi si vážim a oceňujem prístup a nezištnú pomoc 
pri zhotovení rúšok občanov, ktorým patrí nielen moje 
poďakovanie. Úprimne ďakujem: pani Petre Báťovej, 
Kataríne Bielej, Martine Bielej, Kvetoslave Ďuríčkovej, 
Anne Homolovej, Dominike Homolovej–Lavičkovej, 
Matúšovi Homolovi, Jánovi a Zuzane Hromádkovým, 
Helene Komžíkovej–Holubovej, Jane Komáromyo-
vej, Ivanovi Kostelnému, Emílii Kováčovej, Jozefovi 
Lazarekovi, Viktórii Ondrišovej, Rastislavovi Tokáro-
vi, Anne Žáčikovej, Miestnemu spolku Slovenského 
Červeného kríža v  Beladiciach, Základnej organizá-
cii Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja 
v  Beladiciach, ako aj vyššie uvedeným pracovníkom 
obecného úradu. Všetky vyššie uvedené opatrenia platia 
až do odvolania.
Verím, že zodpovednosťou a príkladným správaním sa 
podarí čoskoro situáciu zlepšiť, tak aby sa život v obci, ale 
aj v celej spoločnosti, vrátil do plnohodnotných koľají, s čo 
najmenšími stratami na ľudskom zdraví a životoch.

Mário Žáčik
starosta obce

SPRAVODAJ OBCE BELADICE
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Samospráva v obci
12. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva Obce Beladice sa konalo 
19. februára 2020 o 17:00 hodine 
v Kultúrnom dome Obce Beladice.
• Bodom rokovania a  rozhodovania poslancov na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva (ďalej len OcZ) 
bol návrh zlúčenia Materskej školy Beladice a Ma-
terskej školy Beladice – Veľké Chrášťany pod správu 
Základnej školy v Beladiciach. 

Starosta obce Mário Žáčik, informoval poslancov, že 
k predmetnej problematike zasadali mimoriadne rady 
škôl a predložený návrh schválili.Následne hlasovaním 
aj poslanci OcZ jednomyseľne schválili návrh zlúčenia 
Materskej školy Beladice a  Materskej školy Beladice 
–Veľké Chrašťany pod správu Základnej školy v Bela-
diciach podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov §17 ods. 2, pís. f vyradenie zo siete 

škôl k termínu 31.12.2020. Dôvodom vyradenia je zria-
denie spoločného právneho subjektu. Dôvodom zlú-
čenia je administratívne zjednotenie a  sprehľadnenie, 
ekonomická úspora pre obec, zvýšenie počtu žiakov na 
základnej škole a zvýšenie počtu detí v materskej škole.
• Ďalej poslanci OcZ rokovali o  návrhu nájomnej 

zmluvy Obce Beladice s REDBONE, s.r.o., v ktorej 
Spoločnosť žiada o krátkodobý prenájom pozem-
kov za účelom zriadenia plochy na uskladnenie 
materiálu potrebného k výstavbe, nakoľko sa jedná 
o investičný zámer výstavby čerpacej stanice. Týka 
sa to pozemkov parcelné číslo 4/12 o výmere 385 
m²a parcelné číslo 4/13 o výmere 272 m², na dobu 
od 1.4.2020 do 31.12.2020.Spoločnosť ponúka ná-
jom 25.000€.

Hlavný kontrolór obce Ján Veteráni, informoval 
poslancov, že čistým príjmom pre obec bude 25.000 
€, pretože obec nie je platcom dane z pridanej hod-
noty. Poslanci návrh schválili.
• Starosta obce Mário Žáčik, informoval o  zámere 

získania vytipovaných pozemkov od Slovenského 
pozemkového fondu (ďalej len SPF) do vlastníctva 
obce bezodplatne. O tejto téme poslanci rokovali už 
na pracovnej porade.

Jedná sa o viacero pozemkov, napríklad v časti Veľké 
Chrášťany pri cintoríne, v časti Pustý Chotár, v časti Be-
ladice pri kruhovom objazde a iné.
Hlavný kontrolór obce Ján Veteráni, objasnil poslan-
com, že SPF má viacero možností návratnosti pozem-
kov obci, jedna z nich je aj bezplatným spôsobom, no 
musí byť splnená základná podmienka, že pozemok 
bude využitý výlučne pre verejný záujem.
Starosta obce doplnil, že účelom, pre ktorý má obec 
záujem o predmetné pozemky je získanie miesta pre 
výstavbu budov, ktoré budú slúžiť verejnosti, ďalej vý-
stavbu nájomných bytov, ciest, chodníkov a podobne.
• Poslanci OcZ sa venovali tiež návrhom nájomných 

zmlúv, a  to Poľovníckeho združenia Gačov (ďa-
lej len PZ Gačov), ktoré žiada o prenájom parce-
ly o výmere 903 m² v extraviláne obce, kde majú 
záujem vybudovať oddychovú zónu. Pre drobné 
nejasnosti bol tento bod presunutý na nasledujúce 
zasadnutie OcZ.

Ďalší návrh nájomnej zmluvy podal Menelaos Kana-
sis, ktorý vyučuje v  obci Beladice anglický jazyk. 
Rokovalo sa o výške nájmu za nebytový priestor (za-
sadačka v kultúrnom dome obce), ktorý bol, po tur-
bulentnej diskusii, schválený vo výške 58 € na obdobie 
1.1.2020 – 31.12.2020, pričom na ďalšom zasadnutí 
OcZ sa bude ešte rokovať o dodatku k zmluve, ktorý 
ma riešiť umiestnenie a prípadné spoplatnenia rekla-
my pre žiadateľa.
•  Starosta obce Mário Žáčik, oboznámil poslancov 

OcZ s vyhlásením výzvy Miestnej akčnej skupiny 

(ďalej len MAS) a Mikroregión Tribečsko na pred-
kladanie projektových návrhov na vybudovanie 
parkoviska a spevnených plôch pred Obecným úra-
dom v obci. Máme záujem sa do tejto výzvy zapojiť. 
Nie je podmienená 5%–ným spolufinancovaním 
zo strany obce.

Vyčlenená čiastka pre našu obec je cca 18.000 €. 
Realizovanie tohto projektu pomôže zlepšiť prístup 
do Obecného úradu vytvorením bezpečného parko-
vania pre návštevníkov, ako aj vybudovaním bezba-
riérového vstupu. V  rámci tejto výzvy je potrebné 
spracovať dokument s 20–timi bodmi. Výhodou je 
realizácia cez odbornú agentúru, s  ktorou starosta 
obce jedná.
•  Poslanci OcZ vzali na vedomie informáciu o  ak-

tuálnom stave prístrešku vo Veľkých Chrášťanoch 
za Obecným úradom, ktorý bol v havarijnom stave 
a pódium je prasknuté. Nevyhnutné je vybudova-
nie nového pódia. 

Bolo nutné vypracovať kompletnú projektovú do-
kumentáciu aj s  krycím listom, ktoré bude obec 
predkladať firmám. Je tu možnosť čerpania financií 
z Ministerstva financií vo výške 15.000 eur (Výzva 
na predkladanie žiadostí o dotácie podľa §1 a §2 Vý-
nosu MF SR č. 26825/2005–441 z 9.decembra 2005 
o poskytovaní dotácie v pôsobnosti MF SR na rok 
2020). Projektová dokumentácia je postavená na 
3 celky (pódium s  prístreškom, spevnená plocha 
a mobilné bunky, plotová bariéra).
• Poslanci boli tiež oboznámení s návrh VZN č. 4 

Obce Beladice o financovaní centier voľného času 
zriadených mimo územia obce Beladice v  roku 
2021. Toto VZN upravuje pôsobnosti poskytova-
nie finančných prostriedkov na záujmové vzdelá-
vanie detí v CVČ, ktoré sú zriadené mimo územia 
obce Beladice, a ktoré sú na základe rozhodnutia 
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl 
a školských zariadení Ministerstva školstva SR.

Tento bod bol presunutý na nasledujúce rokovanie OcZ.
•  Poslanci OcZ schválili zmeny a  doplnenia čle-

nov jednotlivých komisií pri OcZ 
Ďalej boli oboznámení s  havarijným stavom hy-
drantov v obecných bytovkách a nutnosťou bezod-
kladne tento stav napraviť. Budú použité peniaze 
z fondu opráv budov.
Rovnako sa diskutovalo aj o  havarijnom stavom 
na čističke odpadových vôd, ktorý je pretrvávajú-
ci. Poslanci súhlasili s urýchlenou opravou strechy, 
ktorú poškodil vietor (o tejto problematike sa jedná 
aj s  poisťovňou) a  aj s  postupnou  kompletnou re-
konštrukciou.

Autor: Ľubica Slováková
poslankyňa OcZ Beladice

Práca samosprávy v teréne
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Športové podujatie nadviazalo na tradíciu turnajov 
uskutočňovaných na počesť Františka Tokára (1925 
–1993), päťnásobného majstra sveta v stolnom tenise 
reprezentujúceho ČSSR, rodáka z obce Veľké Chra-
šťany. Šiesty ročník Novoročného stolnotenisového 
turnaja hodnotím ako úspešný. Do turnaja sa zare-
gistrovalo 37 miestnych, amatérskych hráčov.V Kul-
túrnom dome vo Veľkých Chrašťanoch sa súťažilo 
v piatich kategóriách. Prvé tri miesta v každej kategó-
rii boli odmenené cenami. Víťazmi boli však všetci 
zúčastnení. Neoľutoval nikto, kto prekonal vlastnú 
lenivosť a strávil sobotu v športovom duchu a dob-
rej nálade. Priatelia stolného tenisu v našej obci sa už 
teraz tešia na ďalší ročník. A na záver k výsledkom: 

Kategória do 16 rokov: 1.miesto – Marko Horvát, 
2.miesto – Šimon Pecho, 3.miesto – Marko Jenis. 
Kategória muži do 40 rokov: 1.miesto – Adrián 
Straka, 2.miesto – Michal Pindeš, 3. miesto –Tomáš 
Laca. Kategória muži nad 40 rokov: 1.miesto – Peter 
Danko, 2.miesto – Erik Borončo, 3.miesto – Peter 
Pecho. Kategória registrovaní hráči: 1.miesto – Jozef 
Lahký, 2.miesto – Marián Karáč, 3. miesto –Franti-
šek Szabo. Kategória ženy: 1.miesto – Petra Danko-
vá, 2.miesto – Petra Báťová. 

Autor: Ján Slíž
zástupca starostu

Novoročný stolnotenisový turnaj
Koledovanie v  rámci projektu Dobrá novina u  nás 
v obci píše už pätnásty rok, a my, vaši koledníci, sme 
veľmi radi, že stále pribúda počet domácností, v kto-
rých môžeme ohlasovať radostnú zvesť narodenia 
Božieho syna, a zároveň tak pomôcť núdznym ľuďom 
v Afrike. Vianoce – o dávaní a radosti. 
Dobrá novina, ktorú organizuje Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí – eRko, pôsobí na Slovensku už 25 
rokov. Zameriava sa na rozvojovú pomoc pre sedem 
afrických krajín, ktorým celoročne pomáha pri reali-
zácií projektov na zlepšenie zdravia a životnej úrovne 
ľudí, ktorí žijú v biednych podmienkach a dáva im tak 
nádej na nový, lepší a  kvalitnejší život. Dobrá novi-
na ste aj vy, vy všetci, ktorým každý rok klopeme na 
dvere s otázkou „Či nám dovolíte váš dom navštíviť, 
a radostnú novinu vám ohlásiť?“ a s radosťou odpo-
vedáte „Áno“. Vďaka vám bola pre deti v Etiópskej ob-
lasti Tigray zavedená pitná voda, umyvárky a toalety 
v  školách. Vďaka vám má Nemocnica Panny Márie 
Nepoškvrnenej v Južnom Sudáne zabezpečené 2/3 lie-
kov na celý rok. Vďaka vám sa môžu dospelí v kenskej 
Turkane učiť čítať, písať a počítať, a tak zvyšovať svo-
je šance na lepšie platenú a dlhodobú prácu a taktiež 
vďaka novým studniam zavlažovať farmy, z  ktorých 
potom žnú úrodu po celý rok. Vďaka vám majú deti 
z  Nyanze, Rwanda zabezpečené bezpečné prostredie 
pre život a štúdium, deti z Kisima, Tanzánia nový plot 
okolo školy a ženy z Ugandy možnosť absolvovať kurz 

Koledovanie Dobrá novina 2019

šitia a  drobného podnikania, vďaka čomu častokrát 
ako živiteľky rodiny majú možnosť lepšieho života pre 
seba a svoje deti. Tieto, ale aj množstvo iných projek-
tov v týchto krajinách je možných práve vďaka vyko-
ledovaným peňažným príspevkom od vás pre Dobrú 
novinu. Každý potrebuje pomoc, a my predstavujeme 
pomoc pre týchto ľudí. 
Tento rok sme zvestovali Dobrú novinu v 31 domác-
nostiach v časti Veľké Chrášťany, v 10 domácnostiach 
v častiach Pustý Chotár a Beladice, a v 6 domácnos-
tiach v  časti Malé Chrášťany. Koledovali dve skupi-
ny, spolu 15 koledníkov. V tomto roku sa vyzbieralo 
tisícstotri eur, čo je v porovnaní s predošlým rokom 
viac o takmer stopäťdesiat eur. Všetkým rodinám vy-
slovujeme úprimné „Pán Boh zaplať!“. 

Autor: Ing. Katarína Biela

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Be-
ladiciach v spolupráci s Obcou Beladice a Základ-
nou školou v Beladiciach, už po štvrtý krát organi-
zoval odber krvi na našej škole. 
Dňa 24. januára 2020 bezplatne darovalo krv 30 dobro-
voľných darcov z Beladíc, z Choči, z Ladíc, zo Žitavian, 
z Malých Vozokán a z Nitry. Tento deň bol významný 
pre nášho dlhoročného darcu – pána Štefana Holuba, 
ktorý 40 krát daroval krv. Stal sa držiteľom Zlatej Ján-
skeho plakety. Medzi stálymi darcami krvi bola aj pr-
vodarkyňa – pani Katarína Ďurišová. Odber krvi sa 
uskutočnil v čase vyučovania a tak plnil aj výchovný cieľ, 
ktorý počas dopoludnia napĺňa predsedníčka Miestne-
ho spolku SČK – pani Anna Miškovičová. Odber krvi, 
ktorí navštívili žiaci miestnej základnej školy a deti ma-
terskej školy obohatila výkladom. Sprievodným slovom 
poukázala na význam darcovstva krvi, prečo je potreb-
né krv darovať a komu vzácna darovaná krv pomôže. 
Najmenší návštevníci mali možnosť priamo vidieť ako 

Kvapka krvi pre život
krv odoberajú pracovníci transfúznej jednotky z Nitry. 
Darcom vyjadrili vďaku za ich vysoko humánny počin 
– prednostka Okresného úradu v Zlatých Moravciach – 
pani Zita Koprdová, starosta Obce Beladice – pán Mário 
Žáčik a obvodná lekárka – pani MUDr. Eva Korčeková. 

Autor: Miestny spolok
Slovenského Červeného kríža v Beladiciach
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Dňa 6. januára 2020 – záverom vianočného obdobia 
na sviatok Zjavenia Pána sa uskutočnil v poradí druhý 
slávnostný, novoročný koncert pod názvom Troj-
kráľový večer, v  miestnom farskom kostole sv. Jána 
Nepomuckėho vo Veľķých Chrašťanoch. V  hojnom 
počte sa opäť zišli obyvatelia obce Beladice a pozva-
ní hostia, aby si pozreli program prezentujúci zvyky, 
piesne a vinše vianočného cyklu z regiónu Nitry, Te-
kova a Púchovskej doliny. Za zvukov zvonov, trombít, 
pastierskych píšťaľ, prišli sa pokloniť do Betlehemskej 
maštaľky v našom kostole a odovzdať dar lásky novo-
rodenému Ježišovi pastieri, anjeli a pútnici z folklór-
neho súboru Jelenčan z Jelenca, trombitáši folklórnej 
skupiny Javorník z  Lúk pod Makytou,  ženy ženskej 
speváckej skupiny Limbačka z  Tekova za doprovo-
du Ponitranskej muziky z Nitry. Ako hosť programu 

Trojkráľový večer

Dňa 5. februára 2020 sa v  priestoroch Kultúrneho 
domu v Beladiciach uskutočnil fašiangový karneval 
pre deti z našej obce. Podujatie zorganizoval Obecný 
úrad Beladice v spolupráci s miestnymi materskými 
škôlkami. Pre najmenších účastníkov, ktorí prišli 
v karnevalových maskách bol pripravený približne 
dvojhodinový zábavný program. Hlavnou atrak-
ciou pre deti bol skvelý animátor, klaun, komediant 

– Roman Mihálka, ktorý svoju kúzelnícku nádielku 
pre deti nápadito obohatil o  interaktívne hry pre 
deti a  ich rodičov. Občerstvenie v  podobe fašian-
gových šišiek, sladkostí a nápojov chutilo všetkým 
zúčastneným. 

Autor: Obecný úrad Beladice

Fašiangový karneval
vystúpil gajdoš Mário Pavel z Veľkého Zálužia a spe-
váčka ľudových piesní Barbora Mandzaková z Brati-
slavy. Na záver koncertu udelil požehnanie všetkým 
prítomným vdp.Marek Tokarczyk. Rovnako starosta 
Obce Beladice pán Mário Žáčik, pod ktorého záštitou 
sa Trojkráľový večer uskutočnil, vyjadril úprimné po-
ďakovanie organizátorom, partnerom a  dobrovoľni-
kom obce, ktorí sa podieľali na zabezpečení koncer-
tu, ako aj učinkujúcim za všetku krásu, ktorá bola na 
koncerte vyjavená, za dar, ktorý takýmto spôsobom 
odovzdali nielen Bohu, ale aj zúčastneným. Veríme, 
že neopakovateľná atmosféra spoločne prežitých chvíľ 
vás privedie aj na Trojkráľový večer 2021.

Autor: Borievka
Foto: Milan Hlôška

Dňa 7. marca 2020 sa konala výročná členská schô-
dza DHZO Beladice v obecných priestoroch bývalého 
fitnes centra. V  prvej časti bol predstavený program 
schôdze a  uctenie si pamiatky zosnulej členky Teré-
zie Molnárovej. V druhej časti boli prednesené sprá-
vy o hospodárení a činnosti Dobrovoľného hasičské-
ho zboru za rok 2019 a návrhy na povýšenie členov. 
Schôdze sa zúčastnili a prispeli do diskusie predseda 
Územného výboru DPO v Zlatých Moravciach – Mgr. 
Dušan Mihók a predseda DHZ Choča – pán Bošanský.

Nasledovný deň, v nedeľu, 8. marca 2020 sa konalo 
základné školenie IMZ – okrsok I. Sľažany. Starosta 
Obce Beladice privítal všetkých zúčastnených a zá-
roveň sa im ospravedlnil za neumožnenie školenia 
v  priestoroch hasičskej zbrojnice v  miestnej časti 
Malé Chrašťany z dôvodu, že zbrojnica je momen-
tálne využívaná ako dočasná kaplnka.

Autor: Martin Kišac
poslanec OcZ Beladice

Výročná členská schôdza DHZO a školenie 
IMZ – okrsok I., v obci Beladice
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Dňa 23. februára 2020 sa konalo Valné zhromaž-
denie členov ZO ZZP NK v Beladiciach, ktoré bolo 
spojené s  oslavou 15. výročia založenia organi-
zácie v  našej obci. Zhromaždenie sa uskutočnilo 
v priestoroch knižnice Obce Beladice, za účasti 48 
členov našej organizácie a  nasledovných pozva-
ných hostí:
• Ing. Ľudmila Štefanková

predseníčka KS ZZP NK v Nitre,
• Dagmar Bačinská

hospodár KS ZZP NK v Nitre,
• Emília Uharčeková

podpredsedníčka KS ZZP NK v Nitre,
• Karol Martinka

člen KS ZZP NK v Nitre,
• PhDr. Mário Žáčik

starosta Obce Beladice.
Schôdzu viedla tajomníčka ZO ZZP NK v Beladiciach 
pani PaeDr. Anna Miškovičová. Správu o hospodáre-
ní ZO ZZP NK v Beladiciach predniesla hospodárka 
miestnej organizácie pani Andrea Bumbalová. Plán 
práce na rok 2020 predniesla podpredsedníčka ZO 
ZZP NK v Beladiciach pani Ľubica Géciová. Predsed-
níčka ZO ZZP NK v Beladiciach pani Ľudmila Sláde-
ková prítomných informovala o tom, že miestna zák-
ladná organizácia má aktuálne 60 členov, o jej činnosti 

Oslava 15. výročia založenia Základnej 
organizácie Zväzu zdravotne postihnutých 
Nitrianskeho kraja v Beladiciach
(ďalej ZO ZZP NK)

za rok 2019. Taktiež zrhnula informáciu o aktivitách 
členov v uplynulom roku, ktorých bolo naozaj mnoho. 
Členovia miestnej organizácie sa zúčastnili: návštev 
benefičných koncertov, tiež koncertov, ktoré sa usku-
točnili v celom našom regióne a v našej obci.
Brigádovali pri upratovaní v  areáli farského kostola sv. 
Jána Nepomuckého, pri výsadbe kvetov a  úprave jeho 
okolia v jarných, letných a jesenných mesiacoch. V spo-
lupráci s ostatnými organizáciami v našej obci zorgani-
zovali výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác, výstavu 
krojov. Výstava sa konala v priestoroch kultúrneho domu, 
v dňoch 28. – 30. septembra 2019, pod názvom „Jeseň na 
dedine“. Zorganizovali výlet na vianočné trhy v Rakúsku 
v zámku Schloss – Hof a v Bratislave. Pomáhajú starším 
občanom v  našej obci. Pravidelne organizujú návštevu 
rekondičných pobytov, ktoré sa uskutočnili v  kúpeľoch 
Brusno – zúčastnilo sa 12 našich členov, v kúpeľoch Skle-
né Teplice – zúčastnilo sa 18 našich členov, v kúpeľoch 
Turčianske Teplice a v akvaparku Oravice. 
K  spestreniu zhromaždenia  krátkym programom 
prispeli pani Anna Miškovičová a žiaci ZŠ v Beladi-
ciach – Jakubko Géci, Karolínka Homolová, Anetka, 
Bianka, Hanka Sládekové, Hanka a Jurko Hromád-
koví,  Laurika Tokárová. Do tanca a  na počúvanie 
nám zahrala hudba z Čaradíc. Strávili sme krásne, 
nedeľné popoludnie. 

Autor: Ľubica Géciová

Prosíme občanov, aby sa 
správali zodpovedne
Naša obec ako jedna z mála obcí nezdvihla tento rok poplatok 
za komunálne služby. Napriek tomu dochádza k takému sprá-
vaniu sa občanov, ktoré je aj ťažko pomenovať. Vyhadzovanie 
komunálneho odpadu na mieste určenom pre zber kompostu 
(viď foto) je len jedno z mnohých. Je nutné si však uvedomiť, 
že takéto správanie zvyšuje náklady obce a to v nemalej miere. 
Samozrejme tieto budú v konečnom dôsledku chýbať v obecnej 
pokladni. Preto prosíme, správajme sa zodpovedne voči našej 
obci a tým aj voči sebe navzájom.

 Autor: Martin Kišac
poslanec OcZ Beladice

Je dokázane, že horenie pri záhradnom spaľovaní (ak 
tam vôbec nejaký oheň je prítomný) prebieha pri po-
merne nízkych teplotách, čo priamo spôsobuje vznik 
látok škodlivých pre ľudské zdravie, napríklad také 
DIOXÍNY. Rakovinotvorné dioxíny sa nachádzajú 
priamo v dyme, ktorý sa tak často práve na jar a jeseň 
šíri našou obcou. A tak si navzájom OTRAVUJEME je-
den druhému život a ohrozujeme zdravie tých, na kto-
rých nám najviac záleží. „Veď, keď môže sused, môžem 
predsa aj ja.“ 

Keďže pri spaľovaní nedochádza k  okamžitým účin-
kom, ako sú napríklad otrava chemikáliami, málokto 
si uvedomuje, že jedným pálením môže ublížiť „ pol 
dedine“. Je jednoduché počas spaľovania postaviť sa 
po vetre, ale skúste presunúť dvor, či dom. Nezmysel, 
však? Prečo by som mal sedieť zatvorený dnu, keď von-
ku je nádherné počasie a ja tiež chcem kosiť, hrabať ... 
Vari iba preto, že sa sused rozhodol zbaviť odpadu? 
Uvedomil si to niekto? Prečo, veď to tak robíme celú 
večnosť, že! 

Pýtate sa „čo teda s odpadom?“ Skúsme zmeniť pohľad 
a nevidieť „odpad“, ale zdroj, vzácnych surovín. Trochu 
času a kompostér, ktorý už určite máte, prinesie žela-
né výsledky. Ďalej je možné nastielanie – odpadom zo 
záhrady sa zakryje pôda, čo ju chráni pred vysúšaním. 
Bioodpad sa dá využiť aj na vybudovanie takzvaného 
vysokého záhona. Okrem prirodzeného hnojenia tu 
vzniká aj teplo, ktoré umožňuje pestovať plodiny i sko-
ro na jar. V zásade platí, že ľudia siahajú po spaľovaní 
tým menej, čím lepšie v obci funguje odpadové hos-
podárstvo. Ako je to teda u nás? O tom viac v ďalšom 
vydaní Drevenice.

Autor: S78M

Jar je to obdobie, ktoré nám po zime vracia energiu 
pustiť sa do vecí, čo sme nestihli na jeseň, alebo začať 
úplne s niečím novým. No a práve tu niekde sa začí-
na problém, o ktorom by som chcel písať. Keď sme už 
upratali, kam so všetkým záhradným odpadom? A tak 
vzniká otázka: „Páliť či nepáliť?“ Ak by ste sa opýtali 
mňa, tak by som odpovedal jednoznačne: „Nepáliť !“. 
Pýtate sa, prečo také radikálne „NIE“? Narodil som sa 
tu a v podstate tu aj celý svoj život žijem. Odpoveď je 
preto jednoduchá. Záleží mi na svojich blízkych, ako 
aj na sebe samom. Navyše nemám rád, keď je môj ži-
votný priestor obmedzovaný. Niekoľko nasledovných 
faktov: Od 1. januára 2006 je spaľovanie suchého lís-
tia, drobných konárikov a ostatného odpadu zo záhrad 
a domácností zakázané podľa zákona č. 24/2004 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o odpadoch. Zákon 
nám priamo ZAKAZUJE zneškodňovať biologicky 
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu 
z cintorínov, ako aj ďalšej zelene na pozemkoch práv-
nických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, 
ak sú súčasťou komunálneho odpadu. Čo to znamená? 
„Zelený“ odpad je možné iba ZHODNOCOVAŤ a to 
napr. kompostovaním. 
Zákon o ochrane pred požiarmi hovorí, že sa nesmie 
zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k  jeho rozšíreniu 
a ďalej sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stro-
mov. Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, 
trávu, konáre, ale aj odpad z domácnosti, príp. plastové 
fľaše, papiere, kartóny, gumu a pod., dopúšťa sa proti-
právneho konania a hrozí mu pokuta. Ak vidíte, že nie-
kto týmto spôsobom spaľuje odpad alebo sa odniekiaľ 
šíri nepríjemný dym, upovedomte o tom, prosím, štát-
nu políciu. Nezabúdajte, že môžete ostať v anonymite.
Spaľovanie odpadov v záhradách je nelegálne a hlavne 
nebezpečné pre zdravie. 

Záhradný odpad – náš priateľ alebo nepriateľ ?
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Na fašiangové obchôdzky chodili aj mládenčekovia – 
neďeľňáci. Tušíte kto sú neďeľňáci ? Boli to mládenci 
vo veku 13 – 15 rokov, ktorí už ukončili školskú do-
chádzku. Za účelom rozšírenia ich vzdelania chodili 
v nedeľu po litániách do školy. Počas obchôdzky na-
vštevovali predovšetkým svojich rovesníkov. Zábavu 
robili v komore alebo v pajte, ktorú si zapožičiavli po 
dohode s gazdinou. Do tanca im hrával gajdoš, kto-
rý prichádzal z  Veľkej Lehoty alebo z  novobanských 
štálov. Ďalšia fašiangová obchôdzka bola záležitosťou 
bírešov, ktorí ju vykonávali v majeri – medzi bírešmi 
a nezabudli zájsť ani k veľkomožnému pánovi Majlá-
tovi. Prispel im drobným finančným obnosom, aby 
si mohli zadovážiť alkohol a  zábavu. Fašiangové ob-
chôdzky vrcholili na spoločnej veselici v krčme. Z na-
turálií vyzbieraných po celej dedine v nej vystrojili hos-
tinu spojenú s tancovačkou.

Autor: Patrícia Žáčiková
Foto: archív Helena Škoríková

V obyčajovom cykle predstavujú fašiangy prechodné 
obdobie mezi zimou a  jarou. Boli obdobím veselos-
ti, uvoľnených mravov, hojného jedenia a  pitia, lebo 
kto sa nenaje cez fašiangy, bude hladovať po celý rok. 
Podľa spomienok starých Chrašťancov sa v tomto čase 
usporadúvali v dedine fašiangové obchôdzky. Fašian-
gová obchôdzka po dedine bývala v utorok. Hlavnou 
rekvizitou bol prút – fašang, na ktorý sa nastokávala 
slanina a klobásy. Z dolného konca dediny na horný 
chodil fašiangový sprievod. Pred sprievodom išiel sla-
ninár s  prútom – hlava sprievodu. Slaninár určoval 
smer obchôdzky.V každom dome sa spýtal gazdu, či 
môžu zatancovať. Nato vyšiel pred dom a oznámil fa-
šangovníkom gazdovo prianie. Ak podľa priania gazdu 
vytancovali všetkých prítomných, vyslúžili si výslužku 
v podobe slaniny, klobás, vajíčok a páleného. Na prút 
nastokával darovanú slaninu. Naháňal deti a vyberal 
peniaze od dospelých. Súčasťou sprievodu boli masko-
vané postavy – maškary – Žid, Cigánka a gajdoš. Starí 
obyvatelia obchôdzku nazývali chodeňje pod šablami. 

Fašiangové obchôdzky

som si knihu od Michala Tombaka, kde o škrupinkách 
píše toto: Vaječné škrupinky nepatria do smetí. Pri lieč-
be osteoporózy pomáha škrupinka z  vajíčka. Je totiž 
ideálnym zdrojom vápnika, ktorý sa v 90% vstrebáva 
organizmom (kosťami). Okrem uhličitanu vápenaté-
ho sú v škrupinkách všetky potrebné mikroelementy:

Naše zdravie a zdravie našich blízkych je teraz obzvlásť 
na prvom mieste. Som presvedčená, že každá prevencia 
pred akoukoľvek chorobou má význam. Aj keď nás cho-
roba skolí, jej priebeh nemusí byť fatálny, lebo organiz-
mus má dosť sily sa brániť aj sám. Dnes som vám chcela 
predstaviť využitie vaječných škrupiniek. Preštudovala 

Z božej lekárne – Vaječné škrupinky

V našej obci sa dlhé roky stretávame nielen v božom 
chráme, ale aj na uliciach našej farnosti s pánom ka-
nonikom Jánom Pristačom. Pri vyslovení jeho mena, 
všetkým, ktorí poznáme pána kanonika, sa nám bez 
zaváhania ako prvý vybaví jeho široký, srdečný úsmev, 
ktorý mu neschádzal a neschádza z tváre. Ale vzápätí 
aj optimizmus, jeho ľudskosť a  láskavosť, ktorú šíril 
a  šíri vôkol seba, jeho úžasná pracovitosť. Narodil 
sa 1. januára 1940 v Jasovej. Za kňaza bol vysvätený 
23. júna 1963 v Bratislave. Hneď potom ho vymeno-
vali za kaplána v Šali. V tom istom roku nastúpil na 
povinnú základnú vojenskú službu. Po jej skončení 
bol v rokoch 1965–1967 kaplánom v Dunajskej Stre-
de a  v  rokoch 1967–1971 kaplánom v  Zlatých Mo-
ravciach. V roku 1971 sa stal administrátorom fary 
v Chrašťanoch – Beladiciach, kde pôsobil celých 20 
rokov až do roku 1991. V roku 1991 bol vymenovaný 
za rektora Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda 
v Bratislave, pričom túto funkciu vykonával do roku 
2005. Od 1. júla 2005 až do roku 2014 bol duchov-
ným v Čeľadiciach, keď súčasne v rokoch 2008–2010 
zastával aj funkciu biskupského vikára pre veriacich 
maďarskej národnosti. Po úprave diecéz 14.februára 
2008 bol začlenený do Nitrianskej diecézy. V  roku 
2010 sa stal katedrálnym kanonikom a novozámoc-
kým archidiakonom. Od roku 2014 do súčasnosti pô-
sobí ako výpomocný duchovný v Beladiciach a súčas-
ne vykonával pastoračnú výpomoc v  Pohraniciach. 
Prešiel v živote mnohými skúškami, miestami pôso-
benia, či funkciami v hierarchii Cirkvi na Slovensku, 
venoval sa kázaniu a vyučovaniu Božieho Slova, pe-
dagogickej činnosti, duchovnému poradenstvu a ve-
deniu ľudí a ich duchovnému rastu, pomáhal mnohé 

Životné jubileum Mons. Jána Pristača

ľudské osudy urobiť lepšími a krajšími. V našej obci 
mal nezastupiteľnú úlohu. Sprevádzal nás životom od 
kolísky po hrob. Stál pri našich deťoch – Svätým krs-
tom, touto vstupnou bránou do života v Duchu (vitae 
spiritualis ianua) vyprevádzal naše deti, otváral im 
cestu k  ostatným sviatostiam. Nespočetným párom 
snúbencom vyslúžil sviatosť manželstva. Zomiera-
júcich zmieroval s Bohom a v nádeji na vzkriesenie 
odprevádzal na večný odpočinok, a  súčasne živým 
prinášal útechu a  nádej. Mnoho svojho osobného 
času venoval miestnej mládeži. Prispel k zveľaďova-
niu duchovného, ale aj kultúrneho a spoločenského 
života obce. Nikdy nikomu nepovedal slovo nedá sa. 
Začiatok nového roka sa niesol v znamení životného 
jubilea Mons. Jána Pristača, kapitulného kanonika 
a emeritného biskupského vikára pre maďarských ve-
riacich, ktorý sa dožil vzácneho životného jubilea 80 
rokov. Uprimné, srdečné gratulácie mu odovzdali 
mnohí naši obyvatelia po slávnostnej svätej omši za-
svätenej Slávnosti Panny Márie Bohorodičky, ktorá 
sa konala v kostole Sv. Jána Nepomuckého vo Veľkých 
Chrášťanoch, dňa 1. januára 2020. A tak dovoľte mi 
ešte raz, ctený pán kanonik, ako vo svojom mene, tak 
i v mene obyvateľov obce Beladice poďakovať Bohu za 
dar Vašej prítomnosti, ktorou ste nám sprítomnili Je-
žišovu lásku. Úprimne Vám prajeme a vyprosujeme, 
aby Vás Boh naplnil svojím požehnaním a dal Vám 
všetky milosti k tomu, aby ste naďalej verne a horlivo 
žili svoje kňazstvo až do samého konca a vykonali tak 
ešte veľa dobrého aj pre spásu Vám zverených duší. 
AD MULTOS ANNOS!

Autor: Mário Žáčik
starosta obce
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meď, fluór, železo, mangán, molybdén, síra, kremík, zi-
nok a iné – dohromady 27. Zloženie vaječných škrupi-
niek je veľmi podobné zloženiu kostí a zubov. Nemeckí 
a maďarskí vedci robili 15 rokov výskum, ako pôsobia 
vaječné škrupinky na organizmus človeka. U detí a do-
spelých si všimli, že konzumácia škrupiniek má pozitív-
ny vplyv na lámavosť nechtov, vlasov, krvácaní z ďasien, 
zápche, podráždenosti, nespavosti, chronickej chrípke 
a astme. Ako sa ukázalo, vaječná škrupinka nielen po-
silňuje kostné tkanivo, ale súčasne tiež odstraňuje z or-
ganizmu rádioaktívne prvky.
Pri liečbe a prevencii osteoporózy môže priniesť „tera-
pia škrupinkami“ úžitok a čo je najdôležitejšie, nespôso-
bí žiadne vedľajšie účinky. Metóda užívania vaječných 
škrupiniek je jednoduchá, nevyžaduje si žiadne nákla-
dy. Ja si vajíčko umyjem pod tečúcou vodou. Vnútro 
použijem a škrupinku znovu opláchnem pod tečúcou 
vodou, odstránim pozostatky z vajíčka. Škrupinky vy-
suším a polámané si zbieram do nejakej nádoby. Keď 
ich mám už dosť, napríklad plnú misku, dám ich variť 

do vriacej vody na 10 minút. V literatúre sa píše 5 mi-
nút, ale ja pre opatrnosť viacej. Potom si ich scedím 
a dobre prepláchnem. Nechám ich na sitku stiecť. Vy-
sypem na tácku s prestretou utierkou a dobre nechám 
vysušiť. Po vysušení ich zomeliem na kávovom mlynče-
ku, preosejem a uložím do uzatvorenej nádobky. Vždy 
sa rozdelím s  kamarátkami, ktoré už majú pozitívne 
výsledky po kontrole kostí. Vaječnú kúru robíme dva 
krát do roka v novembri a v januári 1 – 2g denne. Ja 
sa priznám, že to robím častejšie a sypem si škrupinky 
do citrónovej vody. Aj pri užívaní škrupiniek je dôležitá 
pravidelnosť a pozor, nekonzumujte ju spoločne s ne-
jakými olejovými potravinami, znehodnotí sa účinok 
vápnika. Napríklad niekto si robí kúru s olejom ostro-
pestreca mariánskeho, alebo užíva rybí olej a dal by si 
na to tie škrupinky, tak by ich znehodnotil, treba odstup 
od takýchto potravín. Prajem nám všetkým trpezlivosť, 
pevné zdravie a nervy. 

Autor: HEDA

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

70 rokov
Brunclíková Mária, Méres Tibor, 

75 rokov
Kľúčovská Anna, Kubica Jozef, Noščák, 

Dušan, 

80 rokov
Búry Ján, Pristač Ján, 

 85 rokov
Lohyňová Mária, Valašíková Mária, 

90 rokov
Hermanová Terézia.

Opustili nás

82 rokov
Levická Veronika,

63 rokov
Ladányi Peter,

1 rok
Stolárová Klaudia.


