VI. ROČNÍK

Milí Belujčania,
tak, ako v minulých číslach Belujana, aj v tomto čísle sa na
ďalších stranách dočítate
o našich aktivitách, ktoré sme
zrealizovali, o pripravovaných
projektoch, získaných dotáciách
na podporu zamestnanosti, o
dotáciách na rozvoj obce a o
kultúrnych podujatiach a dobrovoľných akciách, na ktorých sa
dobrovoľne zúčastňujete vo svojom voľnom čase bez nároku na
odmenu. Som na Vás nesmierne
hrdá, že Vám nie je obec ľahostajná a k práci pre ňu pristupu-
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OBČASNÍK

jete s láskou a zodpovednosťou. Za
to Vám patrí veľké uznanie. Ďakujem.
Nedá mi nespomenúť naše šikovné
gazdinky, ktoré na kultúrne akcie
v našej obci prispievajú sladkými
koláčmi a inými dobrotami. Každá
z nich donesie nejakú tú maškrtu,
na ktorej si všetci pochutnávajú,
prípadne si navzájom vymieňajú
recepty. Je dôležité aj prostredníctvom takýchto spoločenských akcií
pestovať medziľudské vzťahy.
Veľmi si vážim, že aj naďalej pretrváva u mnohých z nás zmysel pre
udržanie komunity vzájomným
odovzdávaním vedomostí
a skúseností tak, ako to bolo kedysi.
Na druhej strane musím priznať, že
nie všetko vždy ide tak, ako by
sme si predstavovali. Ani písanie
projektov nám nezaručuje získanie
dotácií, ale napriek tomu sa nevzdávame a snažíme sa robiť všetko preto, aby sme našu obec stále
viac vylepšovali.

AKTUÁLNE

Exkurzia školákov

( 1. – 4. ročníka ZŠ Prenčov, 22. júna)

Prišli si v sprievode svojich učiteliek
pozrieť zaujímavosti našej obce.
A veruže sa ich našlo dosť: Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca, Evanjelický kostol a. v., pietne miesto Kiepa,
Beluja - múzeum belujského hrnčiarstva, pripravované obecné múzeum,
keramický ateliér a napokon detský
park pri múzeu.

ZDARMA

Uvedomujem si, že občas uviazne aj komunikácia, niečo zaškrípe, ale to asi všade. A preto, milí
Belujčania, ak Vás niečo trápi
alebo ak máte nejaký podnet,
problém, treba sa radšej opýtať,
prípadne napísať a pokiaľ to bude v našich silách, budeme Vám
nápomocní.
Ako už iste viete, tohto roku sa
budú konať naše slávnosti ,,Poďakovanie za úrodu“ 22.
septembra. Na tržničnom námestí, ako to bolo v roku 2016.
Ak by chcel mať niekto svoj
predajný stánok na svoje výrobky, prípadne vystaviť vlastnú
tvorbu, výšivky... Uvítame to.
Pretože aj takýmto spôsobom
môžeme odprezentovať, akých
tu máme šikovných a tvorivých
obyvateľov. Za všetku pomoc,
ako aj pomoc pri príprave tohto
podujatia, Vám vopred ďakujem.
S úctou starostka obce
Mgr. Monika Zlesíková
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Z histórie ľudových obyčajov
Obyčaje ročného cyklu – jar a leto
Pri opisovaní obyčajov sa v súčasnosti opierame o dochované písomné, grafické, ale aj zvukové záznamy. Ich hodnota z hľadiska času je
obsiahnutá od päťdesiatych, maximálne šesťdesiatych rokov minulého storočia, spätne do
polovice 19. storočia. Opierame sa tak
o kolektívnu, ale aj individuálnu pamäť piatich generácií.
Obyčaje jarného cyklu v oblasti Hontu začínajú
predveľkonočným pôstnym obdobím. Obdobie
pôstu malo v polovici zimy praktický, ale aj
symbolický význam. Šetrilo sa zásobami potravín, ktoré museli vystačiť do najbližšej úrody,
ale tiež sa telo a myseľ pripravovali pôstom na
prichádzajúce veľkonočné sviatky, resp. sviatky jari/leta. Táto telesná a duchovná príprava
mala v živote jednotlivca dôležité postavenie,
nakoľko ho spájala s mýtickým a náboženským
dianím a vytrhávala ho z každodenného života.
Obdobie tesne pred veľkonočnými sviatkami,
resp. sviatkami jari/leta, sa vyznačovalo rôznymi úkonmi, pri ktorých sa používali predmety
so silnou obradnou hodnotou. Bola to najmä
zeleň ako symbol jari (rozkvitnuté vetvičky,
tzv. bahniatka alebo cícky), vajíčko ako symbol
kolobehu života (tzv. kraslica)
a v neposlednom rade voda ako symbol očisty.

Foto: www.stropkov.sk

V tomto období sa realizovali obchôdzky so
slamenou figurínou, ktorá mala rôzne názvy
(Morena, Mariena, Kyselica) a symbolizovala
obdobie zimy. Po ukončení obchôdzky figurínu zväčša zapálili a hodili do vody (potok, rieka). Bol to symbolický úkon, personifikovala
sa v ňom predstava zimy do ľudskej postavy,
ktorú bolo treba zničiť, aby sa zima skončila.
Bola to ale aj forma obety, nie je vylúčené, že
v dávnejších dobách to bola obeta ľudská, keďže bázeň zo zimy bola taká silná, že pre jej odchod bolo spoločenstvo ochotné obetovať to
najcennejšie, a teda aj ľudský život. Paradoxne
to ale bol aj spôsob, ako sa spoločenstvo mohlo
vysporiadať s existenciou jedincov s rôznymi
telesnými alebo psychickými poruchami. Vyžadovali si určitú mieru opatery, čo pri obmedzených zdrojoch v minulosti bolo pomerne veľkou záťažou. Poslúžili teda spoločenstvu hodnotou vlastného života.
Obchôdzky s figurínou a jej následné zničenie
sú celoeurópsky rozšírené. Zmeny sú len
v pripisovanom význame a forme zničenia. Zaujímavosťou v oblasti stredného Slovenska je
vynášanie mužskej figuríny, tzv. Dedka, dôvod
a jeho symbol nie sú uspokojivo vysvetlené.
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Sviatky jari alebo veľkonočné sviatky
Kresťanská Veľká noc má svoj pôvod
v židovskom sviatku Pascha, ktorý bol spojený
s jarným príchodom mláďat dobytka, keď sa
duchom pastvín prinášala obeta jahniatka
(baránka). Počas tohto obdobia sa jarné božstvá
obnovovali či znovuzrodili. Preto aj na toto
obdobie pripadá zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Veľkonočné sviatky sú prechodným obdobím,
keď nastáva striedanie cyklov a duchovných
síl. Aj preto sa počas tohto obdobia nosili na
hroby zosnulých sviatočné pokrmy, verilo sa
totiž na aktivitu nečistých síl.
Počas samotných veľkonočných sviatkov sa
pripisovala veľké moc vode.

Svätenou veľkonočnou vodou sa kropil
dom, hospodárske budovy či domáce zvieratá.
Očistnú funkciu mal aj oheň, preto sa na Bielu
sobotu v peciach zapaľoval nový oheň, na ktorom sa pripravovali sviatočné jedlá. Počas veľkonočného pondelka chodili mládenci od skorého rána po domoch oblievať a šibať zelenými
prútmi dievčatá. Prechodné obdobie ponúkalo,
podľa určitých predstáv, možnosť kedy sa mohli a mali ovplyvniť veci do budúcna. Zdravie,
krásu a plodnosť mal zabezpečiť rituál polievania studenou vodou a šibanie mladým zeleným
prútikom.

Sedem týždňov po Veľkej noci sa slávia tzv.
Turíce, čo je staroslovanský názov sviatku leta.
Používajú sa tiež názvy Letnice, Zelené sviatky
či Rusadlá (názov odvodený pravdepodobne od
pomenovania mýtickej bytosti – rusalky).
O pôvode turíčnych sviatkov máme len strohé
informácie, kresťanstvo na tieto pôvodne pohanské sviatky ustanovilo sviatok zoslania Ducha Svätého. Počas turíčnych sviatkov sa čistili
studničky a pramene. V predkresťanskom období sa k prameňom a studniam nosili obete
a dary, najčastejšie zvieracie. Pri prameňoch,
studničkách a jazierkach sa praktizovali rituálne kúpele, veselice, ale aj pojednávania spolo-

čenstva. Pravdepodobne boli tieto sviatky zasvätené staroslovanskému bohu Velesovi, ktorý
má atribút vola/býka/tura – Turíce. Veles bol
ochrancom dobytka, blahobytu, ale aj lesov
a hájov, teda aj vôd. Podľa poverových predstáv sa cez turíčny týždeň otvárali poklady
a aktívni boli vodní démoni a víly – rusalky.
Sviatky boli v minulosti pravdepodobne pohyblivé a viazali sa na obdobie májového ochladenia a dažďov, ktoré boli veľmi potrebné pre letnú s jesennú úrodu. V kostoloch sa počas turíčnych sviatkov svätili zelené vetvičky, ktoré sa
potom zastrkovali do okien, kde mali slúžiť ako
ochrana pred požiarom či úderom blesku.

V minulosti patrili sviatky letného slnovratu
k najvýznamnejším sviatkom v roku. Prevažovali rôzne magické úkony, ktoré mali ochrániť
ľudí a majetok od pôsobenia nečistých síl, ktoré sa v tomto období prechodu, podobne ako
u veľkonočných sviatkov, aktivizovali. V tento
deň sa pripisovala zvláštna moc kvitnúcim rastlinám, ktoré vedeli človeku povedať, akú chorobu liečia. Do polovice 20. storočia bolo na
Slovensku zaužívané zbierať liečivé rastliny
práve v tento deň. Typické pre večer tohto
sviatku bolo pálenie vatier a spúšťanie horiacich kolies dolu kopcom. Taktiež sa obchádzala
dedina s horiacimi fakľami, ktoré sa krútili
v ruke, takže vytvárali siluetu horiaceho kruhu,
tzv. svastiky. Pri týchto obradoch sa uplatňovala očistná magická moc ohňa, ktorý je prasta-

rým symbolom života a znovuzrodenia. Obrad
uctieval silu slnka, keďže práve v tento deň má
najväčšiu silu, keď je najkratšia noc. Pálenie
jánskych ohňov je spoločné pre takmer všetky
európske národy, čo potvrdzuje oheň ako symbol slnka. Kresťanstvo ustanovilo na deň letného slnovratu sviatok sv. Jána. Sv. Ján bol, spolu
so svojím bratom Jakubom, jedným
z dvanástich Ježišových učeníkov. Ježiš im dal
meno Boanerges, čo znamená synovia hromu.
Sviatok letného slnovratu bol u starých Slovanov pravdepodobne zasvätený Perúnovi/
Paromovi, bohovi blesku a hromu. To poukazuje na fakt, že nová viera v podobe kresťanstva
fungovala pomerne dlho ako kresťansko/
pohanský dualizmus.
Milan Blahút

Turíčne alebo svätodušné sviatky

Svätojánske ohne alebo sviatok letného slnovratu
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Pani učiteľka

Žijú medzi nami

Naša pani učiteľka. Tak ju všetci poznáme už
dlhé roky. Učila mnohých z nás, aj naše deti,
veď za tie roky, ktoré venovala tomuto povolaniu, sa v školských laviciach vystriedali dve generácie.
Pani Marta Durdíková bude mať onedlho narodeniny. Narodila sa v roľníckej rodine, ako jedináčik vyrastala v Beluji, vydala sa a má jednu
dcéru a radosť jej robia dve vnúčatá. Našej dedine zostala verná, neodsťahovala sa na iné miesto
a v jej domčeku pri miske jahôd sme spomínali
na jej život.
„Študovala som na gymnáziu, spolu s Milkou
Vášáryovou, potom na Pedagogickom inštitúte
v Nitre trojkombináciu slovenský jazyk, dejepis
a výtvarnú výchovu. My sme boli prví
a poslední absolventi, ktorí mali tri predmety,“
hovorí.
Po skončení štúdia dostala umiestnenku a učila
na škole v Pliešovciach. Iba jeden rok. Po roku
začala učiť na základnej škole vo Svätom Antone. A tu zostala 39 rokov. Venovala teda školstvu celý svoj pracovný život. Každý deň učila 4
– 5 hodín slovenčinu a domov chodievala
s taškami plnými zošitov, niekedy aj peši
z Prenčova. Dejepis si podelila s kolegyňou a
postupne klesal počet žiakov v škole, takže kvalita prevážila nad kvantitou. Dnes je to podľa

nej iné, ako pred rokmi, disciplína je uvoľnenejšia a klesá úroveň vedomostí. Zažívala aj
veselé príhody, ako keď sa v triede za katedrou
kývala na stoličke a naraz zmizla aj so stoličkou pod stolom. Alebo opravy chýb
v diktátoch, milé prešmyčky, keď sa b mení na
d a naopak, potom sa pri slovách „môj otec rád
jedáva bryndzové halušky“ nedá nezasmiať.
Vo chvíli, keď jeden žiak doniesol do školy
hada v sedemdecovej fľaši a ten na ňu vykukol
z lavice... Nebolo to jednoduché povolanie.
Ale potešia ju výsledky jej detí. Mnohé sa dostali na vysoké školy, stali sa z nich úspešní
ľudia a práve ona im dala základy, na ktorých
stavajú svoju kariéru.
„Voľný čas? Nemala som ho veľa, ale keď sa
dalo, tak som čítala, vyšívala, plietla, starala sa
o záhradu, o ovocné stromy a spolu
s manželom poľovníkom sme si užívali krásnu
prírodu, lesy, lúky. Kedysi sa v Beluji žilo viac
spoločensky, fungoval tu Zväz žien, Červený
kríž, brigádovalo sa na družstve. V noci sme
triedili zemiaky, do polnoci a potom ráno do
práce. Chodili sme na zájazdy, hrávalo sa divadlo, žilo tu okolo 200 – 300 ľudí,“ spomína.
Minulosť jej pripomína aj belujská keramika.
Prvýkrát videla belujský krčah v Národnom
múzeu v Martine, ale dnes vďaka šikovnému
susedovi, ktorý sa venuje keramike, má aj
krásnu misu s belujským vzorom.
„Manžela mi pripomínajú trofeje, bol to naturálny človek, nikdy sme neboli na dovolenke,
vždy sme sa radšej vybrali do lesa, do prírody,“ hovorí.
Z jej domčeka dýcha pokojná atmosféra a dva
čierne psy sa starajú o dobrú náladu.
Ďakujeme za dovolenie nahliadnuť do jej života a spomienok.
Júlia Thomková

Naši tohtoroční jubilanti
Ivan Chlpáň (50); Ladislav Ladiver (65);
Daniel Dekyšský, Ondrej Macko, Tibor Zelcam
(70); Anna Šlauková (85)
GRATULUJEME
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Ešte k roku 2017...

Veselá rozlúčka so starým rokom

Stretli sme sa vo
štvrtok 21. decembra
v zasadačke obecného úradu. Boli pozvaní všetci, prišli
najmä skalní – skalní
v práci aj v stretnutiach. Hoci nebol pripravený žiaden kultúrny program (ale
jedla a pitia bolo neúrekom), o dobrú
náladu sa nám postarala naša nová zábávačská dvojica Ondrík Macko a Olinka
Pukšová. Riešil sa
najmä nedostatok
mužov v obci a hľadanie spôsobov, ako tento nedostatok vyriešiť. Zvažovali sa aj hodinoví manželia... A že to bola naozaj dobrá zábava, sa dalo skonštatovať aj na ďalší deň – mnohých nás boleli
brušné svaly, proste normálna svalovica ;o)...
V piatok 22. decembra roznášali po obci oblátky Katka Mosná, Zuzana Paukovicová a Natálka
Šemodová recitovala vianočné vinšovačky.

Vítanie roku 2018
Stretli sme sa na
tržničnom námestí, pri našom krásnom Betleheme.
Poschádzali sme
sa od 23. hodiny,
pripili sme si sektom alebo teda
každý, čím chcel
a bol aj ohňostroj
a petardy. Bez
toho by sa asi niektorým príchod
Nového roku ani
nerátal. Bolo mlhavo, sychravo,
bez snehu. Ale
našťastie aj bez
poľadovice, pred
ktorou meteorológovia vystríhali.
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ROK 2018

Zabíjačka a fašiangový sprievod (2. februára)

Hodovanie sa dialo na ďalší deň. Okolo obeda prešiel
obcou fašiangový sprievod,
v ktorom sa spievalo za pomoci pána Miloša Du-

bovského a jeho heli-

gónky. A nasledovali hody.

Zabíjačkové špeciality, kapustnica, koláče a aj slané,
a to všetko sa dalo zalievať
vareným vínom, prípadne
niečím tvrdším. Dobrú náladu dotvárala ľudová

hudba Mateja Kováča
V piatok bola zabíjačka, čiže spracovalo sa kúpené prasa
(160 kg), ku ktorému sa prikúpilo ešte 20 kg mäsa, 10 kg
ryže a z toho sa pripravilo 366 klobás, vyškvarilo sa 8 kg
masti a škvariek. K tomu sa ešte navarila výborná kapustnica. Pripravilo sa okolo 120 porcií. A to všetko vďaka našim
dobrovoľným obecným kuchárom a kuchárkam. Ako vždy
napiekli naše ženy aj koláčiky, na ktorých si mohli všetci
pochutnať.

z Hrochote.

Komu ešte nebolo zábavy
dosť, mohol sa prísť zabaviť a vyskákať pri tanci
večer na diskotéku, ktorú
už tradične rozprúdil DJ
Andrew & hosť. Zabávalo sa až do rána.

Páračky (17. februára)
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Minulý rok boli prvé, takže tento rok to už bol druhý ročník.
Zišlo sa nás dosť, aby sme napárali aspoň na pol vankúšika.
Jedlo sa, popíjalo, perie lietalo
vo vzduchu a usadzovalo sa na
všetkom okolo. Nemohli sme
sa veľmi smiať, aby sme perie
nerozfúkali, ani príliš oduševnene spievať, z rovnakého dôvodu. Do spevu nám ako zvyčajne vyhrával Miloš Dubovský.

Na páračky prišli aj muži, deti
a mládež. Mali sme dokonca aj
n a j m l a d š i e h o
a najvytrvalejšieho „párača“,
štvorročného Mojmíra.
A čo bolo dosť zaujímavé, pridala sa k nám aj rozprávková
Perinbaba. Počas páračiek
nahádzala toľko snehu, že rodina Dubovských, ak sa chcela
dostať domov, si musela najprv vyhrabať auto spod snehu...

MDŽ (10. marca)

Zišli sme sa v zasadačke
obecného úradu. Deti vystúpili s pripraveným programom a potom sa jedlo, pilo,
rozprávalo a spomínalo. Kto
napiekol koláče na sviatok
žien? Žeby muži? Ach jaj,
samozrejme, ako vždy, napiekli ženy. Ale pán Mosný,
ako pravý džentlmen, obdaroval všetky ženy kvetmi.
No veď preto. Ešteže máme
pána Mosného. A každá žena dostala ešte drobnú pozornosť. A kto vymyslel
a zabezpečil „drobnosti“?
Tieto úvahy radšej nechajme Program pokračoval popoludní v sále kultúrneho domu predstavením súboru ochotníkov GELO Sebechleby Ženský zákon.
tak...

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
na Počúvadle
(14. apríla)

Zúčastnila sa na ňom naša mládež a doniesla si
z neho diplom za účasť.
11. augusta 2018 NEZABUDNITE: Všetci ste srdečne pozvaní na slávnostné otvorenie nášho
obecného múzea.

Výsadba zelene
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pred múzeom (22. apríla)

Rastlinky a kríky darovali obci
pani Pargáčová so sesternicou
Plánderovou z Banskej Bystrice.
Ich otec bol rodák z Beluja, od
Melišov. Výsadbu zrealizovala rodina pani starostky so susedou.
Kríky: zlatý dážď, kalina, tavoľník, sibirika japonská.
Kvety: pivónie, astry, echinacey,
floxy, ľaliovky, margaréty, hosty a
líčidlo americké, ktoré je celé jedlé .

Stretnutie starostov (27. apríla)

Na našom obecnom úrade sa stretli starostovia obcí z okresu Banská Štiavnica, aby si vymenili
pracovné skúsenosti a poznatky. Ako hostia prišli na stretnutie zástupcovia policajného zboru
z poriadkovej služby z odboru dopravného inšpektorátu. Stretnutie sa zakončilo pracovným obedom.

Stavanie mája (29. apríla)

Stavanie mája sa uskutočnilo v poslednú aprílovú nedeľu, ako obvykle na tržničnom námestí.
Strom obci daroval pán Prorok zo Šlavkovie
domu. Chlapi odpílili, očistili a doviezli strom.
Ženy, dievky a deti ho vyzdobili. No a keďže
bolo tohto roku mužov pri stavaní mája akosi
pomenej, museli pomôcť aj ženy. Podarilo sa to
na prvý šup a máj bol krásny a rovný.

Vatra ku dňu oslobodenia (5. mája)
Stretli sme sa na obvyklom mieste – na ihrisku
za dedinou, ktoré predtým naši kosci pekne
vykosili. Drevo na vatru zabezpečila obec.
Z hory ho deň predtým doviezli naši skalní
chlapi a postavili krásnu veľkú hranicu.
A starostkini chlapi pripravili z klátov drevené
lavice. Aby sa nám pri vatre dobre sedelo, popíjalo a debatovalo. Vatra bola slávnostne zapálená okolo ôsmej hodiny a horela až do druhého dňa. Na podujatí sa v hojnom počte zúčastnili domáci aj chalupári. Príhovor
k tomuto podujatiu mal pán Mosný.
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Výročie ukončenia druhej svetovej vojny

Dňa 5. 5. 2018 sa
v podvečerných hodinách pri vatre na okraji
obce zišlo asi päťdesiat
občanov a chalupárov
z obce Beluj, s ktorými
sme si spoločne pripomenuli 75. výročie

ukončenia druhej
svetovej vojny.
Spomenuli sme si na vyše šesťdesiat miliónov
ľudských obetí na životoch. Prevažnú časť
z nich - 23 200 000, tvorili občania bývalého
Sovietskeho zväzu, ktorí niesli najväčšiu záťaž
v rámci bojov tejto vojny. Zo strany nemeckých okupantov a obyvateľov Nemecka, bolo
zabitých okolo 7 500 000 občanov. Obrovské
straty na životoch mali aj ostatné štáty Európy
a celého sveta. Veď do bojov bol zapojený
celý svet, cez Kanadu, USA, Japonsko, Čínu
aj celá Európa. Bojovalo sa tak v Indočíne,
ako aj v Afrike. Na bojoch sa zúčastňovali
Arabi, Černosi, Indovia, Japonci, Číňania,
všetky etniká sveta.
Prítomní si svojou účasťou pripomenuli tieto
obete a takisto aj nutnosť poučenia sa z týchto
udalostí, keď niekoľko mocibažných
a ziskuchtivých ľudí dotiahlo svet k tejto katastrofe. O to viac je dôležité pripomínať si tieto
udalosti a príčinu ich vzniku v dnešnej dobe,
keď opäť niekoľko ľudí chce dohnať ľudstvo
k ďalšej katastrofe. Dnes sa zase štrngá zbraňami, vyhráža sa vojnou a zabíjaním v mene
pravdy a zisku, dvoch nezlučiteľných vecí, ale
o to viac proklamovaných. Veď si len pripomeňme text listu, ktorý zaslal predseda britskej vlády W. Churchill predstaviteľovi víťaznej Červenej armády, V. Stalinovi :

„Budúce generácie uznajú svoj dlh Červenej armáde tak bezvýhradne, ako my, ktorí sme žili
a videli jej veľkolepé víťazstvá.“
Štyri roky zúrila neslýchaná zloba a násilie na
gigantických bojiskách východného frontu. Koniec nastal 2. mája 1945, keď oddiely Červenej
armády dobyli srdce nacistickej citadely - Berlín. Červenoarmejec vztýčil na Reichstagu červenú zástavu. Po celej Európe zaviali zástavy
slobody.
Peter Mosný

29. augusta 2018 sa opäť stretneme pri našom obecnom pamätníku, aby sme si
uctili pamiatku hrdinov z našej obce.

10

Obecná brigáda (12. mája)

Všetko, čo bolo pokosené, sa pohrabalo
a poodvážalo na obecnom traktore, ktorý
mal svoju premiéru. Účasť bola na naše
pomery pomerne hojná. Po skončení prác
mali brigádnici zabezpečené občerstvenie.

Májová tancovačka
(19. mája)

Dala by sa nazvať aj Majkina
májová tancovačka, lebo všetko pripravila, zabezpečila
a zorganizovala Belujčanka
Majka Čaklošová. Ako už tradične, dobre sme sa zabavili
(hrala ĽH Mateja Kováča
z Hrochote a pán Kóš)
a hlavne, výborne sme si zatancovali. Na záver bola bohatá tombola.

Rozprávková dedinka (26. mája)

Tento rok mládež z našej obce pripravila zábavné činnosti pre deti a odozva bola veľmi dobrá.

Hľadanie pokladov (2. júna)

Pani Martina Lužicová pripravila na
tento víkendový deň, ako darček
k MDD, pre naše deti zaujímavú prieskumnú hru. Deti dostali na začiatku
inštrukcie a na rôznych miestach v obci
mali hľadať poklady. Všetky poklady
našli a príjemne vyčerpané sa vrátili
domov.

Deň otvorených dverí ÚĽUV
(14. júna)
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Konal sa v Banskej Bystrici v Regionálnom
centre remesiel a zúčastnil sa na ňom aj pán
Štefan Mlích zo Seliec. O pánovi Mlíchovi sme
písali v Belujane 1/2017. Je reštaurátorom
a keramikárom a venuje sa belujskej keramike.
Pre návštevníkov tohto podujatia pripravil
prednášku o belujskej keramike. Rozprával
o oživení a rozvoji belujskej hrnčiarskej tradície, ako jedného z regionálnych klenotov Slovenska. Priblížil históriu, zachované zbierkové
fondy a ich reštaurovanie, ako aj technológiu
výroby tejto vzácnej keramiky. Záujemcovia sa
mohli na prednáške dozvedieť o zachovávaní
tradičných vzorov, o prezentácii belujskej hrnčiny na remeselných jarmokoch, o výuke jej
výroby na kurzoch a o tvorivých dielňach, ako
aj o súčasnej tvorbe a použití belujskej keramiky v modernej domácnosti.

Slávnostné prevzatie protipovodňového vozíka (14. júna)
Uskutočnilo sa
v Banskej Bystrici za prítomnosti
ministerky vnútra Denisy Sakovej a šéfa slovenských hasičov, prezidenta
H
a
Z
Z
(Hasičského
a záchranného
zboru),
gen.
JUDr. Alexandra Nejedlého.
(Áno, dobre vidíte, náš hasičský
prezident na fotografii nie je,
ale naša pani
starostka
tam
je.)
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Stretnutie ku pripravovanej knižke
o Beluji (23. júna)
Autori budúcej knižky, ktorú inicioval pán Herčko,
sa stretli v sobotu na OÚ, aby si dohodli stratégiu,
termíny a rozdelenie jednotlivých tém. Pán Herčko,
bohužiaľ, tento rok zomrel a je nám to veľmi ľúto.
Budeme to musieť nejako zvládnuť aj bez neho, ale
bude nám pri tejto práci veľmi chýbať.

Postarali sa o Kiepu
Pani Zuzana Paukovicová, páni Patrik Böhm
a Jozef Machava sa v júni
spoločne postarali o to,
aby naša Kiepa bola pekným miestom. Vyčistili
chodník a pokosili
a pohrabali trávu. Lavičky na sedenie zhotovili
ešte minulý rok pracovníci obecného úradu. Je to
pekné miesto na víkendovú prechádzku a tiché
posedenie.
Chceli by sme ešte spomenúť, že naša pani starostka Monika Zlesíková, pani Anka Šemodová a pani Evka Mlynáriková boli tento rok reprezentovať našu obec na dvoch podujatiach.
Pripravovali tam varené a pečené špeciality. Obe podujatia sa konali v Žiari nad Hronom.

22. septembra 2018. Naše tohtoročné Poďakovanie za úrodu bude vo veľkom rozsahu a všetci ste naň srdečne pozvaní.
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Napísali o nás

Zo starej schátranej pajty vytvorili múzeum, ktoré dýcha históriou predkov

Obecné múzeum v obci Beluj
v okrese Banská Štiavnica plánujú
otvoriť v septembri. Zo schátranej
pajty vytvorili pamätnú izbu, ktorá
návštevníkom predstaví, ako sa
v dedine žilo a pracovalo v minulosti.

„Momentálne v múzeu ešte
len zhromažďujeme exponáty, ktoré obec buď vlastní, alebo ich má zapožičané
od miestnych obyvateľov.
Zamerali sme sa aj na tradičné formy hospodárenia,
máme tu aj tkáčsky stav,
ktorý chceme využívať,“
približuje starostka obce
Monika Zlesíková. V roku
2015 odkúpila obec budovu, ktorá bola v havarijnom
stave, od súkromných majiteľov. S pomocou dobrovoľníkov urobili nevyhnutné opravy, opravili strechu,
aby do miestnosti nezatekalo. Z vyrúbaných drevín,
ktoré v obci ohrozovali budovu kultúrneho domu, dali
vyrobiť krov. Vlani získala
obec dotáciu od Slovenskej

V súčasnosti sa múzeum zariaďuje. Tak, aby bolo
pripravené na otvorenie k 11. 8. 2018.
Bude sa v ňom nachádzať množstvo exponátov
z našej obce, ako aj exponáty zapožičané zo súkromných zbierok našich občanov. Máme v ňom aj exponáty, ktoré nám darovala rodina Pachingerová zo
Štefultova. Exponáty sa budú po určitej dobe priebežne obmieňať.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k rozšíreniu obecnej zbierky, ako aj tým, ktorí nám exponáty zapožičali.
ČAROVNÉ SLOVENSKO
V tomto exkluzívnom časopise (v čísle Marec
2018) bol uverejnený článok o manželoch Drímajovcoch pod názvom Cez Beluj sa neprechádza.

agentúry životného prostredia
vo výške takmer 5-tisíc eur, čo
pokrylo náklady na odvodnenie budovy, vonkajšiu fasádu,
vnútorné hlinené omietky a
strop. K tomu pridala vlastné
zdroje. Pri obnove pomáhali
zamestnanci obecného úradu,
miestni aj dobrovoľníci.
V exteriéri plánujú
v budúcnosti vytvoriť oddychovú zónu. K domčeku chcú
pristaviť prístrešok. V lete by
priestor mohol slúžiť ako zázemie pre opekačku či pre premietanie filmov.
(ANT, 27. 2. 2018,
MY - NOVINY ŽIARSKEJ
KOTLINY)

14

Opustila nás
Lúčim sa s vami, moji milí,
ruky stisk dnes vám už nemôžem dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto ma mal rád
a bol mi milý.
Dňa 18. 5. 2018 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou mamou, svokrou, starou mamou
a prastarou mamou Zuzanou Mihalovicovou, rodenou Janovicovou, rodáčkou z Klastavy.
Zomrela náhle a nečakane 15. 5. 2018 v nemocnici v Nových Zámkoch. Celý život pracovala na JRD v Beluji. Zastávala rôzne funkcie, bola poslankyňou MNV, predsedníčkou
ČSČK, členkou SZŽ. Na poslednej ceste ju odprevadili rodáci z Klastavy, občania našej
obce,
priatelia
a
známi.
Nikdy
na
ňu
nezabudneme.
Česť jej pamiatke.

KNIŽNICA ĎAKUJE
Pani Evka Mlynáriková by sa chcela poďakovať všetkým, ktorí darovali obecnej knižnici
knihy a zároveň by chcela oznámiť, že knižnica bude otvorená v pracovné dni od 8:00 do
12:00 hodiny. Všetky knižné tituly je možné objednať aj telefonicky, aspoň dva

dni vopred, na čísle telefónu: 0907 249 265.

Originálna výzdoba v našej obci

Akiste ste si všimli - na Veľkú noc veľký zajac na tržničnom námestí, figúrka kvetináčového panáka na
a u t o b u s o v e j z a s t áv k e a s t a r é b i c y k l e
s naaranžovanými kvetmi. To všetko sú diela Janky
Paukovicovej a jej mamy Zuzany Paukovicovej. Materiál zabezpečila obec.
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Zoznam žiadostí o dotácie Obce Beluj
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 PRE:
Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Aktivita 1 – investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času, vrátane príslušnej infraštruktúry
Názov projektu: Modernizácia kultúrneho domu obce Beluj, čiastka 149 021,69 EUR
Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Beluj
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

čiastka 30 000,- EUR

Slovenská agentúra životného prostredia, sekcia environmentalistiky a riadenia projektov,
Sekretariát pre Program obnovy dediny, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
čiastka 4 750,- EUR schválené
Rekonštrukcia, čistenie obecných studní

čiastka 4 750,- EUR + spolufinancovanie 250,- EUR

Úrad vlády SR, predseda vlády
Žiadosť o dotáciu z rezervy predsedu vlády SR
Rekonštrukcia premostenia potoka (havarijný stav)

čiastka 12 884,02 EUR

Ministerstvo financií SR
Rekonštrukcia oporného múru

Banskobystrický samosprávny kraj

Žiadosť o dotáciu na slávnosti „Poďakovanie za úrodu“
Región Banská Štiavnica na slávnosti
Žiadosť o dotáciu na slávnosti „Poďakovanie za úrodu“

čiastka

13 500,- EUR

čiastka 2000,- EUR, schválené 900,-EUR
čiastka 300,- EUR, schválené 300,- EUR

Fond na podporu umenia, schválené 1000,- EUR
Knižné tituly súčasnosti – doplnenie čiastka 1 000,- EUR
Nadácia SLSP
Revitalizácia verejných priestranstiev - krajšia obec
ÚPSVaR Banská Štiavnica
Dotácie na podporu zamestnanosti
1 pracovné miesto 50a
1 pracovné miesto 50J na 9 mesiacov

schválené 1 000,- EUR
čiastka 4 204,40 neschválené
čiastka 4 791,40 EUR schválené
čiastka 5 011,20 EUR, schválené
čiastka 2 642,82 EUR, schválené

1 pracovné miesto šanca pre mladých na 6 mesiacov
4 pracovné miesta na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, schválené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dotácia na ochranné pracovné odevy členov DHZ Beluj

čiastka 1 400,- EUR, schválené

Iné: OZ schválilo kúpu obecného traktora s príslušenstvom, vlečka, kapari a pluh.

Súťaž o najkrajšiu záhradu
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Vieme, že v našej obci sú záhrady, ktoré ich
majitelia tvorivo budujú a starajú sa o ne s
láskou. Chceli by sme o nich viac vedieť a
tú najkrajšiu aj oceniť. Preto vás vyzývame,
milé záhradkárky a záhradkári, aby ste sa
zapojili do našej súťaže. Stačí len nafotiť a
poslať s potrebnými údajmi (majiteľ záhrady, adresa) na našu mailovú adresu do 31.
augusta tohto roku. Ak máte s fotením a
elektronickým posielaním problém, môžete
vhodiť lístok s adresou do schránky OÚ a
my sa už postaráme o ostatné.
VÝTVARNÉ DIELNIČKY – cez letné prázdniny sa dá prihlásiť u Aleny Dzvoníkovej, ak
má niekto záujem vymodelovať si niečo z hliny a potom si to aj naglazovať. Dá sa robiť podľa šablóny, ale aj zrealizovať si vlastný originálny nápad. Dielničky sú určené predovšetkým
deťom, ale aktívne sa na nich môžu zúčastniť aj dospelí. Poplatok za jednu hodinu za jednu
osobu je 5 eur, ak je účastníkov viac, poplatok je 4 eurá. Poplatok sa dá určiť aj dohodou,
v závislosti od množstva použitého materiálu a náročnosti práce. Kontakt: 0905 856 722,
6731975.
Obyvateľ Beluja sa nazýva Belujčan a obyvateľka Belujčanka. (Pravidlá slovenského pravopisu z roku 2013, kodifikačná príručka)

Ošetrili strechu na kostole
V mesiacoch máj a jún sa
pracovníci z firmy Galčík,
s. r. o. zo Želoviec postarali o ochranný náter na
plechovej strešnej krytine
Evanjelického kostola a. v.
v našej obci. Prácu vykonávala firma, ktorá sa
špecializuje na práce vo
výškach. Týmto úkonom
sa však práce na kostole
neskončili. V septembri sa
tá istá firma postará aj
o opravu omietky.
Číslo zostavila: Alena Dzvoníková, administratíva a technická úprava pre tlač: Blažena Arvayová, texty: Adriána Antolová, Milan Blahút, Alena Dzvoníková, Peter Mosný, Júlia Thomková,
Monika Zlesíková, foto: Maja Čaklošová, Alena Dzvoníková, Jozef Machava, Zuzana Paukovicová, Anna Šemodová, Júlia Thomková, Mirko Zlesík a Miroslav Zlesík.
Vydal a vytlačil OÚ Beluj v náklade 100 ks.
Distribúcia: júl 2018

