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ročník III.

Milí spoluobčania,

O  niekoľko dní sa skončí rok 2021, ďalší rok po-
značený pandémiou ochorenia COVID–19, ktorá 
ovplyvnila životy ľudí na celom svete. Končí sa rok, 
ktorý bol opäť plný strachu, opatrení a obmedzení, 
prerušovania školského vyučovania, rušenia kultúr-
nych a  športových podujatí, zatvárania obchodov 
a  reštaurácií, uťahovania opaskov a  ekonomickej 
neistoty. Zároveň však ukázal, že ak sa ocitneme 
v  problémoch, v  Beladiciach, vieme sa zomknúť, 
vieme priložiť ruku k  dielu a  vieme pomôcť tým, 
ktorý to potrebujú. 
Dovoľte mi teraz niekoľkými vetami zbilancovať rok 
2021 a tiež informovať vás o plánovaných krokoch 
obce v roku 2022.
V roku 2021 sme na poslednej ceste odprevadili 20 
našich zomrelých spoluobčanov, z  toho 12 mužov 
a 8 žien, čo je o 8 menej ako v predchádzajúci rok. 
Naopak, medzi nami sme privítali 19 narodených 
detí, 10 chlapcov a  9 dievčat, čo je o  1 viac, ako 
v  predchádzajúci rok.  Do obce sa minulý rok pri-
sťahovalo 39 nových obyvateľov a odsťahovalo sa 30 
obyvateľov. 
Dovoľte mi teraz zhrnúť dôležité míľniky rozvoja 
obce v roku 2021. 
Som veľmi rád, že sa obci darí udržiavať informova-
nosť obyvateľov na vysokej úrovni prostredníctvom 
internetovej stránky obce, facebookovej stránky, 
mobilnej aplikácie a nového informačného systému 
Munipolis, ktoré sa tešia obľube medzi obyvateľmi. 
Zároveň som hrdý na beladické noviny – Dreveni-
ca, ktoré v obci budú vychádzať už štvrtým rokom 
a  prispievať k  plnej informovanosti obyvateľstva 

o dianí v obci. Na ich vydávanie dostávame od vás 
pozitívne ohlasy, za čo ďakujeme.
Obec zakúpila počítače a  softvér, čo je nevyhnut-
né pre prácu zamestnancov a  fungovanie obecné-
ho úradu, čo súvisí s  poskytovaním adekvátnych 
a kvalitných služieb obyvateľom obce v 21. storočí. 
Začínal som však tam, kde iné obce majú už kus 
práce dávno za sebou, pri veciach, ktoré sú pre ich 
zamestnancov a obyvateľov dávno samozrejmosťou. 
A tak písanie do písaniek sa postupne stáva minu-
losťou aj na našom obecnom úrade. Aktualizujeme 
databázy, prepájame siete so štátnymi inštitúciami, 
máme aktívne zálohovanie dát, aplikujeme nové 
operačné programy. Výsledkom tejto činnosti je, že 
obec konečne disponuje elektronickým podpisom 
a  mandátnou pečaťou, umožňuje občanom platby 
bankomatovou kartou, poskytuje bezplatný internet 
pre návštevníkov úradu, prevádzkuje a administru-
je funkčnú webovú obecnú stránku a stránky obce 
na sociálny sieťach. Na webových stránkach obce sú 
pre občanov dostupné zverejnené tlačivá pre rôzne 
agendy, ktoré si občan môže stiahnuť a vyplniť a už 
vyplnené priniesť na spracovanie zamestnancom 
obecného úradu.
Dobehli sme okolité obce aj s digitalizáciou správy 
cintorínov. Služba občanom v tejto oblasti poskytu-
je automatické vyhotovovanie zmlúv o  hrobových 
miestach, (donedávna tieto zmluvy v  obci absen-
tovali), zakreslenie hrobového miesta a  virtuálny 
cintorín na stránkach obce. Z pohľadu občana sú to 
dnes už „samozrejmosti“, ale pre nás predstavovali 
mesiace práce, zisťovaní, školení, odlaďovaní nedo-
statkov. 

spravodaj obce beladice
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Napriek tomu, že sa rok 2021 niesol z dôvodov do-
padov pandémie na slovenskú ekonomiku v zname-
ní úsporných opatrení, obec v  roku 2021 ťažila zo 
svojej aktivity pri získavaní grantov a dotácií, ale aj 
z dobrého hospodárskeho výsledku obce a zrealizo-
vala viacero investícií do obecného majetku:
•	 z dotácie Ministerstva výstavby a dopravy SR je 

zrealizovaný projekt – Wifi pre teba – interneto-
vé pripojenie na verejných miestach, 

•	 z  dotácie Európskych štrukturálnych a  inves-
tičných fondov, Ministerstva životného pros-
tredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán 
pre Operačný program Kvalita životného je re-
alizovaný Zberný dvor Beladice, ktorý zahŕňal 
vybudovanie zberného dvora, nákup techniky, 
uvedenie do prevádzky. Týmto sme avizovaný 
prísľub občanom na začiatku roka 2021 splnili. 

Z vlastných zdrojov sa uskutočnila:
•	 rekonštrukcia interiéru Obecného úradu v  Be-

ladiciach – kultúrnej sály, kuchynky, šatne, prí-
stavby, termín dokončenia február 2022,

•	 rekonštrukcia priestorov Materskej školy v  Bela-
diciach – výmena podláh na  chodbe, v  kuchyni 
a miestnosti na spanie, uvedené priestory sa vyma-
ľovali, zakúpili sa nové skrinky na šaty, stoličky a sto-
ly, urobili sme nový prístrešok nad pieskoviskom, 

•	 kompletná stavebná rekonštrukcia novo vytvo-
renej časti jedálne a čiastočná rekonštrukcia sta-
rej jedálne v Základnej škole v Beladiciach, 

•	 rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice ( interiér, soci-
álne zariadenie, kúrenie, dlažba)– kúrenie, soci-
álne zariadenie, spoločenská miestnosť, exteriér, 

•	 rekonštrukcia obecného rozhlasu, v realizačnej fáze.
•	 osadenie nových informačných tabúľ vo všet-

kých cintorínoch a v dvoch cintorínoch sú inšta-
lované bezpečnostné kamery, v domoch smútku 
je vymenený mobiliár – stoličky, stojany na par-
te, prenosné ozvučenie. S ukončením komplet-
nej výmeny počítame v budúcom roku.

Okrem pravidelného zberu plastov, papieru a skla, 
rozšírila možnosť odovzdania použitého jedlého 
oleja, starého dreveného nábytku, papieru a šatstva. 
Prostredníctvom zamestnancov obecného úradu 
v  súčinnosti s  dobrovoľníkmi vykonala likvidá-
ciu pneumatík, ktoré sa desiatky rokov povaľovali 
v obci a jej intraviláne. 
Ukončené budú výkopové práce za účelom vedenia 
optického kábla.(máj 2022)
Obec sa podieľala na skrášľovaní verejných priestran-
stiev zeleňou. Zrealizovala výsadbu zelene v  priesto-
roch kruhového objazdu, doplnila výsadbu zelene 
a stromov v lokalite námestia vo Veľkých Chrašťanoch, 
v oddychovej zóne pri kríži Poklona v Beladiciach. 

Rozšírili sme vianočnú výzdobu do miestnych čas-
tí obce Pustý Chotár a vianočné osvetlenie po prvý 
krát zasvietilo na verejnom priestranstve v Malých 
Chrašťanoch. Verím, že radosť sme priniesli medzi 
občanov aj tým, že v miestnej časti Pustý Chotár sa 
po prvý krát rozsvietil živý, vianočný stromček na 
námestí pred kostolom. Rovnako tak spolu s dobro-
voľníkmi z obce sme inštalovali adventný veniec na 
verejnom priestore v obci – pri soche Sv. Jána Nepo-
muckého vo Veľkých Chrašťanoch. 
Uskutočnili sme pre našich obyvateľov množstvo 
nových kultúrno – spoločenských a  športových 
aktivít a podujatí. Niektoré sa konali jedno rázovo, 
iné majú opakujúci sa cyklus. Verím však, že budú 
pokračovať svojím životom po ďalšie roky. Našim 
deťom a matkám bol určený Deň detí obce Beladice, 
Beladický oriešok, pre školákov Prázdniny v knižni-
ci, pre širokú verejnosť Letné kino s hasičmi organi-
zované Dobrovoľným hasičským zborom v Malých 
Chrašťanoch, pre seniorov – Naši jubilanti. 
Zo strany obce boli finančne podporené všetky miest-
ne spolky, bez výnimky, ktoré si požiadali o podporu. 
Na druhej strane všetky miestne spolky podporovali 
a spolupracovali s obcou pri jej aktivitách. 
Privítali sme v našej v našom farskom spoločenstve 
nového správcu farnosti pána farára Mgr. Dušana 
Kajanoviča.
Nepriaznivý dosah pandémie sa podpísal aj pod nie-
ktoré projekty, pri ktorých sa vďaka pandémii predl-
žoval čas vyhodnocovania predložených projektov, 
prípadne sa výzvy prekladali na ďalšie obdobie. Obec 
na to doplácala napriek svojej pripravenosti a  tak 
z uvedených dôvodov obec čaká na avizovanú výzvu 
k projektu – Rozšírenie a modernizácia ČOV. Hlavný 
cieľ projektu je prostredníctvom Mikroregiónu Dre-
venica rekonštruovať a postaviť nový čistiaci reaktor 
pre obec a  dva ďalšie nové reaktory pre združenie 
Mikroregión obce Drevenica . V roku 2022 budeme 
naďalej intenzívne pokračovať v  uskutočnení všet-
kých rozpracovaných procesov, ktorých zavŕšením 
budú vyššie spomenuté investície do ČOV. 
V štádiu hodnotenia je stále projekt – Výsadba stro-
mov v obci, z dotačnej schémy Slovenskej agentúry 
životného prostredia, Zelené obce. 
MV SR, Operačný program pre ľudské zdroje, odde-
lenie inklúzie marginalizovaných rómskych komunít, 
výzva: Podpora dobudovania technickej infraštruk-
túry v obci Beladice, obec neobdržala dotáciu. A tak 
možnosť výstavby chodníkov bola neustále diskuto-
vaná téma. Poslancom OcZ Obce Beladice bola na 
pracovných stretnutiach predstavená možnosť finan-
covania výstavby chodníkov formou pôžičky, prípad-
ne leasingu, čo predstavuje aktuálne jedinú možnosť 
ako dospieť k výstavbe chodníkov v obci. Táto alter-
natíva však nezískala väčšinovú podporu poslancov.
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Čo obec čaká v roku 2022?
V  roku 2022 sa budeme naďalej snažiť o  získanie 
finančných zdrojov na zlepšenie infraštruktúry 
v obci. Na základe pracovných stretnutí s poslanca-
mi OcZ Obce Beladice boli väčšinovým pomerom 
odsúhlasené nasledovné projekty:
a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in-

formatizácie SR, Program Integrovaného operač-
ného programu, Dotácia na zvýšenie hrubej za-
školenosti detí materských škôl.

Projekt je zameraný na zvýšenie kapacity detí v Materskej 
škôlke Beladice, počíta s prístavbou nového pavilónu. 
Spracovaný, zaregistrovaný projekt. V  prípade úspeš-
nosti jeho realizácia bude v termíne 2022–2023.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a  in-
formatizácie SR, Program Integrovaného operač-
ného programu, Rekonštrukcia sýpky vo Veľkých 
Chrašťanoch, komunitné centrum.
Spracovaný projekt, predpokladaný termín výzvy 
december 2021 až začiatok roka 2022.
b) Ministerstvo práce a  sociálnych vecí, Inkluzívne 

detské ihrisko na Pustom Chotári. Spracovaný, za-
registrovaný projekt. V prípade úspešnosti realizá-
cia v roku 2022.

c) Ministerstvo kultúry SR, Integrovaný operačný 
program – Udržateľnosť a odolnosť kultúrnych 
inštitúcii v súvislosti pandémiou Covid. Projekt 
je zameraný na rekonštrukciu Obecnej knižnice.

Spracovaný, zaregistrovaný projekt. V  prípade 
úspešnosti realizácia v roku 2022
V obci je množstvo problémov a nedostatkov, ktoré je 
potrebné riešiť, avšak všetko nie je možné zrealizovať 
hneď šibnutím čarovného prútika. Riešenia vyžadujú 
veľké množstvo finančných zdrojov, ktoré je potrebné 
získať. V roku 2021 sme odviedli veľa práce a v nasta-
venom tempe chceme pokračovať aj v novom roku. 
Dovoľte mi, teraz, po predstavení plánu na rok 2022, 
poďakovať každému občanovi, ktorý sa v končiacom 
sa roku 2021 akýmkoľvek spôsobom pričinil o rozvoj 
obce a šírenie jej dobrého mena. Ďakujem každému, 
kto sa ako dobrovoľník zapojil do boja s pandémiou. 
Ďakujem dobrovoľníkom a  spolkom za ich aktivitu 
a za ich kultúrno–spoločenský prínos, za to, že pri-
kladajú ruku k dielu a pracujú nie len pre seba, ale aj 
pre obec. Ďakujem tiež poslancom obecného zastupi-
teľstva za ich názory, záujem o rozvoj obce. 
Do nastávajúcich sviatkov a nového roka chcem po-
priať všetkým občanom veľa zdravia a pokoja v rodi-
nách a  čo  najmenej negatívnych emócií a  nenávisti 
prameniacich z  témy aktuálnej pandémie a  šíriacich 
sa dennodenne sociálnymi sieťami. Zažívame ťažšie 
obdobie, nie je čas na nenávisť a zlobu, ale na spolupat-
ričnosť. Aby sa nám všetkým v našej obci dobre žilo! 

Mário Žáčik
starosta obce

Samospráva v obci
17. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva obce Beladice sa 
konalo 31.3..2021 o 17.00 hod. 
v Kultúrnom dome obce. 
•	  Poslanci vzali na vedomie plnenie rozpočtu obce 

Beladice za 1.kvartál roku 2021. Čerpanie roz-
počtu je v súlade so schváleným rozpočtom.

•	 Obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie štú-
die so zámerom obnovy / výstavby materskej ško-
ly na mieste bývalej „pekárne“ pred zapojením sa 
do výzvy o nenávratný finančný príspevok.

•	 Poslanci schválili zámer uchádzať sa o odkúpenie 
pozemkov vo vlastníctve Slovenského pozemko-
vého fondu, ktoré sa nachádzajú v častiach obce 
Veľké Chrašťany, Malé Chrašťany a Beladice.

•	 Bola schválená žiadosť firmy M&Š&D s.r.o. na pre-
nájom parcely registra „E“ č. 112/1 na obdobie 10 
rokov s výškou nájmu 500 €/ročne, za podmienky 
zachovania prístupu na všetky okolité pozemky.

•	  Zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o  výmenu/

predaj pozemku pre pána Jána Sládeka s odvo-
laním sa na predchádzajúce rozhodnutia. Tiež 
zamietlo návrh investičného zámeru výstavby 
nového polyfunkčného objektu na parcele regis-
tra „C“ č.932/2 v časti Veľké Chrašťany.

18. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva obce Beladice sa 
konalo 26.5.2021 o 17.00 hod. 
v Kultúrnom dome obce
•	  Bodom rokovania Zastupiteľstva bol Záverečný 

účet obce Beladice aj so stanoviskom hlavného 
kontrolóra obce k tomuto bodu.

•	 Stanovisko hlavného kontrolóra bolo bez pripo-
mienok a v  tomto zmysle to odsúhlasili aj prí-
tomní poslanci

•	 Záverečný účet za rok 2020, uznesením č. 266/2021 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Beladi-
ce zo dňa 26.06.2021: Obecné zastupiteľstvo schva-
ľuje bez výhrad. Kladný výsledok hospodárenia vo 
výške 86 378,80 € sa prevedie do rezervného fondu.
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•	  Poslanci zobrali na vedomie plán kontrolnej čin-
nosti hlavného kontrolóra obce Beladice, Mgr. 
Jána Veterániho, na 2. polrok 2021.

•	  Bola prezentovaná aj Konsolidovaná výročná 
sprava obce Beladice za rok 2020.

•	 Poslanci ju vzali na vedomie.
•	  Dôležitým bodom bolo schválenie Programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Bela-
dice na programové obdobie rokov 2021 – 2027.

•	 Poslanci v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí schválili odpredaj pozemkov v režime 
hodného osobitného zreteľa o výmere 42 m2, 31 
m2, 1554 m2 za cenu určenú odborným znalcom.

•	 Nevyhnutným bolo schválenie opravy strechy 
Materskej školy vo Veľkých Chrášťanoch, ktorá je 
v havarijnom stave, vo výške cca 14 500 €. Poslan-
ci tak učinili rozpočtovým opatrením č.1/2021.

•	  Poslanci diskutovali o  postupoch pri zabezpe-
čení opravy interiéru budovy Obecného úradu 
Beladice. Tieto informácie vzali na vedomie.

•	 Obecné zastupiteľstvo schválilo zapojenie sa obce 
Beladice do dotačnej výzvy na prestavbu/výstavbu 
materskej školy s  cieľom rozšírenia počtu miest 
pre deti. Pán starosta, PhDr. Mário Žáčik navrhol, 
po diskusii s architektom, ako najlepší variant re-
konštrukciu budovy bývalej základnej školy na 
Pustom Chotári. Zachránila by sa budova, miesto 
je vhodné na tento účel a  vytvorilo by sa podľa 
potreby 20 – 35 miest. S  týmto variantom a  vy-
pracovaním projektovej dokumentácie súhlasili aj 
poslanci p. Diana Halásová, p.Ing. Juraj Méres, p. 
Mgr. Ľubica Slováková, p. Ján Slíž. Poslanec p. Sta-
nislav Tokár preferuje odkúpenie pozemku od sú-
kromnej osoby vo Veľkých Crašťanoch a postaviť 
budovu Materskej školy na odkúpenom pozemku. 
Centralizáciu Materských škôl v časti Veľké Chra-
šťany podporil aj poslanec p. Mgr. Peter Miškovič .

•	 Poslanci schválili žiadosť o finančný príspevok vo 
výške 1 500 € na výmenu dverí kostola na Pustom 
Chotári. Tiež schválili žiadosť Poľovníckeho zdru-
ženia Gačov Beladice – Chrašťany vo výške 2 000 €.

•	  Ďalej poslanci neschválili žiadosť spoločnosti 
EUROGOLD s.r.o. k umiestneniu terminálu vi-
deohier pre rok 2021.

19. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva obce Beladice sa 
konalo 25.8.2021 o 17.00 hod. 
v Kultúrnom dome obce
•	  V obci Beladice bol uvedený do prevádzky Zber-

ný dvor. Umiestnený je v časti Veľké Chrašťany. 
V súvislosti s možnosťou užívania tohto objek-
tu poslanci obce Beladice schválili Všeobecne 

záväzné nariadenie č.1/2021 o  nakladaní s  ko-
munálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými 
odpadmi na území obce Beladice. 

•	 Schválili aj dodatok, v  ktorom sú uvedené po-
platky za jednotlivé komodity dovezené do 
Zberného dvora.

•	 Tiež schválili prevádzkový poriadok tohto ob-
jektu.

•	 Tieto dokumenty sú prístupné na webovej strán-
ke obce www.obecbeladice.sk, alebo k  osobné-
mu nahliadnutiu na Obecnom úrade Beladice.

•	  Poslanci schválili výzvu na otvorenie Územného 
plánu obce Beladice. Žiadosti o zmenu je možné 
podávať do28.2.2022. Schválili aj komisiu na vy-
hodnotenie opodstatnenosti a povolenie zmien, 
ktorú vytvoria: za odborníkov p. Ing. Peter Mi-
zia, za obec členovia Stavebnej komisie Obecné-
ho zastupiteľstva obce Beladice, za poslancov p. 
Martin Kišac, za občanov p. Alfréd Boďo.

•	  Ďalším bodom rokovania bol návrh uchádzať 
sa o dotáciu na podporu plnenia funkcie rodiny 
(inkluzívne detské ihrisko). Poslanci schválili.

•	 Tiež schválili výstavbu nového bezdrôtového 
obecného rozhlasu s podmienkou zaplatenia za 
realizáciu jednorázovocelou sumou s podmien-
kou predĺženia záručnej doby na 4 roky.

•	  Poslanci prejednávali aj niekoľko návrhov mož-
nosti zapojenia sa do otvorených výziev na ne-
návratný finančný príspevok. Výzva o  dotáciu 
na zníženie energetickej náročnosti verejných 
budov bola odsúhlasená pre Základnú školu 
s Materskou školou Beladice – časť Veľké Chraš-
ťany, ktorá mala prioritný záujem na túto výzvu 
reagovať.

•	  Obecné zastupiteľstvo zvolilo veliteľa Dobrovoľ-
ného hasičského zboru obce Beladice – Ing. Ju-
raja Méresa.

•	  Prejednávaným bodom bola aj rekonštrukcia 
sály Kultúrneho domu v obci. Vznikli pochyb-
nosti a názorové rozdielnosti o financovaní toh-
to projektu, ktoré je potrebné doriešiť ďalším 
jednaním poslancov a tiež konzultáciou s reali-
zátorom prác.

•	  Poslanci schválili odkúpenie pozemku od p. Ko-
váča v časti Veľké Chrašťany za cenu cca 20 000 € 
pre účel výstavby nového objektu Materskej ško-
ly. Po ukončení výstavby bude zrušená Materská 
škola v  Beladiciach a  funkčné zostanú len obe 
Materské školy v časti Veľké Chrašťany. S týmto 
variantom nesúhlasili dvaja poslanci – p. Ján Slíž 
a p. Mgr. Ľubica Slováková.

Autor: Ľubica Slováková
poslankyňa OcZ Beladice
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Výročná schôdza Miestneho spolku 
Slovenského červeného kríža v Beladiciach

Miestny Spolok Slovenského červeného kríža v  Be-
ladiciach (MS SČK Beladice) vznikol v  roku 1972 
a patrí medzi najstaršie aktívne spolky v obci. V sú-
časnosti roku (2021) má 46 členov a tiež svojich sym-
patizantov. 

Dňa 15.7.2021 sa uskutočnila výročná členská schô-
dza za účasti väčšiny členov a pozvaných hostí. Pozva-
nie na výročnú členskú schôdzu prijali : predsedníčka 
Územného spolku SČK v  Nitre Beáta Miškovičová, 
starosta obce Mário Žáčik, zástupca starostu obce 
Ján Slíža poslanci obecného zastupiteľstva Ľubica 
Slováková, Magdaléna Švecová, riaditeľ ŽŠ Beladice 
Michal Homola a nový správca farnosti vdp. Dušan 
Kajanovič.

Členov a hostí v úvodnom slove privítala tajomníč-
ka miestneho spolku Emília Pinterová a oboznámila 
s programom, ktorý bol jednohlasne prijatý všetkými 
členmi spolku.

V ďalšom bode schôdze predsedníčka Anna Miško-
vičová zhodnotila činnosť MS SČK Beladice, za rok 
2020 a  I. polrok roku 2021. V  roku 2020 členovia 
spolku pomáhali obci Beladice, pri šití a distribúcii 
rúšok, zorganizovali dva odbery krvi. V  roku 2021 
v neľahkej pretrvávajúcej pandemickej situácii zorga-
nizoval spolok odber krvi, ktorého sa zúčastnilo 42 
dobrovoľných darcov krvi. Darcovia krvi boli nielen 
z našej obce, ale aj z okolitých obcí ako napr.: Choča, 

Nová Ves nad Žitavou, Nová Baňa, Šaľa a Nitra. Po-
ďakovanie za pomoc pri organizovaní patrí obci Be-
ladice a ZŠ Beladice. V roku 2021 bol MS SČK Be-
ladice nápomocní Obci Beladice pri organizovaní 
podujatí ako boli: Deň Zeme, Deň detí, Szentiványi 
cup, kde naši členovia zabezpečovali prvú pomoc, 
pitný režim a zastrešovali rôznu dobrovoľnícku prá-
cu. Na záver príspevku predsedníčka MS SČK Bela-
dice oboznámila členov s  pripravovanými akciami 
na II. polrok roku 2021 ako budú: potravinová po-
moc, vianočná kapustnica, posedenie členov na záver 
roku. Zdôraznila, že pripravované akcie budú nielen 
pre členov spolku , ale aj obyvateľov obce Beladice. 
V  diskusii výročnej schôdze MS SČK Beladice vy-
stúpila predsedníčka Územného spolku SČK v Nitre, 
ktorá kladne zhodnotila činnosť miestneho spolku 
a zaželala veľa síl do ďalšej práce. Poblahoželala pred-
sedníčke miestneho spolku k okrúhlemu životnému 
jubileu a  poďakovala za dlhoročnú prácu. Starosta 
obce a  poslanci obecného zastupiteľstva poďakova-
li členom spolku za ochotu, nezištnosť a pomoc pri 
podujatiach organizovaných obcou Beladice. Na zá-
ver výročnej členskej schôdze predsedníčka miest-
neho spolku poďakovala všetkým členom za aktívnu 
činnosť v organizácii a pripomenula hlavné poslanie 
spolku pomáhať iným, ktorí nás potrebujú, našim 
obyvateľom.

Autor: Anna Miškovičová
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Naši jubilanti

Slávnostná atmosféra, slzy dojatia, zápis do Pamät-
nej knihy Obce Beladice, spomienky. Také bývajú 
stretnutia s našimi obyvateľmi pri príležitosti ich ži-
votných jubileí. Už tretím rokom ich pripravuje Obec 
Beladice ako prejav vďaky a úcty k svojim spoluob-
čanom. Pandemická situácia aj v  tomto roku nám 
bránila v spoločenských aktivitách a v stretávaní sa. 
Napriek tomu sme využili príležitosť v období uvoľ-
nených opatrení a dvakrát sme si uctili našich jubi-
lantov, tých ktorí sa dožili svojho jubilea v roku 2020 
a ako inak aj tých tohtoročných. V slávnostnom prí-
hovore sa prihovoril jubilantom starosta obce Mário 

Žáčik. Vyjadril úctu k ich životnej púti, ktorou všetci 
prešli v našej obci. Do ďalších rokov im zaželal pev-
ného zdravia, pokojné chvíle v  kruhu najbližších. 
K  slávnostnej atmosfére prispeli svojou účasťou aj 
poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Beladice – 
Ľubica Slováková, Ján Slíž a Peter Miškovič. Veríme, 
že jubilantov potešil kultúrny program, občerstvenia 
a  drobný darček. Dobrá nálada medzi oslávencami 
svedčila o tom, že prítomní sa cítili dobre. Už teraz sa 
tešíme na ďalšie stretnutia.

Autor: Mário Žáčik
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Prázdniny v obecnej knižnici

V  knižnici nemusí byť nevyhnutne ticho. Obecná 
knižnica v  Beladiciach je posledné roky priesto-
rom spoločného stretávania sa našich najmenších 
a  školopovinných obyvateľov za účelom zážitko-
vého vzdelávania a  zábavy. Zatraktívniť prostredie 
miestnej knižnice, spoznať niečo nové a pritom sa 
aj zabaviť to je cieľ podujatia Leto v knižnici, ktoré 
sa uskutočňuje pod záštitou starostu Obce Beladice 
Mária Žáčika. 

Počas letných dní odborní pracovníci Tribečské-
ho múzea v  Topoľčanoch a  Ponitrianskeho múzea 
v Nitre pripravili cyklus prednášok a tvorivú dielňu. 
Pútavé rozprávanie o  dinosauroch, prehistorických 
zvieratách zaujali žiakov prvého stupňa. Prednáška 
o Černobyľskej katastrofe, na základe osobných zážit-
kov a fotografií z návštevy Černobyľa, zaujala starších 
školákov. 

Celá obuvnícka dielňa sa presťahovala do priestorov 
knižnice a poslúžila na spoznávanie formou zážitku 

prostredníctvom tvorivej dielni – Kuk ševcovi do 
dielne. Nástroje, náradie, suroviny používané pri šití 
topánok mali možnosť deti chytiť do rúk, vyskúšať 
si celý postup šitia obuvi a zahrať sa tak na ševcov – 
obuvníkov. 

Zábava, smiech, kúzla a čary sa niesli knižnicou na 
stretnutí šaša a detí, ktorí spoločne čítali rozprávky 
s  pracovníčkou knižnice Annou Miškovičovou. Na 
záver podujatí si všetci zúčastnení okrem nových 
poznatkov odniesli aj spomienkové predmety, kto-
ré pripomenú prednášky a vyzvú k návšteve múzea 
spoločne deti a rodičov. Zmienené aktivity sa stretli 
s porozumením riaditeľa Základnej a materskej školy 
v Beladiciach – Mgr. Michala Homolu a pedagogic-
kého zboru, za čo im patrí poďakovanie.

Autor: Mário Žáčik
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Tretí ročník športového podujatia Szentiványi 
cup je úspešne za nami. Uskutočnil sa 17. júla 
2021 na miestnom futbalovom ihrisku vo Veľ-
kých Chrašťanoch. Tak ako v  predošlých roční-
koch, aj tentokrát záštitu nad podujatím prevzala 
Obec Beladice. Hlavným iniciátorom a gestorom 
futbalového turnaja bol Ján Slíž, zástupca staros-
tu obce. Úvodný otvárací výkop uskutočnil nový 
správca farnosti vdp. Dušan Kajanovič. Turnaja sa 
zúčastnilo osem mužstiev z Beladíc – AS Roma, 
Divé svine, Amatéri, Pérov Roma, Bažanti, Jawa, 
Hasiči, Borci. Všetky mužstvá hrali podľa plat-
ných pravidiel malého futbalu a v duchu fair play 
hry.

Víťazmi tretieho ročníka futbalového turnaja Szen-
tiványi cup sa stali:

1. miesto – Amatéri, 2. miesto – Divé svine, 3. miesto 
– AS Roma 

III. ročník futbalového turnaja pod názvom 
Szentivanyi cup

Najlepším hráčom sa stal Tomáš Bednár, najlepším 
brankárom Mário Kovalčík, najlepším strelcom 
Matúš Koprda. 

Súčasťou turnaju bola aj exhibícia detských futba-
lových tímov. Na záver turnaja zástupcovia obce 
spolu s futbalistami vyzdvihli významný výchovný, 
kultúrny, sociálny, etický význam aj iných športov 
v obci, prostredníctvom odovzdania sponzorského 
daru nádejnému bežcovi Petrovi Bielemu.

Poďakovanie za prípravu a  organizáciu podujatia 
patrí nasledovným spoluorganizátorom: bratom 
Jozefovi, Martinovi, Lukášovi, Tomášovi Lacovým, 
Jánovi Ondrišovi ml., Lukášovi Tokárovi, Erikovi 
Tonkovičovi , Monike Slížovej – Lukyovej.

Autor: Ján Slíž
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Organizácia v našej obci pracuje už od roku 2005. 
Pri jej vzniku mala cca 20 členov. Dnes združuje 
okolo 60 občanov, nielen so zdravotným postihnu-
tím, ale aj ľudí a sympatizantov organizácie.

Základná organizácia Zväzu zdravotne postihnu-
tých v Beladiciach (ZO ZZP Beladice) úzko spolu-
pracuje so starostom obce a  správcom rímskoka-
tolíckej fary. Naši členovia sa pravidelne, aktívne 
zúčastňujú na spoločných akciách poriadaných ob-
cou Beladice a Farským úradom v Beladiciach ako 
sú : posedenia pri príležitosti dňa matiek, dňa detí, 
pochovávanie basy, Vianočný punč, požehnaní úro-
dy vo farskom kostole a pod. Zapájajú sa do upra-
tovania obecných priestorov, námestia a priestorov 
pri kostole a fare. Členovia sa podľa príležitosti radi 
zúčastňujú na akciách usporiadaných výborom ZO 
ZZP Beladice ako napr. : divadelné predstavenia 
v DAB v Nitre, výletoch za históriou a krásami Slo-
venska. ZO ZZP Beladice spolupracuje z Krajskou 
správou v Nitre, ktorá organizuje rekondičné pobyty 
v slovenských kúpeľných mestách ako : Turčianske 
Teplice, Sklené Teplice, Brusno a Oravice. Tiež re-
kreačné pobyty pri mori. 

Výbor ZO ZZP Beladice každoročne pripravuje val-
né zhromaždenie, kde spolu s členmi svoju činnosť, 
naplánujú, ale aj spomenú si na členov, ktorí nie sú 
medzi nami, zablahoželajú členom a  jubilantom. 
Dňa 04.07.2021 sa stretla väčšina členov na Valnom 

Z činnosti Základnej organizácie Zväzu 
zdravotne postihnutých v Beladiciach

zhromaždení ZO ZZP Beladice za účasti pozvaných 
hostí z  Krajskej správy v  Nitre a  to : podpredsed-
níčky p. Emílie Uharčekovej, hospodárky p. Dáši 
Bačinskej, člena a zároveň predsedu ZO ZZP Man-
kovce p. Karola Martinku, podpredsedu ZO ZZP 
Hosťovce Juraja Baču a starostu obce Mária Žáčika. 
Valné zhromaždenie viedla tajomníčka ZO ZZP 
Beladice Anna Miškovičová. V príhovore predsed-
níčka ZO Beladice p. Ľudmila Sládeková zhodnotila 
činnosť ZO Beladice v roku 2020 vyzdvihla niektoré 
úspešné akcie organizované ZO ZZP Beladice. Spo-
menula upratanie priestorov nad zdravotným stre-
diskom, ktoré boli pre činnosť ZO ZZP poskytnuté 
Obcou Beladice a 1. ročník Guláš párty. Zároveň sa 
poďakovala členom ZO ZZP za účasť na akciách po-
riadaných ZO, KS ZZP v Nitre a tiež Obcou Beladice 
a Farským úradom v Beladiciach. 

Pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea v roku 
2021 predsedníčka ZO ZZP Beladice p. Ľudmila Slá-
deková zablahoželala v  mene všetkých členov jubi-
lantom boli im odovzdané drobné vecné dary. Blaho-
želanie prijali: p. Helena Füleová, p. Emília Kováčová, 
p. Mária Lohyňová, p. Mária Tokárová a p. Katarína 
Boďová. Prítomní členovia ZO ZZP a hostia si minu-
tou ticha uctili zosnulú členku p. Helenu Škoríkovú. 
Podpredsedníčka ZO ZZP Beladice p. Ľubica Gécio-
vá nezabudla poďakovať starostovi obce a obecnému 
zastupiteľstvu za  poskytnutie dvoch miestností pre 
činnosť ZO ZZP a vyzdvihla dobrú spoluprácu s ob-
cou. Do diskusie sa prihlásili: p. Dagmar Bačinská, ta-
jomníčka KS ZZP NK, ktorá oboznámila prítomných 
členov o príprave rekondičných pobytov v kúpeľoch 
Sklené Teplice a Brusno. Starosta Obce Beladice po-
ďakoval za spoluprácu a pomoc obci, pri podujatiach 
usporadovaných obcou. Valné zhromaždenie ukon-
čila predsedníčka ZO Beladice p. Ľudmila Sládeková 
poďakovaním všetkým prítomným za ich aktívnu 
účasť. Zároveň zapriala všetkým prítomným pevné 
zdravie a pohodu v období pandémie. 

Naša organizácia je otvorená pre všetkých dobrých 
a srdečných ľudí. Radi privítame nových členov. 

Autor: Ján Komáromy
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obce. Klub plánuje rozšíriť svoju základňu o žiacky 
tím Tešíme sa na jarné zahájenie sezóny a držíme 
palce domácemu futbalovému mužstvu, aby sa po 
zohratí prezentovalo dobrými výsledkami.

Autor: Ľubica Slováková

Vďaka nadšencom, dobrovoľníkom – bratom La-
covým, Denisovi Tokárovi, Jánovi Slížoví ožil 
miestny futbalový klub. Oblastná futbalová liga 
sa začala koncom letných mesiacov. Hráči nášho 
tímu – OŠK futbalového klubu sú výlučne z našej 

V Beladiciach opäť ožil miestny futbal

Farský úrad Beladice – Veľké Chrašťany v  auguste 
2021 inicioval sériu brigád za účelom úpravy okolia 
fary. Do brigády sa zapojili dobrovoľníci, obyvatelia 
obce Beladice. S ochotou, dobrou náladou, úsmevom 

Brigáda vo farskej záhrade
na tvári vykonali množstvo dobrej práce a tak prispeli 
ku skrášleniu zanedbanej farskej záhrady a priľahlé-
ho parku. Všetkým patrí srdečná vďaka! 

Autor: Mário Žáčik



11

zo života v obci

Letný odber krvi
Miestny spolok SČK v spolupráci s Obecným úra-
dom Beladice a ZŠ Beladice počas mesiaca august 
2021 zorganizoval hromadný odber krvi. V dnešnej 
zložitej situácii, je potrebná každá darovaná kvapka 
krvi. Krv darovalo 42 dobrovoľných darcov, boli aj 
prvodarcovia. Darcovia boli nielen z našej obce ale 
aj z Nitry, Novej Bane, Šali, Novej Vsi nad Žitavou, 
Choče a Tesárskych Mlynian. Podujatie bolo zabez-
pečené na vysokej profesionálnej úrovni počnúc 
samotným oslovením darcov, až po vytvorenie od-
berového zázemia a  samotnú organizáciu odberu. 
Záujem darovať krv v takom počte darcov vypovedá 
aj o tom, že si vážime ľudský život a zdravie, ako aj 
o vysokom etickom a humánnom prístupe darcov. 
Po odbere každému darcovi krvi, bolo poskytnuté 

občerstvenie formou plnohodnotného obeda. Za 
aktívny prístup k darcovstvu a dobrovoľnosť poďa-
koval darcom starosta obce Mário Žáčik, správca 
farnosti Dušan Kajanovič a predsedníčka MS SČK 
Beladiciach Anna Miškovičová.

Autor: Anna Miškovičová
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Na konci prázdnin zorganizoval Dobrovoľný 
a  hasičský zbor Obce Beladice – Malé Chrašťany 
v spolupráci s Obcou Beladice popoludnie pre deti 
a pre všetkých obyvateľov obce pod názvom Letné 
kino s hasičmi. Najskôr si detský návštevníci mali 
možnosť užiť zábavné aktivity pre deti, akými bola 
jazda zručnosti, motocyklový trenažér a  ukážky 
prvej pomoci. Večer patril hlavne dospelým, kto-
rým bolo určené premietanie českého filmu Ženy 
v behu. K dobrej nálade prispelo určite aj očerstve-
nie v  podobe špekáčikov a  pukancov, ktoré boli 
zdarma poskytnuté návštevníkom podujatia.

Autor: Mário Žáčik

Letné kino s hasičmi

zo života v obci

Starosta Obce Beladice a poslanci OcZ Obce Beladi-
ce zorganizovali v septembri 2021 stretnutie s dar-
cami a  prvodarcami krvi, kde vyzdvihli humánny 
a ušľachtilý čin darcovstva krvi . Zároveň ocenili po-
čin darcovstva u prvodarcov krvi. Každý prvodarca 
dostal na pamiatku dostal upomienkovú Kvapku 

krvi, aby mu pripomínala prvý odber a povzbudi-
la ho k ďalším odberom. Súčasťou stretnutia bol aj 
slávnostný zápis darcov Pamätnej knihy Obce Bela-
dice a kultúrny program. 

Autor: Slováková Ľubica

Kvapka krvi
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Opäť po roku – v júni 2021, sa uskutočnilo na miest-
nom futbalovom ihrisku vo Veľkých Chrašťanoch 
podujatie venované deťom – Deň detí obce Beladi-
ce, ktorého hlavným organizátorom bola Obec Be-
ladice. Stany proti slnku poskytovali návštevníkom 
zázemie na oddych, ponúkali občerstvenie, ale aj 
pitný režim, ktorý bol pre najmenších návštevní-
kov zabezpečený zdarma. Profesionálne ozvučenie 
umožnilo, aby všetky dôležité a zaujímavé informá-
cie boli počuté aj v  najvzdialenejšom kúte ihriska. 
Program bol pripravený pre hlavne deti, ale zaujal 
aj dospelých. Pozostával z  ukážok jazdnej polície 
SR, ukážok výcviku psov, ukážok práce požiarni-
kov, ukážok vojenskej techniky, výstavy poľovných 
trofejí, sprievodných aktivít ako streľba z  luku, 
maľovanie sadrových zvieratiek a  ďalších. Zahŕ-
ňal aj výstavu štvornohých psích miláčikov a súťaž 
o najkrajšieho psíka pod názvom Beladický oriešok. 

Beladický oriešok zaujal a  tešil sa z  priaznivých 
ohlasov návštevníkov nielen blízkeho okolia obce, 
ale i z iných miest Slovenska. Návštevníci mali takto 
možnosť prežiť pestré popoludnie, plné rôznych 
zážitkov a  naviac si odniesť do svojich príbytkov 
ako spomienku na podujatie mnoho darčekových 
a upomienkových predmetov. Poďakovanie staros-
tu obce Mária Žáčika za spoluprácu pri organizo-
vaní podujatia patrí – Dobrovoľnému a hasičskému 
zboru Obce Beladice – Malé Chrašťany, Poľovnému 
združeniu Gačov –Beladice, Chrašťany, Kynologic-
kému klubu Beladice, MV SR Služobnej hipológii 
PZ, OS SR Protilietadlovej raketovej brigáde Nitra. 
Rovnako tak poďakovanie patrí sponzorom poduja-
tia – spoločnosti McDonald Beladice, JIPO Beladice 
a KYPO Beladice. 

Autor: Slováková Ľubica

Deň detí obce Beladice
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Kynologický klub Beladice oficiálne zahájil svoju 
činnosť v obci v roku 2020. Obyvateľom obce však 
priblížil svoju činnosť už v roku 2019, kedy sa pre-
zentovali spoluobčanom prostredníctvom vystúpe-
nia na Dni detí. Vtedy osem ročný chlapček pred-
viedol poslušnosť s veľkým nemeckým ovčiakom. 

V  priebehu roka 2020, v  nevyužitých priestoroch 
pri futbalovom ihrisku vo Veľkých Chrašťanoch 
vznikol oplotený areál pre výcvik, výchovu a  so-
cializáciu psov. Za príspevku Obce Beladice klub 
zrevitalizoval priestor, zakúpil prekážky pre špor-
tové vyžitie psa, 2ks metrová prekážka na skákanie, 
šikmá stena na preliezanie, látkový tunel na pod-
liezanie, úkryty pre vyhľadávanie a  začal aktívne 
svoju činnosť. 

V uvedených priestoroch pre obyvateľov obce zdar-
ma zorganizovali trojmesačný kurz poslušnosti. Na 
kurz sa prihlásilo 10 psovodov so svojimi štvor-
nohými kamarátmi s  Dorkou, Kirou, Akimom, 
Eliškou, Mikim, Fenrirm, Dorou , Bilbom, Alanom 
a Arturom. Psovodi sa naučili pozitívnou motiváciu 
svojich psov vodiť pri nohe, cviky sadni, ľahni, stoj 
a hlavne privolanie. Psíkov sme socializovali, hrali 
sme sa s nimi rôzne hry na schovávačku, prelieza-
nie cez tunel, skákanie cez prekážku. Tí šikovnejší 
zvládli aj základy iných trikov – chodenie psa medzi 
nohami psovoda, beh medzi slalomovými tyčkami. 
Bola to veľká zábava pre ľudí a hlavne drina pre psov. 

Už teraz sa tešíme na ďalšie kurzy vo výcvikovom 
priestore, ktorý je každý utorok – prístupný tým 
psíčkarom, ktorí tento kurz absolvovali. 

Beladický oriešok
Bol názov ďalšej aktivity, ktorú sme v  spolupráci 
s  Obcou Beladice zorganizovali hlavne pre oby-
vateľov obce. Bola to výstava psíkov bez preuka-
zu pôvodu. Do troch výstavných kategórií (malé, 
stredné, veľké psy) sa prihlásilo neuveriteľných 45 
dvojíc. Taký záujem sme vskutku nečakali. Poduja-
tie sme doplnili o súťaž v agility (beh so psom cez 
prekážkovú dráhu) a súťaž, ktorú sme nazvali Ukáž 
čo vieš . Návštevníci mali možnosť vidieť v  súťa-
ži Ukáž čo vieš unikátne kúsky – podávanie pac-
ky, chodenie po zadných nohách, tanec so psom, 
chôdzu pospiatky a  iné. Veľmi sa tešíme a  oce-
ňujeme aj tú skutočnosť, že do výstavy Beladický 
oriešok sa zapojili aj ostatné spoločenské organi-
zácie v  obci, ktoré sa celého podujatia zúčastnili 
a vznikla jedna úžasná akcia pre deti aj dospelých. 
Výťažok z výstavy a aj z atraktívnej tomboly v hod-
note 589 € – sme venovali na podporu opustených 
psíkov z útulku v Zlatých Moravciach.

Autor: Dáša Kostelná

Kynologický klub Beladice

zo života v obci
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zo života v obci

Hlavnými organizátormi celoslovenského podu-
jatia Pomáhame potravinami sú Slovenský Čer-
vený kríž a spoločnosť Kaufland. Cieľom poduja-
tia je pomôcť potravinami ľudom na Slovensku. 
V roku 2021 sa zbierka uskutočnila už ôsmykrát. 
Dátum zbierky bol určený na 14.október – Sve-
tový deň výživy. Zbierka sa realizovala po celom 
Slovensku. Do podujatia sa zapojil aj náš MS SČK 
Beladice. 

Od skorého rána študenti Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb v Zlatých Moravciach pod vede-
ním pani zástupkyne školy a zároveň aj predsed-
níčky Miestneho Spolku Slovenského Červeného 
kríža (MS SČK) v Topoľčiankach Evy Chrapkovej 
spolu s ďalšími členmi výboru MS SČK v Topoľ-
čiankach Danou Magušinovou a  Janou Mináro-
vou oboznamovali každého návštevníka obchodu 
o  možnosti darovania trvanlivých potravín pre 
tento účel. Reakcie ľudí boli rôzne, vo väčšine 
prípadov sa stretli s pochopením. V priestore za 
pokladňami mal každý návštevník obchodu mož-
nosť darovať trvanlivé potraviny. Zbierka potra-
vín sa postupne rozrastala o  zeleninové, mäsové 
konzervy, ryžu, múku, cukor, med, čaj, mlieko, 
kávu, sušienky, čokoládu a iné trvanlivé potravi-
ny. Šikovní študenti, dobrovoľníci MS SČK, balili 

jednotlivé komodity do krabíc a pripravovali ich 
na ďalšiu distribúciu k  ľudom do celého okresu 
Zlaté Moravce. Balíčky potravín boli prostredníc-
tvom členov MS SČK jednotlivých obcí rozvážané 
do rodín v celom Zlatomoravskom okrese. Potra-
vinám sa potešili osamelí ľudia, mnohodetné ro-
diny – občania Beladíc. Potravinové balíčky v na-
šej obci rozniesla, našim rodinám predsedníčka 
MS SČK Beladice. Každé jedno vrecko potraviny 
bolo zoskenovné, zaevidované a  pridané do ba-
líčka. Údaje o množstve a počte darovaných po-
travín sa odoslali pre vyhodnotenie Ústrednému 
Spolku Slovenského Červeného kríža v Nitre.

Garantom pridelenia balíčkov potravín v obciach 
boli predsedovia jednotlivých MS SČK. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pridali ruku 
k dielu : darcom, spoločnosti Kaufland, organizá-
torom podujatia – pani zástupkyni Eve Chrapko-
vej, členom MS SČK Topoľčianky a  žiakom SOŠ 
o a s v Zlatých Moravciach za to, že to zvládli pro-
fesionálne – s úsmevom a dobrou náladou. A tak 
sa splnilo hlavné poslanie nášho spolku pomáhať 
iným, ktorí nás potrebujú, našim obyvateľom.

Autor: Anna Miškovičová

Pomáhame potravinami
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Aj v našej obci sa zachovali náboženské zvyky, ktoré sa 
spájajú s predvianočným obdobím.
Už desiatky rokov každý advent sa rodiny začnú de-
väť dní pred sviatkom narodenia Ježiša Krista schádzať 
a modliť sa deviatnik.

Lukášovo evanjelium v  správe o  Ježišovom naro-
dení hovorí o tom, ako Jozef s Pannou Máriou išli 
z Nazareta na súpis ľudu do Betlehéma. Keďže ne-
bolo pre nich miesta v betlehemskej hospode, ktorá 
slúžila ako prístrešie pre pocestných, museli si hľa-
dať útulok inde. Hoci pohostinstvo patrilo k nábo-
ženským povinnostiam Izraelitov, predsa nedostali 
ubytovanie u ľudí. Uchýlili sa do jaskyne, kde Panna 
Mária dala svetu Ježiša.

Táto udalosť podnietila vznik ľudovej adventnej po-
božnosti – hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu. Čle-
novia rodín po deväť večerov pred Vianocami putovali 
s obrazom Svätej rodiny z domu do domu ako hľada-
júci prístrešie a spoločnou modlitbou sa pripravovali 
na dôstojné oslávenie Ježišovho narodenia. Stretali 
sa u rodiny, u ktorej minulý rok sa ukončil deviatnik 
a ktorá po celý rok opatrovala obraz putujúcej svätej 

rodiny, ktorá hľadá prístrešie pre narodenie dieťaťa – 
Božieho syna. Stretávali sa večer, obyčajne v tom čase, 
keď zvonili na Anjel Pána. 

Skupina, väčšinou pozostávala zo žien, zastala pred 
dverami nového príbytku, trikrát zaklopali na dve-
re. Zástupca rodiny z nového príbytku sa spoza uza-
mknutých dverí ozýval týmito slovami: 

I. Kto klope tam? – II. My dvaja chudobní. 
I. Čože vám dám? – II. Len nocľah chatrný, prosíme 
si ponížene, z ďalekej sme prišli zeme. 
I. Ja neznám vás! II. Prosíme, pusťte nás! 
I. To nemôž´ byť! – II. Veď izieb je nazbyt!
I. Podaromná je vaša reč, nieto miesta choďte preč.

Sprievod vstúpil dnu za spevu piesne. Osoba prináša-
júca obraz oslovila osobu poskytujúcu nový príbytok 
slovami: Prijmite Ježišovu Matku v tomto obraze a uc-
tite si ju v jej čistom a nepoškvrnenom počatí. 

Obraz pobozkala a odovzdala ho. Osoba prijímajúca 
obraz tiež pobozkala obraz a odpovedala: 

Vitaj nám, Panna prečistá, buď nám vždy ochrana istá. 

Najprv sa modlil radostný ruženec (celý alebo aspoň 
desiatok), potom Loretánske litánie.

Na záver sa zaspievala nejaká adventná alebo marián-
ska pieseň, prípadne pieseň k svätému Jozefovi.

Na druhý večer deviatnika sa zúčastnené rodiny 
stretli v príbytku, kde zostal obraz. Podobným spô-
sobom ako prvý večer po rozlúčkovej pobožnosti 
preniesli obraz do ďalšieho príbytku, kde zotrvávali 
na modlitbách. 

V  posledný večer 23. decembra sa deviatnik končí 
a obraz zostával v poslednom dome po celý rok. 

Počas roku bývalo zvykom nechať horieť svetielko 
pred obrazom až do Hromníc. Na mariánske a väčšie 
sviatky sa pred obrazom zapaľovalo svetlo. Domáci sa 
pri obraze stretávali na modlitbu ruženca a poďakova-
nie Svätej rodine za pomoc a ochranu. 

Po roku večer 15. decembra sa rodiny znovu stretnú 
v tom dome, kde prestalo adventné putovanie a tu za-
čínajú predvianočný deviatnik.

Ako adventné obdobie i táto pobožnosť má mariánsky 
charakter. Zaželajme si spoločne, aby čo najdlhšie pre-
trvávala medzi ľuďmi, a ako inak, aj v našej obci.

Autor: Patrícia Žáčiková

Predvianočný deviatnik – kde nájde 
prístrešie Svätá rodina?

zvyky a tradície
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Milí čitatelia, prajem nám, vám, všetkým príjemné 
zimné dni, aj keď k  zimnej romantike predsa len 
chýba snehová nádielka. 
Pohľad na krásne zasneženú krajinu zlepšuje ná-
ladu a  tá je veľmi potrebná pre duševné zdravie. 
No a každý vie, že ruka v ruke ide duševné zdravie 
s fyzickým zdravým. Nie vždy sa nám darí udržať 
si pokoj na duši, dobrú náladu. Dennodenné sta-
rosti, čo prináša život, choroba, či životné tragé-
die nechávajú na duši človeka jazvy a tie sa v šere 
zimných dní znovu ozývajú. V  takejto situácii je 
veľmi dôležité precitnúť a  uvedomiť si, že je tu 
určite niekto s  kým sa môžeme o  bolesť podeliť, 
niekto, komu na nás záleží, komu by bolo smutno, 
keby sme tu neboli, niekto, koho trápi aj náš smú-
tok. Z lásky k našim blízkym musíme zmobilizovať 
silu v tele a začať pracovať na obnove našej pohody 
a zahnať melanchóliu a depresiu, tie sú iba zdro-
jom, ak to dlho trvá, neskôr aj fyzickej choroby.
Niekedy stačí chlipkať teplý čaj pri veselej hudbe, 
prečítať si knihu, alebo pozvať susedu, ktorá je tiež 
možno sama, kamarátku, no niekoho blízkeho na 
pokec. Porozprávať sa, plánovať si nejakú prácu, 
ktorá zamestná hlavu. Možno vyskúšať nový recept 
na koláč, spraviť si vianočnú ikebanu, niečo, čo 
nám urobí radosť. Aj taká prechádzka v prírode je 

balzamom na dušu. No a z takejto prechádzky 
si môžeme teraz napríklad priniesť šípky 
na čajík.

Taký šípkový čaj s me-
dom má veľmi dobrú 
chuť, je budič dobrej 
nálady a  zdrojom 
dobrých účinkov na 

náš organizmus. Už 
hádam každý z  nás 
vie, že šípky obsahujú 
mnoho vitamínu C. 
Ale aj znižujú hladi-
nu cholesterolu v krvi, 
majú vplyv na nor-
málnu zrážanlivosť 
krvi, zvyšujú odol-
nosť organizmu na 
lokálne alebo celko-

vé infekcie , ako po-
vzbudzujúci prostriedok 

v  rekonvalescenčnom 
období, pri pravidel-

nom užívaní sa lepšie zrasta-
jú zlomeniny kostí, používajú sa pri 
zle hojacich sa ranách, na zlepšenie 

funkcie malého mozgu, prevencia proti vzniku 
chrípky, nádchy, rakoviny, podporujú látkovú vý-
menu v organizme. No ani ja som nevedela, že táto 
jesenná rastlinka má toľko dobrých vlastností a tak 
blahodarne pôsobí na náš organizmus. 
Ja som si šípky nazbierala, zomlela na mäsovom 
mlynčeku a  sušila na plechoch nad radiátorom. 
Mletie je dosť náročné aj na veľkých dierkach 
riečice, ale dá sa to zvládnuť. Zomleté sa rýchlej-
šie sušia. Rozdelila som si ich na polovicu. Jednu 
časť som zmiešala s usušenými drobnými plodmi, 
ten je ovocný a  druhú polovicu som si zmiešala 
s  kvietkami liečivých rastlín zbieraných od jari. 
Polievkovú lyžicu zmesi zalejem 2,5 – 3dl vriacej 
vody. Lúhujem 15 minút, potom pridám med a vy-
chutnávam si chuť v spoločnosti hudby alebo dob-
rej knihy.
Vážení čitatelia, blížia sa Vianoce, sviatky lásky 
a  pohody, budú oveľa krajšie a  láskavejšie ak sa 
nám na tvári objaví úsmev, ak sa budeme správať 
k sebe s úctou, láskou. Každý si nesieme nejaký ten 
kríž a niekedy úsmev, pozdrav, podaná ruka uľahčí 
jeho ťarchu. Prajem vám pekné sviatky a pamätaj-
te, to čo zo seba vyžarujeme, to sa nám znásobené 
vráti.

Autor: HEDA

Z Božej lekárne
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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 druhom a treťom štvrťroku 2021
Balázs Jakub, Levická Mia. Baláž Oliver, Šimková Margita, 
Marenčík Ján, Masaryk Marek, Zavišic Dominik,
Mifkovič Liam Miroslav, Piroš Florián, Szóradová Nina,
Škadra Juraj, Bôbová Lucia, Kišacová Terézia, Zálaiová Nikola, 
Búšová Ema, Hricová Lucia, Srnka Juraj, Kovalčík Lukáš, 
Stolárová Emma

Vážení spoluobčania,
pri príležitosti Vašich vzácnych jubileí dožitých v prvom až treťom 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.

70 rokov
Kováčová Emília, Bednárová Mária, Tokárová Mária Ing. Novácka Eva, Ladányi 

Miroslav, Šproch Michal, Ligačová Eva, Kunkelová Oľga, Špaňúr Jozef, Füleová Helena, 
Čásar Anton, Ladányiová Alžbeta, Sládečková Mária, Škorcová Jolana, Lohyňová Mária, 

Polušinová Gabriela, Komžík Jozef, Kováčová Darina, Danková Katarína 

75 rokov
Galbavý Zoltán, Bridge Anna, Géciová Mária, Géciová Ľubica, Farkašová Eva, 

Kňažický Vladimír Ing., Kňažická Emília, Hritz Ladislav, Holeš Vojtech, Kériová 
Ružena, Orlíková Viera, Speváková Anastázia 

80 rokov
Erdélyiová Veronika, Ďurišová Emília, Vaňo Jozef, Halásová Marta, Furdová 

Irena, Kováčová Elena, Hruška Ján, Beňová Oľga 

 85 rokov
Kmeťová Jolana, Halásová Jolana 

90 rokov
Lazareková Katarína
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Opustili nás v roku 2021
Valkovič Dušan vo veku 63 rokov | Vician Alojz vo veku 80 rokov | Desátová 
Emília vo veku 63 rokov | Furdová Zita vo veku 55 rokov | Kravarik Vladimír vo 
veku 63 rokov | Lacová Helena vo veku 81 rokov | Halás Dušan vo veku 71 rokov | 
Melišková Estera vo veku 84 rokov | Pavel Géci vo veku 74 rokov | Jaromír Slíž vo 
veku 70 rokov | Emil Rusnák vo veku 49 rokov | Homolová Anna vo veku 57 rokov, 
Mihalička Ľuboš vo veku 66 rokov | Herman Peter vo veku 54 rokov | Pavlisová 
Verona vo veku 92 rokov | Komžíková Serafína vo veku 84 rokov | Bumbala Karol 
vo veku 85 rokov | Farkaš Karel vo veku 56 rokov | Benišek Ernest vo veku 91 

rokov | Sekretárová Ema vo veku 85 rokov | Pecho Štefan vo veku 67 rokov



20

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.


