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Milí spoluobčania, 
číslo nášho občasníka Belujan, 
ktoré ste dostali, je tak ako 
minulé číslo venované rekapi-
tulácii predošlého roku 2020. 
Jeho prostredníctvom si môže-
te zaspomínať na udalosti, kto-
ré ste vnímali intenzívnejšie 
a na druhej strane sa možno 
dozviete niečo, čo ste nepo-
strehli, že sa udialo. Vlaňajší 
rok bol celkom iný, ako predo-
šlé roky, dá sa povedať, že 
bol ,,výnimočný“. Takmer po-
čas celého roka  prebiehali ne-
ustále zmeny, obmedzenia, 
ktoré vyvolávali u nás rôzne 
pocity. Všetko sa to začalo 11. 
marca 2020, keď vláda Slo-
venskej republiky vyhlásila 
mimoriadnu situáciu s účin-
nosťou od 12. marca 2020 

od 6. hodiny. Následne bol vy-
hlásený núdzový stav, ktorý sa 
postupne rozširoval na ďalšie 
subjekty, školy, kostoly, zdravot-
níctvo, obchody a iné. Výnimkou 
bolo leto. Vtedy sme si naivne 
mysleli, že sme tú CORONU 
prekonali. Mýlili sme sa. Obme-
dzenia znovu nastali po skončení 
leta a pretrvávajú až dodnes. 
Myslím si, že všetci sa nevieme 
dočkať, kedy budeme môcť žiť 
život bez obmedzení, tak, ako 
predtým. Veľká vďaka preto pat-
rí všetkým, ktorí svojím správa-
ním prispievajú k dodržiavaniu 
pandemických opatrení, aby 
chránili nielen seba, ale aj svo-
jich najbližších a spoluobčanov. 
V neposlednom rade veľká vďa-
ka patrí všetkým občanom, ktorí 
napriek svojej životnej situácii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a povinnostiam sa ochotne 
aj naďalej podieľajú na ak-
tívnom živote v našej obci. 
Veľmi si to vážim.  
 Ďakujem.   
Na záver by som Vám milí 
občania chcela popriať 
hlavne veľa zdravia, šťastia, 
lásky, veľa osobných 
a pracovných úspechov.  
 
   Mgr. Monika Zlesíková  
               starostka 

PRIPOMEŇME 
SI UDALOSTI 

Z ROKU   

Dňa 7. septembra 
sme sa v našich 
krásnych krojoch 
zúčastnili na Slo-
venskom dni kroja 
v Banskej Bystrici. 

 

2019 
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Svätý Anton a Beluj obstáli v súťaži  
Dedina roka 2019 vynikajúco 

Belujská keramika stále žije 

Druhé miesto pre Sv. Anton.  
Beluj získal ocenenie Dedina ako klenotnica. 

BANSKÁ BYSTRICA. Dedinou roka 2019 je 
Papradno. Táto obec, nachádzajúca sa v okrese 
Považská Bystrica, v jubilejnom 10. ročníku 
tejto národnej súťaže najkomplexnejšie naplni-
la jej princípy a požiadavky. 
Do súťaže bolo prihlásených 23 obcí. Výsledky 
súťaže, nad ktorou prevzal záštitu minister ži-
votného prostredia SR László Sólymos, sláv-
nostne vyhlásili v sobotu popoludní v Banskej 
Bystrici, počas 2. ročníka sprievodného poduja- 

tia Radvanského jarmoku - Slovenský deň kro-
ja 2019. 
Ako pre TASR uviedla Iveta Kureková zo Slo-
venskej agentúry životného prostredia (SAŽP), 
Dedina roka 2019 - Papradno, presvedčila 
hodnotiacu komisiu súťaže najmä tým, aký 
význam prikladá zachovaniu prírodného dedič-
stva a dedičstva predkov. 
Druhé miesto v súťaži obsadila obec Svätý 
Anton v okrese Banská Štiavnica a tretie obec 
Raslavice v okrese Bardejov. 
V jednotlivých kategóriách získali ocenenie 
nasledovné obce: Dedina ako hospodár Lúky 
(okres Púchov), Dedina ako maľovaná Doma-
ňovce (okres Levoča), Dedina ako klenotnica 
Beluj (okres Banská Štiavnica) a Krivany 
(okres Sabinov), Dedina ako pospolitosť Bole-
šov (okres Ilava), Dedina ako partner Tvrdo-
šovce (okres Nové Zámky), Dedina ako záhra-
da Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Mimo-
riadne ocenenia získali obce Jesenské (okres 
Levice), Pobedim (okres Nové Mesto nad Vá-
hom) a Dohňany (okres Púchov). 
 
Čítaj te viac:  https://myziar.sme.sk/
c/22207136/svaty-anton-a-beluj-obstali-v-
sutazi-o-dedinu-roka-2019-vynikajuco.html 

Svätoantonský kaštieľ. (Zdroj: Ján Krošlák) 

Päť dní patrilo v prenčovskom Remeselnom 
dome belujskej keramike a tajomstvu jej jed-
noduchej krásy. Postaralo sa o to OZ Zlatá 
cesta, ktoré má sídlo v Prenčove 
a akademický sochár Štefan Mlích zo Seliec 
pri Banskej Bystrici, lektor kurzu. Až dvad-
sať nadšencov si mohlo vyskúšať ako sa točí 
na hrnčiarskom kruhu, ako sa pracuje 
s farebnými hlinkami a tiež, ako sa vyrábajú 
kachlice. Tento Kurz hrnčiarstva sa poda-
rilo zorganizovať v rámci projektu Oživenie 
tradičného remesla. 
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Na kurze sa stretli ľudia, ktorí s hlinou pracovali 
prvýkrát, ale aj takí, ktorí už majú väčšie či men-
šie skúsenosti s touto prácou. Belujská keramika, 
jej špecifický spôsob výzdoby, si však podmanili 
všetkých. Ak si raz človek vyskúša prácu s hlinou, 
začne vnímať aj keramický riad celkom inak. Cie-
ľom kurzu bolo šíriť povedomie o hrnčine, ktorú 
v minulosti hrnčiari vyrábali v oblasti Baďana, 
Prenčova a Beluja. Výroba hlineného riadu má 
však svoje technologické postupnosti a trvá istý 
čas, kým je hotový. Preto sa na kurze podarilo ab-
solvovať prvú etapu – vytočiť si nádobu na hrn-
čiarskom kruhu a vyzdobiť ju farebnými hlinkami. 
Ako bonus si mohli účastníci kurzu urobiť vlastný 
odtlačok kachlice. Hrnčinu aj kachlice ešte čakajú 
dva výpaly: výpal črepu a výpal glazúry. Keď bu-
de všetko hotové, určite pripravíme výstavu. 

Alena Dzvoníková, Šiavnické noviny, jún 2019        

(P. S. Výstavu sa nepodarilo zrealizovať, lebo nie-
ktoré účastníčky kurzu nemali o ňu záujem. Ale 
zopár vecí si mohli záujemcovia pozrieť u mňa 
doma.) 

Poďakovanie za obecné brigády  

 
Touto cestou by som chcela poďakovať všet-
kým spoluobčanom, chalupárom, ktorí si vždy 
nájdu čas, keď treba obci pomôcť, či už pri 
prípravách rôznych podujatí alebo údržbe ve-
rejných priestranstiev. Ešte raz veľmi pekne 
ďakuje obec Beluj.  
                                                                 M. Z.                                                                                                                       

Zber plastových vrchnáčikov 
pokračuje 
 
V zbieraní plastových vrchnáčikov spoločnými 
silami sa nám stále darí. Nazbierali sme do-
vedna 21,8 kg, čo zodpovedá množstvu       
cca 13 080 kusov vrchnáčikov. Vrchnáčiky 
môžete aj naďalej nosiť na obecný úrad.      
Ďakujeme.                                         
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Silvester   
vítanie nového roku 

2020  
tržničné námestie 

Zišlo sa nás o trochu 
menej ako po minulé 
roky, ale predsa zišlo. 
Spoločne sme privítali 
nový rok, popriali 
sme si všetko dobré. 

Činnosti starých mám počas zimných večerov pre deti a tých, ktorí si chcú za-
spomínať (Obecné múzeum), 10. január 

REKAPITULÁCIA ROKU 2020 

Táto krásna akcia sa začínala 
v zimný podvečer 10. januára 
o 17:00 hodine. Hneď na úvod 
bola ukážka čistenia tkaných 
kobercov na pľaci pred mú-
zeom. Koberce sa vystreli na 
sneh, pošúchali z jednej 
i druhej strany, poometali 
a nakoniec sa vyprášili. Záu-
jemcovia si mohli vyskúšať aj 
takéto čistenie. Presunuli sme 
sa do múzea, kde už bolo pri-
pravené občerstvenie pre všet-
kých, ktorí sa tejto akcie zú-
častnili. Pre dospelých bolo 
i pálené, káva, čaj a na zahryz-
nutie boli prichystané domáce 
slané a sladké koláčiky. Ľudí 
prišlo dosť. Zistili sme, že má-
me malé múzeum, ale ako sa 
vraví, dobrých ľudí sa  všade 
veľa zmestí. Zmestilo sa. Vy-
skúšali sme si mnoho ručných 
prác, ktorými sa po večeroch 
zaoberali naše staré mamy, ako 
napr. háčkovanie, štrikovanie, 
vyšívanie, tkanie, zabíjanie ore-
chov, lúskanie fazule a driapa– 
nie peria. Posedeli sme, pospo-
mínali, čo-to sme vyskúšali 
a keď sme všetko porobili, vrá-
tili sme sa domov s dobrým 
pocitom a odkazom pre naše 
deti, že čas sa dá využiť aj  
zmysluplnejšie, ako pred televí-
zorom.  
                                        M. Z. 
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Fašiangová paráda so zabíjačkou,  1. február  

Ako už tradične, prasa vážilo okolo 160 kg. 
Na zabíjačke sa zišla obvyklá zostava ľudí, 
ktorí pravidelne pripravujú všetky dobré zabí-
jačkové špeciality. Nielen kapustnica bola 
ako zvyčajne výborná, ale aj klobásky, hurky, 
škvarky, pečené rebierka. Gazdinky napiekli 
dobré domáce koláčiky, z ktorých si mohli 
návštevníci ujedať. Tohtoročná fašiangová 
paráda začala tradičným fašiangovým 

sprievodom. Masky boli ako vždy super. 
Sprievod prechádzal celou dedinou, prišli ho 
podporiť aj starostovia z Dolnej Trnávky, La-
domerskej Viesky a Lovče. Zaznamenali sme  
menší počet návštevníkov, ako po minulé ro-
ky, ale zábava bola o to veselšia. Ľudia sa za-
bávali, tancovali, rozprávali, veď takéto podu-
jatia sú hlavne o stretávaní sa ľudí. Hrala nám 
Ľudová hudba Mateja Kováča s Hrochote.  
                                                             M. Z. 

Voľby do NR SR,  29. február  

Po rokoch nastala výmena vládnej garnitúry 

Volieb do NR SR  sa v našej 
obci zúčastnilo 61 voličov 
zo 110 voličov zapísaných 
v zozname voličov. 60 voli-
čov odovzdalo obálku pria-
mo vo volebnej miestnosti, 
plus 1 návratná obálka 
z cudziny. 

Výsledky volieb: 
Smer – sociálna demokracia,  

20 hlasov 
O B Y Č A J N Í  Ľ U D I A 
a nezávislé osobnosti 
(OĽANO, NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ), 11 hlasov 
Koalícia Progresívne Sloven-
sko a SPOLU – občianska 
demokracia, 9 hlasov 
Kotlebovci – Ľudová strana 
Naše Slovensko, 5 hlasov 
ZA ĽUDÍ – 3 hlasy 
Kresťanskodemokratické  

hnutie a VLASŤ, po 2 hla-
soch 
Slovenská ľudová strana An-
dreja Hlinku, DOBRÁ VOĽ-
BA, Sloboda a Solidarita, 
SME RODINA, Slovenská 
národná strana, SOLIDARI-
TA – Hnutie pracujúcej chu-
doby, Magyar Közösségi Ös-
szefogas – Maďarská komu-
nitná spolupatričnosť, Socia-
listi.sk, po 1 hlase 
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Oslobodenie obce Beluj – koniec 2. svetovej vojny 
Dňa 1. marca sme si pripomenuli prostredníc-
tvom miestneho rozhlasu 75. výročie oslobode-
nia našej obce. Reláciu do rozhlasu pripravili 
Eva Mlynáriková a Martina Rievajová. Tak ako 
vždy nechýbala technická podpora Ondreja 
Macka. 
 
1. marec sa navždy zapísal do dejín našej obce 
   
Z kroniky:  
,,Začiatkom  februára 1945 všetkých mladších 
mužov odvliekli nemeckí vojaci. Mnohí z nich 
sa dostali až do Nemecka. Po čiastočnom zatla-
čení povstalcov do hôr, organizovala jednotka  
Sitno rôzne sabotáže. Pod vedením Jozefa Jus-
ku pôsobila až do príchodu sovietskej 
a rumunskej armády. Hlavný úder oslobodite-
ľov prišiel od Hontianskych Nemiec cez Pren-
čov až na Beluj. Nepokoj nemeckých vojakov 
hneď ráno obyvateľom naznačoval, že sa niečo 
deje. Oslobodenie obce nastalo v popoludňaj-    
ších hodinách, zazneli výstrely z pechotných 
zbraní a po nich sa na Bátovskej hore ozvalo 
obrovské hurá. To už obyvatelia vedeli, že pri-
chádza vytúžená sloboda. O pár minút prišli do 
obce vojská Červenej armády.“ 
 
 Obecná kronika 1890 – 1958, str. 15  

Druhá svetová vojna sa už navždy zapísala ako 
memento pre ďalšie generácie. Napriek tomu, 
že od vojny uplynulo 75. rokov, všade okolo 
nás sa nachádzajú veci pre niekoho významné, 
pre iného menej významné, v podobe pamätní-
kov, cintorínov alebo fotografií. U staršej ge-
nerácie sú to neraz silné emócie, tisnúce sa 
slzy do očí pri spomienkach na stratu svojich 
najbližších. Inak je to už s najmladšou generá-
ciou. Nevie si predstaviť, aké ťažké to bolo. 
V súčasnom svete technických vymožeností si 
pomaly začínam uvedomovať nastavenie mys-
lenia a správania ľudí vo všeobecnosti, že sta-
čí, ak si pripomenieme významné historické 
míľniky pri pamätníku raz do roka. Veď pred-
sa sa to už nemôže zopakovať v 21. storočí.  
Pritom zabúdame na skutočnosť, že my svojím 
správaním a konaním tvoríme to, čo sa deje 
a kam bude smerovať náš odkaz pre ďalšie ge-
nerácie. Netreba zabúdať, že reálny život ne-
funguje tak, ako vo virtuálnom svete, kde stačí 
stlačiť tlačidlo reštart a všetko začne odznova, 
ak sa nám to nebude páčiť. Preto, poučme sa z 
minulosti, nežime minulosťou.  
„Všetko, čo sa deje v tejto chvíli, je výsledkom 
rozhodnutí, ktoré ste urobili v minulosti.“ —
  D e e p a k  C h o p r a ,  1 9 4 6 
Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-minulosti/   

                                                                       M. Z. 
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Priateľské stretnutie heligonkárov – organizoval Miloš Dubovský 

Dňa 7. marca sa v našej obci konalo priateľské 
stretnutie heligonkárov – amatérov 
a profesionálov. Bolo to už piate stretnutie, 
ktoré sa však u nás konalo po prvýkrát. Pred-
chádzajúce stretnutia sa konali v Prenčove 
a vo Svätom Antone. Na stretnutí sa zúčastnili 
nielen priatelia heligónky, ale aj hudby ako 
takej. Prišli z okolitých obcí nášho regiónu, 
ale aj z Krupiny, Hodruše, Nitry, ba dokonca 
aj z Turzovky a z Dubovice v okrese Sabinov. 
Celkovo sa nás zišlo 45 heligonkárov a každý 
prispel troškou na spoločný stôl, takže sme 
mali postarané aj o občerstvenie.  

Účelom týchto našich stretnutí je v priateľ- 
skom duchu si zahrať, podebatovať, vymeniť 
si skúsenosti a niečo sa aj priučiť. Na verej-
ných vystúpeniach vládne tréma, ale na ta-
kýchto  stretnutiach hrá každý bez stresu a 
tak, ako to cíti v danej chvíli. Iste sa pýtate, 
prečo sa schádzame v pôstnom čase. Na to je 
veľmi jednoduchá odpoveď – väčšina z nás 
má cez fašiang muzikantské povinnosti, a tak 
sa stretávame vždy v prvú sobotu po fašian-
goch. Tohtoročné stretnutie sme začali poobe-
de o 14:30 hodine a vydržali sme až do polno-
ci. Naraz hralo 25 heligonkárov v ladení CF. 
Bolo by hralo aj viac, lenže došli nástroje 
v tomto ladení. Len pre zaujímavosť, najstarší 
účastník stretnutia mal 82 rokov a najmladší 
39 rokov. Hrali a spievali sme známe aj me-
nej známe pesničky. Čo-to sme odkukali je-
den od druhého, veď finty a vylepšenia hry sa 
zídu každému jednému heligonkárovi. Všetci 
sa už tešíme na ďalšie stretnutie v prvú pôst-
nu sobotu 2021, ktoré by sme chceli realizo-
vať aj v otvorenejšom duchu pre vás, aby ste 
sa mohli pridať a spolu s nami si zaspievať.                                                                                    
                                           Miloš Dubovský 

MDŽ, 8. marec 
Tohto roku v mesiaci marci sa zase zišli obča-
nia obce Beluj, aby si pripomenuli a oslávili 
Medzinárodný deň žien. Zároveň to bola jedna 
z mála príležitostí na spoločné posedenie 
a poďakovanie aj touto formou za prácu a sta-
rostlivosť našich žien o rodinu a jej súdržnosť, 
v tejto ťažkej dobe. Život našich žien a ich ce-
lodenná práca sa spája so starostlivosťou 
o rodinu. Je to o to potrebnejšie si to pripomí-
nať v čase, keď hodnoty rodiny, ako základu 
spoločnosti, sú narúšané tým najhrubším spôso-
bom, ktorý oslabuje rodinu, tento základ každé-
ho štátu. Je preto chvályhodné, že ešte niekoľ-
ko ľudí v obci sa stretáva na týchto poduja-
tiach, podporovaných aj obecným úradom, kto-
rý pripravil aj tohto roku občerstvenie. Zároveň 
treba poďakovať aj účinkujúcim, ktorí svojimi 
príspevkami vytvorili atmosféru pokoja 
a vďaky pre naše ženy. To, že si oslavy pripra- 

vili ženy, je zase len potvrdením ich zástoja 
v našom spoločenstve.  

Ženy v dejinách, a nielen v našich, tvorili a 
tvoria tú rozumnejšiu časť spoločenstva. Pre-
to im patrí veľká vďaka!                                                                                                     

                                                   Peter Mosný 
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COVID 19 – koronavírus, 12. marec 

Veľkonočná výzdoba 
O veľkonočnú výzdobu v obci sa postarali Zuzana Paukovicová s dcérou Jankou. Našu zastávku 
vyzdobili veľkou veľkonočnou kraslicou. Ďakujeme.                                                              

Takmer  tri štvrtiny roka 
2020 sa niesli v znamení ko-
ronavírusu. Prvú zmenu sme 
pocítili už  12. marca na 
vlastnej koži, čo znamená 
vyhlásenie mimoriadnej si-
tuácie, ktorá trvala do 27. 
marca. Nikto nevedel, čo sa 
bude diať, ako sa bude táto 
situácia naďalej vyvíjať.  Od 
27. marca sa začali nosiť  rúš-
ka, ktoré boli nedostatkovým 
tovarom, ale aj napriek tomu 
sme túto situáciu zvládli bez 
problémov. Vďaka našim ši-
kovným ženičkám, ktoré sad-
li za šijacie stroje a začali šiť 
rúška. Rúška potom rozdali 
každému, kto ich potreboval. 
Taktiež, kto mohol, poslúžil 
našim seniorom a zabezpečil  

im donášku liekov z Banskej  
Štiavnice. Obec zabezpečovala 
donášku obedov. Naše deti ne-
chodili do školy, prešlo sa na 
dištančnú formu výučby. Toľ-
ko nových zmien sa zaviedlo, 
že sme sa s nimi zo začiatku 
s nevôľou stotožňovali. Ale 
všetci sme to zvládli, sme tu. 
Zo začiatku bolo aj nosenie 
rúšok pre nás neprirodzené, ale 
dnes sú rúška pre všetkých sa-
mozrejmosťou. Bez nich sa už 
z domu ani nepohneme, taktiež 
sme prežili aj prvé kolo celo-
plošného testovania začiatkom 
novembra. Dodržiavaním opat-
rení,  ktoré sa počas krízovej 
s i tuácie prehodnocoval i 
a menili, naďalej menia 
a meniť budú, podľa toho, ako     

sa zvyšuje alebo znižuje počet 
nakazených koronavírusom.    
Zodpovednosť zostáva na nás, 
ako sa budeme k tejto situácii 
stavať. Treba len veriť, že 
táto pandemická situácia sa 
pominie čím skôr a my všetci 
si budeme môcť život užívať 
plnými dúškami, bez obme-
d z e n í .  S a m o z r e j m e 
s vedomím, že svet sa mení 
a my sa budeme musieť zme-
niť  t i ež .  Dúfam,  že 
k lepšiemu, že sme mali dos-
tatok času na premýšľanie 
a prehodnocovanie priorít. 
Všetky aktuálne informácie 
o koronavíruse nájdete na  
www.obecbeluj.sk  vpravo 
dole, stačí len kliknúť. 
                                     M. Z. 
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Slovenské centrum obstarávania 
udelilo dňa 19. marca našej obci certifikát za 
účasť na projekte: SAPIENTIA VERO HONO-
REM – Dobre riadená samospráva – audit trans-
parentnosti, zákonnosti a finančnej efektívnosti 
verejného obstarávania.                                                

Výrub líp na evanjelickom cintoríne 

V posledných marcových dňoch sa konal výrub líp na 
evanjelickom cintoríne. Išlo o výrub dvoch líp, ktoré boli 
rizikové. Nakoľko sa pri silnom vetre poškodené konáre 
lámali a padali na hrobové miesta. Výrub líp sa konal na 
základe škodovej udalosti. Z tohto dôvodu sme pristúpili 
k výrubu, aby sme predišli ďalším rizikám zlomenia ko-
nárov, nebodaj vyvrátenia líp v prípade silného vetra.   

 

Sadenie líp, 29. apríl   

Obec dostala darom 5 ks líp vo veľkých kontajne-
roch (výška cca 4 m ) od sponzora - Spoločenstva 
urbarialistov obce Beluj - pozemkového spoločen-
stva. Lipy boli v celkovej hodnote 452,22 eur. Dve 
lipy boli zasadené na hornom konci - pri vstupe do 
dediny od Prenčova, jedna na ploche vedľa domu 
smútku a dve na konci dediny za humnami. Sponzo-
rovi veľmi pekne ďakujeme. 
                                                                   

SLOVENSKÁ KRONIKA 

V minulom roku sme 5. augusta prihlásili 
do súťaže knihu: Beluj - obec a jej obyvate-
lia v plynutí času do kategórie B. Monogra-
fia, B. 1. Monografia obce, B. 1. 2 Popula-
rizačná a textovo-obrazová alebo obrazovo-
textová. 

Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská kronika 
2020 (Celoštátne kolo) Národné osvetové 
centrum, Slovenská národná knižnica, Mar-
tin – 20. 10. 2020  

Súťaž bola zameraná na tvorbu kroník, 
monografií obcí a miest v Slovenskej re-
publike. 

Kategória: B. Monografia, B. 1. Monogra-
fia obce, B. 1. 2 Popularizačná a textovo-
obrazová alebo obrazovo-textová - nebola 
hodnotená, nakoľko sa v minulom roku 
prihlásilo málo záujemcov. 
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Nadácia COOP Jednoty za účasť v súťaži Dedina roka 2019 poskytla obci     
dotáciu v celkovej  sume 1 200 eur na prístrešok pri obecnom múzeu  

bola zabezpečená ešte v roku 2018 zo 
Žemberoviec za odvoz na náklady obce. 
O to  viac nás môže tešiť, že sa toto die-
lo podarilo zrealizovať. Musíte uznať 
sami, že aj napriek vynaloženým výdav-
kom obce sa nám darí robiť malé zázra-
ky pre nás všetkých. Dokončovacie prá-
ce okolo prístrešku sa skončili 7. augus-
ta. Prístrešok sa podarilo zrealizovať za 
spoluúčasti obce  (materiál 368,06 eur, 
cena práce 1 021,25 eur).  Celkové ná-
klady spolu 2 589,31 eur. Prístrešok bol 
realizovaný prostredníctvom zamestnan-
cov obce - Z. Didiho, J. Kanáloša, M. 
Remiara a M. Vanka. Stavbu viedol M. 
Zlesík. Realizáciou prístrešku sme do-
tvorili krásny priestor, ktorý v obci má-
me a bude slúžiť pre nás všetkých na 
posedenie s priateľmi, ako aj na kultúr-
ne podujatia. 
Ďakujem môjmu manželovi Miroslavo-
vi, že sa na realizáciu prístrešku podujal, 
samozrejme ďakujem aj ostatným spo-
lupracovníkom: Zdeňkovi Didimu, Jo-
zefovi Kanálošovi, Milanovi Remiarovi 
a Martinovi Vankovi.    

                                                 M. Z. 

Stavba prístrešku vedľa obecného múzea sa zrealizo-
vala prostredníctvom dobrovoľníkov z obce.  Peniaze 
z Nadácie COOP Jednoty slúžia na podporu vytvárania 
hodnôt prostredníctvom komunity, ktorá spoločnou 
prácou zrealizuje dielo, ktoré bude slúžiť všetkým. Za-
čiatok prác pripadol na pondelok 20. júla, prístrešok 
bol hotový do 30. júla. Drevo bolo namorené, ošetrené 
finálnym náterom. Krytina na prístrešok  
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Obnova obecnej knižnice 

RKC Farnosť Svätý Anton 
Na začiatku apríla nás zastihla nepríjemná uda-
losť. Z veže Kostola sv. Vavrinca odpadol veľký 
kus omietky. Nakoľko kostol je národná kultúr-
na pamiatka, situácia sa riešila s Krajským pa-
miatkovým úradom v Banskej Bystrici, pracovi-
sko Banská Štiavnica. Až po obhliadke kompe-
tentnými pracovníkmi bola za prispenia obecné-
ho úradu odvezená opadaná omietka. Následne 
bola na pamiatkovom úrade podaná žiadosť o 
rekonštrukciu fasády veže. Keďže obnova fasá-
dy je mimo finančné možnosti spoločenstva ve-
riacich v našej obci, ale aj celej farnosti Svätý 
Anton, budeme v dvoch krokoch žiadať Minis-
terstvo kultúry Slovenskej republiky o dotácie 
na rekonštrukciu. Najprv sa bude realizovať reš-
taurátorský výskum omietok a kamenných ar-
chitektonických prvkov veže, a potom samotná 
obnova fasády, ktorá sa bude odvíjať od výsled-
kov zistených výskumom. 
V dohľadnej dobe sa bude riešiť aj odvod daž-
ďovej vody zo strechy, nakoľko momentálne 
voda steká len v blízkosti múrov, čím sa v nich 
zvyšuje vlhkosť a negatívne ovplyvňuje ich cel-
kový stav. Nezodpovedanou otázkou je aj vek 
kostola. Hoci dostupné pramene datujú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stavbu kostola do 18. storočia, stavebné prvky 
lode a svätyne kostola naznačujú, že je omno-
ho starší, možno až románsky, čím by sa zara-
dil medzi najstaršie kostoly na okolí. Dúfame, 
že túto otázku zodpovie plánovaný archeolo-
gický výskum kostola. Na záver dúfam, pozý-
vam a vopred ďakujem za ďalšiu spoluprácu 
s obcou a jej obyvateľmi na obnove národnej 
kultúrnej pamiatky – Kostola sv. Vavrinca. 
                                                                                                                             
                                                    Michal Baláž 

V mesiacoch jún až júl prebiehala obnova 
obecnej knižnice. Opravil sa spadnutý strop, 
vybrúsila sa dlážka, vymaľovalo sa, natreli sa 
okenné rámy a zasklili sa rozbité okná. Všetko,  

čo bolo nanič, sa vyhodilo. Na rekonštrukcii 
knižnice sa podieľali zamestnanci obce: Marti-
na Rievajová, Zdeněk Didi a Miroslav Zlesík. 
Značnú časť práce na obnove knižnice odvied-
la Maťa, ktorá má obecnú knižnicu na starosť 
v rámci projektu UPSVaR. Momentálne pre-
bieha katalogizácia kníh, vytvorenie zoznamov 
kníh podľa žánrov a abecedy. Zoznamy kniž-
ných titulov sú  zverejnené na webovej stránke 
obce https://www.obecbeluj.sk v časti Obec-
ná knižnica, s podtitulom: Zoznam knižných 
titulov.  

V prípade záujmu si môžete z pohodlia domo-
va prejsť tieto zoznamy, následne si môžete 
výpožičku kníh dohodnúť na t. č.:  
0904 480 360 alebo 
045 69 951 00, aspoň 
dva dni vopred. 
 
                      M. Z. 
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POZVÁNKA 
Obecná knižnica 

Ťa srdečne pozýva na  

 
KRÚŽOK ŠIKOVNÝCH RÚK, 

 
ktorý sa bude konať  

každú stredu od 1600- 1800 hod. 
 
 

„Príď ukázať svoju šikovnosť a kreativitu. 
Tešíme sa na Teba!“ 

Pondelok   09:00  - 13:00 hod. 
Utorok       09:00  - 13:00 hod. 
Streda        09:00  - 13:00 hod. 
Štvrtok      09:00  - 13:00  hod.      
                  15:00  - 17:00 hod. 
Piatok        09:00  - 13:00 hod. 

OTVÁRACIE HODINY 

Krúžok šikovných rúk 
Počas leta viedla krúžok šikovných rúk Maťa 
Rievajová. 
Naše deti mali možnosť stretávať sa a spoločne 
tvoriť  rôzne dielka, ktoré máme vystavené na 
obecnom úrade. Tiež  spoločne vytvorili krásne 
blahoželania pre našich seniorov a jubilantov. 
Hneď, ako to situácia dovolí, chceli by sme tú-
to činnosť obnoviť. Ďakujeme detičkám 
a vedúcej krúžku. 
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Projekt POD - SAŽP 
Realizácia projektu oporné múriky 
a výmena poškodených rigolov sa začala už 
20. mája výkopom základov. Už o dva dni boli 
základy zabetónované. Realizácia stavby mú-
rika za obecným úradom sa začala v pondelok 
10. augusta a skončila sa 21. augusta. Práce na 
múriku pri evanjelickom cintoríne sa začali 
25. augusta a ukončili 4. septembra. Keď boli 
oporné múry hotové, mohlo sa začať s výsad-
bou zelene, ktorú realizovali Z. Paukovicová a 
M. Rievajová. S výmenou dažďových rigolov 
sa začalo 7. septembra.  Oporné múriky stavali 
Miroslav Zlesík a Jozef Kanáloš. Na položení 
a doplnení dažďových rigolov sa podieľali Mi-
roslav Zlesík, Zdeněk Didi a Jozef Kanáloš. 
Kamene do základu poskytol Stano Prorok. 
Celkové financovanie projektu: Výmena daž-
ďových rigolov, oporné múriky SAŽP BB – 
Program obnovy dediny, MŽP SR. Bola po-
skytnutá dotácia 5 000 eur, z toho 5 % spolufi-
nancovala obec. Finančné prostriedky boli po-
užité na nákup materiálu. Celkové náklady 
obce na oporné múriky, vrátane ceny práce, 
predstavujú 8 053,37 eur, na dažďové rigoly 
boli vynaložené finančné prostriedky, vrátane 
ceny práce, v sume 5 468,32 eur. 

                                                           M. Z. 



14 

SODB 2021 - od 1. júna prebiehalo v obci sčítanie domov a bytov. Poverenou osobou bola 
Ing. Lívia Oláhová. 

Nákup kuka nádob 
Do obce sme v minulom roku nakúpili 11 ks 240-litrových kuka nádob na separovaný odpad 
(papier, plast, tetrapaky, plechovky, sklo) v sume 371,52 eur. Nádoby sú umiestnené pri obchode 
a evanjelickom cintoríne. Taktiež sme nakúpili 6 kompostérov, z toho 3 ks 380-litrové, 3ks 700-
litrové, v sume 408 eur. Veľké kompostéry sú umiestnené pri cintorínoch 
a bytovke, malé pri obecnom úrade, tržnici a obecnom múzeu. Dúfame, že na-
kúpené kontajnery označené letákmi, čo kam patrí, splnia svoj účel a budú nám 
slúžiť čo najdlhšie.                   

Zberný dvor v obci 
Vypracovanie projektovej 
dokumentácie  zberného 
dvora, realizácia zberného 
dvora 
Mnohí si myslíte, načo nám 
bude zberný dvor? Pre koho? 

Dôvod je celkom prozaický 
a jasný. Aby sme mali kam 
umiestniť odpad, ktorý tvorí-
me. Aby sme nevytvárali 
čierne skládky hneď za do-
mami v jarku, za tabuľou 
„Víta vás obec Beluj“ alebo 
celkovo v našom katastri. 
Keď má obec odstrániť taký-
to odpad, skladáme sa naň 
všetci. V dnešnej dobe si ne-
môže povedať nikto: Ja od-
pad netvorím. Je to proste 
klamstvo, veď predsa každý 
nakupuje. Však každý stretne 
svojho suseda v obchode. Či 
nie? Predsa žijeme na takej 
malej dedine, že každý o kaž-
dom vie, týka sa to nás všet-
kých, vrátane chalupárov. 
Preto ak máte vedomosť, že 
niekto niekde niečo vyviezol, 
vysypal, dajte nám vedieť, 
nech to ide na jeho náklady, 
alebo ho len upozornite. 
V dnešnej dobe je predsa toľ-
ko možností, ako naložiť 
s odpadom. Máme separova-
ný odpad: sklo, plasty, tetra-
paky, plechovky, elektrood- 

 pad, kuchynské oleje, papier  
– to všetko sa vyváža zadar-
mo. Objemový odpad, ak pre-
rábate dom alebo vymieňate 
všetko a budete mať odpadu 
za plný kontajner – treba si 
objednať veľkokapacitný kon-
tajner. Alebo si zabezpečiť 
odvoz iným spôsobom, ak si 
myslíte, že to bude stáť me-
nej. Odpad treba vyviezť do 
zberného dvora v Banskej 
Štiavnici. Komunálny, obje-
mový, nebezpečný a drobný 
stavebný odpad je spoplatne-
ný. V súčasnosti nemáme 
v miestnom poplatku za ko-
munálny odpad zahrnutý po-
platok za odvoz zelene zo zá-
hrad, nakoľko máme zmluvy 
o domácom kompostovaní. 
Zmena nastáva už od 1. 1. 
2021. Zmluvu o domácom 
kompostovaní bude musieť 
mať 100 % obyvateľstva, spo-
lu aj s čestným vyhlásením, že 
sa kompostuje v kompostéri. 
Kompostér môže byť urobený 
svojpomocne, tak, že bude 
mať drevenú ohradu. Veľkosť 
závisí od počtu členov domác-
nosti. V prípade záujmu môže 
obec na základe objednávok 
nakúpiť kompostéry hromad-
ne. Dopravu zabezpečí obec, 
takže v prípade hromadnej 
objednávky a nákupu vyjde 
lacnejšie. Dôležité však je, že 
zmluvu o domácom kompos- 
tovaní musia podpísať  

všetci, čiže 100 % domác-
ností. V prípade, že zmluvu 
nepodpíšu všetci, bude mu-
sieť obec zo zákona zabezpe-
čiť vývoz kuchynského odpa-
du. Táto služba je samozrej-
me spoplatnená, čo znamená, 
že budeme platiť viac. To, že 
môžeme kompostovať doma 
na základe zmluvy o domá-
com kompostovaní, bude tr-
vať počas prechodného obdo-
bia, ale len v prípade, že bu-
deme kompostovať všetci. 
Tak, ako to vyžaduje zákon. 
Treba si uvedomiť, že poplat-
ky za odpady budú z roka na 
rok vyššie, bez ohľadu na to,  
či sa nám to bude páčiť alebo 
nie. V súčasnosti evidujeme, 
že Zmluvu o domácom kom-
postovaní nám nepodpísali 
dve domácnosti. Dúfame, že 
sa nám to podarí dotiahnuť do 
úspešného konca čo najskôr, 
aby sme mali naplnených 100 
% domácností. V opačnom 
prípade budeme musieť za-
bezpečiť službu zvozu ku-
chynského odpadu, čo zname-
ná, že si všetci môžeme prirá-
tať k poplatku za KO popla-
tok za kuchynský odpad, čo 
bude podľa súčasného prie-
skumu predstavovať 3,60 eur 
na osobu za kalendárny rok. 
                                  M. Z. 
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ZÁKAZ PÁLENIA –  

plastov, tetrapakov, pneumatík – tieto ko-
modity sú bezplatne vyvážané v rámci sepa-
rovaného zberu, taktiež nepatria do komu-
nálneho odpadu a nepatria ani do kotlov 
a pecí na kúrenie.  
Mali by sme si všetci uvedomiť, že to, čo  

v peci zhorí, v podobe spalín a popola padá 
nadol. A hoci sme na dedine, naša zelenina 
a ovocie nebudú ani zďaleka také zdravé, 
aké by mali byť. Všetky škodlivé látky zo 
spalín ostávajú u nás doma na záhradách 
a v okolitej prírode                         M. Z. 

SEPAROVANIE 

Zvýšenie poplatku za komunálny odpad v roku 2021 

V roku 2021 bude v zmysle platného VZN č. 
2/2020 o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné  

stavebné odpady na území obce Beluj popla-
tok za 1 osobu na rok vo výške 22,44 €. 

                                                              

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme 

FOTO: Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem. 
 
Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky 
z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti 
kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme. 
 
To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad 
škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne. 
 
Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo ška-
tule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že 
položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmie-
šaným komunálnym odpadom.  Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické. 
 
Výsledkom je, šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém 
„vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, 
vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale  i ekonomicky neefektívne. 
 
Riešenie? 
 
Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom ... šup do kontaj-
nera! 
 
Autor: ENVI-PAK, a.s. 
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Informácia o komunálnom a separovanom odpade 
V minulom roku sme vyprodukovali 18,225 t 
komunálneho odpadu, čo predstavuje sumu      
3 416,36 eur, ktorú sme uhradili za zneškod-
nenie komunálneho odpadu. 
Taktiež sa nám podarilo vyseparovať: 
 770 kg papiera 
 2 710 kg skla 
 2 460 kg plastu 
 162 kg kovových obalov 
 378 kg viacvrstvových kombinovaných 

materiálov na báze lepenky (kompozity na 
báze  

znamená, čím viac budeme separovať, o to 
menej budeme platiť. Už teraz majú zabudo-
vané kamery v autách (kuka vozoch), kde 
majú možnosť vidieť, čo do kuka nádob dá-
vame. V budúcnosti by to malo fungovať tak, 
že každý bude mať pridelený vlastný čiarový 
kód. Poplatok bude závisieť od množstva vy-
separovaného komunálneho odpadu. To zna-
mená, čím viac separujem, tým mám menej 
komunálneho odpadu. Inými slovami, koľko 
odpadu vyprodukujem, toľko aj reálne zapla-
tím.  
Výzva: Kto má záujem dostávať informácie 
o zvoze komunálneho a separovaného odpa-
du a iné správy vo forme sms správ, nech sa 
príde nahlásiť na obecný úrad, kde bude 
potrebné podpísať aj súhlas so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 
Z. z.                                                  M. Z. 

Dúfajme, že v roku 2021 vyseparujeme ešte 
viac. Určite sa viacerí nevieme dočkať, kedy 
budú mať autá Technických služieb vážiace 
zariadenia (mali by ich mať v priebehu dvoch 
rokov). Umožní nám to zaviesť spravodlivejší 
systém poplatkov za komunálny odpad. To  

Výmena poškodeného elektrického stĺpa 

SSE realizovali výmenu poškodeného el. stĺpa 
na parc. č. EKN 2645/1 v spodnej časti obce 
pred Dubovskými 

Ak máte vedomosti o havarijných stavoch na 
elektrickom vedení alebo stĺpoch el. vedenia, 
oznámte to prosím na obecnom úrade. 

Dôležité  informácie zo  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Č. 1/2020 
o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Beluj 
Chov psa na území obce 
 

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní 
na území SR podlieha evidencii psov, ktorú 
vedie obec. Držiteľ psa je povinný prihlásiť 
psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynu-
tia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej 
vete v mieste, kde sa pes v danom roku pre-
važne nachádza. Každú zmenu skutočností a 
údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie v obci, 
je držiteľ psa povinný jej nahlásiť do 30 dní 
od zmeny týchto skutočností alebo údajov. 
Obec vydáva známku a známka nie je prenos-
ná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo 
stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť 
do 14 dní obecnému úradu, ako správcovi 
miestnych daní a poplatkov. Obec vydá držite-
ľovi psa za úhradu 3 € náhradnú známku.  

1. Pre chov psov na území obce platia nasle-
dujúce všeobecné podmienky: 

a) za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo 
osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vy-
konáva dohľad, 

b) vodiť psa mimo chovného priestoru alebo 
zariadenia na chov môže len osoba, ktorá 
je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná 
ho ovládať v každej situácii, pričom je po-
vinná predchádzať tomu, aby pes útočil 
alebo iným spôsobom ohrozoval človeka. 
Vodiť  nebezpečné plemeno psa mimo 
chovného priestoru alebo zariadenia na 
chov môže len osoba, ktorá je plne spôso-
bilá na právne úkony. Na verejnom prie-
stranstve musí mať nebezpečný pes nasa-
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2. Do evidencie sa zapisujú údaje: 
- evidenčné číslo psa 
- testovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa 
- meno, priezvisko a adresa trvalého poby-

tu držiteľa psa 
- umiestnenie chovného priestoru alebo 

zariadenia na chov, v ktorom sa pes na 
území obce zdržiava, ak sa umiestnenie  
nezhoduje s miestom trvalého pobytu 
držiteľa psa 

- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez 
toho, aby bol sám napadnutý alebo vy-
provokovaný k nutnej obrane alebo v 
krajnej núdzi, 

- úhyn psa 
      - strata psa 
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe 
pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje nákla-
dy trvalé označenie psa. 
 
Viacej informácií o podmienkach držania zvie-
rat a ich chovu na území obce Beluj sa dozvie-
te zo VZN č.1/2020, ktoré je zverejnené na 
webovej stránke obce. 

c) držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povin-
ný oznámiť svoje meno, priezvisko a ad-
resu trvalého pobytu osobe, ktorú pes po-
hrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný 
oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj 
meno, priezvisko a adresu trvalého poby-
tu držiteľa psa. Súčasne je povinný sku-
točnosť, že pes pohrýzol človeka bez to-
ho, aby bol sám napadnutý alebo vypro-
vokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane 
alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde 
je pes evidovaný, 

d) pes bez dozoru a voľne sa pohybujúci na 
území obce sa bude považovať za túlavé-
ho psa a bude sa odchytávať. 

1. Chovateľ, vlastník psa je povinný zabezpečiť 
trvalé označenie psa chovaného na území 
obce transpondérom, ktorý spĺňa technické 
požiadavky, pred prvou zmenou vlastníka 
psa, najneskôr však do 12. týždňa veku a 
uviesť identifikačné údaje psa a údaje o 
vlastníkovi psa do evidencie psov. Eviden-
ciu psov vedie obec Beluj ako správca  
miestnych daní a poplatkov. 

730. výročie obce  
V roku 2020 sme mali spoločne osláviť  730. výročie našej obce. Kvôli pandemickým opatreniam 
sa nám tento zámer nepodarilo zrealizovať. Pri tejto príležitosti sme mali tiež uvítať do života 
knižnú publikáciu: ,,Beluj - obec a jej obyvatelia v plynutí času“. Žiaľ, ani toto sa nám nepodarilo 
zrealizovať. Pri príležitosti  týchto osláv sme pre vás, rodákov, pripravili výstavku fotografií, ktoré 
zachytávajú rôzne životné situácie rodákov, ako napr. svadby, život na dedine a iné. Výstava foto-
grafií  je umiestnená na obecnom úrade. Po uvoľnení pandemických opatrení vás pozývame na 
prehliadku v každý pracovný deň, v čase úradných hodín. Keďže sa oslavy nekonali, do každej 
domácnosti sme dodali knihu, prostredníctvom ktorej si každý môže zaspomínať a priblížiť histó-
riu našej obce.   
Pri tejto príležitosti z vlastnej iniciatívy Jany Paukovicovej, Emílie Izákovej a Zuzany Paukovico-
vej uzrela svetlo sveta aj obrazová kniha s názvom Spomienky ukryté vo fotografiách. Kniha 
potešila mnohých rodákov.                                                                                                      M. Z. 
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Včely na Beluji 
V sobotu 8. augusta sa v Beluji na medovom 
posedení stretli včelári a priaznivci včelárenia, 
či ľudia, ktorí sa o včelách chceli dozvedieť 
viac. Rozprávanie včelárov z Beluja, za ktorý-
mi presvitali jantárové fľašky s medom, sa to-
čilo okolo života včiel, ich histórie i tradície 
včelárstva, ktorá sa dochovala aj v Beluji. O 
včelách, ktoré sú takou samozrejmosťou v na-
šich záhradách a na našich stromoch a predsa 
sú tu len vďaka krehkej rovnováhe so životom 
v dobe, ktorá je až príliš poznačená ľudskou 
činnosťou. Rozprávali sme sa o tom, že dnes 
už včely bez pomoci človeka neprežijú a že  

človek neprežije bez pomoci včiel. Včelársky  
rok je rokom pozorovania kvitnúcich stromov, 
pozorovania počasia a pri priaznivých pod-
mienkach aj rokom vytáčania medu. Občas aj 
rokom chytania rojov, starostlivosti o včelstvá a 
aj strachu, či prežijú zimu. Tí, ktorí sa zúčastni-
li stretnutia už vedia, ako je možné získať jed-
nodruhový med, aký je rozdiel v chuti agátové-
ho, lipového či medovicového medu a vedia aj 
ako chutí ten z belujských záhrad. A kto nevie, 
nech si nájde svojho včelára a med, ktorý mu 
bude chutiť zo všetkých najviac.                                                                    
                                                  Eva Proroková  

Dažďová smršť 

Dňa 12. augusta  sa prehnala obcou 
v popoludňajších hodinách veterná daž-
ďová smršť. Začala okolo 15:50 hod. a 
trvala 30 minút. Hasičský zbor obce bol 
následne odstraňovať vyvrátenú jabloň. 

                                                            

Mor ošípaných 

V súčasnosti platí, že neregistrované cho-
vy ošípaných, v prípade výskytu prasacie-
ho moru, nemajú nárok na odškodnenie 
zo strany štátu. 
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76. výročie SNP 
Dňa 29. augusta o 17:30 hod. sme si pred 
obecným úradom pri pamätníku SNP uctili 
pietnou spomienkou všetkých, ktorí bojovali 
za našu slobodu. 
Úctu všetkým padlým počas SNP sme si pro-
stredníctvom miestneho rozhlasu pripomenuli 
básňou „Kto pozná všetky hroby“ od Štefánie 
Pátrošovej.   
 

Kto pozná všetky povstalecké hroby? 
Len jeseň nájde každý rov, 
keď lístím červeným ho kropí. 
 

I mesiac, čo nad každým v jasné noci kľačí, 
i vietor putujúci horou 
nad každým zaspomína v plači. 
 

I jar, čo skromné lúčne kvety 
nad každou mohylou 
zväzuje do bukéty. 
 

Vie, kde sú nemé hroby. Hroby pritúlené 
v tíšiacu náruč rodnej zeme.                     

Blogerka v našej obci 

Dňa 9. septembra, 
vďaka iniciatíve 
OOCR BŠ, navští-
vila našu obec 
blogerka Janka 
Travelhacker. Pro-
stredníctvom svoj-
h o  b l o g u 
a sociálnych sietí 
sa snaží pomáhať 
ľuďom cestovať 

šikovne a lacno. Vďaka jej tipom a radám mô-
žu cestovatelia ušetriť čas, peniaze a aj ener-
giu. Má vyše 93 000 sledovateľov  a viac ako 
milión prečítaní ročne. Cieľom jej návštevy 
bolo ukázať turistom potenciál a rôznorodosť 
regiónu Banskej Štiavnice. Počas dňa navštívi-
la vybrané obce, geopark, gastronomické pod-
niky a jedinečné prírodné krásy. 
Informácie o našej obci si jej sledovatelia mô-
žu prečítať na jej blogu:  
 
Článok z https://travelhacker.blog/tipy-kam-na-vylet-v-
o k o l i - b a n s k e j  s t i a v n i c e /
#Za_historiou_a_tradiciami_v_okoli_Banskej_Stiavnice 
 
Súhrnný blog/článok, ktorý bude na jej stránke 
natrvalo: https://travelhacker.blog/tipy-kam-na-
vylet-v-okoli-banskej-stiavnice/ 
 

Belujská keramika má históriu a je cenná. V 
súčasnosti sa v tejto malej obci nachá-
dza múzeum, ktoré spravili Tatiana a Anton v 
dome, ktorý kúpili. Okrem múzea majú ďalšiu 
snahu – obnoviť ich belujský dom do pôvod-
ného stavu – tak, ako vyzeral pred 100 rokmi.  
Okrem toho sa v obci Beluj čoskoro začnú ko-
nať aj kurzy o prírodnom staviteľstve a o 
tom, ako sa starať o tradičné vidiecke domy. 
Koho by táto téma zaujímala, pozrite si 
web občianskeho združenia ARTUR. 
Kto by chcel po obci Beluj sprievodkyňu, za-
volajte Alenke Dzvoníkovej, ona je (už) domá-
ca a rada vám ukáže jej malebnú dedinku. Jej 
číslo je 0905 856 722. 
V obci Beluj sa tiež nachádza pamätná izba 
so zbierkou lokálnych tradičných výrobkov 
a oblečenia – keramika, kroje, výšivky. Nič 
z týchto vecí nie je označené na googli, no 
obec je malinká, takže verím, že to nájdete. 
Prípadne volajte Alenke, ona poradí. 
Výstupy si môžete pozrieť aj na nasledovných odka-
zoch  
I n s t a g r a m:  h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m. c o m/ p /
CFzvAQuHIv8/?utm_source=ig_web_copy_link 
Facebook: na profile https://www.facebook.com/
janka.travelhacker post z 10. 9. 2020 

Keramika a zachované historické  

Obecné múzeum 
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Po stopách hrnčiarstva 
Autorom projektu: ,,Po stopách hrnčiar-
stva“ je Jonáš Paučula, ktorý tento projekt 
realizoval z dôvodu zachovania 
a priblíženia hrnčiarskeho umenia aj pre 
ďalšie generácie. Výsledky  projektu verej-
ne prezentoval v zasadačke obecného úradu 
dňa 24. septembra. Celú tvorbu, ktorá zahŕ-
ňa sériu takmer 40 kusov reprodukcií histo-
rickej keramiky z lokality Beluj, vrátane 
zväčšeniny takmer metrového tradičného 
džbánu, Jonáš Paučula venoval obci Beluj. 
Zväčšenina džbánu bude inštalovaná na 
vhodnom verejnom priestranstve, po zabez-
pečení výstavnej vitríny. Za čo mu veľmi 
pekne ďakujeme.                                

 
Kultúrne podujatia 

V minulom roku sa nám nepodarilo kvôli pan-
demickej situácii zrealizovať všetky kultúrne 
podujatia, ktoré sme mali naplánované, a to aj 
také, do ktorých sa každoročne zapájame. 
MDD -  Rozprávková dedinka Počúvadlo, 
Stretnutie rodákov, stretnutie jubilantov 
a seniorov, Mikuláš, vianočné posedenie 
a samozrejme silvestrovské stretnutie na ná-
mestí. 
Našich jubilantov a seniorov sme obdarovali aj 
krásnymi blahoželaniami od našich detí 
a malými darčekmi. Darčeky im boli roznesené 
domov.  
                                                                   

Výstava                                      
v Múzeu belujského hrnčiarstva  

V poslednú augustovú nedeľu minulého roku sa v 
tunajšom Múzeu belujského hrnčiarstva konalo otvo-
renie výstavy, na ktorej boli verejnosti prezentované 
nové hrnčiarske výrobky.Vystavený súbor hrnčiar-
skeho riadu bol zhotovený v rámci štipendia zamera-
ného na tvorbu v oblasti ľudového umenia, udelené-
ho z Fondu na podporu umenia. Zhotovené exponáty 
tak obohatili virtuálnu expozíciu múzea o prezentáciu 
reálnych trojrozmerných predmetov, ktoré je možné 
vidieť v trvalej expozícii.                                                                                                                        
                                                                             AD 
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Poďakovanie za úrodu 
Poďakovanie za úrodu má pôvod v prastarých tradíciách vzdávania vďaky pradávnym božstvám. 
V súčasnosti si mnohí ani len neuvedomujeme, že by sme mali prejavovať vďačnosť za dary, ktoré 
nám poskytuje príroda, veď je všetkého tak veľa. Sviatok Poďakovania za úrodu patrí 
k významným kresťanským sviatkom. V prvú októbrovú nedeľu si tento sviatok pripomíname 
v našich kostoloch modlitbou za zozbieranú úrodu a dary, ktoré nám poskytuje naša matička zem. 
Počas každoročných obecných sláv-
ností ,,Poďakovania za úrodu“ sme 
našu dedinku skrášlili výstavkou na-
šej úrody, ktorá bolo umiestnená na 
námestí. V prípade nepriaznivého 
počasia bola v kultúrnom dome. Sa-
mozrejme, výstavka ovocia a zeleni-
ny nechýbala ani v našich kostoloch 
a v múzeu. V minulom roku sme 
svoju vďačnosť za dary zeme mohli 
vyjadriť svojou účasťou na omši ale-
bo na službách božích. Pri tejto prí-
ležitosti bola nainštalovaná výstava 
zeleniny, ovocia a výtvarných prác 
na túto tému od našich detí. Výstava 
bola umiestnená v evanjelickom kos-
tole.                                       M. Z.                         
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Projekt  
Náučné tabule – NATURA 2000, Územie európskeho významu SKUEV216  
Sitno, SKUEV0259 Stará Hora 

V októbri 2020 nám poskytlo MŽP SR formou dotácie 
z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody 
2020 finančné prostriedky v celkovej sume 2 700 eur, z toho 
spoluúčasť obce je 5 %, čo predstavuje sumu 135 eur. 
Projekt bol zrealizovaný v mesiaci november. Išlo o vyhotove-
nie 5 kusov náučných tabúľ, ktoré nielen nám, ale aj návštevní-
kom, turistom stručne popisujú lokalitu, v ktorej sa nachádzajú. 
Náučné tabule poskytujú základné informácie o prírodných 
a historických klenotoch belujského chotára 
Tabuľa č. 1 – Úvodné informácie – umiestnená v centre obce 
Tabuľa č. 2 – Územie európskeho významu Sitno – umiestnená 
v časti Rakytina 
Tabuľa č. 3 -  Beluj, obec pod Sitnom – umiestnená vedľa hlav-
nej cesty pri odbočke na majer Široká lúka 
Tabuľa č. 4 – Krajina v okolí obce – od vzniku až po súčasnosť 
– v časti Bánište, chodník na Kiepu  
Tabuľa č. 5 – Územie európskeho významu Stará Hora – 
v časti pod Pastierskou lúkou po stopách modrej turistickej 
značky 
Na projekte spolupracovali: Univerzita Komenského Bratisla-
va, CHKO Štiavnické vrchy. 
                                                                                        

Podrobnejšie informácie 
o náučných tabuliach nájdete 
na webovej stránke obce 
https://www.obecbeluj.sk/  
v časti Život v obci 
v podtitule Náučné tabule. 

Stavanie vianočného stromčeka,     
vianočná výzdoba 

Vianočný stromček obci daroval Martin Ol-
šiak, za čo veľmi pekne ďakujeme. Taktiež 
veľká vďaka patrí  Ondrejovi Mackovi za po-
skytnutie plošiny, čo značne uľahčilo prácu 
našim chlapom, ktorí stromček stavali.  
Napriek tomu, že pretrvávali  pandemické 
opatrenia, bolo v našej obci aj v múzeu cítiť 
vianočnú atmosféru.                                      

Mikuláš   
Napriek všet-
kým pande-
mickým opat-
reniam prišiel 
navštíviť naše 
deti Mikuláš 
s anjelom. Sí-
ce sa Mikuláš 
s anjelom zdr-
žali len veľmi 
krátko, len 
toľko, čo roz-
dali deťom 
balíčky. Ra-
dosť v očiach 
tých najmen-
ších bola 
úprimná.  
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Vianočné sviatky  
Tieto vianočné sviatky boli iné, ako po 
minulé roky. Kostoly zostali zatvorené. 
Všetci ostali na jednej strane zaskočení, 
že ani na Vianoce do kostola nemôžu ísť, 
ale na druhej strane to chápali. Ani tí naj-
starší obyvatelia si nepamätajú, že by 
kostoly boli v minulosti zatvorené. Naro-
denie malého Ježiška sme si aj napriek 
tejto zložitej situácii pripomenuli predne-
som básničiek v podaní našich detí pri 
vianočnom stromčeku. Zaspievali sme si 
spoločne známu pieseň Tichá noc 
a s pokojom v srdci sme sa rozišli do-
mov.                                              

Jubilanti roku 2020 

55 – Mlynáriková Eva, Sentineková Katarína 
60 – Macková Mária, Pukšová Oľga 
65 – Machava Jozef 
70 – Šuleková Anna 
80 – Burčová Zuzana, Hlaváčová Anna,  
        Mlynáriková Viera 
                                                            
                                         
 
        
                 

Narodili sa  

Po viac ako devia-
tich rokoch pribud-
la do našej obce 
nová občianka 
Eliška Králiková, 
nar. 22. 8. 2020 
rodičom Zuzane 
Paukovicovej a 
Petrovi Králikovi.  

GRATULUJEME 
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Opustili nás  

 

 

 

Pavol Matušovic  
10. 5. 1975 – 12. 2. 2020 
 

Ty spíš, my žijeme, 
Ty čakáš, my prídeme... 
Chýbaš nám! 
Navždy v našich srdciach. 
 
 
S láskou spomínajú  
 
družka Renata, dcéra Viktorka, syn Martinko,  
mama, brat Stano a sestra Martina  

Ľudovít Olbert 
19. 6. 1955 – 12. 9. 2020 

Srdce unavené prestalo biť, 
nebolo lieku, aby si mohol žiť. 
Čas plynie, život ide vdiaľ, 
nám po Tebe zostala len bolesť a žiaľ. 
 
S láskou spomínajú  
 
manželka Božena, syn Ľudovít, sestra Jarmila 
a ostatná rodina 
 

Marta Palgutová 
23. 2. 1950 – 27. 11. 2020 

Spomíname na manželku, mamu, starú mamu 
 
Utíchlo srdce, utíchol hlas,  
mala si rada život a všetkých nás. 
 
Odišla si navždy, túžila si žiť, 
ale osud tak zariadil, že musela si nás navždy opustiť. 
 
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami,  
v našich srdciach zostaneš stále s nami. 
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Hľadáme dobrovoľných spolupracovníkov  

Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní 
spolupodieľať sa na tvorbe obecných novín vo 
svojom voľnom čase. Kontaktujte prosím 
obecný úrad. 
Zároveň  prosím všetkých, ktorí majú záujem 
prispievať do nášho občasníka Belujan, že mô-
žu prispievať svojimi článkami s uvedením 
autora textu a fotografie, dátumom, v prípade 
nejakej akcie. Články môžu byť o histórii ob-  
 

ce, tradíciách, kultúrnych podujatiach, prírode, 
liečivých bylinách a iných zaujímavých témach, 
ktoré by ste chceli zdieľať so svojimi spoluob-
čanmi. Nemusíte  sa báť, treba len začať. Člán-
ky posielajte na mailovú adresu: 
obecnyuradbeluj43@gmail.com alebo  
starosta@obecbeluj.sk, prípadne ich môžete do-
niesť osobne, čomu sa veľmi potešíme.  
Za prejavený záujem vám vopred ďakujeme.    

                                                             

Dotácie poskytnuté v roku 2020 
Slovenská agentúra životného prostredia, Program obnovy dediny (SAŽP POD) – Revitalizácia 
verejných priestranstiev – 5 000 € - vybudovanie oporných múrikov za Kultúrnym domov a pri 
evanjelickom cintoríne, odvodňovacie rigoly popri obecnej komunikácii. 
 
Štátna ochrana prírody SE – Náučné tabule – NATURA 2000, SKUEV – 2 565 € - výroba 
a osadenie náučných tabúľ. 
 
Súťaž Dedina roka 2019, generálny partner súťaže COOP Jednota Slovensko, s. d., prístrešok 
v oddychovej zóne – 1 200 €, postavenie prístrešku pri Obecnom múzeu. 
 
Čerpanie dotácie z roku 2018 - 15 000 € na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice z prostriedkov Mi-
nisterstva vnútra SR, Hasičský a záchranný zbor. 
 
ÚPSVaR – projekty na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle zákona č. 5/2004 
Z. z. o službách zamestnanosti  
§ 50 J – 6 327,36 €– vytvorenie jedného pracovného miesta na plný úväzok na 9 mesiacov 
§ 54 ods. 1 písm. a) – 4 769,04 € - vytvorenie jedného pracovného miesta na polovičný úväzok na 
obdobie 12 mesiacov – v rámci projektu „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ 
§ 52 a ods. 9 – aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby, 1 pracovné miesto na polovičný 
úväzok na obdobie 1. 10. 2019 – 31. 3. 2020 
§ 54 ods. 1 písm. c) aktivačná činnosť v rámci projektu „Pomôž svojej obci“ v rozsahu 64 hodín 
mesačne na obdobie 1. 3. 2020 - 31. 8. 2020 
§ 52 a ods. 9) – aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby, 1 pracovné miesto na polovičný 
úväzok na obdobie 1. 8. 2020 – 31. 1. 2021 
§ 54 ods. 1 písm. a)  - aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby, 1 pracovné miesto na po-
lovičný úväzok na obdobie 1. 9. 2020 -. 18. 10. 2020 
§ 54 ods. 1 písm. d) – 4 826,64 € - vytvorenie jedného pracovného miesta na plný úväzok na 9 me-
siacov 
§ 54, odst. 1, písm. c) – Pomôžte svojej obci – aktivačná činnosť v rozsahu 64 hodín, 
 

Oplotenie  
V tomto roku by sme chceli doplniť časť oplotenia na evanjelickom cintoríne, taktiež plánujeme 
oplotiť obecné kompostovisko. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo obidva plánované zámery už 
v minulom roku. Žiaľ, tento zámer sa nám nepodarilo zrealizovať v priebehu roka 2020. 
                                                                                                                                                

 



26 

Kontaktná osoba: Blažena Arvayová 
Prevádzkové hodiny: každý pracovný deň v čase úradných hodín  
                                     od 08:00 do 14:00 hod. 
Kontakt: 045/69 951 00, 0911 963 593 

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA 

Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti  o  jej demografických, sociálno-
ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. 

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA 
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana 
osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím. 

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO 
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu ale-
bo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke 
www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. 
 
V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektro-
nicky sčítať sami, pomôžu stacionárni asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asis-
tenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma. 
 
Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať 
k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021. 

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV? 

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej 
republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trva-
lý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. 

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára do 31. marca 2021 

Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody: 
presnejšie a kvalitnejšie údaje, bezpečnosť, šetrenie životného prostredia, skrátenie času pri vypĺ-
ňaní 

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 ro-
koch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronic-
ké. 
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Stratili ste prácu a potrebujete sa zaevidovať na úrade práce? Neviete, kde žiadať o podporu 
v nezamestnanosti? Nemáte príjem a chcete požiadať o dávku v hmotnej núdzi? Vybavujete si 
starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo máte nárok na vdovský dôchodok? Chcete po-
žiadať o SOS dávku a neviete, kam sa obrátiť? Ak ste stratený v množstve zákonov, papierov, 
úradných tlačív, neviete na koho sa obrátiť s prosbou o pomoc a radu a úradníci na úradoch 
majú plné ruky práce, aby vám všetko trpezlivo a podrobne vysvetľovali, kontaktujte pracov-
níkov komunitného centra v Prenčove. 
 
Pracovníci komunitného centra  Vám radi pomôžu, podajú pomocnú ruku, pomôžu 
s vypísaním tlačív, s komunikáciou s úradmi, s poisťovňami, s elektrárňami, plynármi, exekú-
tormi. Pomôžu Vám napísať žiadosť o prijatie do zamestnania, profesný životopis, vyplniť 
prihlášku na strednú či vysokú školu. Nestrácajte čas študovaním množstva zákonov, vyhlá-
šok, nariadení a s dôverou sa obráťte na odborných pracovníkov komunitného centra 
v Prenčove.  
 
Komunitné centrum je pre Vás otvorené každý pracovný 
deň: 
                                                                                                                 
Pondelok:   
Utorok:      
Streda:       
Štvrtok:      
Piatok:       
 
alebo pracovníkov kontaktujte telefonicky či e-mailom:  
 

Odborný garant – Mgr. Eva Murančanová, tel.: 0903 612 514 

Odborný pracovník KC – Mgr. Eliška Bendíková, tel.: 0903 612 514 

Pracovník KC – Monika Chovanová, tel.: 0903 612 415 

 

       e-mail: kcprencov@gmail.com 

https://www.prencov.sk/komunitne-centrum 
                                               

                                      Nájdete ich aj na facebooku pod Komunitné centrum Prenčov 

Pracovníci komunitného centra  sa  tešia na Vašu návštevu, telefonát,  či správu. 

 

Komunitné centrum Prenčov     

9:00 – 11:00 12:00 – 16:30 hod.  
8:00 – 11:00 12:00 – 14:30 hod.  
9:00 – 11:00 12:00 – 16:30 hod.  
8:00 – 11:00 12:00 – 14:30 hod.  
9:00 – 11:00 12:00 – 13:30 hod. 
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Pandémia v mojom živote 
Uvedomila som si, že mňa pandémia zastihla, 
dá sa povedať,  v tom najoptimálnejšom veku. 
Prečo? Som na dôchodku. Nemám síce nejaký 
bohvieaký dôchodok, je podľa oficiálnych úda-
jov dokonca podpriemerný. Takže nie je to nič 
moc, ale každý mesiac mi dôchodok príde. As-
poň zatiaľ a dúfam, že to tak aj ostane. Nemu-
sím nikomu písať, nikoho prosiť, aby mi pomo-
hol prežiť toto obdobie, lebo na toto skromné 
prežívanie som si už zvykla. Nemusím nikam 
chodiť (veď som na dôchodku), takže mi ne-
hrozí, že niekde niečo chytím. Pred pár rokmi 
som opustila bratislavský panelák a išla som 
žiť na dedinu. Síce tu nemám také pohodlie ako 
v meste a obchod na každom rohu, ale nesťažu- 

jem si. Nemusím byť zavretá v byte 
a nemusím panikáriť vo výťahu plnom víru-
sov, keď sa chcem dostať von. 
Keby som bola ešte dieťa – skôr či neskôr by 
mi zavreli škôlku, nemohla by som sa hrať 
s deťmi  a musela by som sedieť doma. Keby 
som bola puberťáčka, tiež by som musela dre-
pieť doma a neboli by žiadne diskotéky ani 
prechádzky s kamarátkami  v parku. A ak aj, 
tak s rúškom na tvári a vo veľkých rozostu-
poch. Keby som bola na vysokej, vyhnali by 
ma z internátu a prišla by som o všetky radosti, 
ktoré sa spájajú s normálnym vysokoškolským 
životom. Keby som mala okolo tridsiatky, 
možno by som mala svoje prvé dieťa a na krku 
hypotéku a riešila by som, ako prežiť 
a nezblázniť sa. Keby som mala okolo štyrid-
sať, možno by som rozbiehala svoj prvý biznis 
a pandémia by mi všetky plány zhatila. Keby 
som mala päťdesiat, možno by ma prepustili 
z práce, lebo veď pandémia a obmedzenia 
a v práci by si nechali len zopár ľudí, najmä 
takých, čo živia rodiny... a ja by som už mala 
zrejme odrastené deti... No ale keďže mám už 
60 plus nemusím tieto všetky problémy vôbec 
riešiť. Nepadám ku dnu, lebo už na ňom neja-
ký čas som a už som si naň zvykla... Žijem 
sama, takže nemusím riešiť problém, že som 
zrazu sama, lebo veď je to moja každodenná 
realita. A rúško mi neprekáža, lebo nemám 
vlastne ani  kam chodiť. Bez peňazí sú moje 
rozlety dosť oklieštené a vystačí mi na ne moja 
vlastná záhrada. Takže ja som vlastne bola na 
tú potvoru koronu skvelo pripravená.                                                                                         
                                                                A. Dz. 
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