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ročník VI.

Vážení spoluobčania,

prostredníctvom obecných novín Drevenica sa vám 
prihováram ostatný krát vo volebnom období 2018 
– 2022, aby som vám priniesol prehľad o najdôle-
žitejších udalostiach verejného, kultúrneho a  spo-
ločenského života, ktoré sa udiali v  obci Beladice 
do septembra 2022, ale zároveň aby som vás vyzval 
všetkých, aby sme sa skúsili zamyslieť nad otázkami 
budúcnosti našej obce. 
Práca starostu je služba občanovi 24 hodín denne. 
Je to povolanie spojené s  mnohými obeťami. Výz-
nam práce slúžiacej občanovi, jej dôležitosť, ale aj 
náročnosť a zložitosť, si naplno uvedomuje len ten, 
kto sa sám obetuje pre veci verejné. Obetoval som 
jej nielen svoj pracovný čas, osobný čas, ale i rodi-
nu. Obetavosť a zanietenie ma vždy posúvalo dopre-
du. Od začiatku som tuto prácu považoval za určite 
poslanie. Najdôležitejší pre mňa však je dobrý pocit 
z  toho, že to, čo vykonávam pre obec a  jej ľudí, je 
niečo, čo má pre nich každodenný význam, čo im 
prináša viditeľne zlepšenie ich života. Je mojou po-
vinnosťou vrátiť im dôveru. S týmto postojom som 
pristupoval k práci aj v tomto roku.
Začiatok roka, (január až apríl) 2022 nás v  obci 
riadne potrápil. Niesol z znamení doznievania ná-
sledkov a  opatrení proti pandémii spôsobenej ko-
ronavírusom (COVID –19), ktorá spomalila nielen 
hospodársky a spoločenský život v našej obci ale aj 
na celom Slovensku, svete.
Aj pre našu obec to znamenalo hľadať riešenia pre 
problémy a bremená, ktoré zostali na pleciach obce, 
starostu a  zastupiteľstva. Mnohokrát vyžadovali 
okamžité, rýchle riešenia.
V uplynulom kovidovom období sme sa borili s ne-
dostatočnou informovanosťou vzťahujúcou sa ku 

všetkým oblastiam fungovania obce, výpadkom ve-
rejných financií, zapríčinených nekorektnými roz-
hodnutiami vlády SR, zvyšovaním prevádzkových 
nákladov obce vyplývajúcej z  nárastu cien staveb-
ného materiálu, energií ( elektrickej energie, plynu 
a benzínu) a limitovaní sme boli aj v projektovej čin-
nosti zameranej na zveľadenie obecnej infraštruktú-
ry, brzdenej vyššie uvedenými okolnosťami , ktoré 
ovplyvňovali vyhodnocovanie a administráciu pro-
jektov zo strany ich vyhlasovateľov. 
Napriek vyššie uvedeným okolnostiam a vysokému 
zdražovaniu stavebných materiálov a prác, podarilo 
sa ukončiť investičný projekt zameraný na rekon-
štrukciu vnútorných priestorov Obecného úradu 
v Beladiciach, skolaudovať a odovzdať ich do užíva-
nia občanom obce. 
Obec Beladice z vlastných zdrojov, bez pôžičky in-
vestovala do tohto verejného priestoru, V  rokoch 
2021–2022 sa uskutočnila rekonštrukcia vnútor-
ných priestorov dnešného obecného úradu, a  to 
vstup do objektu – chodba, hlavná kultúrna sála, 
zasadačka, šatňa (bývala kuchynka), nová kuchyňa, 
vrátane priestoru kaviarenského typu, priestor pre 
logistické zázemie. V  spomínaných miestnostiach 
boli inštalované kompletne nové elektroinštalácie 
vrátane elektrických rozvodových skríň, vodovod-
né a odpadové inštalácie, kúrenie rozvody, dva nové 
kotle na kúrenie a  dva ohrievače vody, osvetlenie, 
podlahy, urobené stierky a  maľba stien. V  hlavnej 
spoločenskej sále okrem spomínaných prác je inšta-
lovaná nová stropná izolácia, sadrokartónový strop, 
doplnený krovu, kúrenie, osvetlenie, protipožiarne 
dvere, núdzové osvetlenia, vyrovnávajúci podla-
hový betón, podlahová izolácia a  drevená dlážka.

spravodaj obce beladice
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Nevyhnutné bolo vonkajšiu časť budovy opäť urobiť 
komplexnú sieť dažďových zvodov, nakoľko budova 
nemala žiadny systém na odvádzanie zrážkových 
vôd. Vybudovaný bol lapač tukov z kuchyne. Všetky 
priestory objektu vrátane pivničných sú monitorova-
né bezpečnostným systémom a kritické miesta zabez-
pečené vnútornými a vonkajšími mrežami. Podľa sta-
vebného zákona dokončený zrekonštruovaný objekt 
bol riadne skolaudovaný, čo v nedávnej minulosti ne-
bola samozrejmosť pre obec pri realizácii stavebných 
projektov. 
Nové priestory objektu slúžia občanom, tak aby sa 
za ne nemuseli hanbiť. Po dlhých desiatkach ro-
kov sú opäť, príjemnými a  dôstojnými verejnými 
priestormi slúžiacimi potrebám občanov. Zároveň 
dôstojne reprezentujú obec Beladice. K prvým vý-
znamným spoločenským a kultúrnym podujatiam, 
ktoré preverili nový stav rekonštruovaných objek-
tov patrili kar na počesť vdp. mos. Jána Pristača, 
stretnutie starostov regiónu Požitavia, Ples poľovní-
kov, podujatie EÚ Rovnosť, neznamená rovnakosť!, 
výročné schôdze dobrovoľníckych organizácií, ale aj 
rodinné oslavy občanov našej obce. 
Pre zabezpečenie všeobecnej informovanosť našich 
občanov bola zrealizovaná inštalácia nového miest-
neho bezdrôtového rozhlasu v celej obci. 
Zvýšenie informovanosť obyvateľov o  dianí v  obci 
zabezpečila Obec Beladice prostredníctvom zabez-
pečenia a  aktivácie mobilnej aplikácie a  nového 
informačného systému Munipolis.
K  bezpečnosti pohybu obyvateľov na verejnom 
obecnom priestranstve prispela aj inštalácia solár-
neho pouličného osvetlenia v koncovej, neosvetle-
nej časti obce Malé Chrašťany , na Družstevnej ulici. 
Prvý krát v  histórii obce bola riešená otázka mar-
genalizovnej menšiny. Covid asistentka pre MRK. 
Každodenná práca asistentky spočívala v  distribú-
cii, respirátorov, testov na covid, vysvetľovaní dô-
ležitosti očkovania, pomoci pri riešení životných 
situácii zapríčinených ochorením, práca prvého 
kontaktu ako postupovať ďalej pri ochorení.
Obec Beladice dala vypracovať investičný projekt 
výstavby novej materskej škôlky s  kapacitou pre 
50 detí. Projekt výstavby budúcej materskej školy 
je riadne pripomienkovaný zo strany dotknutých 
orgánov, má stavebné povolenie platiace dva roky. 
Aktuálneho sa rieši možnosť podania projektu cez 
výzvu Plánu obnovy. V  prípade podania projektu 
je jeho výhodou, že spoluúčasť na financovaní pro-
jektu je pre obec nulová, nezaťažuje finančne obec 
a všetky prostriedky na výstavbu a zariadenie škôl-
ky uhrádza vyhlasovateľ Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). 
Podporený bol zámer smerujúci ku skvalitnenie 

podmienok života a  vytvoreniu oddychovej zóny 
pre rodiny s  deťmi v  miestnej časti obce Pustý 
Chotár. Obec Beladice poskytla Občianskemu zdru-
ženiu Pod Jaseňom pre realizáciu tohoto zámeru 
obecný pozemok a poskytla na inštaláciu ihriskové 
prvky – ako preliezka, kĺzačka a iné. 
Obec realizovala v Materskej škole v Beladiciach 
rekonštrukciu priestorov – výmena podláh na chod-
be, v kuchyni a miestnosti na spanie, maľovka, ná-
kup nábytku, nový prístrešok nad pieskoviskom. 
Základná škola v Beladiciach kompletná stavebná 
rekonštrukcia novo vytvorenej časti jedálne a čias-
točná rekonštrukcia starej jedálne a chodby. 
Verejným priestranstvám v  obci bola aj v  tomto 
roku venovaná náležitá pozornosť. Pravidelná údržba 
verejných priestranstiev vrátane cintorínov prostred-
níctvom pracovníkom Obecného úradu Beladice sa 
stala samozrejmosťou. Zrealizovala sa výsadba okras-
nej zelene kruhový objazd, živého plotu okrasnej ze-
lene na námestí, stromov na verejných priestoroch, 
renovácia lavičiek na futbalovom ihrisku, cintoríny, 
ale aj renovácia pamätihodností obce–na miestnych 
cintorínoch Veľké a Malé Chrašťany 
Oceňujem pomoc a iniciatívu dobrovoľníkov – oby-
vateľov obce, členov DHZ Malé Chrašťany, ktorí 
v  tejto činnosti priložili ruku k  dielu a  participo-
vali na jarnom upratovaní obce. Poďakovanie im 
patrí za odvedenú prácu pri skrášľovaní verejného 
priestoru v  miestnej časti Pustý Chotár. Členovia 
DHZ Malé Chrašťany zveľadili aj okolie hasičskej 
zbrojnice a garáže.
DHZ Malé Chrašťany sa aktívne podieľal aj na zá-
chrane súkromného majetku obyvateľov obce a  to 
pri hasení viacerých požiarov, ktoré vznikli napriek 
tomu, že platí stály zákaz vypaľovania, spaľovania 
suchej trávy a  lístia. Na výročnej schôdzi , ktorá sa 
konala v marci im vyslovilo vedenie Obce Beladice 
a vedenie Krajského riaditeľstva HaZZ v Nitre poďa-
kovanie za dobrovoľnícku prácu a záchranu majetku. 
Od mája 2022 v  obci funguje nový detský lekár 
MUDr. Krištofík.
Po dlhej spoločenskej izolácii spôsobenej pandé-
miou koncom apríla 2022 sa začala uvoľňovať or-
ganizácia spoločenských, kultúrnych, športových 
podujatí, a tak obec pokračovala v naštartovaných 
aktivitách. 
Už štvrtým rokom Obec Beladice ako hlavný orga-
nizátor usporadúva futbalový turnaj pod názvom 
Szentiványi cup. Partia nadšencov pod vedením 
zástupcu starostu Obce Beladice – pána Jána Slíža 
zorganizovala už jeho IV. ročník, ktorý slávnostným 
výkopom zahájil vdp. Dušan Kajanovič. Záujmu 
a pozornosti futbalových priaznivcov sa teší po dl-
hých rokoch odmlky znova naštartovaná futbalová 
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činnosť v obci . Obecný športový klub Beladice sa 
zúčastnilo viacerých futbalových zápasov doma 
a v blízkom okolí, kde sa tešilo z väčším i menších 
úspechov. Aktívna činnosť a fungovanie klubu pri-
spieva nielen k reprezentácii obce, ale aj k športové-
mu rozvoju miestnej mládeže, záujemcov o šport. Je 
výsledkom iniciatívy a spolupráce obce s dobrovoľ-
níkmi Lukáš Tokár, Martin Laca, Ján Slíž, Eduard 
Hritz a Kamil Koprda. 
Miestne spoločenské organizácie uskutočnili v me-
siaci jún 2022 svoje výročné slávnostné schôdze, a to 
Miestny spolok Slovenského červeného kríža Bela-
dice pri príležitosti 50.výročia jeho založenia a Zá-
kladný zväzu zdravotne postihnutých Nitrianskeho 
kraja – Beladice uskutočnil svoju výročnú schôdzu.
Obec Beladice taktiež štvrtým rokom venuje pozor-
nosť doplnkovému vzdelávaniu školopovinnej mlá-
deže. V  priestoroch Obecnej knižnice v  Beladiciach 
opätovne pripravila cyklus prednášok, letného prázd-
ninového čítania pod názvom Prázdniny v knižnici. 
Ako ostatné roky, tak i v tomto roku nezabudla na 
deti a pri príležitosti sviatku detí im venovala pod-
ujatie plné zábavy a atrakcií pod názvom Deň detí 
obce. Touto cestou vyslovujem poďakovanie part-
nerom, ktorí poskytli sponzorské dary pre deti, 
ktoré prispeli nielen k zatraktívneniu podujatia, ale 
i  k  rozvoju manuálnych, tvorivých zručností detí. 
Vážim si to, že keď zaklopem na dvere partnerov 
s  prosbou o  poskytnutie darov pre deti, neváhajú 
podporiť naše deti v Beladiciach. 
Politika EÚ má značný vplyv aj na podnietenie 
aktivít v  medzi obecnej a  cezhraničnej spolupráce 
medzi obcami , regiónmi. Obec Beladice sa zaradila 
k tým progresívnym obciam, ktoré chcú byť súčas-
ťou modernej Európy. Pod záštitou Európskej únie 
a v spolupráci s obcou Beladice sa uskutočnilo pod-
ujatie Rovnosť, neznamená rovnakosť!, ktoré dalo 
priestor európskym témam, diskusii o  solidarite, 
dobrovoľníctve a tolerancii medzi národmi, o spo-
ločných riešeniach.
Úcta k  starším občanom je odrazom vyspelosti 
a  úrovne spoločnosti. Som presvedčený, že sku-
točnou úctou je len vtedy, ak je úprimná, spontán-
na a  najmä sústavná. A  aj preto ako prejav vďaky 
a úcty k svojim občanom Obec Beladice iniciovala 
a zotrvala pri organizovaní slávnostných popoludní 
venovaných jubilantom. Aj v tomto roku 2022 sme 
oslávili dosiahnuté životné jubileá našich občanov. 
Takéto spoločenské stretnutia prinášajú do ich živo-
ta radosť, potešenie, napĺňajú ich pocitom spokoj-
nosti a vedomia, že aj v našom miestnom spoločen-
stve majú neustále svoje pevné miesto a sú pre nás 
všetkých v obci dôležití. 
Prvý štvrťrok rok 2022 spoločenský život v obci bol 
poznamenaný aj smutnými udalosťami. 

Rozlúčili sme sa aj s tými občanmi, ktorí šírili pove-
domie o našej obci a vytvárali pozitívny obraz o nej 
aj za doma , v zahraničí, reprezentovali ju. 
So zármutkom v srdci znovu pripomínam, že naše 
rady navždy opustil náš drahý duchovný otec Mons. 
Ján Pristač, kanonik Nitrianskej kapituly. Sprevá-
dzal nás od kolísky po hrob. Stál pri našich deťoch 
svätým krstom, im otváral cestu k  ostatným svia-
tostiam. Nespočetným párom snúbencov vyslúžil 
sviatosť manželstva. Zomierajúcich zmieroval s bo-
hom a v nádeji na vzkriesenie odprevádzal na večný 
odpočinok. Súčasne živým prinášal nádej a útechu. 
Prispieval k zveľaďovaniu duchovného , kultúrneho 
a spoločenského života v obci. Navždy zostane zapí-
saný v našich srdciach.
Zomrel Ján Tužinský, prozaik, eseista, bývalý pred-
seda spolku Slovenských spisovateľov. 
V neposlednom rade navždy nás opustila naša spo-
luobčianka, pani učiteľka, pravidelná prispievateľka 
do nášho obecného spravodaja Drevenica – pani 
Heda Škorcová. Jej nevyčerpateľné a múdre odpo-
rúčania, rady, informácie o bylinkách, ich liečivých 
účinkoch na človeka, ktoré nám odovzdávala z celé-
ho srdca a s najúprimnejším želaním pevného zdra-
via, nám budú navždy chýbať. 
V  úvode príhovoru som vás vyzval všetkých, aby 
sme sa skúsili zamyslieť nad otázkami budúcnosti 
našej obce. 
Zamyslieť sa nad tým, kde chceme a  akú chceme 
našu obec vidieť o päť, desať či dvadsať rokov. Za-
myslieť sa nad tým, kto a ako bude v našej obci žiť. 
Zamyslieť sa nad tým kto a ako bude obhajovať zá-
ujmy občanov. 
Bude sa rozhodovať v prospech obce a snažiť sa o jej 
rozvoj? 
Budeme tolerovať, aby osobné záujmy boli povýšené 
nad záujmy verejné, záujmy obce a jej obyvateľov?
Aká bude iniciatíva zo strany kompetentných aby ini-
ciatívne predkladali počas rokovaní obecného zastu-
piteľstva návrhy, názory, predstavy o tom, ako možno 
zlepšovať životné podmienky našich občanov?
Hľadajme spoločne to najvhodnejšie a najvýhodnej-
šie riešenie, smerujúce k spokojnosti väčšiny obyva-
teľov našej obce.
Záverom vyslovujem úprimnú vďaku všetkým oby-
vateľom obce, ktorí po celé uplynulé obdobie boli 
nápomocní pri mojej práci, za ich obetavú prácu pre 
verejný prospech, za ich podiel na zveľadení našej 
obce. 
Poďakovanie za odvedenú prácu a službu obyvate-
ľom vyjadrujem zamestnancom obce. 
Ďakujem za spoluprácu poslancom Obecného za-
stupiteľstva Obce Beladice.
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Vážim si prácu a ďakujem za spoluprácu miestnym 
spoločenským organizáciám a spolkom, redakčnej 
rade a prispievateľom Drevenice.
Moje osobitné poďakovanie za dôveru a  podporu 
mojej práce patrí zástupcovi starostu obce Jánovi 
Slížovi, poslankyni Ľubici Slovákovej.
Ďakujem Pánu Bohu za to, že mi doprial pevné 
zdravie, aby som svoju prácu a  lásku odovzdával 
vám – našim občanom.

Verím, že Drevenica v podobe obecných novín bude na-
ďalej svojim prúdom tiecť k obyvateľom obce a prinášať 
im relevantné informácie o najdôležitejších udalostiach 
verejného, kultúrneho a spoločenského života v obci. 

Mário Žáčik
starosta obce
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•	  Poslanci Obecného zastupiteľstva (ďalej OcZ) 
Obce Beladice väčšinovým hlasovaním schvá-
lili úpravu rozpočtu Obce Beladice a Základnej 
školy s materskou školou, Školská 252, Beladice 
za rok 2021 na základe skutočnosti k 31.12.2021. 
Záverečná správa o  hospodárení obce za rok 
2021 bude známa po schválení záverečného účtu 
za predmetný rok. Správu k tomuto bodu pred-
niesol poslanec OcZ Obce Beladice a  zároveň 
člen finančnej komisie Mgr. Peter Miškovič.

•	 Ďalším bodom rokovania bol zámer vybudova-
nia Komunitného centra Beladice rekonštruk-
ciou priestorov budovy Sýpky s  cieľom zapoje-
nia sa obce do Výzvy na predkladanie projektov 
na podporu poskytovania nových a existujúcich 
sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti 
do troch rokov veku dieťaťa a  sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach 
na komunitnej úrovni. Obec v  prípade úspeš-
nosti projektu znáša náklady 5% spolufinanco-
vania realizácie projektu. Starosta obce, PhDr. 
Mário Žáčik, oboznámil poslancov s postupom 
realizácie a  stavebným povolením, ktoré je už 
platne vydané. Následne udelil slovo architekto-
vi, Ing. arch. Kačalovi, ktorý podrobne predsta-
vil realizáciu projektu.

•	  Schválené poslancami bolo aj predĺženie nájom-
nej zmluvy nebytových priestorov v obci pre Ka-
derníctvo Mária Ondrišová o 3 roky a 4 mesiace.

•	  Riaditeľ Základnej školy s  Materskou školou, 
Školská 252, Beladice, Mgr. Michal Homola, 
predstavil projekt na zníženie energetickej ná-
ročnosti verejných budov. Na realizáciu tohto 
zámeru sa škola uchádza o dotáciu z Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja.

•	 Starosta obce informoval poslancov OcZ o navý-
šení finančných prostriedkov na realizáciu projek-
tu – prístavby Materskej školy Beladice z dôvodov 
zvýšenia cien stavebných materiálov a  energií. 
Predpokladané navýšenie rozpočtu projektu ku 
dňu zastupiteľstva predstavuje cca 100 000 €.

23. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva obce Beladice sa 
konalo 28.4.2022 o 17.00 hod. 
v Kultúrnom dome obce
•	 Prerokovanie Rozpočtového opatrenia 1/2022 

(týkajúce sa úhrada projektovej dokumentácie na 
výstavbu novej MŠ, úhrada faktúr za inštaláciu 
nového obecného rozhlasu, projektu zateplenia 
ZŠ Beladice, navýšenie finančných prostriedkov 

v kapitole odpadové hospodárstvo z dôvodu zvý-
šenia poplatkov zo strany dodávateľa služieb, cien 
energií) bolo poslancami navrhnuté na preroko-
vanie na nasledujúce 24. zasadnutie OcZ. 

•	 Hlavným bodom rokovania poslancov OcZ 
Obce Beladice na tomto zasadnutí bola správa 
o Záverečnom účte Obce Beladice za rok 2021.

•	 Správu k  návrhu Záverečného účtu predniesol 
hlavný kontrolór obce, Mgr. Ján Veteráni a tiež 
poslanec OcZ a zároveň člen finančnej komisie, 
Mgr. Peter Miškovič.

•	 Poslanci OcZ schválili Záverečný účet Obce 
Beladice za rok 2021 s  vyslovili súhlas s  celo-
ročným hospodárením obce, vzali na vedomie 
Konsolidovanú výročnú správu Obce Beladice 
za rok 202 a Správu o priebežnom hospodárení 
Obce Beladice za prvý štvrťrok 2022.

•	 Prerokovaná bola žiadosť o  vyjadrenie Obce 
Beladice k  budúcemu funkčnému využitiu po-
zemkov IBV súbor 33 domov a technická vyba-
venosť na pozemku parc. č. 1354/51, (LV 1185). 
k.u. Pustý Chotár, obec Beladice
•	 Starosta obce, PhDr. Mário Žáčik:

a) predniesol zámer žiadosti na budúcej 
individuálnej bytovej výstavby súboru 
33 domov s  technickou vybavenosťou 
na pozemku parcelné č. 1354/51, (LV 
1185). k.ú. Pustý Chotár, obec Beladice, 
po zapracovaní do Zmien a doplnkov č. 2 
Územného plánu obce.

b) Návrh — Sadzobníka poplatkov za ná-
klady spojene s užívaním spoločenských 
priestorov Obecného úradu Beladice na-
sledovne:
Uzatvorená tanečná zábava (kultúrne 
podujatie) – organizácie obce: 150,– €
Uzatvorená tanečná zábava (kultúrne 
podujatie), prezentačná akcia: 300,€
Svadba domáci: 200,– €
Svadba cudzí: 300,– €
Posedenie – životne jubileum, rodinná 
oslava — domáci: 60,– €
Posedenie – životne jubileum, rodinná 
oslava — cudzí: 120,– €
Nájomne sa platí za 24 hodín.

•	 Úprava Rozpočtu Základnej školy s ma-
terskou školou Beladice, Školská

•	  252, 951 75 Beladice na dofinancovanie originál-
nych kompetencií na rok 2022 v sume 3 306 eur“ 
bolo poslancami navrhnuté na prerokovanie na 
nasledujúce 24. zasadnutie OcZ. 

Samospráva v obci
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•	 Starosta obce, PhDr. Mário Žáčik a poslanci OcZ 
stručne zhrnuli a popísali aktuálny stav pokračova-
nia v procese otvorenia Územného plánu obce Be-
ladice: Zmeny a doplnky č. 2. Hlasovanie za návrh 
uznesenia: pokračovanie v procese otvorenia, ob-
starávania zadaní vypracovania a doplnenie zmien 
podaných žiadosti (odporúčaných od stavebnej 
a bytovej komisie) do Územného plánu obce Bela-
dice: Poslanci schválili otvorenie Územného plánu 
obce Beladice, začatie verejného obstarávania, Ná-
vrh zmien a doplnkov od obyvateľov obce. 

24. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva obce Beladice sa 
konalo 20.07.2022 o 17.00 hod. 
v Kultúrnom dome obce
•	  OcZ zobralo na vedomie Správu o plnení Roz-

počtu Obce Beladice za I. polrok 2022
•	 Prerokovanie Rozpočtového opatrenia 1/2022 

(týkajúce sa úhrada projektovej dokumentácie na 
výstavbu novej MŠ, úhrada faktúr za inštaláciu 
nového obecného rozhlasu, projektu zateplenia 
ZŠ Beladice, navýšenie finančných prostriedkov 
v kapitole odpadové hospodárstvo z dôvodu zvý-
šenia poplatkov zo strany dodávateľa služieb, cien 
energií) bolo poslancami opätovne navrhnuté na 
prerokovanie na nasledujúce zasadnutie OcZ. 

•	 Členka bytovej komisie p. I. Homolová, informo-
vala o  probléme bytového domu v  Beladiciach, 
kde zateká pravdepodobne zo strechy do nájom-
ného bytu. Starosta obce PhDr. Mário Žáčik, opäť 
uviedol informáciu, že vyzval už viackrát rôznych 
odborníkov na prediskutovanie daného problému 
a oslovil 3 firmy na opravu strechy, z ktorých naj-
nižšiu ponuku odovzdal poslancom obce.
OcZ schválilo uskutočniť nové výberové kona-
nie na výber dodávateľa na opravu strechy obec-
ného bytového domu Obce Beladice Č. 746/76 
do 20.08.2022.

•	 Starosta obce Beladice, PhDr. Mário Žáčik, infor-
moval o  aktuálnom postupe v  rámci vyhlásenia 
verejnej súťaže na odpredaj pozemku p.č. KNC 
1001/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 
m2 k.ú Pustý Chotár, obec Beladice. Zámer je mo-
mentálne zverejnený na internetovej stránke obce.

25. zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva Obce Beladice sa 
konalo 13.09.2022 o 17.00 hod. 
v Kultúrnom dome obce
•	 Prezentácia spoločnosti – Regionálna vodárenská 

spoločnosť, s.r.o. – bola presunutá na ďalšie OcZ 
z dôvodu neprítomnosti zástupcu spoločnosti.

•	 Obecné zastupiteľstvo v  Beladiciach schváli-
lo odkúpenie časti kanalizácie na Zlatomoravec-
kej ulici a zriadenie vecného bremena.

•	 Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach zobralo na ve-
domie informáciu o  zákonných možnostiach pre-
daja nehnuteľného majetku – pozemku parc. KNC 
č. 1001/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
38 m2 pre kat. úz. Pustý Chotár, ktorá bola odde-
lená geometrickým plánom č. 0199/2022 zo dňa 
19.05.2022 vyhotoveným vyhotoviteľom GEODE-
TOM s.r.o., úradne overeným dňa 31.05.2022 Ing. 
Petrom Čúzym na oddelenie pozemku parc. č. 
1001/3 z nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v kat. úz. 
Pustý Chotár, ktorá je na Okresnom úrade Zlaté 
Moravce, katastrálny odbor, zapísaná na LV č. 294 
ako parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej 
mape parc. KNC č. 1001/1 – zastavaná plocha a ná-
dvorie o výmere 1424 m2, ktorá obci Beladice podľa 
B r.č. 1 vyššie uvedeného LV v celosti v 1/1–ine patrí 
a schválilo spôsob prevodu nehnuteľného majetku 
obchodnou verejnou súťažou v  zmysle §9 ods. 2 
písm. a) Zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov a súčasne oznámenie o vyhlásení obchod-
nej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až § 288 
Obchodného zákonníka v  znení neskorších pred-
pisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej 
zmluvy za účelom vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže „PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU“ 
na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu 
vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.

•	 Obecné zastupiteľstvo v  Beladiciach neschváli-
lo odkúpenie pozemku v KÚ Pustý Chotár KNC 
č. 1375/7 v  zmysle predkupného práva v  pro-
spech obce Beladice. 

•	 Obecné zastupiteľstvo v Beladiciach neschválilo re-
alizáciu prevádzky spoločnosti Merkurworld s.r.o. 
zábavného centra a prevádzkový poriadok a otvá-
racie hodiny. 

Autor: Ľubica Slováková
poslankyňa OcZ Beladice

samospráva informuje
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Darovali krv pre život

Jednou z dôležitých aktivít MS SČK Beladice je aj or-
ganizovanie bezpríspevkových odberov krvi. Dňa 23. 
augusta 2022 Miestny spolok SČK Beladice v spolu-
práci s Obecným úradom Beladice a ZŠ Beladice opäť 
zorganizovali pravidelný odber krvi v  priestoroch 
našej základnej školy. 40 darcov z  Beladíc, Choče, 
Tesárskych Mlynian, Čiernych Kľačian a z Bratislavy 
darovalo dobrovoľne a bezplatne najdrahšiu tekutinu 
na svete – krv. Darcovia dávajú dar vlastných žíl, aby 
iní mohli žiť. Medzi pravidelnými darcami boli aj 4 

prvodarkyne a to: Michaela Gunišová, Kristína Gu-
nišová, Eva Nagyová ml, Aneta Ondrišová. 

Poďakovanie a podporu darcom krvi vyslovili pred-
sedníčka MS SČK Anna Miškovičová, a za Obec Be-
ladice poslankyňa OZ Ľubica Slováková a  správca 
farnosti vdp. Dušan Kajanovič. Všetkým darcom za 
ich šľachetný čin patrí úcta a vďaka.

Autor: Anna Miškovičová

zo života v obci
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50. výročie Miestneho spolku Slovenského 
červeného kríža v Beladiciach

MS SČK Beladiciach vznikol v roku 1972 a patrí me-
dzi najstaršie aktívne spolky v obci Beladice. Tento rok 
oslávil spolok svoje okrúhle 50 jubileum. V súčasnos-
ti má spolok 51 členov a  tiež svojich sympatizantov. 
Dňa 1. júna 2022 sa pri príležitosti spomínaného ju-
bilea uskutočnila slávnostná členská schôdza. Pozva-
nie na schôdzu prijali: zakladateľka miestneho spolku 
pani Júlia Gregorová, predsedníčka Územného spolku 
v SČK v Nitre Beáta Miškovičová, starosta obce Bela-
dice Mário Žáčik, poslankyne OZ Ľubica Slováková 
a Magdaléna Švecová, ktorá je aj členkou miestneho 
spolku, správca farnosti vdp. Dušan Kajanovič. Člen-
skú schôdzu viedla tajomníčka miestneho spolku 
Emília Pinterová. V  príhovore predsedníčka Anna 
Miškovičová zhodnotila činnosť miestneho spolku za 
rok 2021. V  tomto roku , tak ako predchádzajúcich 
obdobiach sme zabezpečili potravinovú pomoc pre 
našich obyvateľov obce, ktorým, potravinové balíky 
roznášame priamo domov. Pravidelne organizujeme 
odbery krvi 2– krát ročne, a  v  pandemickej situácii, 
ktorá pretrvávala počas roku 2021sme pomáhali pri 
očkovaní proti kovidu a  to pri registrácii, vypisovaní 

dotazníkov a evidencie obyvateľstva. Členovia miest-
neho spolku boli nápomocní obci Beladice pri orga-
nizovaní podujatí, tak ako po iné roky a to: Deň detí, 
Szentiványi cup, kde naše členky zabezpečovali prvú 
pomoc, pitný režim a zastrešovali dobrovoľnícku prá-
cu. Predsedníčka miestneho spolku oboznámila čle-
nov s pripravovanými akciami na II. polrok roku 2022. 
V prípade priaznivej situácie ohľadom kovidu plánu-
je spolok nasledovné podujatia: potravinová pomoc, 
Vianočná kapustnica, posedenie členov na konci roku. 

Záverom predsedníčka spolku zdôraznila, že čo je 
pre náš spolok veľkým prínosom je dobrá spolupráca 
so starostom obce a poslancami OZ. Poďakovala sta-
rostovi obce, ktorý nám vždy vychádza v ústrety a je 
ochotný kedykoľvek pomôcť, a to nielen nášmu spol-
ku, ale aj ostatným organizáciám v našej obci. 

V diskusii vystúpila predsedníčka Územného spol-
ku v SČK v Nitre Beáta Miškovičová, ktorá kladne 
zhodnotila činnosť miestneho spolku a pripomenu-
la, že 31.3.2022 sa konal VII. Snem SČK Územného 
spolku Nitra.
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Na sneme generálna sekretárka Zuzana Rosiaro-
vá, vyzdvihla náš spolok, ktorý patrí svojou čin-
nosťou medzi najlepšie v okrese. Poukázala na jeho 
všestrannú činnosť, poďakovala všetkým členom za 
ich dobrovoľnícku a obetavú prácu a zaželala veľa síl 
do ďalších rokov činnosti spolku. Osobitným bodom 
programu Územného snemu bolo odovzdávanie oce-
není členov jednotlivých miestnych spolkov. Za MS 
SČK Beladice boli ocenené naše dve členky. Boli to 
Kvetoslava Ďuríčková ml.– za aktívnu činnosť, po-
moc pri šití distribúcii rúšok a roznášaní respirátorov, 
pre obyvateľov obce. Druhá ocenená bola zdravotná 
sestra Mária Holubová za aktívnu pomoc pri testova-
ní obyvateľov obce. 

Na záver slávnostnej členskej schôdzi poďakoval 
starosta a  poslankyne OZ, za ochotu a  pomoc pri 

podujatiach organizovaných obcou Beladice. Za-
kladajúca členka poďakovala za pozvanie možnosť 
stretnutia sa po rokoch s členmi spolku. 

Predsedníčka spolku ukončila Slávnostnú schôdzu 
MS SČK Beladice poďakovaním členom za ich aktívnu 
činnosť a ukončila mottom spolku „Žime a pracujme 
pre tých, ktorí nás potrebujú, občanov našej obce“.

Autor: Anna Miškovičová
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Poslednou vydarenou akciou Základnej organizácie 
Zväzu zdravotne postihnutých v Beladiciach bola už po 
tretí krát organizovaná akcia: „3. ročník Guláš párty“. 

Túto akciu začali organizovať v  roku 2020, vtedy 
naši noví členovia, manželia: Schronerovci, Hrdlič-
kovci a Komáromyovci, ktorí sa aj tento rok postara-
li o prípravu chutného gulášu. Žijú touto akciou celý 
deň. Od rána, keď sa zídu na prípravu gulášu a po-
obede na posedení. Pohostenie dopĺňali aj výborné 
domáce sladké koláče a slané pečivo, ktoré pripravili 
naši ďalší členovia ZO ZZP. 

Členovia sa zišli v  kultúrnom dome poobede dňa 
17.09.2022, za účasti cca 40 členov ZO ZZP a po-
zvaných hostí: správcu farnosti a vdp. farára Dušana 
Kajanoviča a  poslankyne Ľubici Slovákovej, ktorá 
zastúpila neprítomného starostu obce Mária Žáčika. 

Náladu počas posedenia prítomným zabezpečil hud-
bou Vladimír Ivanička syn našej členky Júlie Ivanič-
kovej, ktorú dopĺňal pri speve našu členku Helenku 
Nagyovú, rod. Beníčkovú. Touto cestou ďakujeme.

Náhoda chcela, že v deň konania tejto vydarenej ak-
cie, t .j. 17.09. 2022 sa dožila naša najstaršia členka, 
teta Paulínka Beníšková 89 rokov. Aj touto cestou jej 
ešte raz prajeme pevné zdravie, božské požehnanie 
a do ďalšieho života mnoho pohody a radosti preži-
tých v kruhu rodiny. 

Akcia mala dobrý ohlas, guláš aj ostatné pohoste-
nie chutilo, mnohí si aj zaspievali svoje obľúbené 

Vydarené akcie Základnej organizácie 
Zväzu zdravotne postihnutých 
v Beladiciach: „3. ročník Guláš párty“ 
a Valné zhromaždenie

pesničky a  všetci prítomní spoločne dúfajú, že sa 
akcia stane v ZO ZZP každoročným zvykom. 

Každý rok výbor ZO ZZP pripravuje aj valné zhro-
maždenie, kde spolu so svojimi členmi zhodnotí svo-
ju činnosť, naplánujú sa nové akcie, spomenú si na 
členov, ktorí ich opustili, zablahoželajú členom, jubi-
lantom a predovšetkým sa spolu potešia zo stretnutia, 
kde si zaspomínajú, podebatujú a zabavia sa.

Valné zhromaždenie ZO Beladice sa konalo dňa 
12.06.2022 za účasti pozvaných hostí z  Krajskej 
správy v  Nitre: podpredsedníčky p. Emílie Uhar-
čekovej, hospodárky p. Dáši Bačinskej, člena a  zá-
roveň predsedu ZO Mankovce p. Karola Martinku, 
člena a  zároveň podpredsedu ZO Hosťovce Juraja 
Baču a za účasti starostu obce Mária Žáčika.

Valné zhromaždenie zahájila a  viedla tajomníčka 
ZO Beladice Anna Miškovičová. 

V príhovore predsedníčka ZO Beladice p. Ľudmila 
Sládeková zhodnotila činnosť ZO Beladice v  roku 
2021, vyzdvihla niektoré úspešné akcie poriadané 
ZO Beladice: spomenula okrem iných pomoc pri 
upratovaní obce, okolia farského kostola a  údržbe 
vysadenej zelene v obci, „2.ročník Guláš párty“, náv-
števu DAB v  Nitre, požehnanie úrody vo farskom 
kostole, zhotovenie adventného venca na námestí 
obce a ďalšie ..... Zároveň sa poďakovala členom ZO 
ZZP za účasť na akciách poriadaných ZO ZZP, KS 
ZZP v Nitre a tiež Obcou Beladice a farou. 
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Pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea v roku 
2022 predsedníčka ZO ZZP Beladice p. Ľudmila 
Sládeková zablahoželala v mene všetkých členov ju-
bilantom a  boli im odovzdané drobné vecné dary. 
Blahoželalo sa pri príležitosti: 70 rokov – Ľudmi-
le Sládekovej, Jánovi Sládekovi, 60 rokov – Zlatici 
Horkovej, Márii Hrdličkovej a Ružene Schronerovej 
a 40 rokov – Jane Hehejíkovej. 

Prítomní členovia ZO ZZP a hostia si minutou ticha 
zaspomínali na zosnulých členov organizácie Mons. 
Jána Pristača, Hedvigu Škorcovú a  Štefana Pecha 
a uctili si ich pamiatku. 

Podpredsedníčka ZO ZZP Beladice p. Ľubica Gécio-
vá nezabudla poďakovať starostovi obce a obecné-
mu zastupiteľstvu za dobrú spoluprácu a poskytnuté 
finančné príspevky. 

Do diskusie sa prihlásili: Dagmar Bačinská, tajom-
níčka KS ZZP NK, ktorá oboznámila prítomných 
členov o príprave rekondičných pobytov v kúpeľoch 

Sklené Teplice, Brusno a Bojnice, ktoré organizuje 
KS ZZP NK a Mário Žáčik, starosta Obce Beladice, 
ktorý poďakoval za spoluprácu pri príprave akcií pre 
obyvateľov obce.

Valné zhromaždenie ukončila predsedníčka ZO 
ZZP Beladice p. Ľudmila Sládeková poďakovaním 
všetkým prítomným za ich aktívnu účasť na akci-
ách. Zároveň zapriala všetkým prítomným pevné 
zdravie, pohodu a otvorila voľný program.

Voľný program, kde dobrú náladu zabezpečili naši 
členovia: Marián Karáč a  Helenka Nagyová, rod. 
Beníšková, sa končil v  podvečer. Prítomní odchá-
dzali s dobrým pocitom zo stretnutia. Naša ZO ZZP 
v Beladiciach je otvorená pre všetkých dobrých a sr-
dečných ľudí. Radi medzi nami privítame nových 
členov! 

Autor: Ľudmila Sládeková
manželia Komáromyoví
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Výstava ovocia a zeleniny, ručných prác 2022
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V. ročník Szentiványi cup
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Deň detí obce Beladice
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Dobrovoľný hasičský zbor v  Malých Chrašťanoch 
(DHZ) si v tomto roku pripomína 88 rokov svojho 
založenia. Dňa 10. septembra 2022 sa uskutočnila 
na futbalovom ihrisku súťaž pod názvom Memoriál 
Júliusa F leho. 

Július F le bol dlhoročným členom, neskôr pred-
sedom nášho DHZ Malé Chrašťany. Memoriál má 
svoju bohatú históriu. Jednotlivé ročníky sa usku-
točnili v  okolitých obciach. Po prvý krát dobro-
voľný hasiči–súťažiaci zavítali k  nám. Svoje sily si 
vo vodnom útoku zmeralo 6 mužských a 2 ženské 
tímy. Účastníci boli z  Tesárskych Mlynian, Tlmáč, 
Machuliniec, Topoľčianky a naši domáci DHZ Malé 
Chrašťany. V prestávke memoriálu si diváci mohli 
pozrieť vodný útok v podaní detí DHZ Malé Chraš-
ťany. Najmenší hasiči poctivo trénovali, nacvičovali 
techniku útoku počas celého roka. Premiéra malých 
hasičov mala úspech. 

Dobrovoľný hasiči sa zúčastnili dňa 18.septembra 
2022 okresnej súťaže DHZ v Tesárskych Mlyňanoch. 
Náš tím hasičov obsadil 3. miesto. Jozef Mihalička 
a Magdaléna Švecová boli nominovaní ako rozhod-
covia. Zloženie štafety a vodného útoku, ktorá skon-
čila na 3. mieste: Juraj Méres, Marek Boďo, Štefan 
Ostroška, Jozef Gregor, Juraj Turanovič, Ján Bystric-
ký, Milan Strapko.

Členovia DHZ Malé Chrašťany zasahovali 8.septembra 
2022 pri odstraňovaní zlomeného stromu na miestnom 

Z činnosti DHZ za II. polrok roku 2022 
Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!

cintoríne vo Veľkých Chrašťanoch. Zásahová skupina 
DHZ aj napriek zlému počasiu a  pokročilej hodine, 
popílila a odpratala z cintorínskeho chodníka padnutý 
strom. Veliteľom zásahu bol J. Méres. Členovia zásaho-
vej jednotky boli : M. Boďo Š. Ostrožka J. Bystrický. Pri 
odpratávaní nám pomáhal aj pán starosta M. Žáčik.

Autor: Marek Boďo, Juraj Méres, Martin Kišac
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Prázdniny čítanie v knižnici
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Kultúrne leto
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spoločenská kronika

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

Narodení do októbra 2022
Gunyišová Kristína, Belanová Rebeka, Gažiová Jesika, 
Mokrášová Petra, Studená Dorota, Chren Tobias, Hlava Lukáš, 
Jančiar Ondrej, Ladányi Ján

Vážení jubilanti,
v deň Vašich vzácnych narodením prichádzame k Vám s kyticou plnou krásnych 

prianí, nech v pokoji, v láske, v hojnosti a pod Božou ochranou prežívate ďalšie roky 
Vášho života.

70 rokov
Géciová Helena, Janesová Milada, Kľučka Jozef, Kolompár Karol,

Kukučková Ľudmila, Sládek Ján, Sládeková Ľudmila 

75 rokov
Beláň Peter, Hritzová Helena, Kontová Božena, Marčáková Helena,

Noščáková Helena, Novácka Margita, Novácky Ján, Žáčiková Anna Mgr. 

80 rokov
Borčinová Viktória, Lehoťáková Helena, Magrela Ivan 

 85 rokov
Gajdošová Veronika, Komžíková Margita, Kriváneková Anna,

Pálešová Jozefína, Tokár Imrich 

90 rokov
Boďo František

95 rokov
Kolompárová Helena
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Jubilanti v roku 2022
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Opustili nás do 10. októbra 2022
Valašíková Mária vo veku 87 rokov | Lavičková Jozefa vo veku 77 rokov | 
Kolompárová Ela vo veku 64 rokov | Pristač Ján, Mons. vo veku 82 rokov 
| Bednárová Mária vo veku 96 rokov | Gondárová Barbora vo veku 89 rokov | 
Lohyňová Mária vo veku 88 rokov | Furdová Alžbeta vo veku 93 rokov | Straka 
František vo veku 91 rokov | Kováč Štefan vo veku 53 rokov | Škorcová Hedviga, 
Mgr. vo veku 59 rokov | Hritzová Božena vo veku 73 rokov | Ladányi Boris vo veku 
59 rokov | Mankovecký Ján vo veku 79 rokov | Plevková Mária vo veku 90 rokov | 

Szegényová Mária vo veku 82 rokov | Júlia Gregorová  vo veku 77 |
Michal Špacír vo veku 80 rokov

Spomíname na Vás



23

zvyky a tradície

Spomienky na voľby v roku 1935

Za prvej republiky premenovali obecných richtá-
rov na starostov. Tí mávali pri výkone funkcie po 
ruke obecných sluhov, takzvaných kišbírov a volené 
obecné predstavenstvo nazývané boženíkmi.
Kišbír bola platená funkcia za obecné peniaze. Aj 
ten chrašťanský by z nej však neuživil rodinu, a tak 
bol hlásnikom, zvonárom a naviac obrábal vlastné 
roličky. Za hlásnictvo a zvonárstvo dostával naturá-
lie od obyvateľov. Staré Chrašťany mali v minulosti 
len jednu ulicu, a  tak byť hlásnikom bolo celkom 
jednoduché – pred kostolom odtrúbil pre horný 
koniec a za kostolom pre dolný koniec dediny. Zvo-
nárske povinnosti odbavil z  kišbírovej rodiny kto 
stihol pomôcť. Prvému zvoneniu na ráno sa vravelo 
na zore, ozývalo sa pred rozvidnením, keď kohúty 
kikiríkali. 
Po roku 1918 právo voliť získali aj tzv. trochári, bí-
reši, chudoba, Rómovia, ale aj v politike neskúsené 

ženy. Počet politických strán z roka na rok narastal, 
v roku 1935 ich bolo vraj rovných 32. Každá sľubo-
vala hory, doly a  nikto nevedel, či aj niečo nieko-
mu dala. Starí gazdovia prejavovali nespokojnosť 
a predpovedali koniec sveta.
Pre chrašťanských gazdov a maloroľníkov v tom čase 
najsľubnejší program prinášala Republikánska ag-
rárna strana, ktorá sľubovala pozemkovú reformu. 
Väčšina Chrašťančanov sa k nej hlásila a podporo-
vala ju. Jej stúpencom sa posmešne vravelo argaláši. 
Stúpenci najsilnejších politických strán sa najviac 
vyťahovali, sľubovali a  vyhrážali sa. Počas pred-
volebnej kampane sa im neťažilo do zablatených 
Chrašťan dovážať sa na aute, koči, či bicykloch. Ar-
galášski korteši si dovážali na aute trubafón, čiže 
amplión namontovaný na streche auta a vytrubovali 
z neho volebnú reč svojho predsedu Milana Hodžu 
nahratú na gramofónových platniach.
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Predvolebné zhromaždenia sa konávali v dolnej krč-
me U Engela alebo v hornej krčme U Meňharta. Tu 
páni rečnili, sľubovali, chválili svojich, tých druhých 
hanili pod čiernu zem. Bývalo zvykom, že povyťa-
hovali špinavosti z  nepriateľského tábora a  použili 
ich ako volebné argumenty vlastnej strany. Predáci 
strán v krčme sedávali za vrch stolom, rečnili, pre-
píjali volebný fond strany a pozývali k svojmu stolu 
nerozhodných, aby im poradili ako správne voliť.
Rečníkov však málokto počúval. Hovorili veľmi 
učene a málokto im rozumel, tak sa každý bavil po 
svojom. Mládenci mladší ako 21 rokov nemali vo-
lebné právo a  tak ich ani do debaty nezaťahovali. 
Napriek tomu čakávali na svoju príležitosť, kedy po 
dedine vopred pozháňané smradľavé vajíčka – zá-
prdky, pohádzali vo vhodnej chvíli na rečnícky stôl 
alebo nimi vyprevádzali odchádzajúcich rečníkov. 
Narobili smradu, veselosti a bola to očakávaná zá-
bavná zložka predvolebných kortešačiek. 
V deň volieb boli krčmy z úradného nariadenia za-
tvorené. Volebná komisia pozostávala zo známych 
ľudí, susedov a  ich známych. Lenže aj tí sa v  tomto 
čase k sebe vzájomne správali veľmi úradne a odme-
rane. Hlasovacie lístky pár dní pred voľbami roznášal 
kišbír, do každého domu, aby si ich voliči mohli pre-
študovať. Niektorí si tú svoju stranu vopred označili 
krížikom, alebo zahli na lístku rožok, aby sa nepomý-
lili, položili si označený lístok na vrch. 
Volebná komisia však lístky po príchode voličov 
skontrolovala, pomiešala a  označené vymenila za 
nepoškodené
Voliči tak po vstupe do volebnej miestnosti zosta-
li pomýlení a mnohí hodili aj lístky, ktoré nechceli 
hodiť do urny. Voľby bývali v  budove starej školy. 

Volič sa schoval za tabuľu, vložil do úradnej koper-
dule (obal, obálka) jeden biely lístok do poslaneckej 
snemovne a jeden ružový do senátu a nakoniec pred 
tvárou komisie obálku vhodil do drevenej kisničky 
– volebnej urny. Komisia pri sčítavaní hlasov sa ne-
raz čudovala, ako sa do urny dostali aj také hlasy, 
ktoré by žiaden Chrašťančan nikdy nevolil....
Volebné sľuby sa väčšinou nenaplnili. Nikomu však 
ani neprišlo na rozum dožadovať sa ich. Len Róm-
ky vraj chodili častejšie žobrať do domov, v ktorých 
ich navádzali voliť ich politickú stranu. S voľbami do 
nižších orgánov bývalo aj menej rozruchu. Každý 
vedel, že sú to menší páni, každý ich poznal osobne 
a vedel čo od nich môže v budúcnosti očakávať. Do 
dvoch týždňov po skončení volieb sa v Chrašťanoch 
prestalo politizovať. A  aj keď niekto počas nedeľ-
ných gazdovských debát na ulici spomenul volebné 
sľuby, nad tým sa len hodilo rukou. 

Autor: Patrícia Žáčiková, spracované podľa 
spomienok Karola Sládečka,

obyvateľov V. Chrašťan
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