
  

 

      VI. ROČNÍK                                          2/2018             OBČASNÍK                            ZDARMA 

 Milí Belujania, 
opäť sa Vám môžem prihovárať vďaka tomu, že ste mi aj pre nastávajúce voleb-
né obdobie prejavili svoju dôveru. V prvom rade by som sa chcela poďakovať 
všetkým, ktorí usilovne pomáhali pri všetkých obecných aktivitách. Chcem sa 
poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva za predošlé obdobie, DHZ Beluj, 
Spolku Červeného kríža v našej obci, kultúrnej komisii, dobrovoľníkom, darcom 
a vôbec všetkým, ktorí sa podieľali na živote obce. A, samozrejme, chcem aj 
pogratulovať  novozvoleným poslancom. Verím, že spoločnými silami dokáže-
me plniť ciele, ktoré vychádzajú z požiadaviek Vás, obyvateľov.  
Uvedomujem si, že bez pomoci a podpory Vás, Belujanov, by bolo dosiahnutie 
našich cieľov oveľa náročnejšie, a preto sa s úctou obraciam na Vás, aby ste 
v činnosti pri zveľaďovaní našej obce zotrvali. Som si istá, že dianie v našej obci 
Vám nie je ľahostajné aj napriek tomu, že si občas pošomreme. Mnohé nedoro-

zumenia vznikajú najmä preto, že nehovoríme o tom, čo sa nám nepáči, ale dusíme to v sebe. A pritom stačí 
tak málo - hovoriť, hovoriť, hovoriť. Lebo sme tu predsa na to, aby sme Vás počúvali a spoločnými silami 
hľadali tie najlepšie riešenia. 
V tejto súvislosti sa mi teraz žiada o čomsi, čo ma veľmi trápi, hovoriť: Prvý raz v živote som  na Prvý 
sviatok vianočný pocítila veľké sklamanie. Pýtate sa prečo? V našej obci vyčíňali vandali! To by nebolo až 
také strašné. Mnohí z Vás si možno pomyslia, že však toto sa dnes deje všade. Možno, ale u nás prvýkrát, 
a to presne na Štedrý večer. To ma zamrzelo najviac. V tento deň, keď máme byť k sebe láskavejší, všíma-
vejší a ústretovejší, si niekto našiel čas, aby nám svojím bezohľadným konaním spôsobil smútok. A to tým, 
že vytrhol alebo odstrihol časť sviečok na vianočnom stromčeku, zničil ohrádku na Betleheme a symbol 
Vianoc -  Ježiška v jasličkách, tiež nenechal  bez povšimnutia. Možno si hovoríte, že prečo z toho robím 
vedu. A ja sa pýtam: Ak si nevážime tieto symboly, ako si môžeme vážiť samých seba alebo prácu ľudí, 
ktorí sa podieľali nielen na výzdobe, ale na všetkom, čo sme doteraz všetci vytvorili. 
Preto, milí Belujania, buďme prosím k sebe láskavejší, ústretovejší, všímavejší. Konajme tak, aby sme 
mohli byť so sebou spokojní. 
Dovoľte mi popriať Vám z celého srdca do Nového roku 7 úspešných dní v každom týždni, 52 týždňov na-
plnených láskou, 12 mesiacov pevného zdravia, šťastia, dobrých ľudí po boku a hlavne nech sa Vaše túžby 
a ciele napĺňajú počas celého roku 2019. 

   S úctou starostka obce         Mgr. Monika Zlesíková 

Tento rok sa uskutočnil už druhý ročník jedi-
nečného projektu vydavateľstva Petit Press, 
ktoré zastrešuje regionálne týždenníky pod 
spoločným názvom My. Dňa 12. decembra 
o 18:00 hodine sa na mnohých miestach Slo-
venska spievali koledy. Pridali sme sa aj my. 
V našom múzeu, pod vyzdobeným vianoč-
ným stromčekom, sme si zaspomínali na staré 
tradície a potom sa svorne spievalo. 
 

SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY 
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Z histórie ľudových obyčajov 
Obyčaje ročného cyklu - jeseň a zima  
Dožinky – slávnosti na sklonku leta pri ukon-
čení žatevných prác na poli. V dávnej minu-
losti sa s veľkou pravdepodobnosťou jednalo o 
pohyblivý sviatok, resp. boli to slávnosti, kto-
ré neboli koncentrované len k ukončeniu žat-
vy, ale súviseli všeobecne so zberom úrody 
ako takej. Dožinky prešli v rámci histórie urči-
tými zmenami. Pôvodne to bol skôr súbor ma-
gických úkonov, ako slávnosti. Magickými 
úkonmi alebo úkonmi vyplývajúcimi z pohan-
skej viery, sa prostý vidiecky človek závislý 
od úrody záhrad  a polí  snažil ovplyvniť úro-
du nadchádzajúceho roka. V týchto úkonoch 
bolo obsiahnuté aj vyjadrenie vďaky za úrodu 
práve zozbieranú. Na poli sa nechávali ako dar 
pre nadprirodzené bytosti klasy obilia, a to 

práve tie najkrajšie v podobe zviazaného snopu. 
Tento snop mal byť ten najväčší a najťažší. Z 
prvých a posledných klasov sa plietol tzv. do-
žinkový veniec, ktorý sa doniesol domov a po-
daroval sa hospodárovi, majiteľovi pôdy, teda 
feudálovi. V neskorších obdobiach sa veniec 
vešal pod strechu domu, kde visel až do jari 
a zrnká z neho sa na jar zasiali spolu 
s ostatnými, čím sa udržiaval magický kolobeh 
života. V neskoršom období sa z dožiniek stali 
slávnosti ukončenia žatvy, keď všetko obilie už 
bolo v bezpečí pod strechou. V tento deň sa dia-
li oslavy, ktoré sa nezaobišli bez tancovačiek 
a spevu. V období socializmu sa uskutočňovali 
dokonca celoštátne dožinkové slávnosti v Nitre.  

Sviatok Všechsvätých a Dušičky - sú to v 
podstate dva samostatné sviatky. Kresťanský 
sviatok Všechsvätých pripadajúci na 1. no-
vember a tzv. pohanské dušičky 2. novembra. 
Obdobie slávenia dušičiek bolo u slovanských 
a keltských kultúr pokladané za koniec starého 
a začiatok nového roka (prírodného cyklu/
kolobehu). Bolo to teda prechodné obdobie, 
striedanie starého s novým, odchádzanie mi-
nulého a prichádzanie budúceho alebo aj tzv. 
medziobdobie, teda obdobie „prázdna“. Podľa 
pohanských predstáv obdobie „prázdna“ 
umožňuje nadprirodzeným silám, aby sa do-
stali mimo svoj svet, a teda do sveta „živých“.  

Preto bolo v spomínaných kultúrach zaužívané  
zapaľovanie ohňa (sviec) na hroboch zomre-
lých, aby našli cestu naspäť a neostali blúdiť 
medzi živými. U Slovanov bolo špecifikom ko-
nanie hostín pri hroboch, čím si uctievali zosnu-
lých a zároveň ich aj pozývali na hostinu. Dôle-
žité totiž bolo vyjadriť im úctu a vďaku. Zapa-
ľovanie sviec/ohňa malo aj očistnú funkciu, te-
da zbavenie sa zlých a nečistých síl. Sviatok 
Všechsvätých bol rímskokatolíckou cirkvou 
zavedený  roku 988, bol to deň, keď si uctievali 
mnísi v kláštoroch svojich zosnulých bratov. 
Od 13. storočia je tento sviatok uctievaný ako 
pamiatka zosnulých v celej západnej Európe.  

Obdobie adventu a Vianoc – je začiatkom 
liturgického roka, obdobie 4 nedieľ začína pr-
vou nedeľou ku Ondrejovi. Advent symbolizu-
je mýtický čas 4000 rokov od stvorenia sveta 
do príchodu Krista. Je to aj obdobie tzv. stri-
džích dní, začínajúcich Katarínou, pokračuje 
Ondrejom, Barborou, Mikulášom, Luciou do 
Vianoc. Predlžovanie nocí a skracovanie dní 
do slnovratu v období Vianoc, predstavovalo 
v synchrónnej imaginárnej predstave 
o duálnych mocnostiach nárast nečistých 
zlých síl. Ľudia sa preto snažili ochrániť seba 
aj svoj majetok rôznymi magickými úkonmi. 
Ústredné miesto v týchto predstavách mali 
bosorky/čarodejnice, preto sa v období adven- 

tu nepúšťali do príbytkov cudzie ženy. Konali 
sa obchôdzky po dedine v maskách 
s ochrannými predmetmi (kríž, kruh, rastliny), 
pri ktorých sa robil hluk (plieskanie bičmi, rap-
kanie rapkáčmi, zvonenie či búchanie na ploty, 
strieľanie), čo malo odohnať nečisté sily. Do 
súčasnosti sa nám tento zvyk pretransformoval 
na búchanie ohňostrojov počas Vianoc 
a Silvestra. Príbytky sa kropili svätenou vodou, 
okiadzali  žeravými uhlíkmi,  vešal 
a konzumoval sa cesnak, ktorý sa dával aj do-
bytku. Ondrej (30. november) bol jeden z pr-
vých Kristových učeníkov, je patrónom slobod-
ných dievčat, preto sa k tomuto dňu viažu ma-
gické úkony, ktoré vykonávali slobodné dievča- 
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tá. Boli zamerané najmä na predpovedanie bu-
dúceho ženícha alebo na snahu o získanie kon-
krétneho mládenca. Všeobecne bolo rozšírené 
veštenie pomocou halušiek, v ktorých boli za-
balené lístočky s menami mládencov. Povola-
nie ženícha sa určovalo liatím roztaveného olo-
va cez ucho kľúča do vody. Vode sa všeobecne 
pripisovali magické účinky, preto dievčatá 
v tento deň nosili vodu v ústach až od studnič-
ky.  
Obchôdzky, ktoré pretrvali do súčasnosti, sa 
viažu ku sviatku sv. Mikuláša 6. decembra. 
Postava Mikuláša je rozšírená nielen 
v kresťanskom prostredí, ale poznajú ho aj 
moslimské krajiny a oblasť turkických krajín 
Ázie. Obchôdzky s postavou Mikuláša sa líšia 
v sprievode, ustálená je postava čerta 
(dodatočné pomenovanie pre rôzne strašidelné 
postavy), líši sa ale počet, od jedného po šty-
roch. Postava čerta ostala ako  personifikovaná 
predstava pohanských démonov a odkazu na 
svet mŕtvych.  
Postava anjela sa pridáva až v období 20. storo-
čia. 
Deň Lucie 13. decembra bol do prijatia grego-
riánskeho kalendára najkratším dňom v roku. 
Postava sv. Lucie nie je na území Slovenska 
veľmi rozšírená, v tento deň skôr pretrvali 
predkresťanské predstavy ženského démona. 
Postavy Lucie chodili spolu dve alebo štyri, 
oblečené v bielom, mĺkvo vymetali kúty husím 
krídlom. K tomuto dňu sa viažu aj rôzne veš-
tby, hlavne v súvislosti s úrodou 
v nadchádzajúcom roku. Od Lucie do Vianoc je 
12 dní a každý jeden symbolizoval jeden me-
siac budúceho roka. Podľa nich sa predpoveda-
lo počasie pre príslušné mesiace.  

Sviatky Vianoc začínajú večer pred 25. de-
cembrom, je to večer vigílie (svätvečer, večer 
predhodový). Pôvodne boli Vianoce sviatkom 
slnovratu a 25. december sa oslavoval ako ví-
ťazstvo svetla nad tmou, teda príchod Slnka. 
Vianoce trvali od večera 24. decembra do 27. 
decembra. V cirkevnom kalendári trvajú do 6. 
januára. Čas Vianoc je obdobím, keď sa uzat-
vára kruh/kolobeh života a nastáva nový po-
čiatok, príchod svetla/slnka/mesiáša. Preto boli 
pre tento čas charakteristické rôzne magické 
úkony, ktoré mali zabezpečiť priazeň do budú-
ceho roka/veku. Rovnako sa stierali rozdiely 
medzi spoločenskými vrstvami, preto bolo 
bežné, že pri štedrovečernom stole sedeli aj 
sluhovia. K štedrovečernému stolu sa viaže 
väčšina obradových úkonov. Pri nohách stola 
ležala reťaz zamknutá na zámok a všetci čle-
novia rodiny museli mať na nej položené no-
hy, čím sa vyjadrovalo želanie pre súdržnosť. 
Okolo stola sa zvykol urobiť vodou kruh a tiež 
sa v niektorých oblastiach okiadzal tlejúcimi 
liečivými rastlinami. Nad stolom visel vianoč-
ný strom alebo veniec, ktorý bol upletený 
z klasov obilia. Ihličnatý vianočný stromček 
má pôvod v mestskom prostredí a postupne 
nahrádzal slamený veniec/strom. Jedlá na via-
nočnom stole museli byť pripravené z každej 
suroviny, ktorá sa na hospodárstve dopestova-
la. To malo zabezpečiť úrodu do nasledujúce-
ho roka. Vo sviatkoch Vianoc sa prelínajú po-
hanské prvky solárneho kultu s antickými sa-
turnovskými slávnosťami a kresťansko/
židovskou vierou v príchod mesiáša na zem. 
Tieto prvky môžeme nájsť v týchto sviatkoch 
naprieč celou Európou s určitými odchýlkami 
v jej východnej časti (slabý antický vplyv).  
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Fašiangy – začínajú 6. januára sviatkom 
Troch kráľov a trvajú do Popolcovej stredy. Je 
to obdobie, keď vrcholí zima a ľudia sa začí-
najú pripravovať na príchod jari/leta. Zároveň 
je to obdobie pred 40-dňovým pôstom. Je to 
obdobie konania zábav, muzík a obchôdzok. 
Vykonávali sa magicko-prosperitné úkony, 
ktoré mali zabezpečiť dobrú úrodu. Zamerané 
boli hlavne na úrodu ľanu a konope, preto sa 
napríklad varili a konzumovali dlhé cestoviny, 
či dievčatá si pravidelne rozpúšťali a česali 
vlasy. Vykonávalo sa aj obradné spúšťanie sa 
dolu kopcom, či sánkovanie. Masky 
v obchôdzkach a sprievodoch mali zoomorfnú 
podobu tura/býka, medveďa, kozy, ktoré pred-
stavovali plodiacu silu. Hry v sprievodoch ma- 

li lascívny a erotický charakter, boli zamerané 
na plodnosť a úrodu. Nevydaté dievčatá sa sna-
žili do konca fašiangov vydať, aby sa vyhli pos-
mešnému vešaniu klátov na krk a tancovaniu 
s nimi. Aj pre toto obdobie je charakteristické 
striedanie prírodných cyklov, tzv. pomedzné 
sviatky, keď sa narúšajú prirodzené hranice me-
dzi svetmi a je dovolené takmer všetko. Aj pre-
to sa v sprievode prezliekali muži za ženy, ženy 
za mužov, starí za mladých, mladí za starých. 
Boli zakázané všetky práce a povolené len zá-
bavy a hry. V mestskom prostredí boli v tomto 
období zaužívané sprievody remeselných ce-
chov, usporadúvali sa hry, prijímali sa učni, to-
variši, volili sa cechmajstri. 
                                                      Milan Blahút   

Žijú medzi nami 
Hudba ich sprevádza životom 
Máme tu december a tento mesiac je pre všetky 
deti vždy v znamení nielen Vianoc, ale aj Mi-
kuláša. Ten prichádza začiatkom decembra 
a v sprievode svojich pomocníkov zisťuje, kto-
ré deti sa ako správali po celý rok. Belujský 
Mikuláš chodieva bez čerta, s anjelom a nenosí 
so sebou ani uhlie. Lebo veď žiadne dieťa ne-
musí byť dobré na sto percent (také niečo snáď 
ani nie je možné) a huncútstva k detstvu patria, 
ako ku chlebu soľ. A prečo sme začali práve 
Mikulášom? Preto, lebo manželia Dubovskí, 
Miloš a Ľubica, sú naším Mikulášom 
a anjelom. Mikuláš je vždy tak pekne otcovsky 
zhovievavý a anjel vie vždy milo materinsky 
povzbudiť, keď sa niektoré z detí príliš okúňa. 
No ale týmto sa aktivity rodiny Dubovských 
ani zďaleka nekončia. Vie si už vôbec niekto 
predstaviť náš fašiangový sprievod bez zvukov 
heligónky? Nevie. Bez Miloša Dubovského 
a jeho heligónky by to snáď ani nešlo. V jeho 
repertoári sú najmä hontianske pesničky a je 
skutočne široký. Dozvedeli sme sa, že na heli-
gónku hrá aj starší brat Ľuboš a aj otec Jozef. 
Dcéra Terezka hrá na husliach a syn Adam na 
cimbale a obaja ešte aj spievajú. Takže všetky 
významné rodinné podujatia sa vždy nesú 
v znamení menšieho hudobného telesa.  
Ľubica Dubovská, mamina aj anjel v jednej 
osobe, síce nehrá na žiaden hudobný nástroj,  

ale spieva v skupine, ktorú ženy z Beluja zalo-
žili minulý rok. A venuje sa sociálnej práci 
s deťmi. Absolvovala štúdium na Vysokej škole 
zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety 
v Bratislave a v súčasnosti si ešte vzdelanie do-
pĺňa štúdiom špeciálnej pedagogiky na Katolíc-
kej univerzite v Ružomberku.   V dnešnej upo-
náhľanej dobe je úctyhodné, ak sa ktosi popri 
svojich každodenných povinnostiach venuje aj 
zachovávaniu ľudových tradícií a snaží sa 
k tomu viesť aj svoje deti. Obe deti, Terezka aj 
Adam, navštevujú základnú umeleckú školu v 
Stožku pri Detve.  Pre úplnosť musíme ešte do-
dať, že Milošova mama, Zuzana, pečie skvelé 
koláče, na ktorých si môžeme pochutnať pri 
rôznych obecných podujatiach.  
Alena Dzvoníková 
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Medzinárodné stretnutie Viesok (30. júna)  
Uskutočnilo sa v Ladomerskej Vieske. 
Bolo medzinárodné, s účastníkmi 
z Poľska, Maďarska, Čiech a Srbska. 
Za našu obec  tam boli variť naša staros-
tka Monika Zlesíková, Anka Šemodová a 
Evka Mlynáriková. Prichystali tradičné 
kapustníky a varené pečené.  

Čistenie obecných studní (16. – 17. júla) 
Vyčistilo sa dovedna 10 obecných studní. 
Z každej studne sa vybralo približne 10 fúri-
kov  kalového nánosu. Zároveň sa zmerala 
skutočná hĺbka studní. Čistenie spočívalo v 
odčerpaní  vody, vystriekaní stien kopaných 
studní, odstránení  kalového nánosu 
a v následnej dezinfekcii  stien studní a vody. 
Bola vykonaná aj rekonštrukcia vstupných 
hrdiel studní – poklopov. 
Práce vykonávala firma Marek Cok (kopanie, 
prehlbovanie a čistenie). Rozbor  vody zreali-
zoval Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva so sídlom v Banskej Bystrici. Rekon-
štrukčné práce na studniach vykonávali za-
mestnanci obce: Miroslav Zlesík st., Miroslav 
Zlesík ml., Martin Zlesík, Dušan Hanes a Eva 
Mlynáriková.  
Materiál, ktorý nebol zahrnutý v rozpočte pro-
jektu, zabezpečovala obec zo svojich pro-
striedkov. Všetky kovové časti pôvodných 
ručných púmp boli opieskované a nanovo  

natreté. Vnútorné komponenty všetkých ruč-
ných púmp boli vymenené za nové, čím  sme 
zabezpečili funkčnosť všetkých obecných 
studní v  obci. Dokúpené boli nové ručné pum-
py a poklopy. 
Voda v studniach na základe rozboru je klasi-
fikovaná ako úžitková, okrem studne pri obec-
nom úrade, ktorá je pitná. 
Financie,  4 750 EUR, sme získali od Sloven-
skej agentúry životného prostredia Banská 
Bystrica, v rámci projektu Program obnovy 
dediny. Spolufinancovanie - 250 EUR, bolo 
z prostriedkov obce. 

Zoznam obecných studní: 1. Za obec-
ným úradom, 2. pri garážach bez 
ručnej pumpy, 3. pod Bôžikom, 4. za 
obchodom COOP Jednota SD, 5. ved-
ľa Benčokovcov, 6. v priestore auto-
busovej zastávky, 7. vedľa požiarnej 
zbrojnice, 8. pri Jožkovi Machavovi, 
9. pri Milanovi Sentinekovi a  10. za 
Dubovskými. 



6 

 

Beluj má obecné múzeum 
V sobotu 11. augusta, na Zuzanu, v Beluji slávnostne otvorili obecné múzeum.  
V Beluji neďaleko Banskej Štiavnice vďaka 
nadšencom a stovkám hodín dobrovoľníckych 
prác vyrástlo múzeum. Miestnej samospráve 
sa za tri roky podarilo premeniť starú chátrajú-
cu pajtu na malé dedinské múzeum, ktoré pri-
bližuje život voľakedajších rodín. 
Exponáty od miestnych Nápad zriadiť v dedine múzeum skrsol staros-
tke Monike Zlesíkovej ešte v roku 2015. Pri 
detskom ihrisku sa nachádzala opustená budo-
va v dezolátnom stave. 
"Navrhli sme pôvodným majiteľom, že ju buď 
odstránia alebo ju obec za prijateľnú cenu od-
kúpi, s čím nakoniec súhlasili," priblížila s 
tým, že Beluj získal budovu za 400 eur. 
Hneď po jej odkúpení budovu vypratali, od-
stránili spadnutú strechu a nasledovali sanačné 
práce. Urobený bol nový krov a strecha. O rok 
neskôr sa samospráve podarilo získať na opra-
vu budovy grant vo výške 5000 eur, tieto pe-
niaze použili na izoláciu a vonkajšie omietky. 
Tie vnútorné sú hlinené a v rámci workshopu 
ich spravili dobrovoľníci z celého Slovenska. 
V tomto roku sa pustili do zariaďovania. Ex-
ponáty získala obec od miestnych obyvateľov, 
ale aj od ľudí z okolia, či chalupárov, ktorí si 
tu pokúpili domy a k starým veciam nemali 
vzťah. Dokonca aj zeleň vysadenú v okolí mú-
zea získala obec darom od rodiny istého rodá-
ka, ktorá sa o príprave múzea dozvedela vďa-
ka medializácii zámeru. 

Zapadla do rázu obce Pôvodne hospodársku budovu, ktorá má viac 
ako 150 rokov, obec zrekonštruovala tak, aby 
harmonicky zapadla do rázu obce. Osadili na 
nej staré vyrezávané okná, na fasáde priznali 
časť pôvodného múru, aby bolo vidno, že ide o 
kamennú stavbu. Strechu pokrýva stará škrid-
la, ktorú zohnali vo vedľajšej dedine. 
Podľa Zlesíkovej stálo vybudovanie múzea 
nemálo úsilia, nič z toho by sa však nepodari-
lo, nebyť zanietených ľudí, ktorí tu odpracova-
li stovky dobrovoľníckych hodín. 
Pomocnú ruku k dielu pridali aj zamestnanci, 
ktorých obec zamestnávala prostredníctvom 
úradu práce. 
Pri zariaďovaní na nich nezabudli, venovali im 
poďakovanie, ktoré si môže prečítať každý 
hneď pri vstupe do objektu. Okrem tradičných 
exponátov zdobí steny múzea aj malá výstava 
fotografií miestnych obyvateľov. 

Obecné múzeum bude prístupné verejnosti, stačí len zavolať na obecný úrad a dohodnúť si 
prehliadku. 
(Zdroj TASR) Foto: Mirko Zlesík 

Autorkami originálnej torty v podobe kazety (hore) sú  Zuzana Paukovicová a Zuzana Dubovská. 
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BELUJ MÁ ĎALŠÍ REKORD (22. septembra) 

Obec malá počtom obyvateľov sa snaží robiť 
veľké veci. Teda, v prípade slovenských rekor-
dov, rovno tie najväčšie. Pred doma rokmi na 
slávnostiach Poďakovanie za úrodu sa podarilo 
belujským ženám upiecť koláč, ktorý mal roz-
mery 8,42 m2. Tohto roku, v sobotu 22. sep-
tembra, sa im podarilo ušúľať a potom aj uvariť 
šúľanec, ktorý mal pri záverečnom zmeraní 
2,26 m. No ale keby ste ho videli pred varením 
– bol dvakrát taký dlhý. Bohužiaľ, práve vare-
nie je čosi ako skúška ohňom a pri ňom sa šú-
ľanec pretrhol. Nedá sa nič robiť, fyzika asi 
nepustí a hlavne, všetky gazdinky vedia, že 
dobré zemiakové cesto má svoju špecifickú 
konzistenciu. Keď zástupca Slovenských rekor-
dov Vladimír Výbošťok (sám je držiteľom 
mnohých rekordov v atletike a hovoria mu aj 
slovenský Bolt) šúľanec zmeral a vystavil certi-
fikát, mohli ho pokrájať, omastiť a posypať 
makom a nasledovala ochutnávka. Kto chcel, 
mohol okoštovať. Všetci však zhodne skonšta-
tovali, že je to naozaj šúľanec taký, aký má 
byť. 
Takto rekordovo sa v upršanú septembrovú so-
botu začalo v Beluji tradičné Poďakovanie za 
úrodu. Všetci, ktorí sa na jeho príprave po-
dieľali, už od piatku tŕpli, pretože predpovede 
počasia zneli priam hrozivo. A naozaj, dul silný 
vietor, bolo sychravo a ešte aj pršalo. Hotová  

katastrofa pre každého, kto chce pripraviť 
program v otvorenom priestore. Našťastie sa 
počasie pomaličky umúdrilo a popoludní už 
bolo celkom príjemne. Návštevníkov možno 
prišlo pomenej, ale tí, ktorí sa dostavili, si 
mohli  pochutnať na všakovakých dobrotách. 
Spomeňme len pečené prasa, kapustnicu, gu-
láš, slivkové gule, lokše a párance. Tie pripra-
vil a ponúkal bátovský klub dôchodcov. Boli 
pripravené podľa starej receptúry so zemiakmi 
a na slano. Presne také si v minulosti pri práci 
v hore robievali drevorubači a furmani.  
Neodmysliteľnou súčasťou Poďakovania je aj 
ochutnávka domácich koláčov, vystúpenia 
folklórnych súborov, predajné stánky 
a prehliadka expozícií. Tohto roku si návštev-
níci mohli pozrieť, ako sa žilo v druhej polovi-
ne minulého storočia v RETRO dome, ale aj 
ako to vyzeralo ešte dávnejšie: dokumentovali 
to Krajčojo čierna kuchyňa, obecné múzeum a 
múzeum belujského hrnčiarstva  Beluja. Deti 
si mohli vyskúšať prácu s pedigom, vykrútiť si 
nádobku na hrnčiarskom kruhu či urobiť si ob-
rázok zo servítky. (Ešteže nebol v programe aj 
skákací hrad, lebo ten by asi odfúklo...)  
Na záver podujatia pripravili organizátori dva 
bonbóniky. Kto to vydržal až do konca, mohol 
si pozrieť predstavenie divadelného ochotníc-
keho súboru GELO SEBECHLEBY 
„Kuchárky z Ovseného“ a odniesť si niektorú 
z cien v tombole.  
Tak, ako po iné roky, mohlo sa tohtoročné Po-
ďakovanie zrealizovať len vďaka práci dobro-
voľníkov a vďaka sponzorom a darcom. Sta-
rostka obce, Monika Zlesíková, im všetkým aj 
touto formou čo najsrdečnejšie ďakuje.  
          
                                   Alena Dzvoníková 
                                    Foto: Martin Lutonský 
(Článok bol uverejnený v Štiavnických novi-
nách a v Obecných novinách.) 

Tradičná chuť Hontu,  XII. ročník v roku 2019, sa v našej obci bude 
konať namiesto Poďakovania za úrodu. Uskutoční sa v období medzi 
koncom septembra a začiatkom októbra.  
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Retro dom 
S ú č a s ť o u  e x p o z í c i í 
v rámci Poďakovania za 
úrodu bol aj Retro dom – 
Ako sme žili, v ktorom 
mohli návštevníci vidieť, 
ako sa žilo v 60. – 70. Ro-
koch. Na jeho príprave sa 
podieľali všetci zamest-
nanci obce a tiež dobro-
voľníci. Dom  bolo treba 
najprv upratať, vykosiť 
dvor, vyčistiť ho a pohra-
bať. Až po týchto prácach 
sa mohlo pris túpiť  
k zariaďovaniu expozície. 
Exponáty zapožičali oby-
vatelia a aj ďalší sympatizanti, ktorí sa tomuto projektu veľmi potešili. Umiestnenie exponátov 
bolo v plnej réžii Zuzany Paukovicovej v spolupráci so sestrou Emíliou Izákovou. Dom zapožičala 
rodina Poková, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Taktiež by sme sa chceli ešte raz všetkým, ktorí 
sa podieľali na tomto projekte, zo srdca poďakovať.  

Rodinné stretnutie 
Potomkovia rodiny Melišovej, ktorej 
predkovia pochádzajú z Beluja 
(dokladované od roku 1790), sa v poč-
te 10 zišli v Beluji pri príležitosti Po-
ďakovania za úrodu. Najstarší 
z rodiny, prof. Ivan Plander, práve 
oslávil vek 90 rokov (na fotografii v 
strede). Niektorí z rodiny boli v Beluji 
po prvý raz, dúfame, že nie posledný.  
Ďakujeme pani starostke a všetkým, 
ktorí sa podieľali na organizovaní ale-
bo programe. Vďaka Vám sme sa 
stretli v rodisku našich predkov. 
Lýdia Pargačová, rodená Melišová 

 PRIPRAVUJE SA PUBLIKÁCIA O BELUJI 
Chceli by sme osloviť všetkých obyvateľov našej obce, ale aj sympati-
zantov, aby nám pomohli s prípravou publikácie o našej obci. Môžete 
nás podporiť nielen finančne (bližšie info na str. 14.), ale aj poskytnu-
tím fotografií a výpisov zo súkromných kroník, prípadne inými doku-
mentami. Ďakujeme  
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Odhalili pamätnú tabuľu (30. septembra) 
Veľkú časť slovenskej národne uvedomelej 
inteligencie v 19. storočí tvorili evanjelickí 
kňazi a učitelia. Jednou z dodnes neznámych 
postáv poštúrovskej generácie je aj evanjelic-
ký farár Andrej Gustáv Štollmann (1841-
1928), ktorý celú svoju kňazskú prax vykoná-
val v Beluji. Dňa 27. septembra tohto roku 
uplynulo 90 rokov od jeho úmrtia, a tak sa pri 
tejto príležitosti konalo v nedeľu 30. septem-
bra v evanjelickom kostole spomienkové pod-
ujatie, ktorého cieľom bolo dostať jeho osob-
nosť do povedomia verejnosti. Podujatie orga-
nizovala rodina Svetlíková v spolupráci 
s cirkevným zborom a  zúčastnili sa ho miestni 
obyvatelia, pozvaní hostia z kultúrnej obce 
nášho regiónu a široká rodina Štollmannová, 
Svetlíková a Bertanová. 

V úvode podujatia sa pod vedením farára Petra 
Sotáka konali služby Božie. V kázni boli použi-
té  úryvky z rukopisu kázne Gustáva Štollman-
na, ktorú predniesol v roku 1882 na službách 
Božích v Bohuniciach  a neskôr bola publiko-
vaná v dobovej cirkevnej tlači. Po službách Bo-
žích podujatie pokračovalo prednáškami. Prvý 
príspevok predniesla  Mgr. Eva Furdíková 
z Banskej Bystrice, ktorá je autorkou genealo-
gickej štúdie rodu Štollmann. Vzhľadom na 
množstvo informácií v tejto štúdii bola predne-
sená iba rodová vetva od príchodu prvého Stoll-
manna na dnešné územie Slovenska až po Gus-
táva Štollmanna a jeho priame potomstvo. Po 
tomto príspevku sa slova ujali manželia Dríma-
joví, ktorí predniesli výsledky svojho dlhodobé-
ho bádania o živote a diele Gustáva Štollmanna.  
V skrátenej podobe boli záživnou formou strie- 

dania strohých faktov s vybranými citátmi 
z rukopisov alebo dobovej tlače odprezentova-
né tie najzaujímavejšie poznatky o živote Gus-
táva Štollmanna - od jeho detstva v rodnej 
Banskej Bystrici až po spomienky jeho kole-
gov po jeho odchode do večnosti.  
Následné vystúpenie ženskej folklórnej skupi-
ny Marína zo Zvolena bolo veľkým kultúrnym 
zážitkom. V ich podaní odznelo päť ľudových 
piesní z Beluja, ktoré Gustáv Štollmann zapí-
sal a prispel nimi do zberateľskej aktivity Ma-
tice Slovenskej.  

Záver podujatia sa už konal na priestranstve 
pred kostolom, kde doc. Vladimír Štollmann po 
svojom príhovore slávnostne odhalil kamennú 
pamätnú tabuľu na fasáde kostola. Text na ta-
buli nám má pripomínať farára Andreja Gustá-
va Štollmanna, nielen ako vykonávateľa svojich 
kňazských povinností, ale aj ako národovca, 
činného publicistu a osobnosť, vďaka ktorej má 
dnes naša obec zaznamenanú významnú časť 
ľudovej kultúry. Andrej Gustáv Štollmann pre-
žil v Beluji celých 60 rokov a svojím dielom 
zanechal v dejinách našej obce nezmazateľnú 
stopu, zreteľne hmatateľnú aj v súčasnosti. 
                                                               -ADB- 
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Tradičná chuť Hontu, XI. ročník (6. októbra v Cerove)  
Našu obec  na ňom reprezentovali naša 
starostka Monika Zlesíková a Anka Še-
modová. Na tomto podujatí sa zúčastnili 
už štvrtýkrát. Prvenstvo získali v 
troch kategóriách: múčne jedlá sladké, 
múčne jedlá slané a zeleninové jedlá – 
šúľance s posýpkou, bryndzové halušky 
s cibuľou a pražené krumple s cibuľou.  
Súťažilo sa v piatich kategóriách: Okrem 
troch spomenutých ešte v polievkach 
a mäsových jedlách.    

V kategórii polievky vyhrala 
cícerová polievka, v kategórii 
mäsové jedlá vyhrala sedliacka 
výplata. 
 Naša obec získala ponuku 
organizovať  XII. ročník Tra-
dičnej chuti Hontu na budúci 
rok.  Mal by sa konať koncom 
septembra alebo začiatkom 
októbra.  

Organizovaním tohto podujatia prispejeme k zviditeľneniu našej obce,  nakoľko sa podujatie 
týka celého regiónu HONT, do ktorého sa môžu prihlásiť súťažiaci z celého regiónu. Pevne 
veríme, že našu obec budú zastupovať v niektorej z kategórií aj naše šikovné gazdinky 
s dobrým tradičným receptom našich starých materí. Dobrá správa: máme schválenú dotáciu 
v sume 2 000 EUR od Fondu na podporu umenia.  
Voľby do orgánov samosprávy obcí (10. novembra) 
Počet občanov v našej obci zapísaných 
v zoznamoch voličov bol 109. Na hlasovaní 
sa zúčastnilo 47 voličov, z toho bolo 45 plat-
ných hlasovacích lístkov. Kandidát na funk-
ciu starostu bol len jeden, Mgr. Monika Zlesí-
ková (nezávislý kandidát). Na funkciu obec-
ných poslancov bolo 5 kandidátov:  Mgr. Mi-
lan Blahút (SPOLU – Občianska demokra-
cia), Mgr. Tatiana Drímaj Recká (SPOLU – 
Občianska demokracia), Mgr. Alena Dzvoní-
ková (OĽANO – obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti), Eva Mlynáriková (nezávislý kan-
didát) a Miloš Zlesík (SMER—sociálna de-
mokracia, SNS). 

 Občania rozhodli nasledovne:  
Starostka Mgr. Monika Zlesíková získala podpo-
ru aj na ďalšie volebné obdobie v množstve 42 
hlasov. Za poslancov si na nasledovné obdobie 
občania zvolili Evu Mlynárikovú (38 hlasov),  
Mgr. Milana Blahúta (37 hlasov) a Mgr. Alenu 
Dzvoníkovú (30 hlasov). Miloš Zlesík získal 19 
hlasov a Mgr. Tatiana Drímaj Recká 6 hlasov. 
Na ustanovujúcom zasadnutí (29.11.) zložila 
svoj sľub starostka zvolená na nasledovné ob-
dobie  a aj novozvolení poslanci.    
Zvoleným kandidátom gratulujeme   
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Pripomenuli sme si... 
S malou skupinkou občanov Beluja sme sa 28. augusta zišli pri pomníku padlých pred  
obecným úradom, aby sme si pripomenuli  výročie SNP a občanov Beluja, ktorí v boji za 
našu slobodu položili svoje životy. Malá účasť na spomienkových oslavách v celej našej 
krajine hovorí o tom, že sme si akosi zvykli na to, že žijeme v mieri a naša vlasť je slobod-
ná. Nie je to výčitka, poukazuje to na to, že obete padlých neboli zbytočné. Život ide ďalej, 
žijeme život aj keď s každodennými starosťami, ale slobodný. A na nepriazeň a utrpenie 
tých druhých sme akosi zabudli. Je preto potrebné sa stretávať aspoň raz v roku pri ich pa 
mätníkoch a tak tichou spomienkou si pripomenúť a aj poďakovať za naše životy. Ukázať, 
že ešte na nich myslíme a vážime si, čo pre nás obetovali. To je to najmenej, ale zároveň aj 
najviac, čo môžeme pre 
nich urobiť.  
 
V našej obci to boli:  
 
Pavol Izák,  
Július Vyšňovský,  
Ján Viazanička  
a Jozef Machava.   
Česť ich pamiatke 
 
Peter Mosný 
Foto: Jozef Machava 

Výtvarné dielničky 
Keďže máme v obci deti, ale žiadnu umeleckú školu, ani krúžok, ani nič podobné, ich mamy z 
vlastnej iniciatívy zorganizovali výtvarné dielničky. Deti si na nich mohli vyrobiť vlastné vianočné 
ozdoby. Určite neostane len pri tomto jednom stretnutí, ale výtvarné dielničky sa budú pri rôznych 
príležitostiach opäť realizovať. Bližšie informácie o pripravovaných dielničkách možno získať na 
obecnom úrade.     
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Stretnutie seniorov a jubilantov (2. decembra) 
Ako každý rok aj teraz si naša obec uctila jubilantov 
a seniorov. Dostali darčeky a mohli si posedieť pri občer-
stvení, ktoré ako zvyčajne pripravili naše šikovné gazdinky. 
O program sa postarali naše deti: Natálka Šemodová, Iri-
ska Lužicová, Mirko Balog, Terezka Dubovská, Miško Zle-
sík, Jasminka Lužicová, Karinka Balogová a Martinka Re-
miarová, pod starostlivým dohľadom Anky Šemodovej a 
Ľubice Dubovskej. A každý, kto mal chuť, čiže nielen jubi-
lanti a seniori, si mohol prísť pozrieť do kultúrneho domu 
predstavenie DOS Podzámčok s názvom Sladký život 
v Jabloňove.   

Mikulášske stretnutie (6. decembra) 
Príjemným spestrením čakania na vianočné darčeky je pre deti vždy začiatkom decembra návšteva 
Mikuláša s jeho sprievodom. Tento rok prišiel s usmiatym  anjelom a kdesi si zabudol uhlie.  
Deti boli podrobené „ťažkej“ skúške, museli si spomenúť na básničku alebo pesničku a predniesť 
ju. Našli sa aj také, ktoré mali trému, že zo seba nedostali ani slovo, len rozpačitý úsmev. Nič to.  

Každého môže občas 
tréma premôcť. Všetky 
deti, ktoré v tento večer 
prišli na tržničné námes-
tie, dostali sladké balíč-
ky. Svoju premiéru mali 
aj naše nové varné hrnce 
s čapovacími kohútikmi, 
takže každý, kto mal 
chuť, si mohol dať teplý 
čajík alebo mierne alko-
holický punč. Na nákup 
týchto hrncov použila 
obec prostriedky získa-
né z predaja vstupeniek 
na Poďakovanie za úro-
du.     

Naši tohtoroční jubilanti 
Ivan Chlpáň (50); Ladislav Ladiver (65);  
Daniel Dekyšský, Ondrej Macko, Tibor Zelcam(70);  
Anna Šlauková (85) 
                                                                                                                         GRATULUJEME 
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Dokončenie obnovy Evanjelického kostola a. v.  (september) 
Náš evanjelický kostol a. v. má novú vonkajšiu omietku, čiže tá veľká diera v omietke na veži, 
ktorá vyzerala ako zvláštne materské znamienko, už zmizla. Postarali sa o to pracovníci z firmy 
Galčík, s. r. o., zo Želiezoviec. 

Pozor na psy! 
Chceli by sme poprosiť majiteľov psov, 
ktoré občas voľne pobehujú po dedine, 
aby sa im v tom pokúsili zabrániť. Pre-
čo? Chápeme, že každý toho svojho psa 
pozná a je si istý, že by nikomu neublí-
žil. Ale poniektorí z nás majú strach 

 

vyjsť na ulicu, pretože sa boja stretnu-
tia s voľne pohybujúcim sa psom. Po-
kúsme sa preto spoločnými silami nie-
čo s tým urobiť. Snáď sa nájde nejaký 
spôsob, ktorý bude vyhovovať všetkým. 
Ďakujeme.     

Rekonštrukcia oporného múru 

Odstránenie havarijného stavu oporného múru 
bude realizovať firma REKONBAU, s.r.o., 
z Banskej Štiavnice. Oprava bude prebiehať 
v troch etapách v závislosti od počasia. Najne-
skoršie dokončenie sa predpokladá v jarných 
mesiacoch roka 2019. Projekt bude realizova-
ný za podpory Ministerstva financií SR, ktoré 
nám poskytlo dotáciu vo výške 5 400 EUR.  

Spoluúčasť obce je 10 % vo výške 600 EUR. 
Ďalšie financovanie bude prebiehať 
z kapitálových finančných prostriedkov obce vo 
výške 8 757,73 EUR. Použitie finančných pro-
striedkov obce schválilo obecné zastupiteľstvo 
dňa 19. 10. 2018 uznesením číslo 59/2018. 

Sociálny taxík 
V našej obci stále je možnosť využiť túto formu prepravy. Obecný úrad predĺžil s prevádz-
kovateľom zmluvu aj na budúci rok. Ak máte o túto službu záujem a potrebujete podrobnej-
šie informácie, môžete sa s otázkami obrátiť na obecný úrad.  
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Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky 
Konečne budeme mať vlastnú publikáciu o našej obci. Pripravuje ju skupina 
nadšencov. Na jej vydanie však bude treba aj nemalé prostriedky. Publikácia 
bude mať názov Beluj  Obec a jej obyvatelia v plynutí času. Chceli by sme pre-
to osloviť všetkých, ktorí by chceli pomôcť tejto dobrej veci akoukoľvek su-
mou. Darcovia môžu byť anonymní alebo uvedení v zozname. Zbierka sa bude 
konať v termíne od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Finančné prostriedky môžete za-
slať na číslo účtu: SK75 5600 0000 0014 0934 5009. V poznámke alebo v 
správe pre prijímateľa možno uviesť názov organizácie alebo prispievateľa. Fi-
nančnú hotovosť možno poskytnúť aj do pokladne obecného úradu.   

Separujme, inak budeme platiť viac! 
Na základe zmeny zákona o odpadoch sa výška poplatku za komunálny odpad (KO) 
bude odvíjať od množstva vyseparovaného odpadu. Čim menej sa vyseparuje, tým 
viac bude treba zaplatiť za KO. Môže to byť až o 50%. Ak nemáte plastové vrecia, 
treba sa obrátiť na obecný úrad. 

POMÁHAME DOBREJ VECI 
Tento rok sa nám spoločnými silami po-
darilo vyzbierať 9 935 g, takmer 10 ki-
logramov! Ďakujeme. Ale zbieranie sa 
nekončí, takže zbierajme naďalej!  Vie-
te, 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.      

Užívate veľa liekov? 
Tak na to pozor!  
Nie je v silách vášho obvodného lekára, 
aby to ustrážil, pretože lieky vám pred-
pisujú rôzni odborníci. Ak vás zaujíma,  

či lieky, ktoré užívate, nemajú proti-
chodné účinky, môžete si to overiť na 
webstránke  www.interakcieliekov.sk  

Vianočný večierok  (20. decembra ) 
Tak ako aj minulý rok, zišli sme sa, aby sme 
sa spoločne rozlúčili s odchádzajúcim ro-
kom. Zakaždým je pozvaná celá obec, všetci 
síce neprídu, ale postupne celkové množstvo 
oslavujúcich narastá. Bolo čo piť, jesť a aj 
zabávači sa našli. Perinbaba v tento deň pra-
covala, ale iba na polovičný úväzok. Bolo 
veselo a zábava trvala do neskorých noč-
ných hodín.    
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Číslo zostavila:  Alena Dzvoníková, administratíva a technická úprava pre tlač: Blažena Arva-
yová, texty: Milan Blahút, Anton Drímaj, Alena Dzvoníková, Peter Mosný, Monika Zlesíková, 
foto: Alena Dzvoníková, Jozef Machava, Mirko Zlesík, Miroslav Zlesík a Monika Zlesíková. 
Vydal a vytlačil OÚ Beluj v náklade 100 ks.                                  Distribúcia:  december  2018 

Akcie pripravované na rok 2019 
Fašiangová zabíjačka (9. februára) 
Páračky (16. februára) 
Zabíjanie orechov (23. marca) 
Oslavy MDŽ 
Obecná brigáda –jarné upratovanie 
Májová vatra (11. mája) 
Rozprávková dedinka (25. mája) 

Výročie SNP, 28. augusta 
Obecná brigáda – kosenie a iné 
Tradičná chuť Hontu,  XII. ročník 
Stretnutie jubilantov a seniorov 
Mikuláš 
Vianočný večierok 
Silvester 2019 

VÝZVA 
Milí čitatelia Belujana. V našich obecných novinách sa Vám snažíme prinášať informácie 
o živote v našej obci. Nie je však v našich silách vedieť o všetkom. Preto by sme Vás chceli 
poprosiť, aby ste sa tiež podieľali na tvorbe ich obsahovej náplne. Ak teda viete o niečom za-
ujímavom alebo sa zúčastníte na niečom, o čom by bolo dobré napísať, stačí, keď na emailo-
vú adresu (adzvonik@gmail.com)zašlete email alebo do schránky na adrese Beluj 44 vhodíte 
lístok so základnými údajmi: 1. O aké podujatie išlo; 2. Kedy sa konalo; 3. Kde sa konalo (ak 
sa nekonalo v Beluji); 4. Kto sa na ňom zúčastnil, prípadne ďalšie dôležité informácie. 
A bolo by dobré, keby oznam obsahoval aj kontakt na človeka, ktorý môže v prípade potre-
by podať ďalšie informácie. Rovnakým spôsobom môžete podávať aj podnety 
a pripomienky.  
Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 

Zviditeľnili sme sa 
Tento rok sme sa vďaka otvoreniu nášho múzea a rekordnému šúľancu obja-
vili vo viacerých médiách: 
Štiavnické noviny 
Obecné noviny (celoslovenské perio-
dikum, vydáva ZMOS)  
My Žiara 
Z TASR  (Tlačová agentúra Sloven-
skej republiky) prevzaté do Trnava 
dnes a  Bystrické noviny 
RTVS – televízne noviny 
Stredoslovenská televízia  
Rádio Regína 
Prostredníctvom webovej stránky 
obce a facebookovej stránky obce 

Všetky informácie, týkajúce sa obce, možno nájsť na webstránke obce, na facebookovej 
stránke obce, úradnej obecnej tabuli pri predajni COOP Jednota a na autobusovej zastávke.   
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*Bola zaslaná žiadosť o výmenu elektrického vedenia SSE Distribúcia, a. s. Prílohou bol protokol 
o stave vedenia VN siete 22 kV od obce Prenčov po obec Beluj, priložená bola 
aj fotodokumentácia o skutočnom stave siete. *Orezávanie líp na katolíckom cintoríne v sume 450 
eur. *OZ schválilo členstvo v MHP ( Mikroregión Hlinické Pohronie). *OZ schválilo kúpu po-
zemkov od Coop Jednoty SD, pod bývalou Jednotou, terajšie námestie. Kúpna cena vo výške 1 
005,60 eur. *Bola podpísaná Zmluva na zabezpečenie prepravnej služby (sociálny taxík) 
s organizáciou S.O.V.I. n.o. pre našich obyvateľov. Obec sa zaviazala podľa zmluvy doplácať na 
každý km v meste 0,30 eura a mimo mesta 0,10 eura. *OZ schválilo kúpu traktora Zetor 7011 spo-
lu s príslušenstvom a vlečkou. Pluh, kapary,  v sume 4 650 eur.  
Boli pridelené dotácie: BBSK na slávnosti PzÚ vo výške 900 eur, OOCR na PzÚ vo výške 300 
eur. *SAŽP- POD- MŽP SR na projekt čistenia studní vo výške 5 000 eur s 10% spoluúčasťou ob-
ce. *Obci boli darované kvety, okrasné dreviny na výsadbu do našej obce od rodiny Pargáčovej, 
Planderovej z BB (ich predkovia boli rodáci z obce). *Dotácia z MV SR na materiálno-technické 
vybavenie DHZO v sume 1 400 eur. *Zmluva o výpožičke protipovodňového vozíka s MV SR na 
5 rokov. *Dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice z MV SR vo výške 30 000 eur s 10% spo-
luúčasťou obce. *Dotácia z FPU MK SR na nákup kníh minimálne 100 kusov vo výške 1 000 eur 
s 10% spoluúčasťou obce. *Dotácia z MF SR na opravu oporného múru v sume 5 400 eur s 10% 
spoluúčasťou obce (žiadali sme 13 500 eur). *Dotácia 2 000 eur s 10% spoluúčasťou na organizo-
vanie Kultúrneho podujatia TCHH (Tradičná chuť Hontu) 12. ročník, ktorú bude organizovať naša 
obec v roku 2019. *Dotácie z UPSV a R na podporu zamestnanosti vo výške 12 176, 45 eur. 
*OZ schválilo použitie  finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 8 757,73 eur 
na opravu oporného múru. *Obci bol ponúknutý kancelársky nábytok z BA, obec si na vlastné ná-
klady zabezpečila dovoz. *Kladenie kamennej dlažby pri obecnom múzeu. *Osadenie 5 kusov ta-
búľ: Zákaz sypania smetí.  
Kultúrno-spoločenské akcie: 
Obecná zabíjačka, III. Ročník, Pá-
račky, MDŽ, Májová vatra, Roz-
právková dedinka Počúvadlo, 
Otvorenie obecného múzea, Výro-
čie SNP, Obecné brigády, PzÚ - 
slovenský rekord: najdlhší šúľanec 
(226 cm), Návšteva divadla 
v Bratislave, Stretnutie jubilantov 
a seniorov, Divadelné predstavenie 
DOS Podzámčok s hrou Sladký 
život v Jabloňove, Mikuláš, Via-
nočné posedenie pre obyvateľov 
obce v zasadačke kultúrneho do-
mu, Vítanie nového roku na ná-
mestí pri stromčeku. 
Podané projekty na rok 2019 *Rekonštrukcia KD, žiadosť podaná od roku 2017. *SAŽP - POD MŽP SR – žiadosť na podporu 
vydania knižnej publikácie Obec a jej obyvatelia v plynutí času. Suma 5 000 eur- spoluúčasť 10%. 
*BBSK – žiadosť na prípravu podujatia TCHH, 12. Ročník, v roku 2019, žiadané 2 700 eur.  
Žiadosti budú vyhodnotené v roku 2019. 
Pokiaľ by vyšla výzva na opravu miestnych komunikácií, záležať bude od podmienok- obec by sa 
zapojila. Vypracovaná predbežná cenová ponuka od firmy Renovia na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií je vo výške 135 266,60 eur. Cenová ponuka sa bude musieť aktualizovať.  

ODPOČET ČINNOSTI OBECNÉHO ÚRADU ZA ROK  2018 
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*V januári sa začal proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce Be-
luj. V tom istom roku bola obci pridelená dotácia z MDV SR, 80% z celkových nákladov ÚPD 
obce Beluj v sume 4 904 eur. *Taktiež v januári OZ schválilo začatie prípravných prác ohľadom 
vypracovania projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia kultúrneho domu. Projektová dokumentá-
cia v hodnote 4 200 eur. *V marci OZ schválilo opätovné založenie obecného Dobrovoľného ha-
sičského zboru. *OZ schválilo prípravné práce k rekonštrukcii budovy hasičskej zbrojnice 
(vypracovanie projekt. dokumentácie). *OZ schválilo členstvo v OOCR. *V marci boli občania 
informovaní o možnosti dodávky obedov pre seniorov zo školskej jedálne v Prenčove. *V júni sa 
realizoval nákup investičného majetku – multifunkčnej tlačiarne KONICA MINOLTA C 360 Se-
ries PCL v sume 1 320 eur. *Realizoval sa nákup stoličiek do KD. Poskytnutá dotácia z BBSK 
v sume 1 175 eur na 63 stoličiek. Obec dofinancovala nákup 37 stoličiek v sume 748,70 eur. Spolu 
nákup: 100 stoličiek. *Vynaložené finančné prostriedky na verejné obstarávanie na zníženie ener-
getickej náročnosti budovy kultúrneho domu plus žiadosť spolu v sume 2 700 eur. Výzva bola zru-
šená, projekt sa nerealizoval. *Bol opätovne podaný projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu. 
*OZ schválilo kúpu hosp. budovy,   vrátane pozemkov, o výmere 230 m² na zriadenie novej hasič-
skej zbrojnice v sume 3 500 eur. *Bol ukončený projekt Zriadenie dedinského múzea - fin. pro-
striedky boli zo SAŽP - POD (MŽP SR) v sume 5 000 eur z 10% spoluúčasťou obce. *Október - 
Spolok Červeného kríža Beluj v spolupráci s Územným spolkom Červeného kríža v Banskej 
Štiavnici a obchodným domom Kaufland sa zapojil do zbierky  potravinovej pomoci pre ľudí 
v núdzi. Potravinové balíčky boli odovzdané v našej obci ľuďom v hmotnej núdzi a seniorom od 
65 rokov, spolu 31 potravinových balíčkov. *Nákup 5 kusov verejného osvetlenia v sume 820 eur. 
*Dotácie z UPSV a R na podporu 
zamestnanosti vo výške 13 883,60 
eur.  
Kultúrno-spoločenské akcie: Obec-
ná zabíjačka II. ročník, MDŽ, Májo-
vá vatra, Rozprávková dedinka Po-
čúvadlo, Výročie SNP, Obecné bri-
gády, PzÚ, Zájazd do divadla 
v Bratislave, Stretnutie jubilantov 
a seniorov, Predstavenie DOS Bra-
xatoris z Krupiny s hrou: Tak sa na 
mňa prilepila, Mikuláš, Vianočné 
posedenie pre obyvateľov obce 
v zasadačke kultúrneho domu, Víta-
nie nového roku na námestí pri 
stromčeku.* 

Obecná zabíjačka I. ročník. *Výrub stromov za kultúrnym domom v sume 850 eur. *Audit za rok 
2015. *Vypracovanie komunitného plánu obce. *Vypracovanie geometrického plánu na dom 
smútku. *Schválená cenová ponuka územného plánu obce Beluj, spracovateľ 7 030 eur. 
*Schválenie Koncesnej zmluvy na verejné osvetlenie – rekonštrukcia, modernizácia, prevádzka 
a údržba. Celková hodnota 14 850 eur, vrátane údržby na 15 rokov, ročne 990 eur. *Poskytnutá 
dotácia od  Slovenskej agentúry životného prostredia – Program obnovy dediny 2016, MŽP SR 
v sume 5 000 eur,  s 10% spoluúčasťou obce na vytvorenie oddychových zón. *Podpísanie nájom-
nej zmluvy s RD Sitno Prenčov a. s. (hnojisko, ktoré obec využíva na odvoz zeleného bioodpadu 
z verejných priestranstiev, takisto ho môžu využívať obyvatelia obce). Tento prenajatý priestor  
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ODPOČET ČINNOSTI OBECNÉHO ÚRADU ZA ROK  2016 



Príloha 2 

 

slúži  vyslovene len na zelenú hmotu, prosíme, rešpektujte to. *Vybudovanie detského ihriska 
v sume 5 000 eur. Celé ihrisko sponzoroval pán Martin Adamovic. *Poskytnutá dotácia od predse-
du BBSK na slávnosti Poďakovanie za úrodu (PZU) v sume 900 eur. *Dofinancovanie pivničky na 
námestí v sume 1 500 eur. *Schválenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu obecnej pajty 
v sume 3 000 eur. *Vyčistenie belujského potoka - SVP Zvolen, od mosta pri detskom ihrisku až 
po Jožka Machavu. * September - podpísaná koncesná zmluva na verejné osvetlenie. 
*Realizovaný projekt Oddychové zóny v obci Beluj – SAŽP. *Na základe darovacej zmluvy obci 
pribudli pozemky na parc. číslo 159/6 o výmere 234m². *Kúpa použitej škridly na pajtu v sume 
350 eur. *Vyhlásenie havarijného stavu oporného múru na námestí a mostu oproti katolíckemu 
kostolu. *Schválenie členstva v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Banská Štiavnica. 
*Dotácie z UPSV a R na podporu zamestnanosti vo výške 19 156,06 eur.  
Kultúrno-spoločenské akcie: Obecná zabíjačka I. ročník, MDŽ, Májová vatra, Rozprávková de-
dinka Počúvadlo, Výročie SNP, Obecné brigády, PzÚ - slovenský rekord: piškótový koláč 
s falošnou želatínou (8,42 m2), Zájazd do divadla v Bratislave, Stretnutie jubilantov a seniorov, 
Divadelné predstavenie DOS Podzámčok s hrou Mátoha, Mikuláš, Silvestrovská zábava. 

*V Januári bol pozastavený výrub drevín na tokoch v správe Slovenský vodohospodársky podnik 
(SVP) Zvolen. *Bol vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2015-2020. 
*Vykonaný audit za roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. *Bola vykonaná kontrola zo správy fi-
nančného (vládneho) auditu Zvolen za roky 2011 2012, 2013. *Uhradené boli pokuty vo výške 
takmer 1 000 eur, plus vrátenie dotácie v sume 15 000 eur, v splátkovom kalendári 500 eur mesač-
ne. *Kontrola vykonaná zo strany sociálnej poisťovne za roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
*Dokončený projekt internetového pripojenia vo výške 150 000 eur bez DPH, Slovanet. *Ukončila 
sa likvidácia škodovej udalosti na budove kultúrneho domu (spadnutý strom), suma od poisťovne 
436,69 eur. *Boli uhradené všetky fin. záväzky za rok 2014 v sume takmer 8 000 eur. *Boli urobe-
né ručne maľované mapy Hont pre cyklistov za 298,80 eur. *Riešil sa havarijný stav súkromnej 
pajty pri detskom ihrisku. Pajta sa odkúpila za 400 eur. *Na námestí bol odstránený nános zeminy 
z pivnice, následne bola táto pivnica priznaná, zrealizovala sa aj úprava okolia v sume 1 500 eur. 
*Založil sa spolok Červeného kríža v obci Beluj, v počte 10 členov. *Nakúpili sa 4 kusy repasova-
ných 1100 l kontajnerov, 7 kusov 240 l zberné nádoby. Umiestnené sú v obci. *Zakúpili sa ortofo-
tomapy z Geoportálu. *Bol schválený návrh obstarať územný plán obce Beluj. *Dotácie z Úradu 
práce, sociálnych vecí 
a rodiny  na podporu za-
mestnanosti  vo výške 
5 669 eur. 
Kultúrno-spoločenské 
akcie: MDŽ, Májová vat-
ra, Rozprávková dedinka 
Počúvadlo, Obecné brigá-
dy, SNP pri pamätníku 
padlých, Poďakovanie za 
úrodu (PzÚ), Návšteva 
divadla v Bratislave, 
Stretnutie jubilantov 
a seniorov, Mikuláš, Sil-
vestrovská zábava 
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