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DREVENICA

ročník IV.

SPRAVODAJ OBCE BELADICE

Vážení spoluobčania,
prihováram sa vám s odstupom času a hneď v úvode chcem vyjadriť nádej, že rok 2021 bude lepší ako
predchádzajúci.

Napriek celoštátne nepriaznivej ekonomickej a epidemiologickej situácii obci sa podarilo zrealizovať
a prefinancovať niekoľko investičných akcií.

Svetová epidémia nás prinútila prežiť uplynulé obdobie zväčša izolovane, s mnohými obmedzeniami v súkromí i v pracovnom živote. Mnohí prišli o prácu alebo im bolo znemožnené podnikanie a prišli o jediný
zdroj príjmu, ktorý ani kompenzácie štátu, nedokázali
nahradiť. So školskými lavicami sa na dlhé obdobie
rozlúčili žiaci, zatvorené boli a sú aj brány materských
škôl. Obecný úrad primárne podriadil svoj pracovný
režim a väčšinu agendy výkonu opatrení slúžiacich zamedzeniu pandémie koronavírusu COVID–19. A tak
vývoj situácie si dennodenne vyžadoval zabezpečenie
informovanosti obyvateľstva, šili a distribuovali sme
rúška, zabezpečovali nákupy do domácností občanom
straším ako 65 rokov, osamelým a zdravotne postihnutým, vykonávali testovanie obyvateľstva.

Zrealizovali sme vnútornú rekonštrukciu Požiarnej
zbrojnice v Malých Chrašťanoch, ktorá zahŕňa vybudovanie sociálneho zariadenia, kuchyne, spoločenskej miestnosti, inštaláciu kúrenia a vody v objekte,
vybudovaná je betónová platňa pod prístrešok. Pripravená je projektová dokumentácia na výstavbu
prístrešku. V súčasnosti je objekt schopný prevádzky.

Negatívne ekonomické dopady pandémie na úrovni štátu ovplyvnili v roku 2020 a v prvom štvrťroku
2021 aj ekonomiku a rozvojové plány obce.
S avizovaným znížením daní z príjmov fyzických
osôb pre našu obec v dôsledku epidémie COVID–19
a avizovaným nenaplnením obecného rozpočtu
v príjmovej časti, muselo prísť rozhodnutie o zrušení niektorých investičných aktivít a prác na údržbe
majetku obce. Výpadok na podielových daniach
predstavuje pre obec stratu vo výške 33 000 eur.
Obec však hospodárila dobre. Splatila komerčné úvery vo výške 249 342 eur, v tomto roku 2021
ukončí splácanie ďalšieho komerčného úveru vo
výške 133 000 eur. Do rozpočtu pribudla suma viac
ako 6 000 eur od neplatičov za komunálny odpad,
pribudli mimorozpočtové prostriedky v objeme cca
50 000 eur a bola vykázaná úspora rozpočtu obce vo
výške cca 40 000 eur.

V cintoríne miestnej časti Pustý Chotár sa vybudoval prístrešok, vykonala sa rekonštrukcia lavičiek vo
všetkých cintorínoch obce, náterom sa ošetrili brána cintorína vo Veľkých Chrašťanoch a ohrada sochy sv. Jána Nepomuckého pred farským kostolom.
Ako službu obyvateľom zabezpečila obec projekt
virtuálneho cintorína, ktorý je súčasťou informačného systému obce a dokumentuje obecné cintoríny, evidenciu a lokalizáciu hrobových miest na
digitálnej mape cintorína, prehľad o poplatkoch za
hrobové miesta.
V rámci projektu Zberný dvor sa zrealizoval nákup
– traktora, vlečky, manipulačnej techniky a kontajnerov na odpad. Posledná etapa projektu – výstavba zberného dvora podlieha prideleniu finančných
prostriedkov z projektových zdrojov Ministerstva
životného prostredia SR.
S neustále pretrvávajúcim problémom vývozu odpadu všetkého druhu v časti obce Veľké Chrašťany, na
konci Hlavnej ulice, pristúpila obec k osadeniu cestnej zábrany – uzamykateľnej kovovej rampy. Účelom
tejto investície je zabezpečiť riadený vývoz výhradne
biomasy v lokalite a znížiť neplánované výdavky obce
na likvidáciu a ďalšiu separáciu odpadu, ktoré predstavovali zápornú výdajovú položku v rozpočte obce
predstavujúcu čiastku cca 5 200 eur.

samospráva informuje

Za účelom likvidácie odpadu z domácností obec štyrikrát zabezpečila pre občanov veľkoobjemový kontajner na odpad a samostatne kontajner na papier. Náklady obce na likvidáciu tohto odpadu predstavuje čiastka
2 800 eur.
Otvorené a v štádiu rozpracovania sú nasledovné
projekty:
•

rekonštrukcia interiéru obecného úradu – uzatvorené sú schvaľovacie konania, v štádiu prípravy je verejné obstarávanie na dodávateľa
rekonštrukcie, predpokladaná realizácia rekonštrukcie je v 3. – 4.štvrťroku 2021,

•

čistička odpadových vôd má vypracovanú a pripomienkovanú projektovú dokumentácia, zahájený je proces výberu dodávateľa, ktorý musí
byť v zmysle podmienok zapojenia sa do výzvy
o dotácie uskutočnený pred samotným vyhlásením výzvy,

•

uloženie multikultúr pre optický kábel – Telekom – v priebehu roka sa začnú výkopové práce na uloženie vedenia optického kábla v obci,
s výnimkou miestnej časti Malé Chrašťany, ktoré
budú podliehať samostatnému riešeniu v nadväznosti na výstavbu chodníkov.

Obci sa nepodarilo získať finančné prostriedky na
výstavbu chodníkov z dotačných schém EÚ, preto sa
čaká na otvorenie novej výzvy a zároveň sa hľadajú
iné formy financovanie.
Rovnako tak nepriaznivé dopady pandémie sa prejavili v podobe odkladania vyhodnotenia projektov
a majú dopad na odďaľovanie ich realizácie – Wifi
pre teba, Zelené obce – výsadba stromov, parkovisko a chodník pred obecným úradom.

samospráva informuje

Počas roka sme sa zaoberali prípravou projektových
dokumentácií na nové rozvojové zámery, ako napríklad na rekonštrukciu sýpky ako komunitného
centra obce, či na rekonštrukciu parku za obecným
úradom ako priestoru pre aktívny relax obyvateľov
a prípravou strategických dokumentu – Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku
2030.

•

Poslanci OcZ schválili informáciu o financovaní opravy interiéru Obecného úradu obce,
projekt rozdeliť do logických celkov a financovanie z rozpočtu roka 2020 v prvej etape do max.
93 000 € – použiť na opravu kúrenia, elektriny
a stropu s podmienkou, že poslanci budú účastníkmi prieskumu trhu a výberového konania.
(14. zasadnutie OcZ 19.8.2020).

Verím, že situácia, na ktorú nikto nebol pripravený,
nás snáď naučila vážiť si vzájomnú spolupatričnosť,
pomoc a hodnoty, ktoré sme považovali za samozrejmosť. Nevieme, čo nás čaká v budúcnosti, či má
význam plánovať, čo plánovať.

•

Na návrh starostu obce, PhDr. Mária Žáčika,
schválili poslanci OcZ jednomyseľným hlasovaním návrh uzavretia zmluvy s Ministerstvom
financií Slovenskej republiky o poskytnutie návratného finančného príspevok na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020 s poznámkou, že došlé finančné prostriedky budú využité na rekonštrukciu vnútorných
priestorov obecného úradu. (15. zasadnutie OcZ
14.10.2020).

Želám si, aby viacerí z nás robili na dosiahnutí spoločných cieľov, každý na svojom poli pôsobnosti.
Želám si, aby ste mali dôveru v naše rozhodnutia.
Ich cieľom je vždy naplnenie verejného záujmu, ktorý je nadradený záujmu súkromnému.
Ďakujem všetkým, ktorí v tomto ťažkom období,
pomohli komukoľvek.

•

Či už materiálne, finančne alebo dobrým slovom,
úsmevom a úprimným záujmom o druhého človeka.
Ďakujem za spoluprácu všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, obchodným partnerom, podnikateľom, živnostníkom, zástupcom cirkví, spoločenským organizáciám obce
a školským zariadeniam.

•

Poslanci zámer schválili len v časti obnovy parku
vo Veľkých Chrášťanoch. Zámer rekonštrukcie
objektu sýpky presunuli na nasledujúce zasadnutie OcZ. (15. zasadnutie OcZ 14.10.2020).

•

Poslanci OcZ schválili zapojenie sa do výzvy
o nenávratný finančný príspevok na dotáciu
z Operačného programu: Environmentálny fond
(C5 – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov) do výšky 69 999,99 eur s DPH s 5% spolufinancovaním. (15. zasadnutie OcZ 14.10.2020)

Vám, milí spoluobčania, želám hlavne veľa zdravia..
Mário Žáčik
starosta obce

Samospráva v obci
V kalendárnom roku 2020 sa
konalo zasadnutie Obecného
zastupiteľstva (ďalej OcZ) Obce
Beladice päťkrát. Vzhľadom
k zložitej situácii spôsobenej
pandémiou korona vírusom
a prijatými opatreniami, vyšlo
len jedno číslo nášho obecného
spravodaja – Drevenica.
V tomto čísle pre občanov – čitateľov – zhrnieme
najdôležitejšie prijaté rozhodnutia z minuloročných
zasadnutí OcZ
•
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Poslanci OcZ schválili záverečný účet Obce Beladice za rok 2019 bez pripomienok, s prezentovaným stanoviskom finančnej komisie (predniesol

Peter Miškovič) a stanoviskom hlavného kontrolóra, Mgr. Jána Veterániho, ktoré boli kladné. Obec Beladice hospodárila s prebytkom 49
518,99 €, ktoré sa uložili na rezervný účet obce,
rozhodnutím poslancov OcZ. (13. zasadnutie
OcZ 28.5.2020)
•

Starosta obce, PhDr. Mário Žáčik, informoval, že
projekt na zapojenie optického kábla do miestnej časti Malé Chrášťany (ostatné časti obce sú
v návrhu už zahrnuté) je rozpracovaný. V prípade výstavby chodníkov je vhodné optický kábel
zaviesť do tejto miestnej časti. Výška investície
zapojenie optického kábla bude stáť približne
toľko, čo investícia zapojenia optického kábla
vo Veľkých Chrašťanoch. Písomná pripomienka
starostu obce a poslancov bola podaná. (14. zasadnutie OcZ 19.8.2020).

Starosta obce oboznámil poslancov so zámerom
obnovy parku vo Veľkých Chrášťanoch a obnovy
objektu sýpky, v ktorom vzniknú priestory Komunitného centra pre možnosti užívania všetkými
obyvateľmi obce. K predmetu architektonických
a funkčných úprav sa vyjadril aj Ing. arch. Ján
Kačala. Obec by sa na realizácii podieľala spolufinancovaním 5%–ami, zvyšok by pokryla dotácia

•

•

Rozpočet príjmov Obce Beladice je vo výške
1 295 885,00 € v kalendárnom roku 2021.
Výdavková časť je schválená v objeme 787
939,00 € na kalendárny rok 2021.Táto časť pokrýva napríklad platy a odvody zamestnancov
obce, chod obce – komunálny a separovaný zber,
údržbu a prevádzku kanalizácie a čističky odpadových vôd , údržbu budov, osvetlenie verejného priestranstva, realizácia kultúrnych a športových a i.. (16. zasadnutie OcZ 16.12.2020).
•

Sú v ňom zahrnuté rozhodnutia o dani napr. zo
stavieb, pozemkov, bytov a nebytových priestorov. Daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie a iné. Taktiež povinnosti, podmienky a možné spôsoby platenia daní, aj
opodstatnené prípady úľavy na dani.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je ďalšou časťou tohto VZN.
Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu je 0,0684eura / osobu / deň (§
78 ods. 1 a), t.j. zaokrúhlene 25,00 € na osobu a rok.
Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu
škodlivín pre fyzické osoby je 0,020 € za kilogram.

OcZ schválilo (15.zasadnutie OcZ 14.10.2020)
predsedu DHZ Beladice Martina Kišaca a preventivára DHZ Beladice: Jána Bystrického

Obec Beladice stanovuje počet smetných nádob
na počet členov v domácnosti nasledovne:

Poslanci na decembrovom zasadnutí OcZ schválili rozpočet obce Beladice na rok 2021 a vzali na
vedomie výhľadové rozpočty na roky 2022 a 2023.
O návrhu rozpočtu diskutovali na pracovnej porade, vyjadril sa k nemu vo svojom stanovisku aj
hlavný kontrolór obce, Mgr. Ján Veteráni.
Bežný rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Príjmovú časť tvoria napríklad položky transferu
na prenesené kompetencie z Krajského školského úradu v NR, výnosy dane z príjmov zo štátneho rozpočtu a aj dane a poplatky od obyvateľov
obce, či výnosy z prenájmov a mnohé ďalšie.

Ďalším, poslancami schváleným bodom, bolo
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) Obce Beladice č.5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

a) pri 1 až 4 člennej rodine jedna 120l smetná
nádoba
b) pri 5 až 8 člennej rodine dve 120l smetné nádoby
c) pri 9 až 12 člennej rodine tri 120l smetné nádoby
(16. zasadnutie OcZ 16.12.2020)
•

Celé dokumenty „Rozpočet obce Beladice na
rok 2021“ a „VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady“ sú k dispozícii aj na internetovej stránke obce www.obecbeladice.sk
Autor: Ľubica Slováková
poslankyňa OcZ Beladice
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Spolu to zváldneme
V čase vypuknutia pandémie korona vírusu COVID–19 na Slovensku, aj Obec Beladice prijala nevyhnutné opatrenia, ktoré nariadil Úrad verejného
Zdravotníctva Slovenskej republiky Zo dňa na deň
sa v máji 2020 stala akútnou požiadavka na zadováženie rúšok a na ich nosenie na verejných priestranstvách, obchodoch a prevádzkach. Do zadováženie
rúšok pre našich obyvateľov sa zapojili miestne organizácie – Miestny spolok SČK Beladice, Základná
organizácia Zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja v Beladiciach, ale aj občania, jednotlivci.
Poďakovanie za poskytnutie pomoci patrí členom
miestnych spolkov a obyvateľom obce: Paulíne Bártovej, Petre Báťovej, Kataríne Bielej, Kvetoslave Ďuríčkovej st., Kvetoslave Ďuríčkovej ml., Gabrielovi
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Maratón testovania na COVID–19 – bez slov
Farkašovi, Ľubici Géciovej, Helene Holubovej, Anne
Homolovej, Matúšovi Homolovi, Dominike Homolovej–Lavičkovej, Márii Hrdličkovej, Jánovi a Zuzana Hromádkovým, Janke Komáromyovej, Emílii
Kováčovej, Ivanovi Kostelnému, Zuzane Lazarekovej, Jozefovi Lazarekovi, Márii Mankoveckej, Magdaléne Mihaličkovej, Anne Miškovičovej, Viktórii
Ondrišovej, Gabriele Polušinovej, Alene Porubcovej, Ivete Princzovej, Soni Rosinskej, Petre Šantavej,
Hedvige Škorcovej, Márii Škorcovej, Magdaléne
Švecovej, Rastislavovi Tokárovi, Márii Záhorskej
a Anne Žáčikovej.

Dátum

Počet
celkom

Počet
pozitívnych

Dátum

Počet
celkom

Počet
pozitívnych

31. 10. 2020

1 190

2

20. 2. 2021

637

2

23. 1. 2021

656

5

27. 2. 2021

616

0

30. 1. 2021

677

6

6. 3. 2021

647

0

6. 2. 2021

653

2

13. 3. 2021

667

0

Ján Slíž
zástupca starostu

13. 2. 2021

585

2

20. 3. 2021

687

0

Štatistický prehľad celkového počtu testovaných obyvateľov
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Respirátory pre najstarších
Obec Beladice vo februári 2021 v rámci preventívnych opatrení zameraných na zamedzovanie šírenia ochorenia COVID – 19 distribuovala najstarším obyvateľom obce respirátory
FFP 2. Pomocnú ruku zamestnancom obce pri
distribúcii obyvateľom podali aj členky Miestneho spolku Slovenského červeného kríža

Poďakovanie starostu Obce Beladice Mária Žáčika
patrí všetkým, ktorí od októbra 2020 až do súčasnosti (27.februára 2021) pravidelne pomáhajú bojovať
s pandémiou aj napriek riziku vlastného ochorenia:
•

zamestnancom Obecného úradu v Beladiciach,

•

zdravotníckeho personálu z radov našich obyvateľov,

•

pracovníčkam Školskej jedálne pri Základnej
škole v Beladiciach,

•

členom Dobrovoľnému hasičskému zboru Beladiciach so sídlom v Malých Chrašťanoch,

•

dobrovoľníkom z radov našich obyvateľov,
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•

spoločenským organizáciám pôsobiacim v obci
– Poľovné združenie Gačov, Kynologický klub
Beladice,

•

podnikateľským subjektom – Mc Donald v Beladiciach zastúpený riaditeľom Zoltánom Vidom
a manažérom Marekom Szoradom, firma Agri
CS– zastúpená obchodným zástupcom Tomášom Chovancom,

•

Ozbrojeným silám SR a výkonným zložkám
štátnej správy.

v Beladiciach, ktoré sa rozhodli v odovzdávaní respirátorov dôchodcom – svojím členom.
Touto cestou im vyjadrujem opätovné poďakovanie.
Autor: Mário Žáčik
starosta obce

Autor: Mário Žáčik
starosta obce
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II. ročník futbalového turnaja pod názvom
Szentivanyi cup
Dňa 25. júla 2020 Obec Beladice na futbalovom ihrisku vo Veľkých Chrašťanoch uskutočnila II. ročník futbalového turnaja pod názvom Szentivanyi
cup. Futbalového turnaja sa zúčastnilo 8 súťažných
tímov z Beladíc, zostavených z miestnych hráčov
a z hráčov z okolitých obcí.
Hralo sa podľa stanovených pravidiel sálového futbalu. Platil vyraďovací systém, na základe ktorého
postupovali do finále turnaja víťazi jednotlivých
skupín. Zápasy rozhodovali futbaloví rozhodcovia
– Rado Rajnoha a Lukáš Lednický. Poradie prvých
troch umiestnených tímov je nasledovné:
Loco team
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–

1. miesto

Snajper team –

2.miesto

Divé svine

3.miesto

–

Najmenších návštevníkov potešili pripravené zábavné
atrakcie. Sponzormi podujatia boli – Nitriansky samosprávny kraj, Mc Donald Beladice, Obec Beladice.
S organizáciou podujatia pomohli – Miestny spolok
Slovenského červeného kríža v Beladiciach, dobrovoľníci z radov obyvateľov obce – Lukáš Tokár, súrodenci
Martin, Jozef, Tomáš a Lukáš Lacovci, Kamil Palko ml.
a ďalší, ktorým patrí poďakovanie.
Autor: Ján Slíž
zástupca starostu

zo života v obci

Letné záplavy
Zaplavené pivnice, ale aj kuchyne, obývačky, chodby, znehodnotené elektrospotrebiče, nábytok to
bola bilancia po júnových prívalových dažďoch
roku 2020, trvajúcich niekoľko dní po sebe. Voda
narobila škodu obyvateľom hlavne v katastrálnom
území obce Veľké a Malé Chraštany. Finančná bilancia niekoľko škoda za cca tisíc eur. Prvú pomoc
v čase prietrží poskytoval Dobrovoľný hasičský zbor
Malé Chrášťany, Obec Beladice na jeseň 2020 vyčistila a prehĺbila jarky v časti Pustý Chotár, Veľké
Chrášťany. Finančná bilancia obce za uvedené zásahy predstavuje 600 euro.
Dôležité je však poukázať aj na to, že za vzniknuté
povodne si môžeme aj samy. Jarky v intraviláne obce

sú zrovnané a často sú využívané na parkovanie, čo
ich devastuje, pri stavbe mostíkov do domov sa nekladú odvodňovacie rúry, nevytvárajú odvodňovacie kanály, jarky sa zanášajú nánosmi a nečistotami
(tráva, haluzie, zemina, výsadba). Ďalším faktorom,
ktorý vplýva na uvedený stav sú aj miznúce remízky
z polí a nové sa neobjavujú, vyrúb stromov z polí,
alejí a záhrad, zanášanie poľných ciest aj stavebným
odpadom, pestuje sa monokultúra, ktorá nezadržiava vodu.
Ak si uvedené okolnosti nezačneme spoločne uvedomovať a rešpektovať ich, mínusová finančná bilancia na oboch stranách – obyvateľ versus obec
bude iba narastať ako aj potenciálne škody.
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Dni obce Beladice
V sobotu 1. augusta 2020 sa v obci Beladice uskutočnilo kultúrno–spoločenské podujatie pod názvom
Dni obce Beladice. Podujatie rešpektovalo nariadenia
Úradu verejného Zdravotníctva Slovenskej republiky, čo znamenalo pre hlavného organizátora – Obec
Beladice vykonanie zásadných zmien v štruktúre,
v programe podujatia a v prispôsobení podmienok
výkonu podujatia v tom čase aktuálnym nariadeniam.
Program bol určený predovšetkým deťom a seniorom. Najmenším návštevníkov bolo určené bábkové

zo života v obci

Kríž Poklona z roku 1798
predstavenie divadla Dúha a vystúpenie klauna Lupyho, ako aj atrakcie v podobe nafukovacích hradov.
Koncert Ľudovej hudby Vrchári zo Zlatých Moraviec
rozspieval dospelých návštevníkov. Na záver podujatia hudobná skupina Atmos z Nitry zhrala najlepšie
šlágre. Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a hudobného
štúdia – HD Dušan Malý.
Autor: Mário Žáčik

Kvapka krvi pre život
Jednou z dôležitých aktivít Miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Beladiciach je organizovanie bezpríspevkových odberov krvi. Už po
piaty krát zorganizoval odber krvi miestny spolok
v spolupráci s Obcou Beladice a Základnou školou
v Beladiciach. Odber sa uskutočnil v priestoroch
miestnej základnej školy. Dňa 24.augusta 2020
darovalo krv bezplatne tridsaťpäť darcov z Beladíc, Choče, Tesárskych Mlynian, Nitry, Preselian
nad Nitrou a Podbrezovej. Darcovia odovzdali dar
vlastných žíl, aby iní mohli žiť. Krv znamená život a ten jediný nemá reprízu. Tento deň sa zapísal

ako významný počin do života tých, ktorí darovali
krv po prvý krát. Vážime vysoko humánny skutok
darcov, ku ktorým sa zaradili – Erazmus Bogár,
Stanislava Mirkusová a členka miestnej organizácie SČK, poslankyňa Obecného zastupiteľstva
obce Beladice Magdaléna Švecová. Uznanie a poďakovanie za darcovstvo krvi patrí Márii Hritzovej,
ktorá darovala krv dvadsaťkrát a stala sa držiteľkou
Striebornej Jánskeho plakety Márii Damiánovej,
ktorá darovala krv po tridsiaty krát a stala sa držiteľkou Zlatej Jánskeho plakety.
Autor: Anna Miškovičová

Do histórie obce sa zapísal 19.september 2020, kedy
sa konala slávnosť požehnania obnoveného kríža
Poklona z roku 1798, ktorý patrí k najstarším pamiatkam v obci. Miestna časť Obce Beladíc na Parkovej ulici sa tak dočkala aj nového univerzálneho
priestoru, ktorý ponúka miesto na rozjímanie, relax,
zábavu a zároveň pripomína históriu obce. Slávnosti
požehnania kríža a otvorenia priestoru sa zúčastnili
aj pozvaní hostia: Marián Kéry – poslanec NR SR
a podpredseda NSK, Jozef Bubnár – poslanec NR
SR, Milan Kováč – starosta Obce Neverice, Jozef
Magát –starosta Obce Sľažany, Štefan Valkovič –
starosta Obce Tesárske Mlyňany, Jana Matiašková –
starostka Obce Lazany, Dana Kolláriková – starostka
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Obce Sebedražie, poslanci Obecného zastupiteľstva
Obce Beladice, Michal Homola – riaditeľ ZŠ Beladice, monsiňor Ján Pristač, vdp. Ladislav Ostrák, vdp.
Marek Tokarczyk, vdp. Jozef Haluza, vdp. Róbert
Horka, vdp.Lukáš Ložek.
Po slávnostnom príhovore starostu obce Mária
Žáčika, kríž požehnali vdp. Ladislav Ostrák a vdp.
Marek Tokarczyk.
Kríž bol reštaurovaný s finančnou podporou Obce
Beladice, partnerov – spoločnosť AGROKLAS, s. r.
o. Beladice, HESSEL SLOVAKIA, s. r. o. Vráble, M
a P plus, s. r. o. Beladice, Nadácia SPP a obyvateľov
obce – Fulleová Helena, Gulová Helena, Halásová
Jolana, Halás Ľubomír, Hritz Marek, Hritz Ladislav,
11
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Prázdninové rozprávky

Kostelný Ivan, Masaryk Andrej, Sládek Marcel, Slováková Ľubica, Tomanková Jana, Vician Alojz, rodina Slížová, rodina Žáčiková. Úprava areálu námestia
bola financovaná zo zdrojov operačného programu
Obnova dediny.
Na úprave terénu sa podieľali – pán Marcel Sládek a pracovníci Obecného úradu Obce Beladice.
Výsadbu areálu zrealizovali členovia Základnej
organizácia zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja v Beladiciach a Miestneho spolku
Slovenského červeného kríža v Beladiciach. Na
príprave slávnosti požehnania kríža sa podieľali
zamestnanci Obecného úradu Obce Beladice, pani
Kvetoslava Ďuríčková. Kultúrny program pripravil
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spevokol pod vedením pani Vlasty Horičkovej
a manželia Štrbákovci z Nitry.
Poďakovanie starostu obce Mária Žáčika patrí
poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Beladice, obyvateľom obce Beladice a podnikateľským
subjektom z obce za to, že prejavili dôveru a spolupatričnosť s projektom Obnovy kríža Poklony
z roku 1798. Nech nasledovné slová ochraňujú
a spájajú Genius loci vzniknutého miesta, jeho históriu a ľudí dobrej vôle.
„Požehnaj nás, naše rodiny, našich blízkych,
našu krajinu, aby sme sa stali požehnaním jedni
druhým.“
Autor: Borievka

Obec Beladice iniciovala v mesiaci júl 2020 spoluprácu Obecnej knižnice v Beladiciach a Materskej
škôlky vo Veľkých Chrašťanoch prostredníctvom
aktivity pod názvom Prázdninové rozprávky. Malí
návštevníci spoznali priestory knižnice, dozvedeli
sa ako sa stať čitateľom a aké knižky sú pre nich
pripravené na zapožičanie. Okrem toho sa započúvali do rozprávok, ktoré im pútavo čítala pani
knihovníčka – Anna Miškovičová, ktorej pomáhal
pri čítaní rozprávok aj šašo Lupy. Šašo Lupy čítal

rozprávky o zvieratkách, svojim vystúpením vytvoril zábavu, vyvolal smiech na tváričkách malých
poslucháčov a rovnako tak dobrú atmosféru medzi
zúčastnenými.
Aj takýmto spôsobom sa dá spojiť užitočné s príjemným. Sme presvedčení, že podujatie prinieslo
deťom nielen nový prázdninový zážitok a skúsenosť, ale miestnej knižnici aj budúcich čitateľov
z radu detí a ich rodičov.
Autor: Anna Miškovičová
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zvyky a tradície

Hodová omša

Z Božej lekárne

Dňa 17. mája 2020 o 11:00 hodine, sa po prvý krát
v novodobej histórii farnosti a obce uskutočnila slávnostná hodová svätá omša mimo priestorov kostola.
A tak už o siedmej hodine nedeľného rána na miestnom námestí bol čulý ruch. Výnimočne tu neparkovali
autá, ale dobrovoľníci od skorého pripravovali priestor
na slávnostnú svätú omšu vonku – pri soche nášho

patróna Svätého Jána Nepomuckého. K zabezpečeniu
prípravy tejto udalosti prispeli: starosta obce, zástupca
starostu obce, zamestnanci Obecného úradu Beladice,
poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Beladice, Dobrovoľný hasičský zbor Malé Chrašťany, rodiny – Jozefa,
Mária a Michala Homolových.
Autor: Mário Žáčik

Máme za sebou dlhé, studené, zimné dni a intenzita slnečných lúčov začína pribúdať. Slniečko nás
vyťahuje von, príjemne hreje a zlepšuje sa nám aj
nálada. Pozitívne naladení s negatívnym testom
šupito do prírody na bylinky. Aké si môžeme teraz
na začiatok jari nazbierať? Je ich mnoho a každá
má nejakú silu v sebe. Spomenieme si aspoň tie
najznámejšie. Pozor však nezabúdajme, že bylinky zbierame buď do košíkov, alebo papierových
vrecúšok, určite nie do igelitu, v ktorom by sa
zbytočne zaparili. Sušíme ich buď na látkovej tkanine, čistom papieri alebo site a v teple. Môže byť
aj väčšie prúdenie vzduchu. Nie je vhodné priame
slnko, to len na dosušenie bylinky, úplne na záver
sušenia, aby jemne praskala, šušťala sušina. Pred
sušením ich neumývame, výnimkou sú len korene rastlín. Natrháme si toľko bylinky, koľko sme
schopní spotrebovať pri nasadení liečebnej kúry,
prípadne s ňou obdaríme blízkeho.

Púpava lekárska
Púpava s nádhernou žltou hlávkou
má výnimočný účinok pre tých,
ktorí sú odkázaní na konzumáciu
väčšieho množstva liekov, ktoré vždy nepriaznivo pôsobia na
pečeň a ani pankreas nemá
rád lieky, no a táto kráska, mimoriadne efektívne zlepšuje krvný obeh,
prečisťuje krv
a dokáže vás
zbaviť aj tráviacich problémov. Dokonca
podporuje a prečisťuje pečeň, je to silná
prevencia vzniku rakoviny a účinne okysličuje krv. Je výborná
pri chorobách obličiek, močových
ciest a pri cukrovke. Reumatici si môžu denne, počas šiestich týždňov,
pokvapkať za hrsť lístkov citrónovou šťavou. Z púpavy
zužitkujeme každú časť, teda listy, kvety aj koreň, zbierame ju na jar pred úplným rozkvitnutím, koreň skoro na
jar alebo neskôr na jeseň. Ja si zvyknem odtrhnúť lístok,
kedykoľvek idem okolo peknej púpavy, prepláchnem
vodou a len tak požujem a zjem. Nemusíme sa zdržiavať
varením čajíka.
14

Baza čierna
Bazu pozná každý z nás. Lahodí nielen zdraviu, ale aj oku.
Zbierame kvety aj plody – tie však
dozrievajú o niekoľko mesiacov neskôr. Bazový čaj
účinne znižuje horúčku,
podporuje imunitu a trávenie. Obklady z bazy môžeme použiť na kŕčové žily. Výborný, no predovšetkým zdravý, je aj bazový sirup. Pri
prechladnutí alebo reumatických bolestiach pijeme
3 - 5 pohárov čaju. Na jednu polievkovú lyžicu použijeme 1 liter prevarenej vody.

Breza
V apríli sa zbierajú mladé, ešte lepkavé, ale dobre
vyvinuté listy. Vtedy obsahujú najviac účinných látok. Breza je prospešná
pri detoxikácii organizmu, pomáha pri
ochoreniach močových
ciest a obličiek, podporuje
trávenie, je výborná pri liečbe bolestivých kĺbov a svalov,
no nesmieme zabudnúť ani na účinky brezy na pleť
a vlasy. To všetko vďaka bohatému obsahu trieslovín,
vlákniny, vitamínov a minerálnych látok. Z brezy pijeme čaj z 2 – 3 čajových lyžičiek drogy na jednu šálku
prevarenej vody a pijeme ho dvakrát denne. Odvar,
zo 4 - 5 lyžíc drogy prevaríme 15 minút v jednom litri
vody, použijeme z vonka na vyplachovanie ústnej dutiny pri zápaloch, pri hemoroidoch, na oplachovanie
vlasov, alebo si ho vlejeme do kúpeľa na regeneráciu
pokožky.

V apríli si môžeme nazbierať aj:
Pľúcnik lekársky – bolesť hrdla, nádcha, chrípka.
Prvosienka jarná – dobrý spánok, odstraňuje stres,
nervozitu.
Podbeľ – je úžasný proti kašľu a dýchacím ťažkostiam.
Medvedí cesnak – obsahuje železo, množstvo vitamínov a je skvelým prírodným antibiotikom.
A mnoho ďalších veľmi užitočných liečivých rastlín.
Prajem vám krásny pobyt v prírode, už len to pôsobí
blahodarne na našu nervovú sústavu.
HEDA
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portréty

Príbeh rezbára
„Asi som získal nejaké gény na túto prácu od otca“,
hovorí Milan Škorec, ktorý sa venuje rezbárstvu.
Pán Milan Škorec je už dôchodca a dlhé roky žije
v miestnej časti obce Pustý Chotár.
Keď začal rozprávať, v jeho hlase bolo cítiť radosť,
že môže odovzdať svoje spomienky, rezbársku zanietenosť a zručnosť, ktorou už niekoľko desiatok
rokov vyrába ojedinelé rezbárske výrobky s poľovníckou tematikou. Jeho diela by ste našli nielen
u známych, priateľov, ale aj u zákazníkov v Rakúsku, v Nemecku a Českej republike.
Ako dieťa pozoroval otca, ktorý maľoval a vyrezával, brával ho ako dieťa do hory, na poľovačky. No
rezbárčine sa začal venovať až neskôr, v zrelšom
veku.
Jeho dielňou je izba. Nie je nič výnimočné, že sa
odtiaľto často ozýva zvuk špeciálnych dlátok, či
iných nástrojov potrebných na vyrezávanie.
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Tu trávi dlhé zimné večery a takmer všetok čas,
keď je zlé počasie. Dielňa býva prevoňaná lipovým drevom, ktoré je podľa jeho slov husté,
mäkké a najviac vyhovuje rezbárskej práci. Na
drevo ako materiál má šťastie, lebo ľudia mu ho
odpredajú, dajú typ, na odkúpenie a tak zásoby
v podobe foršní má dosť, podľa jeho slov – na
celý dôchodok. Drevo ako základný materiál
obohacuje o parožie zo zvierat žijúcich vo voľnej
prírode, čím sa jeho výrobky stávajú atraktívnejšími.

portréty

Pán Škorec ako poľovník, človek obklopený prírodou o múzu a námety nemá núdzu, čo sa pekne
odráža aj na výsledku tvorby, ktoré sú toho dôkazom. A tak pod rukami majstra rezbára rodia
lustre, lampy, popolníky, kvetináče, vešiaky, stoly,
ale aj štítky vyrezané pod trofeje jeho úlovkov.
Dopyt po nich je veľký. Je to precízna, ručná práca
a vyrobiť niektoré aj zdanlivo nenáročné veci trvá
viac ako 2 mesiace. Ale keď sa výrobok podarí ako
to bolo v prípade nádherného stola s nohami z jeleních parohov, môže to mať aj cenu ústredného
kúrenia – dodáva šibalsky a s úsmevom na tvárí
pán Škorec.

Inšpiráciu pre tvorbu nachádza v časopisoch,
knihách, na internete a v neposlednej a najväčšej
miere v prírode. Svoje poznatky a zručnosti neustále zdokonaľuje. Zúčastňuje sa odborných tvorivých dielní, sleduje trendy, konkurenciu, čo ho
posúva na vyššiu úroveň. Výrobky Milana Škorca
nie sú kusy, ktoré vzídu z výrobnej linky stroja.
Sú poctivou drinou, z ktorej cítiť teplo, z ktorých
cítiť, že to čo robí, robí dobre a s láskou.
Autor: Borievka

Okrem tvorivej atmosféry, v dielni často vládne aj tvorivá diskusia najčastejšie s manželkou,
o vznikajúcom výrobku, či novom návrhu. V zápale pre vec diskusia občas prerastie aj do drobného hašterenia, ale to všetko preto, aby výsledné
dielo dosiahlo, čo najdokonalejší vzhľad, dizajn
a vzniknutý výsledok všetkých naplnil radosťou
a spokojnosťou.
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Oznam
Rampa pri futbalovom ihrisku bude otvorená :
• každú stredu od 8:00 hod. do 17:00 hod.
• každý párny týždeň v sobotu od 10:00 hod do 18:00 hod.
Rešpektujete otváracie hodiny !
Vývoz zvlášť konáre, konáre s listami, ihličím vľavo. okosená tráva, samotné listy vpravo nie v PVC
vreciach. Nevyhadzovať kvety, ovocie, zeleninu iný bio odpad patria do kompostéra. Spolu premiešané konáre a tráva nebudú odobraté! Rozdelenie komodít – zjednodušuje prácu pri štiepkovaní.
V decembri, januári a v februári bude rampa uzatvorená.
Za pochopenie ďakujeme

Opustili nás v roku 2020
Levická Veronika vo veku 82 | Ladányi Peter vo veku 63 | Škorcová Mária vo veku 89 |
Búry Ján 80 | Uhrin Štefan vo veku 75 | Pecho Ján vo veku 71 | Ježková Valéria vo veku 86 |
Minárová Alžbeta vo veku 77 | Rosinská Júlia vo veku 79 | Báťa Peter vo veku 65 |
Holecová Barbora vo veku 83 | Klaudia Stolárová vo veku 1 | Géci Elena vo veku 95 |
Turčan Ladislav vo veku 65 | Boďo Antón vo veku 84 | Géciová Terézia vo veku 84 |
Koprda Ján vo veku 81 | Homolová Alžbeta vo veku 97 | Jelenovič Jozef vo veku 75 |
Kislan Jozef vo veku 66 | Hehejík Marián vo veku 73 | Škoríková Helena vo veku 73 |
Beláň Ľudovít vo veku 69 | Bužík Albín vo veku 65 | Halúza Jozef vo veku 79 |
Ing. Marčák Ján vo veku 76 | MUDr. Žáčik Ladislav vo veku 76 |
Kohútová Rozália vo veku 87

Opustili nás v roku 2020
Homolová Anna vo veku 57 | Mihalička Ľuboš vo veku 66 | Vician Alojz vo veku 80 |
Desátová Emília vo veku 63 | Herman Peter vo veku 54 | Paulisová Veronika vo veku 92 |
Dušan Halás vo veku 71 | Dušan Valkovič vo veku 63 |
Komžíková Serafína vo veku 84

Blahoželáme k narodeniu Vášho potomka, nech Vám prinesie veľa radosti
a šťastných chvíľ, nech je pre Vás tým najväčším pokladom na svete.
Narodili sa v roku 2020

Jančiarová Eliška, Suchý Oskar, Pašiak Tomáš, Strapko Milan,
Krošlák Anri, Vatalová Milana, Kuľka Matej, Bugár Peter, Kopálek Jozef Nikolai, Stolárová Sára, Liliana Danišová, Paukeje Alex,
Mihalik Samuel, Dubňanský Adam, Kálai Nikolas, Baláž damian,
Kolompárová Klára, Karáčová Melánia

Narodilli sa v prvom štvrťroku 2021
Balázs Jakub, Levická Mia, Baláž Oliver
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Vážení spoluobčania,
pri príležitosti Vašich vzácnych jubileí v roku 2020 a v prvom štvrťroku 2021 prichádzame
k Vám s kyticou prianí, nech v zdraví, pokoji, v láske, v hojnosti a pod Božou ochranou
prežívate ďalšie roky Vášho života.

Jubilanti v roku 2020
70 rokov

80 rokov

Báleková Justína, Beláňová Júlia,
Bruncviková Mária, Danko Peter, Fábryová
Eva, Halás Zdeněk, Hitková Ľudmila,
Hudecová Mária, Janesová Veronika,
Komžíková Anna, Míškovičová Anna,
Račák Ján, Salitriková Anna, Škorcová
Mária, Zlievska Mária,

Bachanová Monika, Boďová Mária,
Búryová Mária, Ivaničková Júlia,
Kocúr Tomáš,

75 rokov

Straka František,

Beláňová Irena, Borončo Ján, Kubica Jozef,
Lohyňa František,
Magrelová Barbora, Špacírová Elena,
Vargová Valéria,

85 rokov

Biely Pavol, Bumbala Karol,

90 rokov
95 rokov

Bednárová Mária.

Šibi ribi, mastné ribi!
Kázav kandel aj kandlička,
abi boli tri vajíčka,
jeno bjele, druhé čjerne a to treťe
zafarvbené – to moje poťešeňje!
Radostné prežitie Veľkonočných sviatkov,
hojnosť požehnania od vzkrieseného Pána,
všetkých občanom a čitateľom želá starosta obce
Mário Žáčik / a zamestnanci Obecného úradu
v Beladiciach
Obecný úrad Beladice
Vyhradzujeme si práva formálnej úpravy rukopisov. Za obsah článku zodpovedá príslušný autor. Texty neprešli jazykovou korektúrou
Adresa redakcie: Obec Beladice, Gaštanová 167/1, Beladice 951 75, drevenica@obecbeladice.sk, Predseda redakčnej rady – Mário Žáčik,
Redaktori : Ľubica Slovaková, Ján Slíž, Patrícia Žáčiková,. Fotodokumentácia: Mário Žáčik externé zdoje.

20

