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Milí spoluobčania,
číslo nášho občasníka Belujan,
ktoré ste dostali, je venované
predchádzajúcemu roku 2019.
Môžete si v ňom pripomenúť
všetko, čo sa minulý rok
v obci udialo. Chcem sa Vám
vopred všetkým poďakovať,
za Vaše pochopenie, toleranciu a spolupatričnosť, ktorú
prejavujete jeden k druhému,
či už vo forme vzájomnej pomoci,
starost livo st i
a prejavovaní záujmu jeden
o druhého... Tak by to malo
byť. Je nás tu len hŕstka
a pomáhanie by malo byť prirodzenou súčasťou nášho života. Keď sa tak zamyslíme,
každodenný život nám stavia
do cesty situácie, ktoré upria-

OBČASNÍK

mujú naše myšlienky na to, že
si sami veľakrát nedokážeme
pomôcť. Bez ohľadu na vek, či
je človek mladý alebo starý, sú
situácie, keď je odkázaný na
pomoc niekoho iného. Moja
vďaka preto patrí všetkým občanom, ktorí si napriek svojim
povinnostiam nájdu čas a
ochotne sa podieľajú na aktívnom živote v našej obci, sami
od seba. Práca, ktorú robíte, je
na nezaplatenie. Ďakujem.
Napriek tomu, že v tomto čísle
sa venujeme minulému roku,
ned á mi nesp o menú ť
aj mimoriadnu situáciu, ktorú
spôsobil nielen nám, ale na celom svete, koronavírus.
Táto nová situácia nás zase
presvedčila o tom, že spolupat-

ZDARMA

ričnosť
medzi nami
ešte
exist u je.
Š iko vné
ženičky
pošili
a
poroznášali rúška,
pomohli s nákupmi i s donáškou liekov. Každý má záujem, aby bola dodržiavaná
hygiena. Myslím si, že sme
všetci pochopili, že zdravie je
to najcennejšie, čo máme.
Preto Vám, milí občania, prajem to najcennejšie: zdravie,
šťastie, spokojnosť a veľa
pracovných i osobných úspechov.
Mgr. Monika Zlesíková
starostka

EŠTE K ROKU 2018...
Obecná knižnica – deň otvorených dverí (20. decembra)
V obecnej knižnici sa uskutočnila prezentácia nového knižničného fondu. Ide o 116 nových knižných titulov pre všetky vekové kategórie z rôznych žánrov. Knihy sme zakúpili v rámci projektu financovaného z Fondu na podporu umenia,
s desaťpercentnou spoluúčasťou obce.
Za čo im veľmi pekne ďakujeme. Na dni
otvorených dverí sa zišlo veľa záujemcov. Deti, mamy, otcovia, babky
a dedkovia. Účasť na dni otvorených
dverí potvrdzuje, že aj v našej obci sú
milovníci kníh, ktorí majú záujem
o literatúru. Zoznam kníh nájdete na webovej stránke obce.
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Obecné múzeum s vianočnou tematikou
Počas vianočných sviatkov mali možnosť naši občania, chalupári a návštevníci absolvovať prehliadku obecného múzea s vianočnou tematikou: Ako kedysi
naši predkovia slávili Štedrý večer. Prehliadku v múzeu si mohli dohodnúť vopred po telefonickom dohovore
u Zuzany Paukovicovej.

Silvester (31. decembra)
Tak, ako minulý rok aj tohto roku sme sa zišli
na námestí, aby sme spoločne oslávili príchod
nového roku 2019. Zišli sme sa tam v celkom
hojnom počte (30, domáci aj chalupári), každý
si priniesol so sebou poháre, sekt, niečo aj na
zahryznutie. Nálada bola dobrá, o polnoci sme
spoločne odrátali posledné sekundy starého
roku. Nový rok sme privítali čo najhlučnejšie,
ako inak, ohňostrojom, ktorý sme si priniesli
so sebou. Ohňostroj, ako symbol svetla, ktoré
rozžiari aj tú najtemnejšiu tmu a malo by priniesť pokoj do našich sŕdc. Pri pohľade naň si
asi každý želal to isté, alebo, aby rok 2019 bol

aspoň tak dobrý, ako rok 2018. Každý s každým
sme si navzájom popriali to najlepšie.

Poľadovica
Nový rok nesklamal, síce neboli 30-stupňové mrazy, ale zato nám nadelil poľadovicu. Trošku nám
to skomplikovalo vývoz komunálneho odpadu, ale vcelku tento stav odznel relatívne pokojne.
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ROK 2019
Žijú (občas) medzi nami...
Vzácny človek v Beluji
V tichej obci Beluj, v peknej
krajine pod Sitnom, sa usadil
vzácny, ale málo známy človek.
V obci s dávnou tradíciou umenia a remesla keramiky, pár týždňov v lete žije maliar, umelec
Ľudovít Daniel, známy ako Šaňo, so svojou francúzskou partnerkou pani Bernadettou. Narodil sa v Bratislave v roku
1941.V roku 1967 emigroval do
Francúzska a stal sa Parížanom.
Postupne sa rozvíjalo jeho výtvarné dielo: maľba, kresba, pastely i kolorované sochy. Stal sa
majstrom pôvabných obrazov
dievčat a žien. Ich krásy, cudnosti, peknoty i pokušenia. Diel
moderného realizmu, poézie
a lyriky, krásy, radosti a šťastia
v očiach i v úsmevoch týchto
dám a krásavíc.
Ľudovít Daniel, Šaňo, vystavoval v Paríži a Francúzsku,

v Belgicku, Švédsku a USA.
Dozrel jeho úžasný ornamentálno-dekoratívny štýl a jemný,
nežný kolorit harmonických
farieb. V júni vystavoval prvýkrát
na S lo ve ns k u.
V Mestskom kultúrnom centre
v Žiari nad Hronom. Na výstavu diel, ktoré maliar podpisuje
menom Šaňo, ma priviedla
obyvateľka Beluja, absolventka štúdia dejín umenia na Filozo fic k e j fa k u lt e U K
v Bratislave, Mgr. Alena
Dzvoníková. Tiež sa venuje
kresbe, maľbe, keramike, textilu a v obci aj kultúrnoosvetovej práci.
Ľudovít „Šaňo“ Daniel je pre
slovenskú výtvarnú kultúru
objavom. Patrí k viacerým slovenským výtvarníkom, ktorí
odišli z republiky do sveta,

žijú v zahraničí, ale nezabúdajú na svoju rodnú zem.
Podľa možností a s dobrou
vôľou putujú po svete. Ľ. Daniel medzi Francúzskom
a Slovenskom. Jeho cesty
sprevádzajú aj jeho obrazy.
Figurálne diela rôznych podôb, krás a pôvabu žien, ktoré
sú od čias pravekých Venuší
najstaršou umeleckou inšpiráciou a trvalým magnetizmom
i zdro jom umeleckého
i ľudského očarenia, vášne,
tichej radosti a šťastia. To
všetko je vzácnym posolstvom a podobenstvom obrazov majstra Daniela, ktoré už
poznáme aj u nás. A prečo je
maliar Daniel u nás? Možno
započul slová a výzvu:
„Beluj? – Maľuj!“ A stalo sa.
Majstre, vitajte v Beluji!

PhDr. Bohumír Bachratý, CSc.
umelecký historik, Bratislava a Horná Roveň – Štiavnické Bane
Šaňo, alebo Francúz, ako mu zvyknú poniektorí u nás hovoriť, mal od 13.
júna do konca júla veľkú predajnú výstavu vo výstavných priestoroch
Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom.
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Stretnutie s OOCR Banská Štiavnica na OcÚ (18. januára)
Výstupom bude akcia Čary, Máry, ktorú bude organizovať OOCR v spolupráci s okolitými obcami.

Fašiangová paráda so zabíjačkou (9. februára)
Tohtoročné prasa vážilo 220 kg
a vyrobilo sa z neho, okrem iného, 50 kg klobás. Po dovezení
prasaťa si chlapi vyhrnuli rukávy
a pustili sa do práce. Bol to pekný pohľad, ako sa naši najstarší
gazdovia pustili do roboty. Tibor
Zelcam, Ladislav Palguta, Ondrej
Macko a samozrejme nechýbali
Martin, Miro, Dano, Ondrej a
Paťo. Ale čože by robili chlapi
bez žien, ktoré mali na starosti
varenie, umývanie a ostatnú prípravu. Zabíjačka bez Zuzany,
Anky, Katky, Evky a mojej maličkosti, by asi ani nebola.
Ďakujem všetkým za pomoc...
Nechýbali ani domáce koláče našich šikovných gazdiniek, na stoloch bola pre každého
prichystaná vodička, chlebík, samozrejme nechýbala ani dobrá hudba. Už po štvrtýkrát nám
bola hrať ĽH Mateja Kováča z Hrochote. Ako
minulý rok, aj tohto roku, sme začínali sprievodom fašiangových masiek, ktoré boli naozaj
krásne. Poniektoré k nám došli až z Banskej
Štiavnice a z Krupiny. Do sprievodu sa pridali
aj naši chalupári, čo nás veľmi potešilo.
Sprievod sa zastavil pri každom dome, niekto-

rí nás túžobne očakávali, štedro nás pohostili,
ba aj výslužku sme dostali. Spevom sme sa
zvítali a spevom sme sa lúčili, tak, ako sa patrí.
Nedá mi nespomenúť chutné koláče od pani
Zuzky Burčovej a vynikajúce šišky od pani
Zuzky Dubovskej. Mňam. Samozrejme, aj výslužky potešili od našich občanov. Ďakujeme.
Tohto roku bolo predsa len niečo trochu inak –
začiatok. Začali sme o polhodinu skôr. Potešila
nás návštevnosť našej akcie. Naši priaznivci,
ktorí k nám pravidelne chodievajú, nás prišli
podporiť aj tento rok až z Brezna a z Banskej
Bystrice. Prišli medzi nás starostovia až od
Žiaru nad Hronom, Zlatých Moraviec a Banského Studenca. Veľmi si vážim,
že aj napriek takej diaľke k nám
prídete. Všetko, čo sme navarili,
sa aj zjedlo. Kapustnica sa zjedla
ako prvá, bola vraj vynikajúca.
Samozrejme, výborná bola aj klobáska aj hurka a aj tie sa minuli.
Muzikanti hrali do pol deviatej,
zábava trvala do polnoci.
M. Z.
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Páračky (16. februára)
V zasadačke KD sa ľudia začali
schádzať od 17:30 hod. a perie sa
začalo driapať o 18. hodine. Účasť
bola malá, nakoľko bolo chrípkové
obdobie. Raritou bolo, že perie
driapal aj pán Tibor a sa nedal zahanbiť. Aj keď v malom počte, perie sme popárali. Akcia bola síce
malá, ale dobrá.
M. Z.

MDŽ (8. marca)
Tak, ako každý rok, sme aj teraz oslávili sviatok
žien v našej obci. O to významnejšie bolo, že sa
nám piatkový termín zhodoval aj s dátumom 8.
marec, dňom, v ktorom sa slávi MDŽ. Pokrokové obyvateľstvo na celom svete oslavuje a
s vďakou si pripomína prácu a život žien, ktoré
v minulosti, ako aj teraz, pracujú a zároveň sa
starajú o rodinu, výchovu detí a ich zdravý vývoj, čím dávajú základ novej generácie. Avšak
nielen ženy matky, ale aj ženy, ktoré z rôznych
objektívnych príčin nie sú matkami, sú svojím
postojom a prístupom k životu, tým najpotrebnejší vývojovým stupňom zdravého národa
a jeho uvedomenia. Preto s vďakou nielen
v tento deň, ale po celý čas, hodnotíme ich výsledky na poli hospodárskom, kultúrnom
a vedeckom, a preto je pripomenutie si tohto
sviatku MDŽ z našej strany prejavom úcty
a vďaky všetkým ženám.
Vedenie našej obce zorganizovalo peknú a milú
slávnosť s občerstvím a s kultúrnym programom, v ktorom naše dievčatá svojím vystúpením spestrili túto oslavu. Na záver sa o dobrú
náladu postarali, ako to bolo aj v minulosti, harmonikári so Sebechlieb, ktorí už akosi k našim
každoročným oslavám patria.
Peter Mosný
Na príprave sa podieľala kultúrna komisia, sponzorom hudby bol Mgr. Peter Mosný. Celkový
počet zúčastnených bol 34. Občerstvenie - chlebíčky, veterníky, čokoládové guľôčky, slané lakoty. Každá žena bola obdarovaná karafiátom a malým keramickým zajačikom. Naše detičky
mali pripravený malý kultúrny program s básničkami a pesničkami.
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Výročná členská schôdza DHZ za rok 2018 – Zhrnutie (14. marca)
Dňa 10. marca uplynuli dva roky od obnovenia činnosti DHZ Beluj. Počet 12 členov DHZ
ostal nezmenený. V minulom roku absolvoval
základnú prípravu iba jeden člen DHZ, čo
vnímame ako veľký nedostatok vo funkčnosti
DHZ. Preto je nevyhnutné, aby v tomto roku
absolvovali zvyšní členovia DHZ základnú
prípravu členov hasičských jednotiek, ktorá sa
bude konať v období od 27. 4. do 28. 4. 2019,
t. j. sobota a nedeľa a bude pokračovať 4. 5. 5. 5. 2019, t. j. sobota, nedeľa v Hliníku nad
Hronom. Na Ul. Sovietskej armády 355/4,
v zasadačke obecnej knižnice – oproti Slovenskej pošte, so začiatkom v sobotu o 8:00
hod. Po absolvovaní odbornej prípravy budú
uskutočnené skúšky s následným vydaním potvrdenia. V júni 2018 nám bol na základe
Zmluvy o výpožičke odovzdaný protipovodňový vozík. Výpožička je na 5 rokov. Inventárny zoznam výbavy PPS je prílohou správy
výboru DHZ Beluj o činnosti za rok 2018.
Taktiež bola poskytnutá dotácia na DHZ Beluj, ktorá sa viazala na zaradenie DHZ do ce-

loplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území SR.
DHZ bolo zaradené do kategórie C, dotácia
poskytnutá vo výške 1 400 €, za čo boli nakúpené pracovné rovnošaty pre desať členov
DHZ, DHZO, nakoľko sú členmi v súbehu
v DHZ a DHZO Beluj. V marci 2018 bola podaná opätovná žiadosť na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice (na dotáciu v sume 30 000 €).
Žiadosť bola podporená, zmluvu obec uzatvorila v októbri 2018 na sumu 30 000 €. Každoročne podávame: Hlásenie o činnosti DHZ do
systému DPO SR do 15. januára nasledujúceho roku. Taktiež počas roku sú nám zasielané
informácie z ÚO DPO SR Žiar nad Hronom.

Činnosti, do ktorých boli zapojení aj členovia DHZ v roku 2018: Stavanie mája*
Pomoc na obecnej brigáde: údržba verejných
priestranstiev verejná zeleň* Stavanie vatry
oslobodenia 9. mája* Pomoc pri obecných
slávnostiach: Poďakovanie za úrodu 2018*
Pomoc pri príprave na zabíjačku.
M. Z.

VÝZVA
Kto má záujem stať sa členom DHZO Beluj, nech sa prihlási na obecnom úrade.

Zabíjanie orechov (23. marca)
V sobotu sme sa opäť zišli na
krásnej akcii „zabíjanie orechov“.
Všetci sme sa popratali do malej
miestnosti na obecnom úrade,
v tzv. šatni. Každý si priniesol so
sebou kladivko, luskáčik, doštičku
na zabíjanie. Postupne do pol
siedmej sme sa naschádzali, zišlo
sa nás 12 gazdiniek, vrátane malej
Natky a Jožka Machavu. Za dve
hodiny sme načistili a zaplnili 20
ks 7 dl pohárov očistených orechov. Spoločne sme si zaspomínali, zaspievali. Taktiež sme popri
zabíjaní prebrali ďalšiu akciu, čo
budeme pripravovať najbližšie.
Napríklad prípravu nového slovenského rekordu, ako aj prípravu
akcie Tradičnej chuti Hontu a zostavenie družstva z našej obce.

Samozrejme, bolo aj očerstvenie aj vypiť bolo čo. O ôsmej
sme sa s pocitom dobre vykonanej práce rozišli domov.
M. Z.
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Voľby prezidenta (30. marca)
Z celkového počtu 109 sa v našej obci zúčastnilo na
voľbách 59 voličov a platných hlasov bolo dovedna
55.
Mgr. Zuzana Čaputová získala 30 hlasov
a JUDr. Maroš Ševčovič, PhD. získal 25 hlasov.

Rekonštrukcia obecných ciest (18. apríla)
Prvá etapa rekonštrukcie obecných
ciest sa uskutočnila
v spodnej časti obce
– na hornej ulici. Od
Ľuba Dubovského
až po Evu Mlynárikovú a po obecnú
studňu pri požiarnej
zbrojnici. Na hornej
ulici časť cesty od
evanjelického kostola po rodinné domy, časť cesty pri
katolíckom kostole.
V sume 9 360 €.
Fir ma
VERDA,
s.r.o., Moča.

Stavanie mája (27. apríla)
Skupine dobrovoľníkov sa podarilo vyzdobený máj postaviť na prvý
šup a nikto sa pri tom nezranil. A
ako vidieť na fotografii, ženy a
dievčatá sa pri zdobení mája naozaj snažili.
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Sviatok práce (1. mája)
Čistenie belujského chotára

Čistenia chotára sa zúčastnili aj naši najmenší, vyčistili od plastov cestu z Beluja na Bátovskú horu. Po obede sme sa zišli na ihrisku pri vyvýšenom záhone, kde sme spoločne
s našimi deťmi vysadili bylinky, hrach, cibuľku, reďkovku, šalát a iné. Deň sme za-

končili spoločnou opekačkou.
Č ie r n u
V smere od Beluja na Prenčov čistila s k l á d k u ,
Janka Paukovicová s mamou.
ktorú vysypali do potoka za ded i n o u
v zimnom
období nezodpovední
ľudia, vyčistili pracovníci
o becného
úradu a Milan Blahút,
Jožko Machava, Miroslav Zlesík a Martin
Zlesík
M. Z.

Vatra oslobodenia (10. mája)
Tieto spomienkové
stretnutia sú dnes o to
dôležitejšie, lebo nastávajú tendencie prekrúcať históriu za účelom
politikárčenia
a získavania moci. Týmto snahám musíme zabrániť, aby sa nevrátila
doba, ktorá si vyžiadala
ľudské obete a nešťastie
na celom svete.

Ako po iné roky, tak aj tento
rok, sme sa stretli pri vatre
oslobodenia. Bohatá účasť
a dobre postavená konštrukcia
vatry doplnili atmosféru.
Týmto stretnutím sme si pripomenuli obete ľudí, ktorí polo-

žili svoje životy pri oslobodení
nášho územia od nemeckých okupantov. Treba však pripomenúť,
že nielen na našom území, ale na
celom svete zastavili postup fašizmu.

Nesmieme pripustiť návrat fašizmu aj keď prichádza v rôznych formách. Našim potomkom
zanechajme krajinu bez
nenávisti a zášti.
Peter Mosný
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Výstava veľkonočných kraslíc v obecnom múzeu
(1. – 24. mája)
V týchto dňoch sa konala výstava veľkonočných kraslíc, vystavené exponáty boli zapožičané od miestnych obyvateľov. Zapožičané exponáty nadekorovala Zuzana Paukovicová.

Rozprávková dedinka Počúvadlo (18. mája)
mi darčekmi (bublifuk, trúbka,
loptička, lietadielko, sladkosti).
Na podujatí sa zúčastnilo cca
1 200 návštevníkov.
M. Z.

Aj tohto roku sme sa zúčastnili tejto prekrásnej akcie. Naša
obec ako tradične mala stanovište nazvané ,,Kráľovstvo hier
a športu“. Pre detičky bola prichystaná prekážková dráha Jamesa Bonda, hádzacia stena, vedrová stena, tvorivá dielnička
- koráliky s písmenkami, kreslenie. Slniečko nás hrialo svojimi lúčmi počas celého dňa. Vstupy boli každých 20 minút
od 13:00 do 17:00 hod. Detičky boli odmeňované rôzny-
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Voľby do Európskeho parlamentu (25. mája)
V našej obci sa na týchto voľbách zúčastnilo 45 občanov
z celkového počtu 117 zapísaných v zozname voličov.
SMER – sociálna demokracia, Kot leba – ĽSNS
a Koalícia PS a SPOLU získali všetci rovnako po 9 hlasov, KDH získalo 4 hlasy,
SaS 3 hlasy, Korektúra

– Andrej Hryc, Strana práce
a Strana zelených Slovenska
tiež získali rovnako po 2 hlasoch, Sme rodina – Boris Kollár, OĽaNO, NAJ – Nezávislosť a jednota a Kresťanská
únia dostali rovnako – po 1
hlase.

Belujská keramika (27. mája – 12. júna)
V týchto dňoch si
mohli
návštevníci
v zasadačke obecného úradu pozrieť exponáty z dielne Štefana Mlícha zo Seliec. Krčahy, taniere,
misy, všetko nádherné diela, v ktorých
majster Mlích zachováva tradíciu belujskej keramiky. Expozíciu dopĺňala zrenovovaná truhlica
ozdobená ornamentom.

VÝSTAVA Ozdoby v tradičnom odeve v Podpolianskom
osvetovom stredisku vo Zvolene (4. – 28. júna)
Za našu obec svojou zbierkou prispela Zuzana Paukovicová.
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Čistenie Belujského potoka (jún)
Desiateho júna sa začalo čistenie v rámci
projektu Údržba Belujského potoka (na
úseku 18,000 - 18,540 km). Zrealizovalo sa
v niekoľkých etapách: očistenie brehov potoka od nežiaduceho porastu tak, aby sa
k nemu mohli dostať veľké stroje (UDS,
Pavúk). Čistenie bolo zamerané na odstrá-

nenie nánosu v lieviku Belujského
a Brezinského potoka, ktorý zabraňoval odtoku vody a pokračoval smerom popred
obecné múzeum až po pajtu u Jožka Machavu. Taktiež bol dočistený aj dedinský potok
spred dvoch rokov v časti od mosta pred
katolíckym kostolom až po most za zastávkou. Bol upravený (vyvýšený) aj breh
v spodnej časti pod detským ihriskom, miestami takmer o 30 cm, čo by malo zabrániť
vyliatiu potoka pri prietrži mračien. Vodohospodári zasadili do brehu aj vŕbové prúty,
ktoré by mali v budúcnosti zabrániť vyliatiu
vodného toku alebo minimalizovať škody.
Taktiež bol upravený terén. Nadbytočnú zeminu umiestnili v areáli družstva a pri garáži.
M. Z.

MDD - Chata Dobrá voda (21. – 22. júna)
Tohtoročné MDD sme spolu s našimi deťmi
oslávili síce trošku neskôr, ale o to lepšie. Terajší správca chaty nám bezplatne zapožičal
chatu na Dobrej vode, za čo mu aj touto formou
ďakujeme. V piatok, 21. júna, pár dní pred vytúženými letnými prázdninami, sme preto spolu
s deťmi vyrazili na oslavu ich krásneho sviatku.
Prostredie, v ktorom sa chata nachádza, bolo
úžasné, deti nadšené a ich štyri „vedúce“ nachystané pripraviť im pekné zážitky, na ktoré
budú naši potomkovia spomínať veľmi dlho.
Keďže bez poriadku a pravidiel to nejde
v žiadnej skupine, boli hneď po príchode na
Dobrú vodu dohodnuté pravidlá „spolužitia“
a deťom bola uložená úloha – zložiť hymnu
nášho pobytu, na melódiu titulnej piesne zo
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nu, ale nakoľko už čas pokročil,
museli sme sa vrátiť späť na chatu,
keďže sme po pešej túre vyhladli.
Po návrate na chatu nás prekvapila
aj letná búrka, nám to však nevadilo. Naobedovali sme sa a začali
sme pripravovať opekačku, počas
ktorej nás trošku schladil letný
dáždik.

známeho slovenského seriálu Prázdniny. Oslávenci nezapreli svoj talent
a zložili výstižnú pesničku. Keďže
boli deťúrence už hladné a večera sa
ešte len začala pripravovať, vybrali sa
s tetou Ankou a tetou Evkou preskúmať okolie po náučnom chodníku
smerom na Klastavu. Po návrate ich
čakal výborný guláš, ktorý navarila
pani starostka spolu s tetou Ľubkou.
Po výdatnej prechádzke deťom guláš
chutil, niektorí sa obrátili aj na dupľu.
Večer sa nikomu nechcelo ísť spať,
spievali sme pri ohníčku známe aj
menej známe pesničky, hrali sme sa
rôzne hry, pri ktorých naši najmladší
ukázali svoje tvorivé schopnosti.

zrelé lesné jahody
a hľadali aj hríby,
ktoré sa nám niektorým nakoniec
podarilo nájsť až
pri
prechádzke
okolo jazera. Vyskúšali sme preliezky,
zastavili
sme sa na zmrzli-

Nálada počas obidvoch dní bola
fantastická, deti si medzi sebou
upevňovali kamarátstva, učili sa
prispôsobovať sa aj druhým deťom, zbierali nové zážitky
a spomienky. Ale tak, ako má
všetko svoj začiatok, má aj svoj
koniec. V sobotu podvečer prišli
po nás tatkovia, ktorí nás všetk ých o d viez li do mo v
s nezabudnuteľnými zážitkami
a tajným želaním zopakovať si
toto dobrodružstvo aj
v budúcnosti.
Mgr. Ľubica Dubovská

Na druhý deň nás po raňajkách čakala
túra, vybrali sme sa s deťmi pešo na
Počúvadlianske jazero. Bolo krásne,
slnečno a teplo, po ceste sme zbierali

Volejbalový turnaj (29. júna)
Tak, ako aj minulý rok, aj tento rok sme sa zúčastnili volejbalového turnaja v obci KráľovceKrnišov. Družstvo, ktoré súťažilo, bolo čisto mužské a prevažnú väčšinu tvorili Belujania, avšak
našli sa aj takí, ktorí hrali za Beluj, ale pochádzajú z Banskej Štiavnice. Nakoľko sme mali len štyroch hráčov – Maťa, Denisa, Janka a Doda, jedného hráča sme si predsa len museli požičať
z družstva Kráľovce-Krnišov. Súperi boli silní a dobre vytrénovaní, takže bolo veľmi ťažké ich
poraziť. Aj keď chlapci bojovali zo všetkých síl, nepodarilo sa im obsadiť víťazné priečky. Aj tak
sme si domov odniesli krásny diplom a zemiakovú medailu v podobe chutných čipsov. Celková
atmosféra bola veľmi príjemná a všetci sa dobre zabavili a zašportovali si.
Barbora Borošková
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10. júla navštívila našu obec hodnotiaca komisia súťaže
Dedina roka 2019
Na príprave prezentácie a jej realizácii sa
podieľali:
Zuzana Paukovicová, Alena Dzvoníková, Katka
Mosná, Mária Macková, Eva Mlynáriková, Anna
Šemodová, Jozef Machava, Marta Durdíková, Anton Drímaj, Tatiana Drímaj Recká, Marek Rakovský, Jana Jaďuďová, Milan Blahút, rodina Zlesíková.

Folklórne slávnosti v Detve (12. – 14. júla)
Súčasťou tohto podujatia bola v Detve výstava
s názvom Zabudnuté dediny, na ktorej sa prezentovali obce Žibritov, Klastava a Beluj. Na
tento účel boli zapožičané exponáty z nášho
obecného múzea a taktiež kroje zo súkromnej
zbierky Zuzany Paukovicovej. Na prezentácii
sa zúčastnili aj manželia Drímajovci, ktorí
návštevníkov oboznámili s históriou belujskej
keramiky. Každá obec mala na výstave svojho
zástupcu, ktorý o obci informoval návštevníkov, prípadne odpovedal na ich otázky. Našu
obec zastupovala Alena Dzvoníková.

Tradičná chuť Hontu (5. októbra)
Putovná súťaž v príprave jedál tento rok zakotvila v Beluji. Bol to už v poradí dvanásty ročník, nultý sa konal v roku 2008 v Litave.
Každý rok sa udeľuje putovný lopár, čiže
možnosť usporiadať budúci ročník. Táto pocta
sa ušla minulý rok práve obci Beluj. Hlavným
poslaním súťaže je uchovávať tradíciu pôvodných receptov a hlavne využívanie lokálnych
surovín. Čiže nesmú sa používať žiadne priemyselne spracúvané. Prípravy na súťaž nie sú
vôbec jednoduché: zabezpečiť optimálny priestor, program, suroviny a hlavne počasie. Posledná uvedená položka však tento rok (v prvý
októbrový víkend) nevyšla celkom podľa plánu, lebo celú sobotu pršalo. Neodradilo to
však ani súťažiacich, ani návštevníkov a pod
natiahnutými plachtami sa varilo, pieklo,
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dusilo, smažilo a vyprážalo ostošesť. Niekomu
kvapkalo za golier a možno občas aj do hrnca.
Napriek tomu bolo vidieť na všetkých zúčastnených nadšenie a odhodlanie pripraviť jedlo,
ktoré získa ocenenie. Súťažili ženy aj muži
z Banskej Štiavnice, Cerova, Hontianskych
Nemiec, Krupiny, Ladzian, Litavy, Sebechlieb, Senohradu a samozrejme aj domáci.
O ocenenie bojovalo dovedna 24 jedál, ako
napríklad hrachová kaša, zemiakové gule na
sladko či na slano, bryndzové pirohy, hríbová
polievka, fašírka, dusené kurča, bryndzové
halušky, ale i baranina. Na prípravu jedál bol
určený časový limit a potom ich tvorcovia
predkladali hodnotiacej komisii. Každý zo súťažiacich musel pripraviť také množstvo, aby
bolo dosť pre porotcov aj na ochutnávku. Po
niektorých jedlách sa pri ochutnávke len tak
zaprášilo. Kto neprišiel včas, tomu sa jednoducho neušlo. Ocenenie a zároveň aj certifikát
„Tradičná chuť“ s právom ponúkať jedlo
s menom autora získali v jednotlivých kategóriách jedlá: Litavská baranina z Litavy
(mäsové jedlá), Fučka s krúpami a cibuľkou
z Krupiny (zeleninové jedlá), Bryndzové pirohy z Hontianskych Nemiec (múčne slané),
Makové a orechové rendeše z Krupiny (múčne
sladké) a Poludňajšia polievka (polievky), taktiež z Krupiny. Ako vidieť, Krupina tento rok
na TCHH vysoko zabodovala.

Súčasťou podujatia bolo aj vystúpenie folklórnych súborov, expozície ako Pitelojo a Ková–
čojo pivnica, Krajčojo čierna kuchyňa, prehliadka obecného múzea, Digitálneho múzea
belujskej keramiky, Katolíckeho kostola sv.
Vavrinca, Evanjelického kostola, vyhlásenie
víťazov výtvarnej súťaže „Potraviny očami

detí“, tvorivé dielne pre deti, konzultačné
a informačné služby o využití hliny ako stavebného materiálu, predaj remeselných výrobkov,
divinový guláš, klobásky, ochutnávka koláčov,
ktoré napiekli miestne gazdinky a samozrejme aj
tombola.

Hlavnými organizátormi súťaže Tradičná chuť
Hontu sú: Regionálna poľnohospodárska
a potravinárska komora Krupina, OZ Tradičná
chuť regiónov Slovenska a vždy aj usporiadateľ, čiže vybratá obec. Spoluorganizátormi
Združenie miest a obcí Slovenska, Obce
a mestá regiónov Slovenska a Jednota dôchodcov Slovenska. Odbornými garantmi sú: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
a Univerzita veterinárneho lekárstva
a farmácie Košice. Trinásty ročník sa na budúci rok uskutoční v obci Sucháň v okrese Veľký
Krtíš.
Podujatie finančne podporili: Fond na podporu
umenia, Banskobystrický samosprávny kraj
a Región Štiavnica – Svetové dedičstvo
UNESCO.
A. D.
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NÁŠ NAJVÄČŠÍ TOHTOROČNÝ ÚSPECH
Obec Beluj sa opäť zviditeľnila
Vo štvrtok, 7. novembra, sa v krásnej obci Papradno (okres Považská Bystrica), oslavovalo
vo veľkom. Uskutočnilo sa tu slávnostné odovzdávanie cien v rámci 10. ročníka súťaže Dedina roka.
Prvenstvo si odnieslo Papradno, na druhom
mieste sa umiestnila obec Svätý Anton z nášho
okresu a tretiu priečku získala obec Raslavice
(okres Bardejov). Okrem týchto cien, organizátori udelili aj ďalšie ocenenia: Titul Dedina ako
hospodár, získala obec Lúky (okres Púchov),
Dedina ako maľovaná – Domaňovce (okres Levoča), Dedina ako klenotnica – BELUJ (okres
Banská Štiavnica) a Krivany (okres Sabinov),
Dedina ako pospolitosť – Bolešov (okres Ilava),
Dedina ako partner a tiež titul Dedina ako záhrada – Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Mimoriadne ocenenie získali tri obce: Jesenské (okres
Levice), Pobedim (okres Nové Mesto nad Váhom) a Dohňany (okres Púchov).
Na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré poctili

svojou návštevou osobnosti zastupujúce organizátorov a sponzorov súťaže, sa účastníkom prihovoril aj predseda českého Spolku pro obnovu
venkova a informoval o rovnomennej súťaži v
Čechách. Zaujímavé bolo, že v Čechách sa podľa všetkého súťaž teší veľkej popularite, pretože
do aktuálneho ročníka sa prihlásilo okolo 200
obcí, zatiaľ čo u nás to bolo len 23. Človek si
hneď položí otázku, prečo je medzi nami takýto
veľký rozdiel. My, obyvatelia obce so 135 obyvateľmi možno poznáme odpoveď. Pojem obec
zahŕňa sídla, ktoré môžu mať 5000 obyvateľov,
ale aj 50. Keď sme v Beluji dostali výzvu zúčastniť sa tejto súťaže, boli sme presvedčení, že

na to nemáme. Je predsa rozdiel v možnostiach
medzi veľkým sídlom a malým. A keď ešte pritom určitú časť obyvateľstva tvoria starí ľudia...
Každý, kto žije v malej obci, vie, aké zložité je
udržiavať akékoľvek aktivity. Napriek všetkým
pochybnostiam sme sa do súťaže zapojili
s presvedčením, že nie je dôležité zvíťaziť, ale
zúčastniť sa. A bojovali sme zo všetkých síl. Ako
vidieť, podarilo sa.
Musíme ešte podotknúť, že jediná zúčastnená
obec, ktorá mala ešte menej obyvateľov ako Beluj, bola obec Jesenské a tiež sa jej podarilo získať ocenenie. Práve preto chceme všetkým menším obciam, ktoré ešte nenabrali odvahu, odkázať: Neváhajte a bojujte, lebo všetci máme šancu.

„Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť
úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku. Zároveň má povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho
domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť
snahy obnovy slovenských dedín európskej
úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike
a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je zachovanie tváre a duše dediny.“
Vyhlasovateľmi súťaže sú: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra
životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného
prostredia SR László Sólymos. Generálnym
partnerom súťaže je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo.
Obec Papradno bude ako národný víťaz
v roku 2020 zastupovať Slovensko na 16. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú vyhlasuje Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny.
A. D.
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Poklady podsitnianskych truhlíc
V Prenčove sa 10. augusta konala nezvyčajná
módna prehliadka, na
ktorej
modelky predviedli nádherné hontianske kroje. Zbierku na toto
podujatie poskytla pani
Zuzana Paukovicová.
Ako modelky vystúpili
na prehliadke naše ženy,
Belujanky, Barborka Borošková, Zuzana Paukovicová st. a Monika Zlesíková. Takáto prehliadka sa konala aj 9. októbra
v Banskej Štiavnici a 16.
novembra v Bratislave.

20. výročie mikroregiónu Južné Sitno v Prenčove (29. novembra)
Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia
našej obce a spolu s ostatnými si zaspomínali na roky podnetnej spolupráce. Torta,
ktorú upiekla naša pani starostka, všetkým
(ktorým sa z nej ušlo) chutila.

Stretnutie seniorov a jubilantov (6. decembra)
Ako zvyčajne, podujatie sa konalo v príjemnej
atmosfére, jubilanti aj seniori dostali darčeky
a o kultúry program sa postarali dve zaujímavé dámy – Janka Bernátová Lehotská recitovala svoje básne a hudobný sprievod jej robila
Mária Beňová, ktorá spievala a hrala na gitare.
Súčasťou podujatia malo byť aj divadelné
predstavenie DOS Podzámčok, ktoré bolo pre
chorobu jednej členky súboru zrušené.
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Mikuláš (7. decembra)
Súčasťou programu pripraveného pre deti bolo aj predstavenie bábkového divadla 14. decembra. Predstavenie
malo názov „Herkules alebo dobytie pekla“ a zahral ho
Ivan Gontko z divadla Tyjátr.

Silvester (31. decembra)
Stretli sme sa na tržničnom námestí
a spoločne sme privítali Nový rok.

Moje belujské detstvo a aj čosi navyše
Predstavte si to najpokojnejšie a najmierumilovnejšie miesto, na ktorom ste kedy boli.
Niekomu by asi na um prišla zlatistá pláž, azúrové pobrežie či opustená chata hlboko v lese.
Pre mňa však všetky tieto atribúty spĺňa jediné
miesto. Beluj.
Obďaleč mesta Banská Štiavnica, medzi
Štiavnickými vrchmi, sa rozprestiera malebná
dedina. Kŕdle vtákov pri východe slnka prelie-

tajú ponad strechy domov, sprevádzané kikiríkaním tuctov kohútov zo všetkých dvorov. Na
okolitých lúkach sa pasú srny a jelene, ktoré sa
dajú pozorovať pri rannej prechádzke. Všetko
navôkol je ako by ste kameňom dohodili, a tak
stačí len pár minút chôdze a ocitnete sa
v bezprostrednej prírode chránenej krajinnej
oblasti.
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Ako dieťa ma rodičia na prázdniny posielali
robiť šarapatu k mojej tete a starej mame, kde
som sa ako „vietor v čižmách“ premávala po
celej dedine na trojkolke. Pri počte obyvateľov
si dovolím tvrdiť, že nieto Belujčana a Belujčanky, ktorí by ma nepoznali. Vlastnou detskou optikou som od malička spoznávala prekrásne miesto aj ľudí žijúcich v ňom a aj dnes,
i keď už ako dospelá, sa na Beluj nesmierne
rada vraciam.
Dedina Beluj, o ktorej prvá písomná zmienka
vznikla 6. 7. 1290, sa v súčasnosti môže hrdiť
niekoľkými zaslúženými titulmi a oceneniami
vďaka skvelým a šikovným ľuďom, ktorí každodenne venujú kopec času a energie rozvoju

tohto miesta. Dôležité ocenenie obec získala
napríklad v súťaži Dedina roka, za udržiavanie
a obnovu tradičnej regionálnej ľudovej architektúry - „Dedina ako klenotnica“.
Pokiaľ sa na Beluj plánujete vybrať, isto sa
zastavte v obecnom múzeu, kde sa budete
môcť aspoň o kúsok priblížiť k dedinskej histórii. Za turistikou sa jednoznačne vyberte na
neďaleký vysielač Sitno, či k okolitým jazerám, ktorých tam naozaj nájdete neúrekom.
A taktiež, nebojte sa privstať si, vybehnite na
najbližšiu lúku užiť si božský pokoj pri východe slnka a v obklopení prenádhernej jedinečnej
prírody a jej zvieracích obyvateľov.
Dorota Kluvancová

OPUSTILI NÁS
Dňa 6. júla nás nečakane opustil človek, bez ktorého sme si už žiadnu manuálnu prácu v našej
obci nevedeli predstaviť – Martin Zlesík. Hoci
nežil v našej obci, stal sa jej neodmysliteľnou súčasťou. V posledných rokoch pracoval ako zamestnanec obecného úradu - murár. A tak môžeme výsledok práce jeho rúk vidieť nielen na domoch a v záhradách Belujanov, ale aj na obecnom majetku. Navždy ho bude pripomínať naše
obecné múzeum a pivnička na tržničnom námestí
– na ktorých zanechal svoju najvýraznejšiu stopu.
Pomáhal aj pri všetkých obecných akciách. Chýbať bude určite všetkým, ktorí ho poznali. Jeho
ľudskosť a ochota druhým pomáhať ostane navždy v pamäti každého z nás. Odišiel priskoro, vo
veku nedožitých 46 rokov.
Česť jeho pamiatke.
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OPUSTILA NÁS A ROZLÚČILA SA VLASTNOU BÁSŇOU
Zvoňte zvony, zvoňte v rytme.
Vydávajte v diaľku hlas.
Moje nohy už prah Chrámu
neprekročia nikdy viac.
Preto zvoňte na pamiatku,
kde som rada chodila,
a rodinke mojej milej
cestu som otvorila.
Zbohom milí, zem ma skryje,
Vaše srdce nech vždy v zdraví bije.
Dňa 23. novembra sme sa navždy rozlúčili s
drahou mamou, svokrou, starou mamou,
prastarou mamou Zuzanou Šinkovicovou,
rodenou Buzalkovou, rodáčkou z Beluja.
Na svoju poslednú cestu sa starostlivo pripravovala, modlila sa a priala si pokojný odchod
v spánku, v kruhu rodiny, čo sa jej aj splnilo.
Zomrela 20. novembra v maďarskej obci pri
hraniciach Slovenska, vo veku nedožitých 93
rokov. Roky sa starala o rodinu, výchovu dcér
a domácnosť. Pracovala aj ako kuchárka
v materskej škôlke na Beluji. Keď sa založilo
JRD, stala sa členkou družstva, kde pracovala

v živočíšnej výrobe. Zastávala rôzne funkcie
a bola aj poslankyňou MNV na Beluji. Rada
varila, piekla, tkala, s nadšením hostila každého, kto k nej zavítal. Najväčším nadšením pre
ňu bolo vyšívanie. Vyšívala až do konca svojho života a zanechala po sebe veľkú zbierku
výšiviek, ktoré venovala celej svojej rodine
na rozlúčku. Na poslednej ceste ju odprevadili
rodáci z Beluja, susedia zo všetkých kútov,
kde žila, priatelia a známi. Vždy ďakovala
Pánu Bohu, že prežila krásnu starobu v kruhu
rodiny, že má okolo seba všetky generácie:
vnúčatká, pravnúčatká, prapravnúčatká
a tešila sa z toho.

ZBOHOM NAŠA MILOVANÁ
Už sa otvorila cintorína brána,
Bože môj.
Budem spať z večera i zrána.
Otvorila sa mi tmavá jama hrobu,
Bože môj,
budem spať nekonečnú dobu.
,,S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme.
Ďakujeme za všetko, aj keď už nie si medzi nami. V našich srdciach ostávaš navždy s nami.“
Dňa 14. decembra nás navždy opustila naša drahá mamka, stará a prastará mamka
Zuzana Václavíková, rodená Petáková, vo veku 78 rokov.
Bola milá, veľmi dobrá a pracovitá žena, ktorá milovala život a všetkých okolo seba.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli s ňou rozlúčiť. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste zmiernili náš hlboký
žiaľ.
,,Kto v srdci žije, nikdy neumiera!“
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Knižka o našej obci
Beluj
Obec a jej obyvatelia v plynutí času
Spoločnými silami sa nám podarilo vytvoriť publikáciu, na ktorú sme dostali dotáciu 5 000 € a vo
verejnej zbierke sa nám podarilo na ňu vyzbierať
2 604,50 €. Keďže vznikla z podnetu doc. Ing. Ivana Herčka, CSc., rozhodli sme sa ju venovať jeho
pamiatke.
Vytvoriť sa ju podarilo nielen vďaka autorom publikovaných materiálov, ale aj vďaka úsiliu mnohých ľudí, ktorí poskytli množstvo dokumentov,
fotografií, osobných spomienok i cenných rád.
Takže je to také naše spoločné dielo.
Poďakovanie preto patrí všetkým, ktorí sa na jej
príprave nejakým spôsobom podieľali. Sú to rodiny Blahútová, Burčová, Dubovská, Durdíková,
Anny Hlaváčovej, Miroslavy Hlaváčovej, Zdeny
Jaďuďovej, Lauková, Macková, Matušovicová,
Máziková, Šinkovicová, Polčíková, Slančíková,
Svetlíková, Václavíková, Zimanová, Zlesíková
a jednotlivci Mária Borošková, Marian Dendiš,
Anton Drímaj, Alena Dzvoníková, Ivan Herčko,
Hubert Hilbert, Emília Izáková, Jana Jaďuďová,
Zuzana Juhásová, Ladislav Ladiver, Lubomír Lužina, Jozef Machava, Peter Mosný, Zuzana Paukovicová, Daniela Polčíková, Irena Polívková, Anna
Šlauková, Peter Šulek a Mária Zimermanová. Inštitúcie Slovenská agentúra životného prostredia

Banská Bystrica, Štátny archív Banská Bystrica –
pobočka Banská Štiavnica, Ústav etnológie
a sociálnej antropológie SAV, Slovenské národné
múzeum Martin, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica a archív obce Beluj.
Finančne náš projekt podporili:
Rodiny Dubovská z Prenčova, Dubovská z Beluja,
Anny Hlaváčovej, Mosná, Romana Slovíka, Ivana
Vrabca a jednotlivci Blažena Arvayová, Zuzana
Brunzáková, Zuzana Burčová, Angela Ďurianová,
Peter Havran, Miroslav Hlaváč, Emília Hroncová,
Ľubomír Ivan, Emília Izáková, Zdenka Jaďuďová,
Krištof Kolembus, Ľubica Kollárová, Branislav
Konečný, Emília Máziková, Lívia Olahová, Marian Ondriska, Lýdia Pargáčová (rodená Melišová),
Zuzana Paukovicová, Dariusz Pawelczyk, Stanislav Prorok, Elena Sičáková, Martin Svetlík, Helena Monika Šinčoková, Zuzana Šinkovicová, Anna
Šlauková, Júlia Thomková, Z. Tihelková, Tibor
Zelcam a Monika Zlesíková.
Inštitúcie Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – Program obnovy dediny,
RD Sitno Prenčov a. s., SITTRANS s. r. o., Spoločenstvo urbarialistov obce Beluj a obec Beluj.
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Naši tohtoroční jubilanti
50 - Ján Kortiš, Irena Nosaczynská, Augustín Slovík,
Brigita Slovíková, Miroslav Zlesík
55 – Miroslav Hlaváč, Edita Hlaváčová
60 – Jaroslav Ziman, Zdenka Zimanová
65 – Marian Gálik
70 – Anna Matušovicová, Viera Zelcamová

OPRAVY V OBCI
Realizácia oporného múru pri tržničnom námestí:
od jesene 2018 do mája 2019, vykonala firma
REKONBAU, s. r. o., z Banskej Štiavnice. Náklady
15 840,73 €, z toho dotácia 6 000 € z MFSR.

V období od júla do septembra zrealizoval Mgr. Marek Rakovský z Levíc opravu mosta na Dedinskom potoku pri katolíckom kostole. Náklady 10 500 €,
z toho dotácia 9 500 € z MFSR. Pri demontáži starého mosta sa potvrdilo to, čo
pamätníci v našej obci hovorievali, že
most je z tanku. Veru, je to tak, bol postavený v roku 1949, rekonštruovaný
v roku 1973, tak, ako to bolo zaznamenané v betóne v základových doskách.
Tank bol rozpílený a jeho bočné steny
tvorili základový podklad pre most.

Na ňom boli následne uložené kamene previazané zeminou, neskôr bol
pot ia hnut ý as fa lt o m. Už
v roku
1949 boli boky mosta
z betónu vytvorené spolu zo základom pre zábradlie.
M. Z.

Zimnú údržbu v našej obci vykonával Miloš Ivanič.
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Informácia o % úrovni vytriedenia KO
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
33/2020 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z.,
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov
za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s
prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Od výšky % podielu vyseparovania komunálneho odpadu bude závisieť aj výška poplatku
za jeho uskladnenie. Čím viac vyseparuje-

me, tým menej sa za uskladnenie bude
platiť. Preto, separujme o to viac, inak
sa nám to premietne do poplatkov za komunálny odpad v roku 2020.

Zvýšenie poplatku za KO pre rok 2020
Separovaný odpad nám vyvážajú bezplatne na
rozdiel od komunálneho odpadu. KO – stúpol
na poplatkoch od nového roku o 70 € za 1 tonu - poplatky sa zvýšili za uskladnenie, likvidáciu, PHM, stojné, za celkovú prácu ľudí,
preto by bolo dobré dbať na to, aby sme čo
najviac vyseparovali. Znížili by sme tak náklady spojené z vývozom KO. Už teraz vieme, že
poplatky za KO na budúci rok pôjdu rapídne
hore.

Všetky náklady, vrátane 4 – 5 kontajnerov,
ktoré slúžia na vývoz veľkokapacitného odpadu počas roku, sa premietnu do poplatkov za
KO. Keďže obec nemôže doplácať z rozpočtu
na túto položku, musí vyzbierať na poplatkoch
toľko, koľko zaplatí. Obec si v súvislosti so
separovaným odpadom vedie už vyše štyri roky štatistiku, kto koľko separoval, čo by sme
chceli v budúcnosti zohľadniť pri vyrátaní poplatku občanom za komunálny odpad .

Informácia o zapisovaní počtu vriec pri zvoze SO
Kto si nestihne zapísať počet vriec, nech si
nahlási počet vriec na OcÚ, dodatočne ich dopíšeme. Ak si niekto nie je istý tým, čo patrí
do separovaného odpadu, môže sa informovať
na OcÚ. Potrebné informácie si môžete vyhľadať na www.obecbeluj.sk v časti vývoz odpadu, alebo na úradnej a informačnej tabuli obce.

Prinášanie vriec so separovaným odpadom na tržničné námestie
Separovaný odpad treba nosiť na tržničné námestie maximálne 2 dni vopred. Žiadame preto
našich obyvateľov aj chalupárov, že ak potrebujú poradiť, čo so separovaným odpadom
(železo, elektroodpad, plast, nebezpečný od-

pad, pneumatiky), ktorý chcú odovzdať skôr,
z dôvodu neprítomnosti počas zberu, nech sa
obrátia na obecný úrad. Na druhej strane
s určitosťou vieme, že sklad odpadu na námestí počas celého mesiaca nechce väčšina
obyvateľov našej obce.

Upozornenie od Technických služieb
Plastový odpad musí byť buď v žltých alebo priesvitných vreciach, nie čiernych. Ak bude plastový odpad v čiernych vreciach, nebude sa rátať ako separovaný odpad, pripíšu ho do komunálneho
odpadu, čo bude záťažou pre naše peňaženky v budúcom roku.
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21. ročník medzinárodnej súťaže
,,My sa nevieme sťažovať nahlas“
téma: Máme plán B?

SNP - kladenie venca (28. augusta)

Naše deti sa pod vedením pani Martiny Lužicovej zapojili do tejto súťaže so stolovou hrou
„Plán B“, ktorú niekoľko týždňov pripravovali.
Za túto prácu získali ocenenie Galérie Jozefa
Kollára v kategórii Základné školy I. stupeň:
čestné uznanie za kolektívnu prácu: Iris Lužicová, Jasmine Lužicová, Natália Šemodová,
Michal Zlesík.

SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY (12. decembra)
V tomto roku sa uskutočnil už tretí ročník zaujímavého projektu vydavateľstva Petit Press, ktoré zastrešuje regionálne týždenníky pod spoločným názvom MY. Dňa 12. decembra o 18:00
hod. sa na mnohých miestach Slovenska spievali koledy. Už tradične sme sa
k nim pripojili aj my. V našom obecnom múzeu, sviatočne vyzdobenom,
sme sa stretli, zaspievali si a zaspomínali si na príjemné chvíle, ktoré sme
tento rok zažili.

ZBIERAME PLASTOVÉ VRCHNÁKY
Tentoraz sme zbierali a zbierame na konkrétny účel. Pre chorého chlapca z obce Stožok
pri Detve, ktorý potrebuje drahú rehabilitáciu.
Jeho starí rodičia aj rodičia sa snažia už niekoľko rokov nazbierať dostatočné množstvo
vrchnákov. Viete, koľko ich potrebujú?
TRI TONY!
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na zbieraní podieľajú. Tento rok sa nám podarilo
nazbierať dovedna 25,70 kg. Úctyhodné
množstvo. Ale ešte stále to nestačí, takže
zbierame ďalej...
Vrchnáky môžete nosiť na obecný úrad, ale
aj do predajne COOP Jednota.
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Dotácie poskytnuté v roku 2019
Fond na podporu umenia (FPU) - 2 000 € – Tradičná chuť Hontu
BBSK - 900 € – Tradičná chuť Hontu
MF SR – 9 500 € na rekonštrukciu mosta + 10 % spoluúčasť obce
Slovenská agentúra životného prostredia, Program obnovy dediny (SAŽP POD) – kniha o Beluji,
5 000 € + 10 % spoluúčasť obce
UPSVaR – 12 215,53 € - zamestnanosť
Čerpanie dotácie z roku 2018, 30 000 € na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice z MV SR.

Dotácie žiadané pre rok 2020
Slovenská agentúra životného prostredia, Program obnovy dediny (SAŽP POD) - Revitalizácia
verejných priestranstiev - 5 000 € - vybudovanie oporných múrikov za Kultúrnym domom a pri
Evanjelickom cintoríne, odvodňovacie rigoly popri obecnej komunikácii
Environmentálny fond - Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu 219 886,44 € - celková rekonštrukcia Kultúrneho domu a obecného úradu
Fond na podporu umenia (FPU)- Slávnostný deň obce Beluj 1290 - 2020 - 4 050 € - stretnutie
rodákov obce
BBSK - Slávnostný deň obce Beluj 1290 - 2020 -2 400 € - stretnutie rodákov obce
BBSK -Technické vybavenie kultúrneho domu - 1 500 €
BBSK - Letný tábor dielničky - 1 470 € - letný tábor pre deti
Štátna ochrana prírody SR - Náučné tabule - NATURA 2000, SKUEV - 3 250 € -výroba a osadenie náučných tabúľ
ÚPSVaR - projekty na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti § 50J - 6 327,36 € - vytvorenie jedného pracovného miesta na plný úväzok, na 9 mesiacov,
§ 54 - Zosúladenie rodinného a pracovného života - 4 769,04 €- vytvorenie jedného pracovného
miesta na polovičný úväzok na obdobie 12 mesiacov,
§ 54, odst.1, písm. c) - Pomôž svojej obci - aktivačná činnosť v rozsahu 64 hodín,
§ 50 - jedno pracovné miesto na plný úväzok na obdobie 12 mesiacov
§ 50 J - jedno pracovné miesto na plný úväzok na obdobie 9 mesiacov

Plánované podujatia na rok 2020
10. 1.

Činnosti starých mám počas zimných večerov pre deti a tých, ktorí si chcú zaspomínať
(obecné múzeum)
1. 2.
Fašiangová paráda
1. 3.
75. výročie oslobodenia obce Beluj
8. 3.
Oslava MDŽ
1. 5.
Stavanie mája
8. 5.
Vatra oslobodenia
30. 5. MDD - Rozprávková dedinka Počúvadlo
6 -7. 7. Denný letný tábor pre deti – Tvorivé dielne
28. 8.
75. výročie SNP – kladenie venca
29. 8. Stretnutie rodákov pri príležitosti 730. výročia
IX/2020 Účasť na Tradičnej chuti Hontu v obci Sucháň
XI/2020 Stretnutie jubilantov a seniorov
XII/2020 Mikuláš/Silvester – Vítanie Nového roku
Obecné brigády
Čislo zostavili: Monika Zlesíková, Alena Dzvoníková, jazyková úprava: Alena Dzvoníková, technická úprava pre
tlač: Blažena Arvayová, texty: Bohumír Bachratý, Barborka Borošková, Ľubica Dubovská, Alena Dzvoníková, Dorota Kluvancová, Peter Mosný, Monika Zlesíková
Foto: Alena Dzvoníková, Emília Izáková, Lubomír Lužina, Jozef Machava, Zuzana Paukovicová, Mirko Zlesík, Monika Zlesíková
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