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Mikuláš na nás nezabudol 

Tohto roku sa konečne 
podarilo zrealizovať  

Betlehem,  
o ktorom naše ženy sníva-
li už niekoľko rokov.  
Na jeho realizácii sa po-
dieľali: 
Zuzana Paukovicová 
Martin Zlesík, 
Ondrej Macko 
a pani starostka. 

Teda, hlavne na naše deti. A zrejme tento rok 
poslúchali, pretože prišiel iba v sprievode anjela. 
Predtým, ako dostali deti mikulášske balíčky, mohli 
si zasúťažiť v lovení rýb, v rýchlosti vyrábania sneho-
vých gulí, ich prenášania do hniezd a taktiež aj v 
triafaní na cieľ. A aký by to bol mikulášsky sviatok 
bez spevu a recitácie – všetko bolo tak, ako má byť. 
Deti dostali svoje zaslúžené balíčky.   

Prajem Vám príjemné pre-
žitie vianočných sviatkov 
v novom roku pevné zdra-
vie, veľa šťastia, spokoj-
nosti, osobných 
a pracovných úspechov. 
 
    Mgr. Monika Zlesíková 
               starostka obce 

Milí spoluobčania, 
 
som nesmierne vďačná všetkým občanom, ktorí sa ochotne podieľa-
jú na aktívnom živote v našej obci počas celého roku, či už vo for-
me aktívnej pomoci na každom podujatí, ktoré sa koná, alebo na 
činnostiach, ktoré nie sú až tak vidieť, ale sú veľmi dôležité. Som 
poctená, že ochota pomáhať v našej obci nevymizla. Samozrejme, 
stane sa, že všetko vždy nejde tak ľahko a bez problémov, ako si 
každý z nás predstavuje. Občas aj zahrmí, ale to sa stáva aj 
v dobrých rodinách a my sme predsa ako jedna veľká rodina. Tvo-
ria ju domáci, chalupári, zamestnanci a všetci tí, ktorí si našu obec 
zamilovali. Ide nám predsa o spoločnú vec, a o to,  aby sa nám tu 
všetkým žilo ešte lepšie, krajšie, ako do teraz. Mrzí ma, ak sa niekto 
cíti nedocenený, ale vedzte, že to tak nie je. Ešte raz ďakujem.  

Splnený sen 
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Žijú medzi nami 

Aj v tomto roku 2017, tak ako po iné roky, sme si v mesiaci marci 
pripomenuli Medzinárodný deň žien, sviatok žien na celom svete . 
Oslavy sa konali v zasadačke obecného úradu v Beluji, ktorý oslavy 
zorganizoval. Krátkym príhovorom sme privítali ženy a naši mladí 
pripravili kultúrny program, v ktorom vystúpili prednesom poézie v 
podaní Barborky Boroškovej a Lucie Hlaváčovej. Program obohatil 

hudobným príspevkom Miloš Dubovský, ktorý sa počas večera staral o dobrú náladu a spev. 
Posedenie bolo spestrené bohatým občerstvením, ktoré pripravil obecný úrad spolu s miestnymi 
ženami, ktoré napiekli a na stôl podali koláče. Je opäť potrebné poďakovať za prístup obyvateľov 
Beluji k organizácií tohto sviatku a našim ženám. Ony sa zvolali, ony organizovali a aj ony pri-
pravili občerstvenie. Na ospravedlnenie nás mužov snáď len toľko: Neviem piecť, avšak naše ženy 
si vážime a vážiť stále budeme a to nezmení žiadna doba.  Lebo to sme my!                                                    
Peter Mosný 

Archeológ s dušou večného chlapca 

Priznám sa, že som bola mierne zaskočená, keď som sa dozvedela, 
že pán Peter Mosný nie je Belujčan a že je vlastne „len“ chalupár. 
Je totiž už neodmysliteľnou aktívnou súčasťou mnohých beluj-
ských akcií a podujatí. A mnohé z nich aj neraz inicioval. Je to 
vskutku zaujímavý človek. Keď bol mladý, súťažne sa venoval 
športovej kulturistike. Zo žartu hovorieva, že v tých časoch mal on 
na tejto strane železnej opony najširšie ramená a na druhej ich mal 
najširšie Schwarzenegger. 
Domovským mestom pána Mosného je Žiar nad Hronom a tam aj 
pracuje. Pôvodne vyštudoval  strednú lesnícku a chemickú školu a 
neskôr pracoval v žiarskej hlinikárni. Tam sa zoznámil so svojou 
manželkou. A ako sa dostal ku archeológii? Vraví, že raz mu 
manželka spomínala, že do Žiaru na pamiatkový úrad prišli arche-
ológovia zo Šášova. A nadhodila, že či sa nechce ísť na nich   

pozrieť. Chcel, šiel sa pozrieť a to bol moment, keď sa už navždy upísal archeológii. Vraví, že ho 
fascinuje ten pocit, keď sa môže zrazu dotknúť predmetov, ktoré ležali v zemi možno stovky ro-
kov... Hľadanie a objavovanie vníma ako nekonečnú vzrušujúcu hru. „Ja nepracujem, ja sa stále 
hrám,“ hovorieva s úsmevom o svojej práci.         

Archeológiu a históriu vyštudoval externe. Venoval sa archeologic- 
kému výskumu v Slovenskej Ľupči, kde strávil 25 rokov ako kaste-
lán hradu Ľupča. Pracoval aj na pamiatkovom úrade v Banskej Bys-
trici. V súčasnosti pôsobí v kancelárii žiarskeho mestského úradu a 
má na starosti históriu a pamiatky. A v súvislosti s touto prácou v 
žiarskych mestských novinách pravidelne publikuje články o histórii. 
Cez týždeň je teda v práci v Žiari nad Hronom a na víkendy chodieva 
za svojou manželkou do Beluja. Obaja, on aj manželka, majú k Belu- 
ju hlboký vzťah. On aj z pozície svojho profesionálneho zamerania a 
manželka zas veľmi ochotne pomáha vždy všade, kde treba. Pani 
Katka Mosná okrem toho ešte v nádhernom modrom kroji je často 
dôstojnou ozdobou mnohých spoločenských podujatí.        

NAŠE MDŽ 

Cenu získal pán Mosný za 
zoznam a fotografie, ktoré 
sám iniciatívne pre svoje  
mesto vytvoril. 

A na záver to najzaujímavejšie: Presne pred piatimi rokmi vyšlo prvé číslo Belujana, via-
nočné. Začal ho vydávať pán Mosný na vlastné náklady a vychádzal štvrťročne. S týmto sa 
nám však pán Mosný nepochválil. Dozvedeli sme sa to z iných zdrojov.   
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Študenti archiketúry na Beluji 

V dňoch 10. až 17. septembra 
tohto roka sa uskutočnil siedmy 
ročník Jesennej univerzity 
architektúry – Slovenskej tech-
nickej architektúry v Brati-
slave, Fakulty architektúry. 
Každoročne študenti prichádza-
jú do Banskej Štiavnice zame-
riavať, zakresľovať, dokumen-
tovať a fotografovaťhistorickú 
architektúru. Učia sa tak v pra-
xi a praxou hodnotiť stavbu z 
hľadiska technického 
konštrukčného, aj estetického. 
Stavby nielen kreslia, ale aj 
geodeticky, odborne zameria-
vajú. Tento rok sa podarilo zre-
alizovať zámer Ing. arch. Kata-
ríny Voškovej, PhD., Ing. arch. 
Andrey Nižňanskej 
a Mgr. Tatiany Drímaj Reckej, 
M.A., presunúť sa mimo mesta, 
ku nám na vidiek. Plánovali 
sme tento projekt dlhšie, ale až 
tento rok zostal podporený fi-
nančným príspevkom z Minis-
terstva kultúry SR. Podujatie sa 
zároveň konalo v rámci Dní 
európskeho kultúrneho dedič-
stva a „Schemnitz 
ARCH+A days“. 

Pracovný názov tohtoročného 
projektu bol „Ľudová architek-
túra v lokalite UNESCO – Ban-
ská Štiavnica a okolie. Štiavnica 
sa tento rok nezakresľovala, ro-
bilo sa len okolie, ktoré tvorili 
iba tri obce štiavnického okresu, 
a to obec Svätý Anton, Prenčov 
a Beluj. Na Beluji sa vybralo 
najviac domov a bolo u nás naj-
viac študentov, keďže u nás má-
me najviac zachovanú tradičnú, 
ľudovú architektúru. V obci Be-
luj som mala na starosti skupinu 
13 študentov ako odborný lektor 
ja,zároveň som navrhla domy, 
ktoré mali študenti spracovať. 
Touto cestou sa chcem veľmi 
pekne poďakovať za otvorenosť 
a ústretovosť majiteľov týchto 
nehnuteľností – rodine Benko-
vičovcov, rodine Cibovcov a 
rodine Šlaukovcov cintorín-
skym. 
Geodeticky sa zameriavala aj 
bývalá evanjelická fara. 
Okrem toho, že študenti praco-
vali v teréne, mali každý deň 
dopoludnia a večer odborné 
prednášky vyučujúcich. Predná-
šajúcimi boli už vyššie spomí-
nané tri dámy, ako aj prof.  

Ing. arch. Pavel Gregor, 
PhD., Ing. arch. Pavel Fa-
bián, doc. Ing. Marek 
Fraštia, PhD. Prišiel aj uz-
návaný etnológ prof. PhDr. 
Ján Botík, DrSc. s 
manželkou prof. PhDr. 
Martou Botíkovou, Csc. 
ktorý kedysi napísal s 
kolektívom autorov pub-
likáciu Hont. Dodnes je to 
jediná kniha svojho druhu. 
Žiaden iný slovenský región 
nebol tak podrobne spraco-
vaný - od architektúry, 
odevu, remesiel, až po 
zvyky a tradicíe. Podujatie 
bolo realizované na vysokej 
odbornej úrovni. 
Výsledkom týchto 
študentských prác bola 
verejná výstava rozmerných 
technických výkresov na 
pôde Detašovaného 
pracoviska STU FA v Brati-
slave na Radničnom námes-
tí v Banskej Štiavnici. Do 
budúceho roka by som 
chcela výstavu spolu s ko-
legami preniesť aj do obcí, 
ktoré sa zaznamenávali, te-
da aj ku nám, na Beluj. 
 
Mgr. Tatiana Drímaj Recká, M.A. 

   

Na podujatí sa zúčastnili aj štu-
dentky geodézie z Banskej 
Štiavnice. 
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Víkend venovaný hline 

V jeden augustový víkend sa v obci Beluj zišla 
skupinka nadšencov z rôznych kútov Slovenska, 
ba aj z Moravy, aby si pod vedením majstra 
Stanislava Proroka zo Žiliny vyskúšala, ako sa 
robí hlinená omietka. Prečo práve Beluj? No 
preto, že obec odkúpila starú pajtu, v  ktorej by 
malo byť v budúcnosti obecné múzeum. Pajta už 
bola samozrejme značne poznačená vekom, tak 
ju bolo treba opäť prebudiť k životu. A keďže 
má byť dôstojným prístreškom pre staré zacho-
vané predmety hmotnej kultúry, bolo logické, že 
aj jej úprava by mala zodpovedať tomuto účelu. 
S realizáciou tohto projektu  pomohlo obci OZ 
ArTUR, ktoré sa zameriava na ekologické sta-
vebníctvo a šetrný prístup k starej architektúre. 
Pri práci na pajte sa tak stretli nielen absolventi 
kurzov tohto združenia, ale aj ďalší noví záu-
jemcovia. Zaujímavé podujatie splnilo hneď dva 
účely. Jeden by sme mohli nazvať náučným – 
absolventi kurzov OZ ArTUR si v praxi otesto-
vali svoje nadobudnuté zručnosti a nováčikovia 
sa zas mohli naučiť „ako na to“.  A druhý - re-
konštrukcia pajty sa posunula o kus dopredu. 
Vďaka tomuto dobrému nápadu milovníci tra-
dičných stavebných postupov zanechali v obci 
svoju nezmazateľnú stopu, ktorá by mala pretr-
vať ďalšie desiatky a možno aj stovky rokov. 
Publikované v Štiavnických novinách 30/6. 9. 
2017 a v Obecných novinách z 5. 9. 2017. 

Miroslava Fabianová z Bratislavy, marketin- 
gová asistentka: „Kúpili sme si chalupu 
v Španej doline a ideme ju teraz celú 
rekonštruovať. Chceli by sme tam použiť hline-
né omietky, takže vždy, keď je príležitosť, sna-
žíme sa získať takéto skúsenosti a prax. Absol-
vovali sme už kurz nanášania bielych omietok, 
ktorý usporiadalo OZ ArTUR. Je to prírodný 
materiál, bez chemikálií a vonia.“ 
Marek Rakovský, reštaurátor: „Máme tu cha-
lupu, vlastne dva menšie domčeky. Jeden je 
kultúrna pamiatka, tak sme sa prišli pozrieť, 
ako to treba robiť, keď ho budeme opravo-
vať.“ 

A čo povedali účastníci kurzu? 

Radoslav Štolc z Kalamien: 
„Mám záujem o prírodné 
staviteľstvo a prírodné ma-
teriály. Robím rekonštruk-
ciu domčeka, kde používam 
konopný betón a chcem tam 
použiť čo najviac prírod-
ných materiálov.“   
 
Eduard Ťapucha z Novák, 
zvárač: „Chcem sa naučiť 
túto hlinenú techniku, aby 
som to mohol zrealizovať aj 
sám na svojom dome, ktorý 
som kúpil v Hodruši. Je tu 
dobrá partia, fajn ľudia, 
rozumieme si a pomáhame 
si.“ 

Súčasťou programu bola aj návšteva bývalej evanjelickej fa-
ry, v ktorej manželia Drímajovci zriadili múzeum belujského 
hrnčiarstva Belujanu. 



5 

 

Marián Lovas z Prievidze, školiteľ v automobilovom prie-
mysle: „Prišiel som sem rád, lebo som rodák z Banskej 
Štiavnice. Moji rodičia žijú v Banskom Studenci. Vždy keď 
počujem o takomto podujatí, veľmi rád prídem, lebo 
spoznám nových ľudí, nové ľudské príbehy, nové prostre-
die. Momentálne sa budeme sťahovať a plánujem obytné 
izby urobiť v kombinácii drevo a hlina. Aby bolo v nich čo 
najlepšie, najzdravšie prostredie.“     
 
Iris Bachratá z Bratislavy, ekonómka: „Venujem sa 
keramike, takže vlastne inklinujem ku všetkému, čo je spo-
jené s hlinou. Sem som sa dostala vlastne tak, že som bola 
na kurze dekoratívnej omietky v OZ ArTUR v Šúre pri Bra-
tislave. Robím aj dlažby a chcem robiť takéto veci aj na 
väčších plochách. A to, čo som sa tu naučila, určite využi-
jem, lebo teraz staviame dom.“   

Rebeka Hauskrechtová z Čataja, študentka architektúry so zameraním na prírodné staviteľstvo: 
„Som členkou OZ ArTUR v Hrubom Šúre a to zorganizovalo aj túto akciu. Chcela som sa to nau-
čiť a vyskúšať si to.“ 
Jarmila Perutková z Hraníc na Morave, kvalitárka/inžinierka kvality: „O téhle akci mi řekl můj pří-
tel, který se účastnil kurzu hlinených omítek. Rekonstruujeme vlastní dům, takže se nám to vlastně 
hodí. A zároveň se seznámíme s lidma, kteří mají stejný životní názor a styl jako my.“  
Diana Šiagiová zo Šale, advokátka: „Prišla som sem preto, že som chcela získať nejakú zručnosť 
pri realizácií takýchto omietok, lebo v našej škôlke, s prvkami waldorfskej pedagogiky, si ich dáva-
me na steny. Časť už máme zrealizovanú, lebo Stanko bol už u nás a máme tam ešte časť, ktorú 
sme pristavili. Tam si chceme tieto omietky urobiť sami.“ 

Na kurze sa ešte zúčastnili Ladislav Šánta, riaditeľ mäsovýroby z Komárna, Jiří Zsigmund ob-
chodný zástupca z Bratislavy a Jana Jaďuďová, učiteľka environmentálneho manažmentu na VŠ, 
ďalej všetci starostkini muži, čiže manžel a traja synovia a samozrejme aj naša pani starostka,  

ktorá účastníkom 
kurzu varila. Anka 
Šemodová nachysta-
la kapustové haluš-
ky, Gitka Chlpáňová 
zákusky a  Anna 
Matušovicová vyni-
kajúce pampúchy s 
domácim jahodo-
vým a slivkovým 
lekvárom, za ktorý-
mi si všetci prsty 
oblizovali. Účastníci 
boli ubytovaní na 
OU alebo v blízkom 
okolí. 

  Milí čitatelia, chceli by sme, aby bol Belujan o nás všetkých, o našich    
  problémoch i o tom, čím naša obec žije. Preto uvítame  všetky vaše   
  podnety, námety aj príspevky.  Tak teda, neváhajte a píšte nám!   
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Poďakovanie za úrodu 

Tohto roku sa uskutočnilo v predposlednú septembrovú sobotu a malo 
taký komornejší ráz. Čiže bolo určené najmä Belujčanom. Keďže poča-
sie nebolo celkom ideálne, konalo sa v sále kultúrneho domu. O hudbu 
sa postarali folklórny súbor Pohronka, Miloš Dubovský so svojou heli-
gónkou a premiéru mala spevácka skupina belujských žien. Súčasťou 
programu bola výstava fotografií záhrad prihlásených do súťaže, na kto-
rej mohli všetci zahlasovať za najkrajšiu záhradu. Na záver programu, 
po sčítaní hlasov, boli odmenené všetky ženy, ktoré sa na súťaži zúčas-
tnili. Najviac zabodovala záhrada pani Zuzany Paukovicovej a záhrada 
pani Editky Balážovej.V rámci programu bol premietnutý film o be-

lujskom 
hrnčiarstve, 
ktorý je sú-
časťou expo-
zície múzea belujského hrnčiarsta Be-
lujany.  Aj tento rok sme si mohli 
pozrieť zaujímavú výstavu dobového 
interiéru – tentoraz Starú školu v 
Benčokojo-Jaďuďojo dome a výstavu 
zeleniny a ovocia v kultúrnom dome. 
Dôležitou súčasťou programu bolo sa-
mozrejme dobré jedlo a nápoje. Každý, 
kto mal chuť, si mohol pochutnať na 
domácich koláčoch, pagáčoch, chlebe so 
slivkovým lekvárom, guláši, domácej 
pálenke, ríbezľovom víne a mnohých 
ďalších pochúťkach.   
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Záhrady, ktoré sa zúčastnili na súťaži 

 

1.   Víťazka z hlasovania na Poďakovaní za úrodu: Zuzana Paukovicová 
2.   Víťazka z hlasovania na facebooku: Editka Balážová 
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V máji sa u nás tancovalo 

Rozprávková dedinka 

V máji Belujčanka Mária Čaklošová, ktorá 
je dlhodobo mimo, ale občas sa medzi nami 
objaví,  zorganizovala ľudovú zábavu. Bola 
pri príležitosti jej narodenín, ale to si jubi-
lantka nechala sama pre seba. Program bol 
skvelý, do tanca hrali tri hudobné telesá. 
Jedným z nich bola gajdošská skupina z 
Novej Bane, ktorú tvorili štyria muži. Nie-
lenže dobre hrali a spievali, nielenže sa na 
nich dobre pozeralo, ale v čase, keď nehra-
li, povyzvŕtali všetky voľné tanečníčky. 
Jedlo aj nápoje boli výborné. Na záver sa 
ťahala tombola, v ktorej bolo veľké množ-
stvo cien a vyhodnotila sa aj najzaujímavej-
šia maska. Výherkyňa získala pobyt v ly-
žiarskom stredisku Courchevel 1850.      
Na budúci rok chystá Mária Čaklošová zábavu opäť a už vieme aj termín. Bude to 19. 5. 2018. 

Tohto roku naša obec 
pripravila v Počúvadle 
akciu výtvarné dielnič-
ky. Našu obec tam za-
stúpili pani starostka, 
Eva Mlynáriková a za 
mládež tam boli Editka 
a Lucka Hlaváčové a 
Barborka Borošková. S 
odpratávaním stolov a 
stoličiek na konci ak-
cie pomohol aj Adrián 
Vanko. 

Na Krajskej súťaži neprofe-
sionálnej fotografie AMFO 
2017 sa zúčastnil aj Martin 
Matušovic. Jeho súťažné 
fotografie porotu zaujali a 
udelila mu krásne  2. miesto 
v 1. kategórii (do 16 rokov) 
za farebné fotografie. Uve-
rejnená fotografia má názov 
Jeleň v Sitnianskych horách.  
 

Ocenenie v súťaži 
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Tradičná chuť Hontu 

Červený kríž pomáhal 

V obci Hontianske Tesáre sa začiatkom septembra uskutočnil už 10. ročník súťaže v príprave re-
gionálnych jedál. Hlavnými organizátormi boli Regionálna poľnohospodárska a potravinárska ko-
mora Krupina (RPPK), OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska (OZ TCHRS) a obec Hontianske 
Tesáre. Spoluorganizátormi boli Regionálne združenie miest a obcí Slovenska okresov ZV, KA a 
DT; Obce a mestá regiónu Hont a Jednota dôchodcov Slovenska. Odbornými garantmi boli  Slo-
venská poľnohospodárska univer-
zita Nitra (SPU) a Univerzita vete-
rinárneho lekárstva a farmácie Ko-
šice. Certifikát Tradičná chuť Hon-
tu s právom ponúkať jedlá a nápoje 
s menom autora  udeľuje predseda 
RPPK a prezidentka OZ TCHRS 
na základe návrhu predsedu hodno-
tiacej komisie. Čestné uznanie ude-
ľujú súťažiacim starosta usporiada-
teľskej obce a predseda RPPK.  
Za našu obec sa na tejto súťaži zú-
častnila naša starostka Mgr. Moni-
ka Zlesíková a pani Anna Šemodo-
vá. Obe si zo súťaže odniesli certifikáty. Gratulujeme 
 

Slovenský Červený kríž v spolupráci so spo-
ločnosťou Kaufland uskutočnil tohto roku v 
októbri už tradičnú akciu s názvom POMÁ-
HAME POTRAVINAMI. Za Beluj sa na nej 
zúčastnili tri členky miestnej organizácie 
ČK: starostka Monika Zlesíková, Anna Še-
modová a Alena Dzvoníková. Ich úlohou 
bolo v supermarkete Kaufland v Žiari nad 

Hro-
nom 
oslo-
vovať 
kupu-
júcich 
a in-

formovať ich o tejto akcii. Kupujúci 
mohli v rámci svojho nákupu nakú-
piť trvanlivé potraviny a venovať ich 
členkám ČK pre ľudí, ktorí potrebu-
jú potravinovú pomoc, čiže pre ľudí 
v núdzi a seniorov. K vyzbieraným 
potravinám prispela darom aj spo-
ločnosť Kaufland. Z balíkov z daro-
vaných trvanlivých potravín sa moh-
lo potešiť dovedna 30 Belujčanov.   
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Stretnutie seniorov a jubilantov 

Návšteva divadla v Bratislave 
Tohto roku sa uskutočnila aj návšteva divadelného predstavenia v SND v Bratislave s názvom: 
Tak sa na mňa prilepila.  

Jubilantka 

V sobotu 18. novembra sa v zasadačke obecného úradu uskutočnilo spoločenské podujatie pri prí-
ležitosti životných jubileí spojené s úctou k seniorom. Deti a mládež si pripravili kultúrny pro-
gram: Maťo Vanko predniesol báseň, deti spoločne zaspievali, chlapci – Maťo Vanko a Martin 

Matušovic porozprávali vtipy a na záver Mirko Zlesík zaspie-
val a zahral na gitare zopár pesničiek. 
To však ani zďaleka nebolo všetko. Program pokračoval di-
vadelným predstavením ochotníckeho súboru Braxatoris z 
Krupiny pod názvom S tvojou dcérou nikdy. Predstavenie 
bolo skvelé. Ochotníci naštudovali hru českého herca, režisé-
ra a scenáristu Antonína Procházku. Stále bolo na čom sa 
smiať, sála burácala smiechom, akurát, že nás trošku oziaba-
lo. Kultúrna sála sa dá síce vykúriť, ale počas programu sa  
musí kúrenie vypnúť, pretože by svojím hukotom návštevní-
kov rušilo.  

V júni v našej 
obci oslávila svo-
je významné 
životné jubileum 
pani Zuzana 
Šinkovicová, 
ktorá sa dožila 
úctyhodných 90 
rokov a stále sa 
má k svetu. V 
súčasnosti už ne-
žije v Beluji, ale 
u svojej dcéry. 
Boli sme ju navštíviť a zaspomínať si na staré 
časy. Jubilantka dostala sladkú deväťdesiatku 
a želanie, aby jej ešte dlho vydržal jej životný 
optimizmus. 

Kladenie vencov k obecnému pamätníku Be-
lujčanov, ktorí zomreli v koncentračných tábo-
roch. Uskutočnilo sa dňa 29. augusta. 

Pozor na plastové fľaše! 
Plastové fľaše mnohí z nás používajú opakovane na nápoje. Avšak nie všetky plastové fľaše sú 
vhodné na opakované použitie. Môžu sa z nich totiž do tekutín uvoľňovať nebezpečné látky. Naj-
mä, ak sú vystavené slnečnému žiareniu alebo keď do nich dávate teplé nápoje. Preto si treba 
všímať čísla, ktoré sú uvedené v trojuholníku na dne alebo na boku fľaše. Číslo informuje, z akého 
plastu je fľaša vyrobená. Číslo 1 (PET alebo PETE) – tieto fľaše sú určené len na jednorazové po-
užitie. Keď je takáto fľaša vystavená pôsobeniu kyslíka alebo vysokých teplôt (slnečné žiarenie), 
vylučuje toxické látky, ktoré sa dostávajú do vody. Čísla 2 a 4 (polyetylén PE) a 5 (polypropylén 
PP) – tieto fľaše sa môžu použiť aj viackrát, ale bezpečné sú len vtedy, keď sa v nich skladuje stu-
dená voda a pravidelne sa dezinfikujú. Čísla 3, 6 a 7 (PVC a PC) - z fliaš z tohto materiálu sa 
uvoľňujú toxické chemikálie (ftaláty, styrény a bisfenol), ktoré prenikajú do jedla a nápojov. Dlho-
dobé používanie môže spôsobiť vážne zdravotné problémy. Plastové fľaše, ktoré sa rozhodneme 
používať, treba pravidelne umývať teplou vodou so saponátom, octom alebo antibakteriálnou úst-
nou vodou. Dôležité je dôkladne vyčistiť hlavne hrdlo a uzáver fľaše, pretože tam sa nachádzajú 
záhyby, v ktorých sa môžu vyskytovať baktérie.                                                       Zdroj: internet 
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Opustila nás 

MÔJ NÁZOR: Voľby do VUC 2017 

Katarína Lauková 
Celý svoj život prežila v Beluji. Narodila sa ako dvojča so sestrou 
Máriou, ktorá ako dieťa zomrela. Rodičia boli súkromní roľníci a ro-
boty bolo vždy dosť. Vydala sa za Jána Lauka, s ktorým mala tri deti. 
Dve dcéry a jedného syna. Radosť jej robilo 9 vnúčat a 9 pravnúčat. 
Celý život pracovala na miestnom jednotnom roľníckom družstve 
(JRD). Mala rada kvety, ktoré pestovala v záhradke aj v dome. Bola 
vdovou 31 rokov. Po rokoch prišli choroby a podlomené zdravie jej 
nedovolilo žiť už samej v dome. Svoj život dožila v Domove dôchod-
cov v Teranoch, kde aj zomrela. 
Česť jej pamiatke. 

ŠKOLENIE O PREDAJI Z DVORA 
 
V októbri sa v Štiavnických Baniach uskutočnila prednáška pre 
záujemcov o predaj z dvora. Tento predaj je podriadený urči-
tým záväzným pravidlám, ktoré však nie je zložité dodržať. 
Treba však o nich vedieť. Ak by mal niekto záujem zorientovať 
sa v tejto problematike, môže sa obrátiť na obecný úrad a zapo-
žičať si informačný materiál.  

Ako predseda okrskovej volebnej komisie by 
som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa 
zúčastnili na voľbách do vyšších územných 
celkov v banskobystrickom samosprávnom 
kraji. Účasť v našej obci dosiahla 31,7 %. 
Najviac hlasov získal kandidát Ján Lunter, 
ktorému bolo odovzdaných 16 hlasov. Pokiaľ 
ide o poslancov za náš volebný obvod, 
získali kandidáti Nadežda Babiaková a 
Mikuláš Pál rovnaký počet hlasov, a to 9. Zá-
pisnica spolu so sčítanými hlasmi bola odo-
vzdaná obvodnej volebnej komisii v Banskej 
Štiavnici. 
 
Ako hodnotím výsledky volieb nielen v 
našom kraji? 
 
Pokiaľ ide o náš kraj, ani som si nedovolil od-
hadnúť, aký výsledok dosiahnu kandidáti, kto-
rí sa uchádzali o post župana. Víťazstvo pána 
Luntera by som však pripísal širokej spoluprá-
ci kandidátov, ktorí sa spojili proti súčasnému 
županovi Mariánovi Kotlebovi. Napokon aj 
vysoká účasť voličov v meste Banská Bystri-
ca, ktoré je sídlom BBSK, spôsobila, že sa 
vymení vedenie úradu. Uvidíme, či nové ve-
denie prinesie do nášho kraja investície na 
skvalitnenie životnej úrovne nás, jeho obyva-
teľov. 

Prehra Nadeždy Babiakovej?! 
Musím sa priznať, že som to aj očakával, preto-
že pri svojej práci v meste Banská Štiavnica, ale 
aj v jeho okolí, som zaregistroval, ako ľudia ot-
vorene hovorili o podpore iných kandidátov. 
Ako sa aj neskôr ukázalo, stalo sa to, že vyhral 
kandidát Mikuláš Pál. Síce tesným výsledkom, 
ale o to zaujímavejším, keďže o rok tu máme 
komunálne voľby. Možno niekto môže tvrdiť, 
že to nič neznamená, ja si však myslím, že 
výsledok pani Babiakovej je na zamyslenie. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Východ prekvapil! 
Nielen mňa prekvapil výsledok v prešovskom a 
košickom kraji, keďže aktívne sledujem 
politickú situáciu na Slovensku, ale aj trnavský 
a bratislavský kraj volá po zmene. Je však 
paradoxom, že aj zloženie jednotlivých 
zastupiteľstiev zodpovedá konečnému výsledku.                                                
Ondrej Macko 
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Poďakovanie 
Vianočný stromček tohto roku venovala rodina Dubovských. Ďakujeme 
Drevo, ktoré sa použilo na zhotovenie krovov nášho budúceho múzea, venovala 
pani Marta Durdíková. Ďakujeme    

Máme jednu úžasnú výhodu – jedáleň pri ZŠ v Prenčove nám poskytuje obedy. Je to dobrá vec a 
oceniť ju môžu najmä ľudia, ktorí žijú sami alebo tí, ktorí si 
nevládzu navariť. S touto službou však boli občas problémy. 
Lebo – obedy treba v Prenčove vy-
zdvihnúť v jedálni, naložiť do auto-
busu a tu u nás z autobusu vyložiť a 
poroznášať po obci. Pri tejto činnos-
ti vždy pomáhali a pomáhajú dobro-
voľníci. V minulosti priamo v Pre-
nčove sa o obedy starala pani Ľu-
bica Dubovská, ale keď zmenila za-
mestnanie, už túto prácu nemohla 
vykonávať. V súčasnosti sa o obedy 
pre našu obec v Prenčove stará pani 

Monika Chovanová z Kultúrneho centra a u nás slečna Dominika Belič-
ková, ktorej pomáhajú pani Zuzana Paukovicová a pani Katarína Mosná.  

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sme tohto roku dostali  finančné príspevky v celko-
vej sume 18 552 EUR (spoluúčasť obce 20 %) a vďaka nim mohol obecný úrad zamestnať v 
priebehu roka dovedna 5 ľudí. 
 

Neschválené projekty: Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu, Sanácia čiernej sklád-
ky,  Rekonštrukcia oporného múru. 
 

Obecný úrad v tomto roku zakúpil tlačiareň KONICA MINOLTA BIZHUB C 220 v cene  
1 392,- EUR, ktorá umožní aj efektívnejšiu výrobu Belujana.  
 

ČO NÁS ČAKÁ V BUDÚCOM ROKU? 
 

Fašiangový sprievod a zabíjačka 3. 2. 2018 a nezabudnite na masky! 
 

Schvaľovanie už  podaných projektov: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Beluj, Hasičská 
zbrojnica, Rekonštrukcia a čistenie obecných studní. 

OBEDY 

POMÁHAME DOBREJ VECI 

V májovom čísle Belujana sme vás, milí 
čitatelia, vyzvali, aby ste zbierali vrch-
náky z plastových fliaš, vďaka ktorým 
sa podporujú rôzne charitatívne projekty. 
Našimi spoločnými silami sa nám poda-
rilo doteraz vyzbierať celkom slušné 
množstvo 4 096 g. Ďakujeme. Ale zbie-
ranie sa nekončí, takže zbierajme naďa-
lej!  Viete, čo zbierať a čo nezbierať? 

 ZBIERAME PET vrchnáky z PET 
fliaš a krabíc, čiže z minerálnych vôd 
(Rajec, Fatra...), sladených nápojov 
(Kofola, Coca Cola...), nápojov v tet-
rapakoch (mlieko, džúsy, Acidko) a aj 
PET vrchnáky z kuchynských olejov. 
NEZBIERAME vrchnáky z nenápo-
jových výrobkov, čiže napr. zo šampó-
nov, sprejov a pod.      


