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Obec Beluj – úvodné informácie
KULTÚRNO-HISTORICKÉ PAMIATKY

Milí návštevníci!
Vitajte v Belujskom chotári. Dovoľte, aby sme Vás prostredníctvom
náučných tabúľ sprevádzali prírodne aj historicky zaujímavým územím
Slovenska. Objavujte, obdivujte a spoznávajte osobitosti obce Beluj a jej
okolia pod najvyšším vrchom Štiavnických vrchov – Sitnom.
Územie je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy a
ochranného pásma lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
„Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí“
a Banskoštiavnického geoparku.

• Rímskokatolícky kostol sv. Vavrinca. Kostolík postavili v prvej polovici 13.
storočia vo vyvýšenej polohe na svahu ako menšiu jednoloďovú stavbu s
predĺženou polkruhovo ukončenou apsidou. Prešiel niekoľkými stavebnými
úpravami. Predstavená veža pochádza z obdobia gotiky. V interiéri sa
nachádza vzácny barokový organ z roku 1731. Posledná prestavba sa
uskutočnila v roku 1871. Hlavný oltár je klasicistický a pochádza zo začiatku
19. storočia. Vo veži sú umiestnené dva zvony. V kostolíku slúžieval sv. omše
známy kňaz a výrazná osobnosť slovenského národného hnutia i vedy
Andrej Kmeť, ktorý bol farárom v okolitých obciach. Kostol je národná
kultúrna pamiatka.

BELUJ – DEDINA AKO KLENOTNICA

• Evanjelický kostol bol postavený v roku 1785 ako tolerančný kostol v
klasicistickom štýle. Začiatkom 20. storočia bol upravený. Tvorí ho sieňová
pozdĺžna stavba s pristavenou vežou, ktorú tvorí šesťboký ihlan s tromi
zvonmi rôznych veľkostí s neogotickou výzdobou. V interiéri kostola je oltár z
roku 1835. Kostol je národná kultúrna pamiatka.
Obec Beluj bola v minulosti známa najmä hrnčiarskou výrobou vďaka
ložiskám pôdy s veľkým obsahom ílu v jej okolí. Na niektorých lokalitách sa
vyskytovala aj biela hlinka, ktorá sa používala na zdobenie hrnčiarskych
výrobkov a ktorá sa pravdepodobne podpísala pod názov obce. V obci sa spolu
nachádza 8 kultúrnych pamiatok. V národnej kultúrnej pamiatke v bývalej
evanjelickej fare s dvorom a sýpkou z roku 1879 je zriadené digitálne Múzeum
belujského hrnčiarstva. V obci sa tiež nachádzajú dva ľudové domy z 19.
storočia a rímskokatolícky kostol svätého Vavrinca, ktorého základy siahajú až
do románskeho obdobia. Taktiež môžete navštíviť expozíciu v Obecnom
múzeu. Obec sa môže pochváliť aj početnou tradičnou ľudovou architektúrou
a najzachovalejšími štítmi striech regiónu Hont. V súťaži Dedina roka 2019
získala obec Beluj titul Dedina ako klenotnica „Za udržiavanie a obnovu
tradičnej regionálnej ľudovej architektúry.“

Obecné múzeum

• Bývalý objekt evanjelickej fary, neoklasicistická stavba z roku 1879. Je to
jednopodlažná dvojtraktová budova s valbovou strechou. V súčasnosti je v
nej zriadené digitálne Múzeum belujského hrnčiarstva.
• Kamenné murované ľudové domy so sedlovou slamenou strechou, dvory
sú uzavreté doskovými bránami. Dom č. 8 je pamiatkovo chránený.
Šesťpriestorová jednopodlažná stavba je z konca 19. storočia.

Múzeum belujského hrnčiarstva

Kostol sv. Vavrinca

Kde nájdete ďalšie informačno-náučné tabule?

Kríž nad obcou
na vrchu Kiepa

Evanjelický kostol

Kde nájdete ďalšie informačno-náučné tabule?

Tabuľa č. 2 je venovaná Územiu európskeho významu Sitno. Dostanete sa k
nej po hlavnej ceste smerom na Prenčov po Turčiansko-KremnickoŠtiavnickej cyklomagistrále. Budete sa držať modrej turistickej
značky, ktorá vedie popri toku Belujského potoka až na Rakytinu.

Tabuľa č. 4 je venovaná krajine v okolí obce Beluj a dostanete sa k nej po
miestnej komunikácii popri katolíckom kostole vpravo. Budete sa
držať stále rovno až vás miestna komunikácia zavedie na chodník
až na vrch Kiepa, kde je krásny výhľad.

Tabuľa č. 3 je venovaná histórii obce Beluj. Tiež sa k nej dostanete po hlavnej
ceste smerom na Prenčov po Turčiansko-Kremnicko-Štiavnickej
cyklomagistrále. Nachádza sa hneď vedľa poľnej cesty, ktorá vedie
na majer Široká lúka.

Tabuľa č. 5 je venovaná Územiu európskeho významu Stará hora. Dostanete
sa k nej po Turčiansko-Kremnicko-Štiavnickej cyklomagistrále
smerom na Baďan. Hneď za obcou v blízkosti družstva vedie modrá
turistická značka smerom do obce Sebechleby.
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