V. ROČNÍK

Milí spoluobčania,
som veľmi rada, že sa nám podarilo zostaviť ďalšie číslo našich obecných novín, Belujana.
Chceli by sme, aby sa stal akousi formou našej vzájomnej komunikácie. Mal by vás informovať o tom, čo sa v našej obci
deje, prípadne, čo sa chystá a
takisto, čo by sme chceli spoločným silami zmeniť. Preto
uvítame všetky vaše podnety a
ak máte niečo na srdci, píšte
nám. Ďalšie číslo sa bude pripravovať priebežne.
Podarilo sa nám konečne spo-
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jazdniť našu novú webstránku,
.ktorá by mala byť krajšia ako tá
predošlá. Nájdete ju na tejto adrese: www.obecbeluj.sk
Chcela by som vám tiež pripomenúť Rozprávkovú dedinku v obci
Počúvadlo, ktorá sa otvorí v túto
sobotu 27. mája o 13:00 hodine.
Všetkým záujemcom bude k dispozícii autobus. Čas jeho odchodu
oznámime obecným rozhlasom.
A na záver mi dovoľte vysloviť čo
najsrdečnejšie poďakovanie dvom
našim aktívnym dámam, pani Arvayovej a pani Dzvoníkovej. Vďaka ich vytrvalému úsiliu môžete
teraz toto číslo nášho občasníka
držať v rukách.

ZDARMA

Prajem vám príjemné
čítanie.
Monika Zlesíková
starostka

AKTUALITY

Stretnutie
pri vatre
Večerné májové
stretnutie
pri vatre sa vydarilo. Zišlo sa
nás pomerne
dosť, deti a psy
sa
vyšantili,
dospelí si pode
debatili a oheň
bol
krásny.
Tento rok to
však bolo bez
spevu. Škoda...
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Trochu štatistiky:
na brigáde sa zúčastnilo
dovedna 20 ľudí, z toho
10 mužov, 8 žien a 2 deti.
Spomenutý guláš navarila pre
brigádnikov pani starostka a
použilo sa naň 11 kg mäsa,
10 kg zemiakov, 2 kg cibule,
2 cesnaky, 3,5 pohára leča, koreniny a tri chleby. Gulášu bolo
veľa, takže čo zostalo, poroznášala pani starostka našim starším spoluobčanom. Na niektorých sa zabudlo, k niektorým sa
nedoklopala, ale zjedlo sa všetko.

BRIGÁDA
Konečne sa po chladných dňoch
oteplilo a máme tu krásne slnečné dni. Lenže z teplých dní
sme sa netešili len my, ale aj
burina. Neskutočné, ako rýchlo
dokázala narásť. V sobotu sa
nás teda zišla hŕstka a pokúsili
sme sa s ňou bojovať.
Krovinorezmi, kosami, hrabľami a metlami. Každý sa snažil z
plných síl. Najmä na strmých
svahoch to nebola žiadna sranda. Všetko sa nepodarilo hneď
naraz vykosiť, ale snažili sme
sa. Po ťažkej práci sme dostali
zaslúžený skvelý guláš.

V súvislosti s brigádou a
vykášaním priestorov
okolo súkromných pozemkov, by sme chceli všetkých občanov poprosiť, aby
poodstraňovali zvyšky škridiel, kamene a iný odpad
spred svojich plotov - takéto
miesta sa ťažko vykášajú. Ničia sa tam hlavice krovinorezov a aj kosačky s pohonom.
Ďakujeme.
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Beluj oživuje tradície
Mnohé menšie slovenské obce sa postupne vyľudňujú a s nimi sa vytrácajú aj dlhoročné tradície. Podobne na tom bola aj obec Beluj. Ľudia v
produktívnom veku odchádzali do väčších miest
alebo do zahraničia za prácou. V starých domoch dožívajú ich starí majitelia alebo tie, ktoré
už nie sú obývané, si kupujú ľudia z miest a vracajú sa do nich ako chalupári. Našťastie, mnohí
z nich majú vzťah k tradičnej architektúre a pri
obnovovaní sa snažia zachovať pôvodný charakter. Ale dedine nestačí len dobre vyzerať, potrebuje aj žiť. A toho sa chopila starostka Monika
Zlesíková, ktorá sa snaží, spolu s obecnou kultúrnou komisiou, znovu vrátiť obci jej pestrý
život. Už tradičnou začína byť februárová obecná zabíjačka. Tento rok, po vyše desaťročnej
pauze, ju sprevádzala aj fašiangová paráda,
sprievod masiek. Nik si vopred netrúfol odhadnúť, koľko masiek sa nazbiera, ale napokon ich
bolo zo tridsať.

Celý sprievod v doprovode akordeónu, rapkáča a občasného spevu sa prešiel po dedine, pristavil sa tam, kde boli domáci či chalupári doma a dostal výslužku. Po okružnej ceste si všetci – masky, domáci i hostia, mohli v spoločenskej sále obecného úradu pochutnať na zabíjačkových špecialitách v sprievode ľudovej
hudby Mateja Kováča z Hrochote. Po výdatnej
hostine, ako inak, nasledovala večer tanečná
párty.
Touto akciou sa však obecný spoločenský život ani zďaleka nekončí. Pripravujú sa výtvarné dielničky, na ktorých by sa deti mohli priučiť rôznym starým ľudovým remeslám, koncom roka začali po dlhšej pauze vychádzať
obecné noviny a ak sa zadarí, budú ešte tejto
zimy aj páračky.
Alena Dzvoníková
(Publikované v Štiavnických novinách 5/2017
a v Obecných novinách 7-8/2017)
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Belujská keramika stále žije
V našej obci sa kedysi vyrábala originálna
hrnčina z miestnej hliny a mala svoj typický
spôsob dekorácie. Posledné takéto výrobky sa
zachovali z konca 19. storočia. Po rokoch sa
staré poškodené belujské nádoby zo zbierok
Slovenského národného múzea v Bratislave
dostali k reštaurátorovi Štefanovi Mlíchovi. A
tu sa začal odvíjať veľmi zaujímavý príbeh.
Pánovi Mlíchovi stará belujská hrnčina natoľko učarovala, že sa rozhodol prísť na to, ako
ju miestni hrnčiari pred rokmi vyrábali a dekorovali.

Navštívil som obce Prenčov a
Beluj a preštudoval som fondy
múzeí a zberateľov. Pomohla mi
aj publikácia Marty Turzovej –
Belujské hrnčiarstvo. Pôvodné
vzory a farebnosti starých majstrov som sa snažil vyhľadať v
ešte neúpadkovej forme z konca
18. a začiatku 19. stor. Moja
tvorba stavia na nich a ďalej
ich tvorivo rozvíja. Používam
pri tom vlastné štylizácie, ako
aj niektoré prvky z ostatných
hrnčiarskych a džbánkarských
dielní. Belujská hrnčina má základný črep z červenice, povrch
je pokrytý bielou hlinkou. Do
nej sú ryté kontúry výzdoby,
plôšky sú potom maľované farebnými hlinkami (červená,
tmavohnedá, žltá) a zelenou
glazúrou. Povrch je na záver
poliaty priehľadnou glazúrou
so zeleným nádychom.“
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Bola to dlhá a náročná cesta, ale podarilo sa.
Vďaka nemu po rokoch môžeme v rukách držať krčahy, džbány, misy a taniere, ktoré sú
inšpirované pôvodnou belujskou hrnčinouVychádza nielen zo zaužívaných spôsobov dekorovania, ale ich aj ďalej rozvíja.
Pán Mlích sa posolstvo o belujskej keramike
snaží odovzdávať aj ďalej. Robí prednášky a
názorné ukážky v školách a na remeselníckych
podujatiach a organizuje tvorivé dielne a kurzy pre verejnosť. Minulý rok dokonca napísal
pre odborný časopis Remeslo, umenie, dizajn
(4/2016) článok o belujskej keramike.

Venuje sa aj reštaurovaniu starých kachľových
pecí a projektovaniu a výrobe nových. Jeho
ďalšou veľkou záľubou sú bonsaje. Má ich celkom slušnú zbierku a samozrejme v nádobách,
ktoré sám vytvoril. Reštaurátor a keramikár
Štefan Mlích síce nežije v našej obci (žije v
Selciach pri Banskej Bystrici), ale je s nami
spojený neviditeľným, a o to pevnejším putom.
Ak sa chcete o ňom dozvedieť ešte viac, pozrite si www.stefanmlich.sk.

VÝZVA
Milí občania, chceli by sme vás požiadať, aby ste sa zapojili do zbierania
starých keramických črepín. Určite ste už pri prácach vo svojich záhradách a na svojich pozemkoch narazili na rôzne keramické úlomky. Nezahadzujte ich, ale prineste ich na obecný úrad. Za vašu snahu vám vopred
ďakujeme.
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Starým tradíciám možno dať nový život

Potrebujeme dnes páračky?
Alergológovia by povedali, že
určite nie, lebo perie môže slúžiť ako zdroj roztočov a ako
náplň do paplónov a vankúšov
sa neodporúča. Pre etnografov
by to zase nebola ľahká otázka.
Čomu v minulosti páračky slúžili? V prvom rade bola to činnosť potrebná pre prežitie, aby
bolo čo naplniť do nadýchaných perín a podušiek. A to,
že sa pri páračkách ženy zišli a
mohli sa pritom porozprávať a
zaspievať si, to už bola z dnešného pohľadu pridaná hodnota. A pri tej pridanej hodnote
zostaneme.
Problém s komunitným (nie
spoločenským) životom sa v
dnešnej dobe netýka už iba
miest, ale je takpovediac celonárodnou chorobou.

Ľudia sa uzatvárajú do svojich bytov alebo domov a
tam žijú svoje súkromné životy. Takzvaný spoločenský
život sa zas stal doménou
komercie. Chceme sa zabaviť, chceme si zájsť niekam
medzi ľudí, tak si zaplatíme a
ideme. Do divadla, do kina,
do baru či do dobrej reštaurácie. A máme pritom pocit, že
spoločensky žijeme. Ľudia
však čím ďalej menej komunikujú medzi sebou, s ľuďmi,
ktorí žijú vedľa nich. Životy
našich celebrít poznáme až
do najmenších detailov a pritom ani netušíme, čo za človeka je náš sused. Prečo je to
tak? No, lebo už nemáme
páračky a im podobné aktivity. Tu by mal byť v texte
smajlík.
Takže, dovolím si povedať,

že páračky a podobné akcie
dnes potrebujeme ako soľ.
Potvrdilo sa to aj v Beluji,
kde sa po dlhánskej pauze
vrátili aj k tejto tradičnej akcii. Páralo sa, debatilo, trošku
spievalo, a bolo aj čo jesť a
piť. A fakt, že šlo naozaj aj o
spoločenskú udalosť, dokázala prítomnosť mužov. Páni
neprišli párať – prišli sa pozerať, rozprávať sa a počúvať.
Lebo veď, kde inde by sa dalo. Jedine na pôde obecného
úradu, kde sa páračky konali.
Obec Beluj totiž nemá vlastnú
krčmu a nemá ju už roky.
Takže, ak chceme, aby obec
viac žila, budeme musieť oživiť ďalšie tradičné aktivity a
nielen páračky.
Alergológov môžem uistiť, že
na vypáranom perí nebude
nik spávať. Naplnia sa ním
ozdobné vankúše.

Alena Dzvoníková (Publikované v Štiavnických novinách 7/2017 a v Obecných novinách 9-10/2017)
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Stavanie mája
Tohto roku sme sa už tradične v posledný aprílový
deň stretli na tržničnom námestí, aby sme spoločnými
silami ozdobili a vztýčili
tento odveký symbol jari.
Počasie nám vyšlo, hoci v
predošlé dni to vyzeralo všelijako. Ale nádherná strieborná jedlička sa akosi nechcela vmestiť do kože, tak
ju bolo treba vztýčenú vybrať zo stojana, skrátiť, pribrúsiť a opäť vztýčiť. Pri
tejto náročnej operácii sa
milá jedlička chlapom vyšmykla a druzgla na zem.
Našťastie nikoho nepridlávila. Teraz už pekne stojí nazdobená stužkami a skrášľuje naše námestie.

DIELNIČKY
Akiste
ste
mnohí zaregistrovali, že v
priestoroch
obecného úradu
sa nám rozbehli
Dielničky.
Naším zámerom je poskytnúť
de ťo m
priestor, aby sa
mohli tvorivo
realizovať
a
naučiť
rôzne
výtvarné techniky.
Dielničky vedie
pani Martina
Lužicová.
Ak máte záujem prihlásiť na ne svoje dieťa alebo získať viac informácií, môžete sa obrátiť
na pani Lužicovú, číslo mobilu 0948312331.
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Žijú medzi nami
Dedinka môjho detstva

Predstavujeme vám
Olinku Pukšovú – Machavovú,
belujskú rodáčku, ktorá sa minulý rok vrátila do svojej rodnej
obce. Pani Olinka píše poéziu. Ako nám prezradila, písať básne začala na strednej škole. Vyrovnávala sa v nich so smútkom
zo sklamaní v láske. A to zostalo v jej živote už navždy najväčšou hybnou silou, ktorá ju podnietila zobrať do ruky pero. Keď
sa potrebovala vyrovnať s citovou stratou, pomáhala si písaním. Po návrate do starého rodičovského domu sa začali ozývať spomienky a stali sa tak novou inšpiráciou pre jej básne.
Ponúkame vám jednu z nich.

Zanechávam za sebou svetlá mesta.
Prichádzam na miesto,
kam ma priviedla moja životná cesta.
Vraciam sa sem do ticha,
kde všetko vôňou jari dýcha.
Je to dedinka – čo schováš do dvoch dlaní.
Kohút budí ľudí zavčas ráno,
na svitaní.
Tu vyháňajú kravky z maštalí,
sused, suseda vždy vrúcne pozdraví.
Slniečko svieti hneď od rána
a nezatvára sa k srdcu brána.
Ako malé dievča som tu šťastne žila,
behala bosá po lúke,
o prvých láskach tajne snila.
Po rokoch sa vraciam späť,
hľadať to, čo mi nedal svet...
Nik ma nevíta na priedomí hoc zvon už na obed zvoní.
Otec a mať mi na cintoríne ležia.
Tie roky tak rýchlo bežia...
Dedinka môjho detstva milá,
smutná bola zvítania chvíľa.

Naši tohtoroční jubilanti
Jana Berkyová, Blažena Forgáčová (50); Milan Sentinek,
Roman Slovík (55); Emília Izáková, Katarína Mosná (60);
Emília Cibulová (65); Jozef Dubovský, Ladislav Palguta (70);
Marta Durdíková (75); Elena Sičáková (80); Katarína Lauková,
Zuzana Mihalovicová (85); Zuzana Šinkovicová (90)
GRATULUJEME

Dovoz obedov
Pre našich občanov zabezpečujeme dovoz obedov v pracovné dni zo školskej jedálne v Prenčove.
Ak máte záujem o tieto obedy, môžete sa prihlásiť na našom OÚ. Treba mať 2 obedáre. Obedy sa
dovážajú autobusom pravidelnej linky, čiže o 12:50 hod. Cena jedného obeda je 2,20 EUR.
VEREJNÉ POĎAKOVANIE
V súvislosti s dovozmi obedov by sme chceli oceniť a vysloviť veľkú vďaku dvom dobrovoľníčkam, pani Kataríne Mosnej a pani Zuzane Paukovicovej, ktoré sa podujali roznášať našim občanom obedy dovezené z Prenčova.
ĎAKUJEME
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Súťaž o najkrajšiu záhradu
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.

Liečivé rastliny okolo nás
Predstavujeme vám liečivé rastliny vyskytujúce sa hojne v našom okolí. Je to jedna z ľahko dostupných možností ako využiť silu prírody v prospech nášho zdravia.

Pľúcnik lekársky

Pľúcnik lekársky je medonosná
trváca bylina, kvitne od marca do
mája. Poznávacím znakom tejto
rastliny je viac farebných kvetov
na jednej rastline. Kvety majú
tvar lievika, najskôr sú ružové,
neskôr sa zmenia na fialové až
napokon úplne zmodrejú. Rastie
na tienistých a na minerálne látky
bohatších stanovištiach od nížin
do podhorského stupňa.
V podmienkach katastra našej
obce ho môžeme nájsť skoro na

každej lúke a záhrade ako jeden
z prvých jarných kvetov. Vyskytuje sa v dvoch 2 poddruhoch,
ktoré majú rovnaké liečivé účinky. Poddruhy sa líšia belavými
škvrnami na listoch. Niekedy
dorastá do výšky 30 cm. Nazbierať si môžeme vňať v čase kvitnutia a po odkvitnutí mladé,
zdravé, najmä prízemné listy.
Sušiť ju treba rýchlo v tieni alebo umelým teplom, pričom teplota nesmie presiahnuť 40°C.
Pľúcnik lekársky sa používa najmä na liečenie chorôb dýchacích
ciest ako sú zápal priedušiek a
dlhotrvajúce pľúcne ochorenia
najmä u starších ľudí. Pomáha
pri kašli a astme pretože má dobré odhlieňujúce a protizápalové
účinky. Okrem pľúc má priaznivý účinok aj na činnosť žliaz s
vnútornou sekréciou, podporuje
zrážanlivosť krvi, môžeme ním

liečiť lymfatické uzliny a má
tiež močopudný účinok. Zvonka
sa používa na liečbu hemoroidov
a zle sa hojacich rán a vriedkov.
Najčastejšie požívanie je vo forme záparu a čaju pri kašli a vyššie uvedených ťažkostiach. Čaj si
môžeme pripraviť z 1 – 2 lyžíc
drogy a pollitra horúcej vody.
Pije sa v priebehu dňa, osladený
medom. Pľúcnik lekársky je
vhodný aj do jarných šalátov,
chuť čerstvo odtrhnutého pľúcniku sa údajne podobá na chuť mladého zeleného hrášku. Neodporúča sa užívať ho dlhšie ako 3 týždne. Prekročenie dávok môže spôsobiť prílišné zrážanie krvi a zvýšiť tvorbu zrazenín, taktiež sa
neodporúča tehotným, dojčiacim
ženám a malým deťom.
juh.

INZERCIA
Ak máte záujem o masáž – klasickú, reflexnú, relaxačnú, lymfodrenážnu alebo medovú, môžete sa objednať na čísle 0905 856 722 alebo 6731975. Alena Dzvoníková, Beluj 44. Ďalšie info na webstránke
www.fajn-pohodicka.sk. Belujčania a belujskí chalupári majú zľavu 15 % a takisto neplatia príplatok za
masáž vo večerných hodinách a cez víkend.
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Čierna skládka
Momentálne je naším najväčším problémom čierna skládka na „letisku“.
Odpadu na nej stále pribúda. Ilegálnym odvozom odpadu na čiernu skládku možno niekto ušetrí,
ale my všetci to potom musíme
zaplatiť. Čierne skládky sú pod
prísnym dohľadom, a preto budeme musieť skôr či neskôr zabezpečiť odvoz všetkého odpadu, ktorý
sa na skládke nahromadil. A to
stojí peniaze. Sme malá obec, nemáme veľa prostriedkov na existenciu, takže by sme mali veľmi
opatrne s nimi nakladať. Akiste ste
si všimli, že náš kultúrny dom je v
dezolátnom stave. Potrebovali by
sme ho dať zrenovovať. Je však
možné, že peniaze, ktoré by sme
mohli do jeho rekonštrukcie investovať, zhltne naša čierna skládka...

Informácie o odpade
Chceli by sme občanom opäť pripomenúť, že
elektroodpad sa sústreďuje v stanovených termínoch na odvoz separovaného odpadu na obvyklom mieste. Je však dôležité odovzdať
elektrospotrebiče aj s elektromotorom, lebo
inak už nejde o elektroodpad.
V termínoch pre odvoz separovaného odpadu
možno odovzdať aj chemické látky z domácnosti (farby, riedidlá a podobne), v uzatvorených PET fľašiach. Je dobré uviesť na nich, o
akú látku ide.
Papier sa tiež odovzdáva ako separovaný odpad, jeho odvoz však bude vždy vyhlásený v
obecnom rozhlase. Na zber papiera sú určené

modré plastové vrecia, ktoré každý dostane od
technických služieb.
Vedľa kuka nádob pri predajni COOP Jednota
pribudla hnedá kuka nádoba, určená na použitý
olej z domácností. Použitý olej treba odovzdávať v uzatvorených PET fľašiach a olej by mal
byť precedený, čiže zbavený pevných častí.
Termíny pre odvoz komunálneho odpadu:
24. V.; 21. VI.; 19. VII.; 16. VIII.; 13. IX.; 11.
X.; 8. XI.; 6. XII.
Termíny pre odvoz separovaného odpadu: 1.
VI.; 29. VI.; 27. VII.; 24. VIII.; 21. IX.; 19. X.;
16. XI.; 14. XII.

Oznam pre chalupárov
Vývoz stavebného odpadu je spoplatnený, preto treba v prípade, že takýto odpad máte a potrebujete sa ho
zbaviť, túto skutočnosť oznámiť obecnému úradu.
Akiste máte aj separovaný odpad, plasty. Plasty sa vyvážajú raz mesačne v dohodnutých termínoch. Keďže
sú tieto termíny v pracovné dni, môžete svoj plastový odpad priniesť na tržničné námestie do prístrešku
vedľa pivnice. Od technických služieb dostáva každý, kto separuje odpad, žlté vrece na plasty. Ak máte
záujem o tieto vrecia, treba sa obrátiť na obecný úrad telefonicky alebo elektronickou poštou.

Naša nová webstránka: www.obecbeluj.sk
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POMÔŽME DOBREJ VECI
Vedeli ste?
… že vrchnáky z plastových fliaš sa nespracúvajú spoločne s plastovými fľašami, lebo je to
iný druh plastu. A na tomto drobnom rozdiele je
založená charitatívna činnosť. Firma v Čechách
(www.ekotradeplus.cz) vykupuje tieto
vrchnáky, vyrába z nich regranulát a z neho sa
potom vyrábajú vodovodné a plynovodné
potrubia, palety, debničky a rôzne záhradné prvky. Na Slovensku sa v rámci projektu HorebPet
(www.horebpet.sk) vrchnáky zhromažďujú a
predávajú spomínanej českej firme. Prostriedky
takto získané sa používajú na pomoc chorým
deťom a na podporu ďalších charitatívnych, environmentálnych a dobrovoľníckych projektov. Informácie o nich sú zverejňované na webstránke projektu HorebPet. Na zbieraní plastových vrchnákov sa na Slovensku podieľajú školy, firmy, rodiny a aj jednotlivci. Aj my ako obec by sme chceli
k tejto dobrej veci prispieť, lebo plastových vrchnákov sa tu určite nazbiera dosť. Vyzývame preto
všetkých, ktorí chcú plastové vrchnáky zbierať, aby nám ich nosili na OÚ. My ich odovzdáme 101
Drogérii v Banskej Štiavnici, lebo tam sa vrchnáky zhromažďujú a odvážajú na miesto zberu.
Ešte by sme chceli zdôrazniť, že ZBIERAME PET vrchnáky z PET fliaš a krabíc, čiže z minerálnych vôd (Rajec, Fatra...), sladených nápojov (Kofola, Coca Cola...), nápojov v tetrapakoch
(mlieko, džúsy, Acidko) a aj PET vrchnáky z kuchynských olejov. NEZBIERAME vrchnáky z
nenápojových výrobkov, čiže napr. zo šampónov, sprejov a pod.
Za vašu spoluúčasť na tomto projekte vám vopred ďakujeme.
Vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi prísne zakázané. V období dlhotrvajúceho sucha je
zakázané aj spaľovanie odpadov na voľnom priestranstve, ktoré je upravené všeobecnými nariadeniami obce. V prípade, že spaľujete odpad na voľnom priestranstve, treba dodržiavať nasledovné zásady: 1. sledovať klimatické podmienky a kontrolovať miesto spaľovania; 2. ukladať horľavé látky do upravených hromád tak, aby neohrozovali okolie; 3. zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov pre prípad požiaru; 4. neustále kontrolovať miesto spaľovania; 5. po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas.
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DIVADELNÝ SÚBOR
Pripomíname, že v obci chceme založiť divadelný súbor, a preto hľadáme záujemcov o túto prácu.
Uvítame všetkých záujemcov, čiže aj tých, ktorí nechcú hrať divadlo, ale vedeli by pomôcť s inými prácami, ktoré s divadlom súvisia, s technikou, s našepkávaním, šitím kostýmov, stavaním kulís atď. Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 0905 856 722 alebo 6731975 alebo poslať mail na adresu
adzvonik@gmail.com.

STOLNÝ TENIS
Stále je tu možnosť zahrať si v kultúrnom dome stolný tenis. Ak máte záujem, treba sa obrátiť na tie isté čísla, ktoré sú uvedené pre divadelný súbor.

Obecné dotácie
DOSTALI SME: V rámci programu obnovy dediny (POD) nám bola schválená dotácia vo výške
4 749,50 EUR na zriadenie dedinského múzea. Spoluúčasť obce vo výške 5 % vo výške 249,98
EUR.
Z BBSK od poslancov nám schválili dotáciu vo výške 1 175,- EUR na nákup stoličiek do kultúrneho domu.
Rozhodnutím ministra dopravy a výstavby SR číslo 43/2017 zo dňa 4. 5. 2017 nám bola schválená
dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obci vo výške 4 904,- EUR.
NEDOSTALI SME: Žiadosti o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na
podporu umenia „Modernizácia obecnej knižnice“ a „Nové knihy do zmodernizovanej knižnice“
neboli podporené.
DOSTANEME? K žiadostiam „Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu“ a „Sanácia
čiernej skládky“ z Environfondu čakáme na vyjadrenie. Rovnako z Ministerstva financií, kde máme žiadosť o rekonštrukciu oporného múru, zatiaľ nemáme vyjadrenie.

Máme dobrovoľný hasičský zbor

Členské zloženie belujského Červeného kríža

Ustanovený bol dňa 11. 3. 2017 a je
v nasledovnom zložení:
Predseda: Miloš Ivanič
Podpredseda – veliteľ: Štefan Boroška
Tajomník: Marian Michalovský
Strojník: Miroslav Zlesík st.
Čenovia výboru: Vladimír Bišťuť,
Patrik Bohm, Anton Drímaj,
Jakub Slovík, Patrik Šemoda,
Peter Šulek, Miloš Zlesík,
Miroslav Zlesík ml.

Monika Bišťuťová,
Mária Borošková,
Mária Čaklošová,
Alena Dzvoníková,
Edita Hlaváčová,
Timea Koreňová,
Eva Mlynáriková,
Zuzana Paukovicová,
Anna Šemodová,
Monika Zlesíková
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