
Obec Beluj sa nachádza približne 16 km južne od mesta Banská Štiavnica v Štiavnických vrchoch. Rozloha katastrálneho územia obce je 2 281 ha a siaha až pod vrch Sitno. Nadmorská výška obce je 435 m. Rozmanité
členenie krajiny s bohatou faunou a flórou poskytuje nezabudnuteľný zážitok v každom ročnom období. Naším chotárom prechádza Turčiansko-Kremnicko-Štiavnická cyklomagistrála, ktorá sa v susednej obci Baďan
napája na Cyklomagistrálu dr. Téryho.

Po stopách cyklomagistrál pod majestátnym Sitnom si môžu cyklisti vychutnať rôzne stupne náročnosti a dĺžky cyklotrás, ktoré vedú malebnými obcami Beluj, Klastava – Baďan, Počúvadlo, Počúvadlianske jazero,
Štiavnické Bane, mesto Banská Štiavnica, odkiaľ sa vrátia späť cez obce Svätý Anton a Prenčov k nám do obce Beluj. Dĺžka trate je cca 44,4 km, ktorú prejdete za cca 3 h 40 min. Od nás sa Vám ponúka kratšia trať pre
cyklistov, ktorá vedie cez Bohovie a cez Jančov vrch pokračuje miestami Medzi Skalkami, Tatarský jarok až na Počúvadlianske jazero. Dĺžka trate je cca 12,6 km, ktorú prejdete za 1 h 15 min.

HISTÓRIA OBCE REMESLÁ A HOSPODÁRSTVO

Niečo o mieste, kde sa 

práve nachádzate:

Nachádzate sa 15 minút 

chôdze od majera 

Široká lúka. 

Odtiaľto Vás povedie 

modrá turistická značka 

až na Sitno. 

Dĺžku trasy 8,3 km 

prejdete za 

cca 4 h 15 min.

Vedeli ste, že ...

lucerna siata 

je strukovina?

Je viacročnou 

krmovinou, ktorá môže 

rásť až 12 rokov.

Pochádza zo strednej 

Ázie z oblasti 

dnešného Iránu.

Vynikajúce nutričné 

vlastnosti vedeli oceniť  

arabskí chovatelia koní 

už v antickej dobe. 

Pozitívne účinky sa 

prejavovali v sile 

a rýchlosti zvierat. 

Nazvali ju ,,al-fal-fa“, 

čo v preklade z arabčiny 

znamená ,,najlepšie 

krmivo“.

PRÍRODNÉ A HISTORICKÉ KLENOTY 

BELUJSKÉHO CHOTÁRA

Beluj – obec pod Sitnom
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Územie obce bolo osídlené už v mladšej dobe bronzovej. V blízkosti
majera Široká lúka, v časti Krásne drevo, bolo objavené popolnicové
pole z mladšej doby bronzovej, čo dokazuje činnosť Keltov na tomto
území. Na základe archeologických výskumov, objavov, poznatkov
Andreja Kmeťa, bolo toto územie osídlené už v praveku.

V roku 1990 v časti Široká lúka, poloha Báništie I. II., Slovenské
banské múzeum realizovalo zisťovací výskum, počas ktorého boli

pinga

listina – prvá písomná zmienka

Čutora

V minulosti ľudia žili spätí so svojím prostredím. Najuniverzálnejším
materiálom bolo drevo, ktoré slúžilo na výrobu vnútorného zariadenia.
Z dreva sa vyrábali rôzne pracovné i hudobné nástroje, riady, nádoby,
príbory a hračky pre deti, slúžilo aj ako palivo. Dôležitou surovinou bol
aj kameň a hlina, ktoré slúžili na stavbu príbytkov. Chotár sa vyznačoval
výskytom ložísk hliny, vhodnej na spracovanie hrnčiarskych,
porcelánových výrobkov a fajok. Hlinu vozili furmani fajkárom do
Štiavnice, Kremnice a Zvolena. Hlina svojím zložením prispela k tomu,
že hrnčiarstvo je jedným z najstarších remesiel, čo dokazuje aj prvá
písomná zmienka z roku 1635 o belujskom hrnčiarovi Imrichovi.
Najstarší zachovaný, nerozbitý džbán je z roku 1774.

V roku 1890 začala obec prevádzkovať poľnú tehelňu s dvoma
vypaľovacími pecami. V tehelni sa vyrábali kolkované a nekolkované
tehly a strešná krytina v tvare bobrovky. Najväčší dopyt bol v Banskej
Štiavnici, napr. do striebornej huty na výstavbu Dolnej (Antolskej)
brány. Najväčšia zákazka bola v roku 1898, vtedy tehelňa dodala na
výstavbu budov Banskej a lesníckej akadémie 198 628 kusov tehál.
Medzi prvé zákazky tehelne patrila aj dodávka tehál na výstavbu novej
evanjelickej fary (1891) a veže
kostola (1893) v Beluji.

V roku 2018 bolo sprístupnené verejnosti Obecné
múzeum, ktoré pripomína životy našich prastarých
otcov a mám. Zachytáva a popisuje spôsob ich života
a zvykov.

V minulosti bola obec nazývaná Terra Bell, Beel, Beelye, Belye –
pomenovania mohli mať súvislosť s bohatým náleziskom bielej hliny
pod Sitnom, ktorú obyvatelia používali pri výrobe belujskej hrnčiny.

Prvá písomná zmienka pochádza zo 6. 7. 1290, vtedy Ostrihomská
kapitula vydala svedectvo podľa ktorého Lampert, syn Mikuláša z rodu
Hunt-Pozanovcov, predal polovicu dediny Beluj štiavnickému
mešťanovi Mikulášovi, synovi Hermana za 300 hrivien striebra,
pochádzajúceho z Banskej Štiavnice (1 hrivna = 245,54 g). Pol dediny
kúpil za 73,662 kg striebra. V súčasnosti by zaplatil 48 616,92 eur.

objavené tzv. pingy, čiže jamy po
šachtách a haldy. Výskumy
dokázali, že išlo o ťažbu
striebornej, zlatej a železnej
rudy. V blízkosti potočného
profilu sa zachytili fragmenty
sídliskovej keramiky z mladšej
doby bronzovej, hutnícka troska,
časť ohniska a potočné kamene,
ktoré naznačovali existenciu
chatových objektov.

V roku 1332 obec patrila rodu Oponických, bola pod správou
vojvodu Tomáša, ale už v roku 1342 patrila Szechenyovcom. Taktiež
bola v držbe rôznych príslušníkov šľachtických rodín s príslušnosťou
k hradnému panstvu Čabraď (Bákoci, Erdody, Palfi, Kohari, Coburg).

Okrem hrnčiarstva, mly-
nárstva, kováčstva a mäsiar-
stva boli doložení 4 krajčíri a
1 čižmár.

kolkovaná tehla
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Ďalšie informácie na:

Beluj patrí do územia Hontu, ktoré má prevažne
poľnohospodársky charakter. Geografické prostredie
územia podmienilo charakter roľnícko-pastierskej
kultúry. Poľnohospodárstvo sa zameriavalo na
pestovanie obilia, vinohradníctvo, ovocinárstvo a chov
hospodárskych zvierat. V súčasnosti je poľnohospo-
dárstvo zamerané na chov hovädzieho dobytka
a pestovanie lucerny siatej (Medicago sativa), ktorá
patrí k významným vysoko kvalitným objemovým
krmovinám. Mohutný koreňový systém lucerny môže
vodu získavať až z hĺbky 2 – 4 m, čím dosahuje vyššiu
odolnosť voči suchu a taktiež sa oceňuje jej
mrazuvzdornosť. Obsahuje množstvo bielkovín, pre
človeka všetkých 8 esenciálnych aminokyselín.
Obsahuje vitamíny A, B, C, E, K, minerály, hlavne
vápnik, železo, horčík, fosfor, draslík, sodík a zinok. Na

Obecné múzeum

našom území sa
pestuje ekologicky
na viac ako 300 ha
bez chemických
postrekov.

lucerna siata
v roku 2007 boli obecné symboly 

zapísané do Heraldického registra SR

zachovaný džbán 
z roku 1793

džbán s plastickou 
výzdobou


