
  

 

IX. ROČNÍK                                       2/2021  -  1/2022                                    OBČASNÍK                         ZDARMA 

UkážkaÊprvejÊpomociÊ 

Dňa 16. 7. 2021 sa konala 
ukážka poskytnutia prvej 
pomoci. Názornú ukážku 
ako poskytnúť prvú pomoc 
nám predviedli dobrovoľ-
níčky Červeného kríža Ve-
ronika Grigla Farbiaková a 
Lenka Baniarová. Ukážky 
sa zúčastnili malí aj veľkí  
- každý si mohol vyskúšať 
poskytnutie prvej pomoci 
na prinesených figurínach. 
Dozvedeli sme sa mnoho 
dôležitých informácií ako 
správne poskytnúť prvú 
pomoc. 

MilíÊspoluobčania, 
 
číslo nášho občasníka Be-
lujan, ktoré ste dostali, je ve-
nované rekapitulácii druhej 
polovice roka 2021. Taktiež 
vám priblížime udalosti roku 
2022. V tomto čísle si pripo-
menieme udalosti, ktoré ste 
vnímali intenzívnejšie, ale aj 
také,  ktoré ste možno vôbec 
nepostrehli. V tomto roku sme 
sa pomaly, ale isto vracali do 
starých koľají každodenného 
života. Začalo sa to postup-
ným uvoľňovaním covido-
vých opatrení, ktoré sa prelí-
nali s pomocou Ukrajine.  Za-
pojili sme sa do potravinovej 
zbierky, ktorú obec organizo-
vala v spolupráci s COOP 
Jednotou. Boli sme súčasťou 
podujatia pre deti, 
„Rozprávková dedinka“  

v Počúvadle,  ktorú každoročne 
organizuje mikroregión Južné 
Sitno. Taktiež sa nám podarilo 
po dvoch rokoch  zorganizovať 
slávnosti Poďakovania za úrodu 
spojené so stretnutím rodákov 
a uvítaním knihy o našej obci 
do života, ktorá uzrela svetlo 
sveta koncom roka 2019.  

Tento rok je plný zvratov, či už 
v znamení energetickej krízy, 
ktorá je spojená s vojnovým 
konfliktom.  Neustály nárast 
cien potravín, elektrickej ener-
gie a plynu majú vplyv na náš 
každodenný život priamo alebo 
nepriamo. Každodenný prísun 
negatívnych informácií v nás 
vyvoláva  strach, stres a  neisto-
tu z budúcnosti. Práve v týchto 
časoch by sme mali byť k sebe 
viac tolerantní, ústretoví, láska- 

ví a čo je najdôležitejšie, aj 
rešpektujúci jeden druhého 
takých, akí sme vo svojej pod-
state, odlišnosti a názorovosti. 
Milí spoluobčania, prajem 
nám všetkým veľa síl zacho-
vať si pokoj, rozvahu, toleran-
ciu a zdravý úsudok. V nepo-
slednom rade vám prajem ve-
ľa zdravia a šťastia.  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMgr.ÊMonikaÊZlesíková 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊstarostka 
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DrevenéÊprístreškyÊnaÊposedenie 
V roku 2021 získala obec dotáciu z Ban-
skobystrického samosprávneho kraja na 
výrobu a osadenie dvoch prístreškov na 
posedenie v čiastke 4 200 €, spolufinanco-
vanie obce bolo 1060 €.  Jeden prístrešok 
je umiestnený  pri hlavnej ceste na Širokú 
lúku a druhý je umiestnený na trase po 
modrej turistickej značke na Pastierskych 
lúkach. 
Prístrešky slúžia ako útočisko v prípade 
zmeny počasia pre turistov, cykloturistov a 
návštevníkov. Aj v roku 2022 sa podarilo 
obci získať finančné prostriedky  z BBSK 
vo výške 3 500 € na vyhotovenie ďalšieho 
prístrešku a nákup 5 ks smetných košov 
130-litrových, ktoré sú umiestnené pri prí-
streškoch a náučných tabuliach. 

                                                         

KladenieÊvencaÊpriÊpríležitostiÊoslávÊSNP 

Tak, ako po minulé roky, aj teraz 
sme sa zišli pri pomníku venova-
nom padlým v II. svetovej vojne. 
Veľká vďaka patrí manželom 
Mosným, ktorí v spolupráci 
s obcou každoročne organizujú 
pietne stretnutie na výročie SNP. 
Aj v tento deň sa zišli občania, 
ktorí si prídu uctiť tých, ktorí 
padli za slobodu. Nosnou myš-
lienkou pripomínania výročia 
SNP je poučiť sa z minulosti a 
nezabudnúť.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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NováÊopona,ÊzávesyÊaÊzáclonyÊvÊkultúrnomÊdome 
S pomocou dotácie z Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja sme v roku 
2021 zakúpili hlavnú novú oponu, zá-
clony a závesy do kultúrneho domu. 
Dotácia bola v čiastke 900 €, spolufi-
nancovanie 483,50 €. Čiernu a modrú 
oponu sme nechali v práčovni vyčistiť. 
Tiež sme zakúpili nové dvojradové gar-
niže, aby sa na ne mohli umiestniť za-
temňovacie závesy. 
Takto sme začali prípravu kultúrneho 
domu na stretnutie rodákov. 

 

SálaÊkultúrnehoÊdomuÊv novomÊšate 

Tento rok sme z kapitálových výdavkov obce 
dali  vymaľovať sálu kultúrneho domu, vybrúsiť 
a nalakovať javisko v celkovej sume 2 453 €. 
Práce zrealizoval Milan Juhás z Ilije. Taktiež 
sme zrekonštruovali elektriku na javisku a vyme-
nili svietidlá v sume 200 €. Výmenu uskutočnil 
a materiál dodal Ondrej Macko. Sálu kultúrneho 
domu nám pomohli upratať naši obyvatelia, kto-
rým veľmi pekne ďakujem. (Rodina Dubovská, 
Šemodová, Zlesíková, Zuzana Paukovicová, Ľu- 

boš Dubovský, Jozef Machava, Milan Blahút,  
Milan Michalovský, Ondrej Macko.) Ďakujeme.  
 
ObnovenáÊsálaÊmalaÊpremiéruÊnaÊstretnutíÊro-
dákovÊpočasÊobecnýchÊslávností.ÊNašímÊzáme-
romÊjeÊv obnoveÊsályÊkultúrnehoÊdomuÊpokra-
čovaťÊ –Ê najbližšieÊ saÊ sústredímeÊ naÊ kúrenie.Ê
TaktiežÊmámeÊ podanýÊ projektÊ naÊ rekonštruk-
ciuÊ sociálnychÊ zariadeníÊ a vybudovanieÊ ku-
chynky.ÊÊ 



4 

 

Výmena okien a dverí na dome smútku 

V mesiaci december 2021 boli na 
Dome smútku vymenené okná a 
dvere. Pôvodné okná a dvere boli 
prehnité, takže ich výmena bola nut-
ná. 
Výmena bola financovaná z kapitá-
lových výdavkov obce v celkovej 
čiastke 6 350 €. Dodávku okien a 
dverí realizovala firma Stanislav Bu-
zalka B - spol. z Banskej Štiavnice. 
                                                  

Dielničky 

Potravinová zbierka v Kauflande 

V októbri 2021 sa dobrovoľníci SČK Banská Štiavnica zúčastnili na zbierke -  
POMÁHAME POTRAVINAMI, ktorú organizoval Kaufland v spolupráci  
so SČK. Z tejto zbierky SČK Banská Štiavnica poskytol 4 potravinové balíky  
aj našim občanom v nepriaznivej životnej situácii. V tomto roku SČK Banská 
Štiavnica v rámci zbierky - POMÁHAME POTRAVINAMI, ktorú organizoval 
Kaufland poskytla ďalšie tri balíky pre ľudí v nepriaznivej životnej situácii. 
Ďakujeme.                                                                                                       

ZámenaÊobecnýchÊpozemkov 
s RDÊPrenčovÊa EuroÊAgriÊInternationalÊ

Obec Beluj takmer po štyroch rokoch rokovania pristúpila koncom 
roka 2021 k zámene  pozemkov s RD Prenčov a Euro Agri Internatio-
nal, spol. s r. o. Predmetom zámeny pozemkov bolo vysporiadanie 
pozemkov v extraviláne a intraviláne obce. Súčasťou zámeny bola aj 
kúpa domu vedľa obchodu.                                                                                                                                                                                             

                                                                                                      

V roku 2021 
viedla tvorivé 
dielničky pre deti 
Mgr. Martina 
Rievajová. Deti 
mali možnosť 
vyskúšať si rôzne 
techniky a pra-
covné postupy. 
Tvorivých dielni-
čiek sa zúčastnili 
aj dospelí. 
Ďakujeme. 
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MikulášÊprišielÊajÊvÊtomtoÊroku 

ZimnáÊúdržbaÊ
2021/2022 

Zimnú údržbu miestnych komunikácií 
v obci zabezpečoval Ján Ondrejka. O 
údržbu cesty 3. triedy počas celého 
roka sa stará Banskobystrická regio-
nálna správa ciest, a. s. V prípade ma-
lého množstva sypkého snehu údržbu 
vykonával Miroslav Zlesík obecným 
traktorom bez predného náhonu. 
 

 

 

Aj v tomto roku sme si aj na-
priek covidovým opatreniam 
pozvali Mikuláša k vianočnému 
stromčeku na našom námestíč-
ku. Mikuláš s anjelom rozdali 
sladké odmeny v podobe miku-
lášskych balíčkov našim naj-
menším. Radosť z rozdávania 
prežívali malí aj veľkí. Spoloč-
ne sme si pochutnali na vianoč-
nom punči a čaji. Súčasne pre-
biehal predaj domáceho vianoč-
ného pečiva a ručne vyrobených 
výrobkov z KC Baďan. Utŕžené 
peniažky poslúžili na aktivity 
v komunitnom centre. 

Ďakujem manželom  
Dubovským za spoluprácu. 

NovéÊknihyÊdoÊobecnejÊknižnice 

V roku  2021 sme od Fondu na podporu umenia 
získali dotáciu vo výške 1 000 € na nákup nových 
kníh do obecnej knižnice. 
Aj v roku 2022 sme boli úspešní a z Fondu na pod-
poru umenia sme dostali dotáciu na nákup nových 
kníh do obecnej knižnice vo výške 1 200 €. 
Prírastok nových kníh v obecnej knižnici spracová-
va Mgr. Martina Rievajová. Zoznam kníh, ktoré 
sme zakúpili v roku 2022, bude zverejnený na we-
bovej stránke v časti Zverejňovanie – Rôzne – 
Knižné tituly. 
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VýzdobaÊv obciÊ 
O výzdobu v obci sa počas celé-
ho roku stará Zuzana Paukovico-
vá. Dekoračný materiál zabezpe-
čuje obec Beluj. Figúrky Moni-
ka  Zlesíková,  technické kon-
štrukcie Miroslav Zlesík, po-
mocné práce pri výzdobe Jozef 
Machava. Stavanie mája aj via-
nočného stromčeka prebieha po-
mocou plošiny, ako aj osvetlenie 
vianočnej výzdoby, ktoré už nie-
koľko rokov zabezpečuje Ondrej 
Macko. Vianočný stromček po-
skytla rodina Dubovská. Všet-
kým patrí veľké poďakovanie.                                                                                                                                 
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RokÊ2022Ê 
1. StretnutieÊkomunitnejÊradyÊobčanovÊobcíÊBaďan,Ê 
BelujÊaÊPočúvadlo 
V januári sa konalo 1. stretnutie komunitnej rady. Komunitná rada sa skladá zo zástupcov občanov obcí 
Baďan, Beluj a Počúvadlo. Zástupcovia reprezentovali rôzne skupiny obyvateľov, ako napr. seniorov, 
deti a mládež, dôchodcov, aktívnych občanov, rómsku komunitu, ženy v domácnosti, nezamestnaných 
atď. Cieľom stretnutia bola myšlienka ako osloviť, nájsť, zapojiť, podporiť občanov, skupiny a komunity 
v činnosti, ktorá je prospešná pre všetkých. Aktivity alebo činnosti  vychádzajú z potrieb občanov, ktorí 
majú chuť svoj zámer zrealizovať vlastnými silami a prostriedkami. Myšlienkou je napr. ak v mieste, kde 
žijete, vám chýba lavička, kde by ste si mohli so susedmi posedieť a porozprávať sa, tak si ju spoločne so 
susedmi vyrobíte. Každý niečo poskytne – proste aby to bol spoločný zámer všetkých zúčastnených.  
Cieľom je vrátiť sa späť ku spoločnému tvore-
niu vlastného priestoru okolo seba. Zbaviť sa 
vzájomnej ľahostajnosti a vytvárať spoločné 
hodnoty v každodennom živote. Toho, čo by ste 
chceli, je určite veľmi veľa, stačí, že to vysloví-
te nahlas a spojíte sa.  Mnohí z vás si poviete, 
že to tu už bolo, máte pravdu bolo, ale mnoho 
z toho, čo tu bolo, mnohým aj chýba, ako by 
sme zabudli na spoločný komunitný život. Te-
raz je v móde „ja, moje a mňa sa to netýka“, 
vždy je niekto na vine a podobne a väčšina 
z nás sa skrýva za svojou bránou a tvárime sa, 
že sme nad vecou,  nesmierne šťastní, sebestač-
ní,  ale pritom sami. Taká je pravda.  Môžeme 
to zmeniť, je to len na každom z nás.      

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

                                                                           

                                                                     

VýstavaÊVandrovaloÊvajceÊ 
Vyhlasovateľom súťaže bol Vidiecky parlament 
na Slovensku. Organizoval už 12. ročník, 
v tomto roku v spolupráci s obcou Štiavnické 
Bane, ZO JDS Štiavnické Bane, New Edu, n. o. 
a. s Europe Direct Banskobystrický región. 
O výstave sme sa dozvedeli od RNDr. Evky 
Šestákovej, ktorá úzko spolupracuje s KC Ba-
ďan. KC Baďan oslovilo občanov z obcí Ba-
ďan, Beluj, Počúvadlo. So záujemcami sme vy-
razili na výstavu do Štiavnických Baní.  

Počas výstavy nás sprevádzali členovia 
ZO JDS Štiavnické Bane. Mohli sme si 
prezrieť viac ako sto kraslíc – maľované, 
drôtované, paličkované, voskované, ma-
deirové, olepované. Výstavu sme ukončili 
v penzióne Vindšachta pri jazere. RNDr. 
Evka Šestáková nám predstavila činnosť 
ZO JDS Štiavnické Bane, ktorej bola za-
kladateľkou. Odniesli sme si so sebou 
množstvo inšpirácie.  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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Poďakovanie 
 

Srdečne ďakujem za pekné a dojímavé blahoželanie k môjmu jubileu bývalým žiakom: 
Zuzke Paukovicovej, Marke Mackovej, Ľubke Kollárovej, Olinke Pukšovej, Milošovi a Ľubošovi 
Dubovským, Milanovi a Jankovi Jaďuďovým. 
 
Ďakujem za blahoželanie aj mojím kamarátkam,  kolegyniam, susedom, bývalým susedom, pria-
teľom a známym a mojej opatrovateľke Evke.                                                             

MartaÊDurdíková 

NarodilÊsa 

TomášÊKrálikÊ6.Ê7.Ê2022 
RodičiaÊZuzanaÊPaukovicováÊaÊPeterÊ
Králik 

PaniÊučiteľke 
Pri príležitosti významného životného jubilea pani 
učiteľky Marty Durdíkovej ju navštívili tí, ktorým  
venovala kus svojho profesionálneho života – jej 
žiaci. 

 

JubilantiÊrokuÊ2022 
50 -  Štefan Boroška 
55 -  Janka Berkyová 
        Blažena Forgáčová 
60 -  Milan Sentinek 
        Roman Slovík 
65 -  Emília Izáková 
70 -  Emília Cibulová 
75 -  Ladislav Palguta 
80 -  Marta Durdíková 
85 -  Elena Sičáková 
 
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊGRATULUJEME 

 Michael Šimo a Andrea Kopecká  
sa stali manželmi 27. augusta. 
V rámci ich svadobného programu boli obyva-
telia Beluja pozvaní na koncerty hudobníka 
Stroon  a kapely Čávo Čavalenky. 

MaliÊsmeÊtuÊsvadbu 
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 OpustiliÊnás 
RomanÊSlovík 
4.Ê5.Ê1989Ê-ÊÊ2.Ê11.Ê2021 

SpomienkaÊletíÊdoÊneba, 
nie,ÊnezabúdamÊnaÊTeba. 
TakÊakoÊkaždý, 
každučkýÊdeň. 
RazÊsaÊtamÊstretneme,Êviem. 

S láskou spomínajú 
 
syn Romanko,  rodičia,  
súrodenci Roland, Lydka a Rasťo s rodinami. 

ZuzanaÊBurčová 
8.Ê12.Ê1940Ê-ÊÊ11.Ê4.Ê2022 

SÊláskouÊspomínajú 
 
synÊMilanÊaÊSlavomírÊ 
sÊrodinami 

SlávnostnéÊodhalenieÊnovéhoÊpamätnéhoÊmiesta 

 

Dňa 14. októbra sa konalo slávnostné odhale-
nie nového pamätného miesta pri Počúvad-
lianskom mlyne. Finančné prostriedky po-
skytlo MO SR, obec Baďan, Počúvadlo a OZ 
Beluj. Návrh pamätníka je od akademického 
sochára Vladimíra Oravca. Informácie o 
mieste dohľadal 
Marián Štepka. Na 
odhalení pamätnej 
tabule sa zišli zá-
stupcovia obcí Ba-
ďan, Počúvadlo, 
Beluj, Banský Stu-
denec, ako aj zá-

stupcovia SZPB  RNDr. Pavel Bačík a Ing. Jaroslav Dudík. Skôr, ako 
sa pristúpilo k realizácii nového pamätníka, sa konalo niekoľko brigád 
v spolupráci s obcami, dobrovoľníkmi z PZ Bánov a KC Baďan. Občerstvenie 
zabezpečila Ľudmila Blašková. Toto významné pamätné miesto, ktoré popisuje 
udalosti z obdobia II. svetovej vojny, si príde uctiť 27. októbra minister obrany 
SR Jaroslav Naď.  
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  PočúvadlianskyÊmlynÊ 

PartizánskyÊoddielÊSitnoÊbolÊ6.ÊoddielomÊpartizánskejÊbrigádyÊkpt.ÊNálepku.Ê 
OdÊ7.ÊoktóbraÊ1944ÊpôsobilÊvÊtyleÊnepriateľaÊvÊŠtiavnickýchÊvrchoch.ÊMalÊokoloÊ70Êpríslušníkov,ÊzÊ
ktorýchÊväčšinaÊpochádzalaÊzÊokoliaÊBanskejÊŠtiavnice.ÊČasťÊpartizánskehoÊoddieluÊSitnoÊsaÊzdržia-
valaÊvÊPočúvadlianskomÊmlyneÊvÊdolineÊKlastavskéhoÊpotoka.ÊNaÊ základeÊpravdepodobneÊ spravo-
dajskejÊčinnostiÊboloÊvyhodnotené,ÊžeÊskupinaÊpredstavujeÊvýraznúÊhrozbuÊaÊmusíÊbyťÊzlikvidovaná. 

Samotnému prepadu predchádzala rozsiahla príprava v súlade s taktikou protipartizánskej jednot-
ky Edelweiss. Viacero dní pred útokom sa vykonával prieskum a spravodajská činnosť, aby sa identi-
fikovalo miesto pobytu partizánov, ich počet a potrebná bojová sila na ich likvidáciu. Počítalo sa s 
momentom prekvapenia, ktorý bol významným v taktike prepadov. Spravodajská činnosť, ktorá pred-
chádzala samotným prepadom jednotky Edelweiss, bola dôležitou súčasťou a nikdy nebola vynecha-
ná. Prepady sa plánovali aj na základe informácií, ktoré získavala Einsatzgruppe H, v tomto prípade 
prostredníctvom svojho oporného bodu, ktorý predstavovalo Einsatzkommando14 v Banskej Štiavni-
ci, ako aj pomocou platených alebo dobrovoľných informátorov. 

Na druhej strane do odbojovej činnosti bolo zapojených aj množstvo lokálnych silových a administra-
tívnych zložiek, ako boli notári, žandárstvo a starostovia obcí. Taktiež predstavitelia školstva a v ne-
poslednom rade členovia evanjelickej cirkvi, ktorí neboli spokojní s existenciou a smerovaním Slo-
venskej republiky, ani s následnou prítomnosťou okupačných vojsk na území Slovenska. 
22.Êoktóbra 1944 (v sobotu) sa konala „Počúvadlianska hostina“ v obci Počúvadlo, na ktorej sa zúčas-
tnili lokálni obyvatelia a takisto členovia odboja a partizáni. Na podujatí boli aj žandári z Piargu 
(dnes Štiavnické Bane), ktorým velil Štefan Truban. Predstavitelia štátu, prenesenej štátnej moci, ako 
žandárstva, boli známi ako spolupracovníci odboja. 
20.Ê novembra 1944 boli prevedení cez hory na pokyn evanjelického farára Adamčíka z Prandorfu 
(dnešné Devičany) dvaja ruskí dôstojníci, a to: kpt. Alexander Bazdyriev, pôvodom 
zo Simiferopolu na Kryme, a npor. Sergev Juriev, ktorí ušli z nemeckého zajatia a ukrývali sa v Devi-
čanoch. Previedli ich Pavol Daniš a Ján Nemec cez hory až na Počúvadlo, kde sa pridali ku skupine 
Sitno. Podľa Pavla Slúku, ktorý bol neskôr členom skupiny Sitno, išlo len o zhodu okolností. 
Vo večerných hodinách 23.Ênovembra 1944 dorazila jednotka Edelweiss do obce Klastava približne o 
sile 300 mužov. Mali so sebou mapu, na ktorej mali označenú usadlosť Počúvadliansky mlyn, ale 
pravdepodobne nevedeli presne, čo majú čakať, tak zobrali so sebou obyvateľa Klastavy Jána Kolára. 
Hnali ho pred sebou a mlátili puškou, aby ich zaviedol na miesto, kde je mlyn. Smerovali 
po Ladzianskej železnici, ktorá slúžila na dopravu dreva a ostatného materiálu a koniec mala „Za Ho-
líkom“ pod vrchom Sitno. Keď dorazili na miesto, Jána Kolára prepustili. V dobe prepadu bolo v mly-
ne 22 partizánov, z toho 4 ženy. 
Mlyn obkľúčili zo všetkých možných strán, zostal len malý úzky priestor na možný ústup. Bolo treba 
prebrodiť potok a vyšplhať sa do strmého svahu a tak za horizont a získať takto krytie pred paľbou.                          
Osadenstvo pobývajúce na mlyne sa napriek zjavnej presile rozhodlo bojovať. Rudolf Valach obslu-
hoval guľomet a Viera Václeveková mu pomáhala s podávaním munície. Guľometnou paľbou tak kry-
li ústup ostatných z mlyna. Pri takej veľkej presile to bol však márny boj. 
Mlynára Kršiaka s rodinou vyhnali z mlyna a nechali ho stáť na zime. Chceli ho zastreliť, ale vojak, 
pravdepodobne príslušník slovenskej časti oddielu Edelweiss z Pitelovej, ktorý ich poznal, im pomo-
hol. Rodinu následne ubytovali v „Kováčskom dome“, ale nakoľko zdravotný stav mlynára nebol dob-
rý, zaobchádzanie neprežil. 
Tých, čo nestihli počas krycej paľby ustúpiť, zajali a celú stavbu nakoniec vypálili 
Osem partizánov bolo zajatých. Jeden z nich, Alexander Kuchta, krátko po zajatí utiekol. Zajatí parti-
záni boli postupne povraždení. Anton Dúbravský, Imrich Lehocký, Viliam Gálus a Mária Demiančo-
ková boli nájdení na popravisku v Turčeku, Viliam Cicka zahynul v Banskej Belej, 16-ročná partizán-
ka rumunskej národnosti, študentka z Bukurešti Elena Rysska, krycím menom Wierovická, ktorá bola 
pri prepade ťažko ranená, bola odvezená a popravená 6. januára 1945 vo vápennej peci v Ráztockej. 
Jediná z partizánok, ktorá sa zachránila, bola Edita Ernstová, krycím menom Katka.  
Po prepade sa skupina postupne dala zasa dokopy v Almáši (dnešné Jabloňovce) a v Prandorfe 
(dnešné Devičany). Novú základňu si vybudovali na chate Žuhračka pri Prandorfe, ktorá je dodnes  
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pamätným miestom SNP. Po sformovaní skupiny vykonávali najmä spravodajskú činnosť a odovzdá-
vali správy agentovi s krycím menom „Inžinier“ (podľa zvukovej nahrávky to bol Jano Debnár). Na-
koniec boli začlenení do štruktúry Červenej armády.  

P.S.ÊĽudovýÊsúdÊvÊBanskejÊŠtiavniciÊrokÊ1946:ÊObžalúvamÊJozefaÊSklenkuÊz Pitelovej,ÊžeÊdňaÊ23.Ê
novembraÊ1944ÊsaÊakoÊčlenÊprotipartizánskejÊjednotkyÊzúčastnilÊpoÊbokuÊnacistickýchÊokupan-
tovÊ prepadu,Ê priÊ ktoromÊ strieľalÊ naÊ brániacichÊ saÊ odbojárov,Ê z ktorýchÊ boliÊ dvajaÊ zastrelení.Ê
TaktiežÊ saÊ zúčastnilÊ rabovaniaÊ PočúvadlianskehoÊ mlynaÊ a sámÊ siÊ napchalÊ doÊ taškyÊ posteľnéÊ
plachty,ÊženskéÊšatkyÊa uteráky,ÊmydloÊa vkladnúÊknižkuÊnaÊ150ÊKčsÊa počínalÊsiÊakoÊokupantskáÊ
soldatelaÊa napokonÊsaÊzúčastnilÊpodpáleniaÊdomuÊa maštale. 

GrafÊErvinÊvonÊHohnestein,ÊktorýÊjednotkeÊvelilÊa ktoréhoÊpopraviliÊSovietiÊniekdeÊv Maďarsku,Ê
povedalÊo svojichÊvojakoch,ÊvrátaneÊSklenku,Ê„žeÊjeÊtoÊzberbaÊa sebranka,ÊkebyÊsomÊimÊnedovolilÊ
rabovať,ÊnadmieruÊpiťÊa nebolÊozbrojený,ÊdávnoÊbyÊmaÊzabili“.ÊÊ 
 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSpracovalÊVladimírÊPoprac,ÊpredsedaÊDHZÊBanskáÊŠtiavnicaÊ 
 

PredvádzanieÊkosačiek 

V dňoch 3. a 9. 6.  sa konalo u nás predvádza-
nie motorových kolesových kosačiek. Na pr-
vom predvádzaní nám pán Roman Belák 
z Husqvarna Banská Štiavnica  predstavil ko-
sačku Husqvarna rider 418 ts awd 4 x 4. Mul-
čovaciu kosačku AS 940 Sherpa 4 WD nám 
predstavil Erik Marjovič z firmy Ertex, s. r. o. 
Táto kosačka celú zelenú hmotu rozdrvila na-
drobno, nie je potrebné hrabať, zbierať 
a odvážať. Zámerom obce bolo jeden z týchto 
strojov zakúpiť na leasing, aby sme boli sebes-
tační v starostivosti o verejnú zeleň, keďže 
v dnešnej dobe je problém s pracovnou silou 
a na druhej strane nájsť dostatok finančných 
prostriedkov v rozpočte obce. Obec 
v súčasnosti kosí viac ako 2 ha verejných 
plôch. Kosí sa minimálne 2 až 3-krát do roka. 
Doteraz sa nám to darilo zabezpečiť tak, že 
rovné plochy sa kosili súkromnou kosačkou, 
čo šetrilo čas a samozrejme peniaze. Na prácu 
s krovinorezom sme zamestnali ľudí na doho-
du. Najväčším problémom je, že nie sú u nás 
ľudia, ktorých by sme mohli zamestnať, ale ani 

v obciach, z ktorých by prišli autobuso-
vým spojom do práce. Nie je to problém 
iba našej obce. Tohto roku sme mali po 
prvýkrát problém niekoho nájsť na kose-
nie, zrealizovali sme výzvu, ktorú sme 
zverejnili na webovej a facebookovej 
stránke obce. Oslovili sme niekoľko fi-
riem, ktoré by nám túto službu zabezpečo-
vali. Najlacnejšia cenová ponuka bola 
4 500 € za jedno pokosenie, bez odvozu 
trávy. Viete si to predstaviť a porátať x 3. 
Veľmi sa nám uľavilo, keď sa nám ozval 
živnostník, ktorý nám to tento rok pokosil, 
s tým že sme mu poskytli obecné krovino-
rezy, PHM a silon. Za čo im veľmi pekne 
ďakujem. Inak by sme nekosili, jedine ak, 
tak počas brigád, a tie, ako iste viete, sú 
dobrovoľné a na to sa spoliehať nemôže-
me. Kosačku sme nekúpili, tento problém 
sa bude riešiť opätovne v novom roku. 
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SpoločneÊsmeÊpomáhaliÊUkrajine 

Ďakujeme všetkým obča-
nom, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na po-
moci Ukrajine, či už vo 
forme finančného príspev-
ku, potravinovej pomoci, 
zbierkou šatstva a hygie-
nických potrieb. V našej 
obci sa  realizovala potra-
vinová zbierka v spoluprá-
ci s COOP Jednotou SD a 
KC Baďan. Vyzbierané 
potraviny putovali do koor-
dinačného centra v Banskej 
Štiavnici a odtiaľ koneč-
ným prijímateľom. 
Ďakujeme. 

DelfinoterapiaÊaÊkoncertÊpreÊLea 

Leo sa narodil v termíne ako „zdravé“ dieťa. Aj keď už 8. mesiaci tehotenstva gynekologička spozorovala, 
že plod zaostáva v raste. Leo má 27 mesiacov. Má znížený svalový tonus - hypotóniu. Sám nesedí, nelozí, 
nechodí ani nerozpráva. Od jeho 4. mesiaca, kedy sme spozorovali, že zaostáva vo vývoji, navštevujeme 
neurologickú ambulanciu. Absolvoval dvakrát magnetickú rezonanciu, dvakrát metabolické testy a dvakrát 
genetické testy a žiadne vyšetrenia neukázali príčinu choroby.  
V novembri 2020 sme si dali urobiť testy do Nemecka, kde zaznamenali úbytok keratínu. Následne sme 

v Bratislave ab-
solvovali MR 
mozgu, kde túto 
diagnózu vyvráti-
li a vrátili sme sa 
na začiatok.   
Ostáva nám len 
pravidelne cvičiť. 
Dvakrát do roka 
sme absolvovali 
liečenie 
v Dunajskej Lúž-
nej. Každé cviče-
nie nás ženie do-
predu. Preto by 
sme chceli skúsiť 
delfinoterapiu, 
ktorá je pre nás 
rodičov dosť fi-
nančne náročná. 
Za každú poskyt-
nutú pomoc ďa-
kujeme. 

VÊkultúrnomÊcentreÊvÊBanskejÊŠtiavniciÊsaÊ13.ÊoktóbraÊkonalÊbenefičnýÊfolklórnyÊkoncertÊ
preÊLea,ÊnaÊktoromÊsaÊvyzbieraloÊ2Ê500Ê€.ÊĎakujeme.Ê 
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StretnutieÊheligonkárovÊsmeÊtuÊmaliÊopäť 
V prvú aprílovú sobotu sa u nás konalo 
stretnutie heligónkarov, no nielen ich,  ale 
aj hráčov na iné hudobné nástroje z celého 
Slovenska. Bolo to už siedme takéto stret-
nutie organizované Milošom Dubovským, 
ale v našej obci sa konalo  len po dru-
hýkrát. Prišli účastníci z blízkeho okolia, 
ale aj zo vzdialenejších končín, naprí-
klad z Turzovky, či Dubovice v okrese 
Sabinov, ba dokonca až z Olomouca v 
Českej republike. Na stretnutie zavítalo aj 
niekoľko divákov zo Svätého Antona. 
Každý účastník, tak ako po minulé roky, 
priniesol niečo na občerstvenie. Stretnutie 
sa začalo o 14. hodine a vydržali 
sme až do druhej hodiny ráno. Do budúc-
na organizátor stretnutia plánuje aj naďa-
lej pokračovať v realizovaní stretnutia he-
ligonkárov a priaznivcov hry na ľudové 
nástroje. Poteší sa aj divákom z našej ob-
ce, ktorí sú srdečne vítaní. 
                                                                                                                             
                                        MilošÊDubovský 

 

 

VeľkonočnýÊvolejbalovýÊturnaj 

KC Prenčov zorganizovalo veľkonočný vo-
lejbalový turnaj pre deti a mládež. Turnaja 
sa zúčastnili Jasminka a Iris Lužicové, Te-
rezka Dubovská a Miško Zlesík. Napriek 
tomu, že sme išli na turnaj ako volejbaloví 
amatéri, sme si tento turnaj užili. Všetci 
sme sa navzájom podporovali. Po turnaji 
sme sa presunuli na spoločnú opekačku. 
Domov sme odchádzali s dobrým pocitom 
a skúsenosťami z turnaja. 

NavštívilaÊnásÊOPTIKAÊANPEKÊ 

Pracovníci OPTIKY  ANPEK Ban-
ská Bystrica v dňoch 9. 3. a 12. 8. 
2022 od 09:00 hod do 09:45 hod. 
v zasadačke obecného úradu po-
núkli pre našich občanov službu 
kompletného vyhotovenia dioptric-
kých okuliarov, prípadne výmeny 
dioptrických skiel do vlastných rá-
mov, spolu s bezplatným meraním 
zrakovej ostrosti. 
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RozprávkováÊdedinkaÊ 
 Dňa 28. 5. sa konal ďalší ročník 

rozprávkovej dedinky, ktorú orga-
nizuje mikroregión Južné Sitno. 
Obec Beluj pre deti opäť pripravi-
la tvorivé dielne, rovnako ako aj 
KC Baďan. Deti si mali možnosť 
vyrobiť handrovú bábiku na palič-
ke, kresliť a vyrábať si náramky. 
Akcia sa vydarila, úsmev na tvá-
rach detí je toho dôkazom. Tvori-
vých dielní sa zúčastnili Anka a  
Natália Šemodové, Miško Zlesík a 
moja maličkosť. Veľmi pekne ďa-
kujem za váš čas, ktorý venujete 
iným pre radosť.                                                        

NávštevaÊbaštyÊv ŠtiavnickýchÊBaniach 
Na pozvanie RNDr.  Evky Šestákovej zo ZO JDS Štiav-
nické Bane sme sa v spolupráci s KC Baďan zúčastnili 
prehliadky Bašty. Aj tentoraz sa zúčastnili výletu ženy 
z obcí Baďan, Beluj a Počúvadlo. Hneď na začiatku sme 
dostali možnosť vybrať si, či chceme ísť na baštu po scho-
doch (100 schodov), alebo ísť miernym stúpaním dookola. 
Výber bol jednoznačný, dookola. Výstup sme zvládli, 
šťastlivo sme prišli na baštu, kde nás privítal starosta obce 
Stanislav Neuschl a oboznámil nás s programom dňa.  

Absolvovali sme krásnu prehliadku bašty a 
výhľad.  
Spoločne sme sa rozhodli zísť z bašty po 
schodoch, zhodli sme sa, že cesta po scho-
doch by bola oveľa menej náročná. Návšte-
va obce Štiavnické Bane sa ukončila spoloč-
ným obedom a voľnou diskusiou v penzióne 
Windšachta.                                                                                        
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PodpísaliÊsmeÊMemorandumÊoÊspolupráci 

 

Banskobystrický samosprávny 
kraj patrí medzi najrýchlejšie star-
núce regióny v Slovenskej repub-
like. Súčasný systém sociálnych 
a zdravotných služieb pre seniorov 
neposkytuje dostatočné kapacity 
a nie je vzájomne koordinovaný. 
Memorandum je prejavom spoloč-
nej vôle strán memoranda spolu-
prácou rozvíjať systém integrova-
nej sociálno-zdravotnej starostli-
vosti pre seniorov budovaním ma-
teriálnych a ľudských kapacít, ako 
aj vzájomnou koordináciou zodpo-
vedných subjektov tak, aby sa na-
stavil model udržateľnej dlhodo-
bej starostlivosti na regionálnej 
úrovni.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

Dňa 28. júna 2021 bolo na zvolenskom zámku podpísané Memorandum o spolupráci medzi Banskobys-
trickým samosprávnym krajom a obcami z okresu Banská Štiavnica a mikroregiónu Južné Sitno z okresu 
Krupina: Baďan, Banská Belá, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Ilija, Kozelník, Močiar, Počúvadlo, Pod-
horie, Prenčov, Svätý Anton, Štiavnické Bane, Vysoká, Kráľovce-Krnišov a Žibritov. 

NašaÊnávštevaÊeuroparlamentuÊv Bruseli 

V mesiaci jún sme navštívili europarlament 
v Bruseli. Mali sme možnosť dozvedieť sa priamo 
od europoslanca Roberta Hajšela, kam smeruje 
Európska únia.  

Akým smerom  sa bude Európska únia uberať po-
čas energetickej krízy. Diskusia sa týkala rôznych 
tém. Bolo veľmi zaujímavé vidieť  a zažiť celé to 
dianie. 
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KonečneÊsmeÊsaÊdočkali! 
PoďakovanieÊ zaÊ úroduÊ spojenéÊ
soÊstretnutímÊrodákovÊsaÊuskutoč-
niloÊv našejÊobciÊ25.ÊjúnaÊtohtoÊro-
ku.Ê PočasÊ pandemickéhoÊ obdobiaÊ
smeÊ saÊ museliÊ zrieknuťÊ všetkýchÊ
spoločenskýchÊ podujatí.Ê A nielenÊ
to.Ê PlánovanéÊ stretnutieÊ rodákov,Ê
ktoréÊ saÊmaloÊ pôvodneÊ uskutočniťÊ
priÊ príležitostiÊ 730.Ê výročiaÊ prvejÊ
zmienkyÊ o obci,Ê v rokuÊ 2020,Ê saÊ
museloÊtakistoÊodložiť. 

VšetkoÊsaÊtoÊkonečneÊv tomtoÊrokuÊ
podarilo.Ê 

S náročnými prípravami pomohol už osvedče-
ný tím dobrovoľníkov. Bolo treba pouprato-
vať obec, postaviť pódium, rozmiestniť lavič-
ky pred pódiom, pripraviť  dobové interiéry 
v retro dome, takisto pripraviť interiéry kosto-
lov, napiecť, navariť a vôbec zabezpečiť všet-
ko potrebné, aby sa tu návštevníci cítili dobre, 
tak ako medzi svojimi. 

Do programu už tradične 
patrili vystúpenia folklór-
nych súborov – Bátovčan, 
Pohronka a Gajdošíci a aj 
naše belujské ženy, ktoré 
pred pár rokmi založili spe-
vácku skupinu. Hudobnú 
ponuku tento rok obohatil 
aj operný spevák Ján Bab-
jak.   
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StaráÊfotografiaÊzoÊzbierkyÊpaniÊKapustovej,ÊbelujskejÊrodáč-
ky,ÊzÊrokuÊ1951ÊaleboÊ1952.Ê 
 

ZvláštneÊpostavenieÊ v programeÊmaliÊ Ê ekumenickéÊ službyÊbo-
žie,ÊktoréÊsaÊuskutočniliÊv EvanjelickomÊkostoleÊa.Êv.Êa slúžiliÊ
ichÊspoločneÊMgr.ÊJanaÊLauková,ÊzborováÊfarárkaÊz PukancaÊ
a rímskokatolíckyÊfarárÊTh.ÊLic.ÊMichalÊBaláž. 

Keďže toto podujatie malo dve zložky, tradičné dožinkové pro-
gramy sa prelínali s programom pre rodákov. O jedenástej hodi-
ne sa uskutočnilo slávnostné privítanie rodákov v kultúrnom 
dome a v rámci neho vystúpila so svojím príspevkom rodáčka, 
pani Emília Hroncová (rodená Šlauková). 

 JejÊ príspevokÊ uverejňujemeÊ v plnomÊ zneníÊ naÊ konciÊ tohtoÊ
článku.Ê 

Súčasťou programu pre 
rodákov, ale aj pre os-
tatných návštevníkov, 
bol krst knihy Beluj.Ê
ObecÊ a jejÊ obyvateliaÊ
v plynutíÊčasu.ÊKnižka 
bola pôvodne pripravo-
vaná práve ku oslavám 
730. výročia prvej 
zmienky o obci, takže 
si musela na svoj krst 
trošku počkať. Bola 
pokrstená belujskou 
vodou a pri jej oficiál-
nom uvedení do života 
sa stretli jej autori, kto-
rí ju takto symbolicky 
uviedli do života.   
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Dospelí aj deti sa mohli zabaviť na tvorivých dielňach, 
pozrieť si ukážky rôznych remesiel, dobovú  výstavu v 
retro dome, výstavu fotografií v kultúrnom dome, stálu 
expozíciu v obecnom múzeu a aj v múzeu belujského 
hrnčiarstva. O jedlo aj pitie bolo postarané, lebo beluj-
ské gazdinky opäť napiekli znamenité koláčiky 
a navarili guláš a kapustnicu. A čo by to boli za sláv-
nosti, keby si na nich nemohli návštevníci nakúpiť rôz-
ne remeselné výrobky. Tento rok ponúkal v Beluji svo-
je výrobky aj pán Mlích zo Seliec, ktorý sa venuje za-
chovávaniu tradície výroby belujskej keramiky. Súčas-
ťou programu bola samozrejme aj tombola a večerná 
diskotéka.  

V súvislosti so stretnutím rodákov tre-
ba zdôrazniť, že veľkou a neúnavnou 
iniciátorkou tohto stretnutia bola pani 
Zuzana Paukovicová, ktorá je aj neofi-
ciálnou kronikárkou našej obce. Udr-
žiava kontakt s našimi rodákmi 
a v rámci príprav zostavila adresár ro-
dákov, ktorých sme ako obec na podu-
jatie pozvali.   

Každý, kto už na nejakom podujatí v našej obci bol, vie, že od nás neodíde s prázdnym žalúdkom. Vždy si 
u nás môže pochutnať na rôznych koláčoch, ktoré napiekli Belujanky. A aby sme neostali len za tým všeo-

becným pojmom, naše šikov-
né gazdinky tentoraz aj vyme-
nujeme: pani Macková, Šte-
fanková, Zlesíková, Sentine-
ková, Dubovská, Izáková, De-
kíšová (Veronika), Šemodo-
vá, Paukovicová, Pukšová, 
Mosná, Zimanová, Kollárová, 
Šlauková, Arvayová, Jaďuďo-
vá (Zdenka), Blahútová 
(Martina), Rievajová, Belo-
vická, Blahútová (Gizela). 

                                                                                                                    
AlenaÊDzvoníková 
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VáženáÊa miláÊpaniÊstarostkaÊa všetciÊprítomníÊrodáci,Ê 
 
volámÊsaÊEmíliaÊHroncová,ÊrodenáÊŠlaukováÊa chcelaÊbyÊsomÊVámÊpovedaťÊpárÊslovÊpriÊtejtoÊmilejÊpríle-
žitosti.ÊMojiÊrodičiaÊsaÊobidvajaÊnarodiliÊtuÊnaÊBelujiÊa našeÊrodyÊtuÊžiliÊviacÊakoÊ5ÊgeneráciíÊdozadu.ÊJaÊ
somÊtuÊprežilaÊnádhernýchÊ27Êrokov.ÊNašeÊdetstvoÊboloÊinéÊakoÊjeÊdetstvoÊsúčasnýchÊdetí.ÊPamätámÊsaÊnaÊ
haldyÊsnehu,ÊnaÊnašeÊsánkovačkyÊažÊdoÊtmyÊnaÊHrankojoÊbrehuÊÊaleboÊu násÊnaÊhornomÊkonci,ÊdoluÊpoÊ
cesteÊodÊkostolaÊ,ÊaleboÊz ČulíkojoÊbrehu.ÊNikdyÊnezabudnemÊnaÊzabíjačky,ÊnaÊpáračky,ÊakoÊsiÊľudiaÊpo-
máhaliÊ priÊ sadení,Ê okopávaní,Ê sušeníÊ sena,Ê priÊ stavbeÊ domov,Ê priÊ hotoveníÊ drevaÊ naÊ zimu.Ê V leteÊ cezÊ
prázdninyÊsmeÊsaÊv SladovniÊkúpali,ÊnaháňaliÊsaÊnaÊMočare,ÊhraliÊvolejbal,ÊhajšovkaliÊsaÊu násÊv humneÊ
a hraliÊsaÊnaÊindiánov.Ê 
 

AutobusÊránoÊpredÊsiedmouÊbývalÊpreplnený.ÊPoÊpríchodeÊzoÊškolyÊsmeÊmuseliÊdomaÊpomáhaťÊa urobiťÊ
všetko,ÊčoÊnámÊrodičiaÊnakázaliÊ-ÊnatrhaťÊpŕhľavu,ÊrepnéÊlisty,ÊnakŕmiťÊhydinu,ÊurobiťÊsečkuÊpreÊkravuÊ
a v zimeÊsmeÊveruÊajÊdrevoÊnosiliÊa rúbali.ÊVšetciÊv dedineÊchovaliÊsliepky,Êkačice,Êhusi,Êmorky,ÊniekdeÊajÊ
ovce,ÊkozyÊa kravy.ÊNašaÊstaráÊmamaÊBenčaťováÊÊPivarčojoÊchovaliÊajÊcapa.ÊPamätámÊsaÊnaÊcigánkuÊLi-
nu,Ê ktoráÊ páslaÊ kravyÊ a ľudia,Ê ktorýmÊ páslaÊ kravu,Ê museliÊ vždyÊ jedenÊ deňÊ ísťÊ s ňouÊ a pomáhaťÊ jej.Ê
V každomÊdomeÊžiliÊ3Êgenerácie,Êu násÊdlhoÊažÊ4.ÊVeľkouÊradosťouÊbolaÊsobotaÊvečer,ÊkeďÊsmeÊmohliÊísťÊ
doÊ zasadačkyÊ v kultúrnomÊ domeÊ doÊ kina.Ê PamätámÊ siÊ ajÊ našuÊ belujskú,Ê tmavú,Ê zafajčenúÊ krčmuÊ
s televízoromÊv rohuÊa biliardovýmÊstolom.ÊStudenáÊpivnicaÊsaÊzachovalaÊdoteraz.Ê 
 

VľavoÊbolÊobchod,ÊkdeÊešteÊv časeÊnášhoÊdetstvaÊnebolaÊpokladňa,ÊaleÊpánÊpredavačÊpísalÊúčetÊnaÊkusÊ
papiera.ÊAkoÊsmeÊnaÊganguÊčakávaliÊvždyÊv utorokÊa piatokÊnaÊchliebÊa rožkyÊa boliÊešteÊpapierovéÊsáčkyÊ
koperdy.ÊMaliÊsmeÊtuÊajÊpoštuÊa dobrýchÊpoštárov.ÊRánoÊpredÊdeviatouÊprišloÊpoštárskeÊauto,ÊnaÊktoromÊ
saÊčastoÊpriviezliÊajÊľudia,ÊktoríÊboliÊv AntoleÊu lekára.ÊZvláštnaÊkapitolaÊbyÊbolaÊkebyÊsomÊsaÊrozrozprá-
valaÊo našomÊJRD.ÊNezabudnemÊnaÊvalnéÊhromady,ÊktoréÊsaÊkonaliÊrazÊzaÊrok,ÊnaÊtenÊruchÊa frmolÊnaÊ
cesteÊv lete,Êv časeÊžatvy.ÊToÊboloÊtraktorov,ÊnákladnýchÊáut,Êkombajnov,Êbrigádnikov.ÊMaliÊsmeÊajÊdruž-
stevnéÊ koneÊ ,Ê ujoÊ KováčÊ ŠtimeľojoÊ vždyÊ keďÊ išielÊ okoloÊ mňaÊ poÊ cesteÊ naschválÊ bičomÊ plieskalÊ
a vykrikoval:Ê„Mila,ÊMila,Êhijo,Êpridaj,“Êa smialÊsa.ÊMenoÊMilkaÊboloÊnaÊBelujiÊveľmiÊpopulárne,ÊešteÊajÊ
kobyluÊ takÊ pomenovali.Ê MôjÊ ockoÊ aleboÊ ujoÊ BabiakÊ chodiliÊ celúÊ jeseňÊ doluÊ naÊ maďare,Ê naÊ dolniakyÊ
s plnýmÊ nákladnýmÊ automÊ predávaťÊ ľuďomÊ jablkáÊ výmenouÊ zaÊ kukuricuÊ a žito,Ê abyÊmaliÊ čímÊ vykŕmiťÊ
prasceÊa husi.ÊNašeÊbelujskéÊhostinyÊv 2.ÊoktóbrovúÊnedeľuÊboliÊtiežÊtakéÊstretnutiaÊrodákov,ÊleboÊvečerÊ
naÊmuzikeÊsmeÊvideliÊtých,ÊčoÊužÊz BelujaÊodišliÊa lenÊprišliÊnaÊnávštevuÊk rodine.Ê 
 

KrásnaÊbolaÊajÊnašaÊmladosť,ÊmaliÊsmeÊKlub,ÊkdeÊsmeÊsaÊhneďÊv piatokÊvečerÊpoÊnávrateÊzoÊstrednýchÊ
škôlÊa učilíšťÊstretli.ÊRobiliÊsmeÊbrigádyÊnaÊzveľaďovanieÊobce,ÊkaždýÊrokÊsmeÊvyčistiliÊcelýÊpotokÊcezÊde-
dinu,Ê nacvičovaliÊ smeÊ estrádyÊ a robiliÊ zábavy.Ê ReprezentovaliÊ smeÊ našuÊ krásnuÊ dedinkuÊ naÊ súťažiachÊ
s okolitýmiÊdedinami.ÊBoliÊsmeÊfajnÊpartia.ÊPamätámÊsaÊnaÊsvojeÊprvéÊzarobenéÊpeniazeÊcezÊprázdninyÊnaÊ
JRDÊpriÊnoseníÊsnopov,ÊsušeníÊsenaÊa zbieraníÊkameňaÊa tiežÊv sýpke.Ê 
 

NezabudnuteľnéÊ boliÊ čierneÊ jahodyÊ (moruše).Ê DveÊ predÊ kultúrnymÊ domom,Ê obrovskáÊ polaÊ JaďuďovÊ
a polaÊBenčokov.ÊTerazÊjeÊtuÊvšetkoÊiné.ÊJeÊtuÊveľkéÊticho,ÊpokojÊa ľudí,ÊktorýchÊsomÊpoznala,ÊporiadneÊ
ubudlo.ÊAleÊtešíÊma,ÊžeÊsaÊtátoÊmalebnáÊdedinkaÊpáčiÊchalupárom,ÊpretožeÊBelujÊmáÊkrásnuÊhistóriu,ÊnaÊ
ktorúÊsmeÊvšetciÊhrdí.ÊPoÊrevolúciiÊsaÊstarostovaniaÊujaliÊženy.ÊPoznámÊvšetkyÊštyri.ÊKaždáÊjednaÊsaÊsna-
žila,Ê abyÊ dedinkaÊ prosperovala.Ê TešímeÊ saÊ z vynovenéhoÊ exteriéruÊ i interiéruÊ tohtoÊ kultúrnehoÊ domu,Ê
v ktoromÊpresneÊpredÊ45Êrokmi,Ê25.ÊjúnaÊ1977,ÊmalaÊsvadbuÊmojaÊsestraÊZuzka.ÊJeÊtuÊkrásnaÊautobusováÊ
zastávka,Êtržnica,ÊmúzeumÊnaÊdolnomÊkonciÊa ajÊv bývalejÊevanjelickejÊfareÊa novéÊopornéÊmúry.ÊA zaÊtýmÊ
všetkýmÊstojíÊprácaÊsvedomitých,ÊšikovnýchÊľudí.Ê 
 

MyÊvšetciÊprítomníÊrodáci,ÊktoríÊsmeÊprišliÊz rôznychÊkútovÊSlovenska,ÊaleÊi zoÊzahraničia,ÊsiÊprajeme,ÊabyÊ
nášÊrodnýÊBelujÊnaďalejÊrástolÊdoÊkrásy,ÊabyÊbolÊpríjemnýmÊmiestomÊpreÊživotÊsvojichÊtrvalýchÊobyvate-
ľovÊi chalupárov. 
 

PaniÊstarostke,ÊčlenomÊOZÊa všetkým,ÊktoríÊpripraviliÊtotoÊstretnutie,ÊsrdečneÊďakujemeÊa želámeÊvšetkoÊ
dobré.ÊPevnéÊzdravie,ÊveľaÊšťastia,Êtrpezlivosti,Êelánu,ÊtvorivýchÊnápadov,ÊabyÊsaÊimÊvždyÊpodariloÊplniťÊ
ciele,ÊabyÊtátoÊkrásnaÊobecÊnapredovalaÊa rozmáhalaÊsa.ÊVšetciÊsiÊodnášameÊnezabudnuteľnéÊspomienky. 
 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊAkáÊtoÊnádhera,ÊakáÊtoÊslasť,ÊkrajÊrodnýÊnavštíviť,ÊvidieťÊhoÊzas. 
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLenÊkrátkeÊnávratyÊv rodnýÊmôjÊkraj,ÊvráskyÊmiÊvyhladia,ÊzaženúÊžiaľ.Ê 
 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUžÊlenÊtieÊlipyÊrovnakoÊvoňajúÊa svojouÊvôňouÊdetstvoÊpripomínajú. 
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Touto cestou by som chcela všetkým zúčastne-
ným veľmi pekne poďakovať za pomoc pri upra-
taní obce pred slávnosťami, počnúc hrabaním, 
zametaním, úpravou okolia, vypratávaním domu 
a dvoru  pri obchode, preložením nádob na sepa-
rovaný odpad,  rozložením lavíc, stolov, pódia, 
zariaďovaním retro-domu atď. Za pomoc počas 
slávností a odprezentovanie našej obce rodákom, 
návštevníkom obce v bufetoch, pri koláčoch,  
informačnom centre, retro-dome, múzeu, 
v kostoloch, výstave fotografií, moderovanie, 
technické zabezpečenie  a koordinovanie účinku-
júcich a návštevníkov atď. Ďakujem rodine Zlesí-
kovej, Šemodovej, Dubovskej, Jaďuďovej, De-
kíšovej, Rievajovej, Mikuláškovej, Blahútovej,  

Lukáčovej, M. Hlaváča; Z. Paukovicovej, M. Izá-
kovej, J. Machavovi, J. Jaďuďovi, Z. Zimanovej, 
O. Pukšovej, M. Chlpáňovej, K. Mosnej, M. Mac-
kovej, M. Durdíkovej, Z. Dubovskej, B. Boroško-
vej, M. Michalovskému, A. Slovíkovi, L. Palguto-
vi, T. Zelcamovi, A. Dzvoníkovej, J. Slančíkovi, 
O. Mackovi, P. Kotorovej, D. Polčíkovej a P. 
Böhmovi. Vopred sa ospravedlňujem, ak sme na 
niekoho zabudli. Patrí vám veľké ďakujem. 

V neposlednomÊ radeÊ ďakujemÊ zaÊ krásnuÊ bo-
hoslužbuÊ venovanúÊ rodákom,Ê Ê zborovejÊ farárkeÊ
Mgr.Ê JaneÊ LaukovejÊ z cirkevnéhoÊ zboruÊ ECAVÊ
PukanecÊ a farároviÊ Mgr.Ê MichaloviÊ BalážoviÊ
z rímskokatolíckejÊcirkvi,ÊfarnosťÊsv.ÊAnton.Ê 

ÊĎakujem. 

BezplatnéÊdlhovéÊporadenstvoÊvÊŽiariÊnadÊHronom 

Je zriadené Ústredím práce, sociálnych vecí 
a rodiny pre občanov v okresoch Žarnovica, Žiar 
nad Hronom a  Banská Štiavnica. Pomoc je urče-
ná všetkým občanom, ktorí by chceli riešiť svoju 
nepriaznivú finančnú situáciu, ktorí splácajú via-
cero úverov od bánk, nebankových subjektov 
a nachádzajú sa v dlhovej pasci. Bezplatným po-
radenstvom vám pomôžu pochopiť zložitú fi-
nančnú situáciu, pomôžu vám hľadať možnosti  

riešenia. Taktiež poskytujú bezplatnú základnú 
právnu pomoc a psychologickú pomoc 
v krízových finančných situáciách.  

OdkazÊnaÊwebstránky:ÊÊÊÊ 
Êwww.pomahamedlznikom.sk,Ê facebookÊ –Ê
BezplatneÊ dlhoveÊ poradenstvo,Ê t.Ê č.:Ê 0905Ê
909 151,Êadresa:ÊSNPÊ124,ÊŽiarÊnadÊHronom,Ê
SR 

Pozvánka 
KCÊBaďan,Êv spolupráciÊ s obcamiÊBaďan,ÊPočúvadloÊa Beluj,Ê vásÊpozývaÊvÊ rámciÊMesiacaÊúctyÊkÊ
staršímÊnaÊstretnutieÊdôchodcovÊaÊjubilantov,ÊktoréÊsaÊuskutočníÊ30.ÊoktóbraÊoÊ14:30Êhod.ÊvÊkultúr-
nomÊdomeÊvÊobciÊPočúvadlo.ÊSúčasťouÊprogramuÊjeÊvystúpenieÊčlenovÊsúboruÊVartovkaÊzÊKrupinyÊsÊ
hrouÊ„ŠťastieÊvdovy“.ÊVšetciÊ(tedaÊajÊmladíÊajÊtrochuÊstarší)ÊsteÊsrdečneÊvítaní. 

HlavníÊpartneriÊpodujatia: 
Obec Beluj; Banskobystrický samosprávny kraj 
(dotácia – 900 €); Región Banská Štiavnica, ob-
lastná organizácia cestového ruchu Banská Štiav-
nica (dotácia 500 €); Poľovné združenie Beluj – 
Prenčov (venovali nám mäso na guláš). 

FinančneÊpodujatieÊtiežÊpodporili: 
  
SITTRANS s.r.o., BŠ; Rodina Svetlíková;  

Rodina  Kolembusová a Rodina Proroková 

ĎalšíÊsponzori,ÊktoríÊposkytliÊvecnéÊcenyÊdoÊtomboly: 
Obec Beluj; Alena Gajdošová – ALDOX, Levice; Územný spolok Červeného kríža, Beluj; ARTEAM BS, 
spol. s r. o., BŠ; Jozef Majer AZOR, chovateľské potreby, BŠ; Danhal – Dužina s. r. o. BŠ; Elteco SK s. r. 
o. BŠ a anonymní sponzori. 

PoďakovanieÊzaÊbrigádyÊa pomocÊpočasÊobecnýchÊslávnostíÊ 
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VyvýšenéÊzáhonyÊpriÊmúzeuÊnaÊvásÊstáleÊčakajú 

MedzinárodnéÊcyklistickéÊpretekyÊOkoloÊSlovenska,Ê66.Êročník 

PoďakovanieÊzaÊúroduÊvÊEvanjelickomÊkostoleÊa.Êv. 

Dňa 2. 10. v nedeľu o 14:00 hodine sa konali v Evanjelickom kostole a. v. služby božie venované 
poďakovaniu za úrodu. Služby božie vykonal námestný farár Mgr. Peter Ján Soták. Výzdobu uro-
bila pani  Zuzana Paukovicová,                                                                                                                                         

Počas týchto medzinárodných cyklistických 
pretekov obec zabezpečila všetky miestne 
komunikácie výstražnou páskou,  na ktorú 
umiestnila informačný leták. Uzávera cesty 
bola od 14:00 hod.  do 17:00 hod. So za-
bezpečením poriadku pomohol dobrovoľný 
hasičský zbor z Banskej Štiavnice, ako aj 
služba z PZ SR. Dňa 15. 9. 2022 prebiehala 
druhá etapa Hlohovec  - Banská Štiavnica v 
celkovej dĺžke 186,3 km. Etapu vyhral 
dvadsaťročný Ír Archie Ryan z teamu Jum-
bo-Visma. Celú etapu prešiel za  4:32:22 h. 
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí podporili 
pretekárov počas prejazdu cez našu obec.  

 

O záhony sa postarali Anka a Natália Šemodové a 
Zuzana Paukovicová. Trošku ma mrzí, že záhony, 
ktoré sme v rámci projektu zrealizovali, využívate 
minimálne. Už v minulých číslach sme vás infor-
movali, že úroda zo záhonov je pre všetkých, stačí 
v období sucha občas poliať, prípadne vyplieť, sa-
mozrejme je to dobrovoľné. 
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ZmenaÊcestovnéhoÊporiadkuÊautobusovejÊdopravy 

S účinnosťou od 2. 7. 2022 premáva 
- nový spoj 602403/7 premávajúci lenÊv stredy Banská 
Štiavnica, MsÚ 8:20  - Beluj 8:57 
- nový spoj 602403/37 premávajúcim lenÊv stredy na trase 
Beluj 9:18 - Prenčov, RD 9:29  s priamym pokračovaním 
existujúcim spojom 602403/14 premávajúcim denne na 
trase Prenčov (9:30) – Banská Štiavnica, MsÚ (10:09), 
pričom 
· pôvodný spoj 602403/9 premáva v pracovné dni mimo 

stried bez zmeny na trase Banská Štiavnica, MsÚ 8:20 
- Prenčov, RD 8:54 

OD PIATKU 9. 9. 2022 
jeÊobnovenáÊdiaľkováÊlinka 

613Ê501 
BANSKÁ ŠTIAVNICA – Levice – Vráble –Nitra – Sereď – BRATISLAVA 

KCÊBaďanÊzorganizovaloÊnávštevuÊvÊBeluji 
Obec Beluj v spolupráci KC Baďan zorganizova-
lo 18. mája prehliadku významných kultúrnych 
pamiatok v obci Beluj. Prehliadky sa zúčastnili 
obyvatelia obcí Baďan, Počúvadlo a Beluj. Za-
čiatok prehliadky sme odštartovali v obecnom 
múzeu, neskôr sme pokračovali prehliadkou ná-
rodných kultúrnych pamiatok - Rímskokatolícke-
ho kostola sv. Vavrinca a Evanjelického kostola 
a. v. 

Postupne sme si hovorili o ostatných kultúrnych 
pamiatkach, taktiež sme si prešli aj časť nového 
náučného chodníka ,,Prírodné a historické klenoty 
belujského chotára“. Ďakujem všetkým ochotným 
obyvateľom, ktorí nám pomohli s organizovaním 
tejto prehliadky.  Najbližšie bude prehliadka obce 
v obci Baďan.                                                  
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LetnýÊtáborÊ-ÊDobráÊvoda 

 

Denný tábor sa konal od 11. 7. - 15. 7. na chate 
Dobrá voda. Zaujímavosťou je, že najmladšia účas-
tníčka mala 4 roky. Tábor bol venovaný turistike 
po náučných chodníkoch, spoznávaniu  fauny 
a flóry v okolitej prírode. Navštívili sme včelín 
u Blaškov na Klastave, absolvovali sme výstup na 
Sitno, kde pre nás mal pripravenú prednášku  riadi-
teľ CHKO Štiavnické vrchy Ing. Peter Farbiak. Po-
čas celého týždňa sme pripravovali prezentáciu 
o živočíchoch žijúcich v našej prírode, na ktorú 
boli pozvaní rodičia. Program denného tábora bol 
veľmi bohatý na všetky aktivity, vrátane služieb 
v kuchyni, budíčka, rozcvičky, prípravy táborové-
ho ohňa, totemu a vlajky. Verím, že sa nám tábor 
podarí zopakovať. Ďakujem všetkým deťom, rodi-
čom, KC Baďan a dobrovoľníkom za pomoc počas 
tábora. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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LetnáÊškolaÊremesiel 

Tábor sa konal v období od 25. 7. – 29. 7. Tábora sa 
zúčastnili deti v rozpätí od 4 do 15 rokov. V tomto tá-
bore si mali možnosť deti vyskúšať rôzne tvorivé čin-
nosti, ako je maľovanie na plátno, kameň, výrobu myd-
la, prácu s bavlnkami, šitie kuchynských chňapiek, 
dekupáž – servítkovú techniku, výrobu vtáčej búdky 
a mnoho ďalších techník. Cieľom tábora bolo zdokona-
liť zručnosti a motoriku. Súčasťou tábora bolo predvá-
dzanie výroby brezových metiel  D. Vajdom z Klastavy  
a hrnčiarskeho remesla Antonom Drímajom z Beluja. 
Oboje si deti mohli aj vyskúšať. Taktiež sme navštívili 
včelín u Blaškov na Klastave, kde si deti vypočuli pred-
nášku o celom procese spracovania medu a absolvovali 
ochutnávku medu. Každý z nás dostal na záver  pohárik 
medíku a pamätný list. Tábor sme ukončili výstavou 
všetkých dielok, ktoré deti počas celého týždňa vyrobi-
li, na výstavu boli pozvaní rodičia a obyvatelia obce 
Beluj. Touto cestou by som sa chcela poďakovať všet-
kým rodičom za koláčiky, ovocie, nanuky, ktorými nás 
počas celého tábora zahŕňali a dobrovoľníkom, ktorí 
nám počas tábora pomáhali pri práci s deťmi.  
                                                                        Ďakujeme.        
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PrednáškaÊoÊrodineÊvÊKomunitnomÊcentreÊBaďan 

NávštevaÊeuroposlancaÊRóbertaÊHajšelaÊv KCÊBaďan 

KC Baďan zorganizovalo v spolupráci so starostami 
obcí Baďan, Beluj a Počúvadlo stretnutie 
s europoslancom Róbertom Hajšelom. Na stretnutie 
boli pozvaní obyvatelia uvedených obcí. Stretnutie 
bolo spojené aj s prednáškou o náučnom chodní-
ku ,,Prírodné a historické klenoty belujského chotára“ 
v nadväznosti na náučný chodník ,,Po stopách našich 
predkov“. Prednášku viedli Mgr. Blanka Lehotská 
PhD. a Mgr. Marta Nevřelová PhD.  
z Prírodovedeckej fakulty UK, ktoré spolupracovali na 
oboch náučných chodníkoch. Ešte pred samotným 
stretnutím sme absolvovali túru do tufových pivníc 
v Klastave. Po návrate sme sa privítali 
s europoslancom Róbertom Hajšelom. Diskusia sa 
viedla o negatívnom dopade neustáleho zdražovania a 
energetickej krízy na náš každodenný život. Apelovalo 
sa najmä na to, že politické rozhodnutia by mali brať 
do úvahy aj ekonomické dopady. Skôr ako dôjde 
k rozhodnutiu, mali by politickí predstavitelia ana-
lýzou určiť aké budú mať ich rozhodnutia dopady na 
občanov a krajinu.  

Prednáška sa konala pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa rodiny. Prednášajúcou bola Helena 
Koťová, zakladateľka občianskeho združenia 
Margarétka, ktorá vedie denný stacionár pre deti 
11+ v Banskej Štiavnici na Drieňovej. Pani He-
lenka má dlhoročné skúsenosti s rodinami, kto-
rých súčasťou sú zdravotne znevýhodnení. Pred- 

náška bola v uvoľnenom duchu v interakcii 
s poslucháčmi. Diskusia na túto tému bola veľmi 
zaujímavá, každý zúčastnený čerpal z vlastných 
skúseností, ktoré si medzi sebou navzájom vyme-
nili. I keď účasť na prednáške nebola veľmi veľ-
ká, atmosféra bola veľmi priateľská a otvorená.   
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FESTIVALÊNÁHRADNÉHOÊRODIČOVSTVAÊ 

DnesÊsaÊveľaÊrozprávaÊo komunitnomÊži-
voteÊ a aktivitách.Ê HľadajúÊ saÊ spôsoby,Ê
akoÊ toÊ rozbehnúťÊ a potomÊ saÊ námÊ zrazuÊ
naskytneÊ príležitosťÊ a prídeÊ toÊ akoÊ kebyÊ
samoÊodÊseba.Ê 
Na začiatku bola jedna mladá rodina, ktorá si 
vybrala našu obec za svoj domov. A nebola to 
len taká bežná rodina – bola to rodina, ktorá si 
k svojmu dieťaťu osvojila ešte jedno dieťa, diev-
čatko. Všetkým takýmto rodinám pomáha ob-
čianske združenie Návrat. Pomáha poraden-
stvom, ale aj organizovaním rôznych aktivít na 
pomoc rodinám, ktoré sa ujali opustených detí, 
ale zároveň pomáha aj deťom z ohrozených ro-
dín. Na prvom mieste je však vždy dieťa a jeho 
pocit bezpečia.  
V rámci komunikácie medzi touto našou mladou 
rodinou a OZ Návrat skrsla myšlienka zorgani-
zovať stretnutie ľudí, ktorí sa stali náhradnými 
rodičmi, ale aj tých, ktorí sa o túto problematiku 
zaujímajú a vôbec všetkých, ktorým leží na srdci 
šťastie a spokojnosť detí. 
Celé sa to uskutočnilo ako komunitná akcia. 
Oslovením našej dediny ako takej a všetkých, 
ktorí boli ochotní sa na organizácii podujatia 
podieľať a prispieť aj svojimi vlastnými ná-
padmi. Celý program a jeho jednotlivé zložky 
vychádzali z poznatkov o tom, čo pomáha tomu, 
aby sa dieťa cítilo spokojne a bezpečne. Takže 
žiadne veľké hlučné hromadné akcie, ale všetko 
podľa možností v komornom duchu.  
Pre deti to boli hlavne bunkrovňa,Ê stromoleze-
nie,Êhojdáreň,Êpre rodičov a hlavne dospelákov 
poradňa,Ê výstavaÊ fotografiíÊ o adopciiÊ OZÊ Ná-
vratÊa pomaláÊkaviareň  a pre všetkých spoločne 
živé akcie – hudobné vystúpenia džezovejÊ spe-
váčkyÊEvyÊBöhmerovejÊa gitaristuÊa spevákaÊ 
MatúšaÊ Smačka a tiež vytvorenie spoločného 
koncertu pod vedením muzikoterapeutaÊ MiraÊ 
RanduškuÊ s obyčajnými  aj neobyčajnými hu-

dobnými nástrojmi. Na podujatí sa veľa rozprá-
valo a zdieľalo – rozprávali sa skutočné príbehy 
osvojených detí, odovzdávali sa skúsenosti, ná-
pady a inšpirácie.  
Rozprávalo sa nielen o komunikácii 
a porozumení, ale aj o dotykoch a ich kľúčovej 
úlohe v komunikácii s deťmi. O masáži ako for-
me terapie. 
Popri týchto súčastiach programu si návštevníci 
Beluja mohli pozrieť kostoly, obecné múzeum, 
múzeum belujského hrnčiarstva aj interiéry retro 
domu, kde si mohli pochutnať na retro párkoch 
a nanukoch alebo znamenitých zákuskoch.  
Mali sme tu aj pajtovýÊvýpredaj a knižnýÊbazošÊ
u Evky, ale aj špeciálnu mini zoo, v ktorej si 
deti mohli pozrieť sliepočkyÊ a zajačikyÊ u ujaÊ
Lacka a zajačikyÊtetyÊZuzky. 
Toto podujatie sa uskutočnilo ako pilotný pro-
jekt. Už teraz je zrejmé, že to bol dobrý nápad, 
ktorý mal silnú odozvu nielen u návštevníkov, 
ale aj u tých, čo sa na jeho organizácii podieľali. 
Vyzerá to tak, že sa tu na budúci rok stretneme 
znovu.  
DaloÊbyÊsaÊpovedať,ÊžeÊtak,ÊakoÊotvárajúÊsvo-
jeÊ náručieÊ pestúnskeÊ a adoptívneÊ rodinyÊ
opustenýmÊdeťom,ÊajÊ našaÊobecÊ v jedenÊau-
gustovýÊ deňÊ otvorilaÊ svojuÊ náručÊ akciiÊ podÊ
záštitouÊOZÊNávrat.Ê 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
AlenaÊDzvoníková 
Foto:ÊÊPeterÊŠtít 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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PlastovéÊvrchnáčikyÊpreÊLukáška 
Viac ako 5 rokov zbierame plastové vrchnáčiky pre 
Lukáška. Už v minulých číslach sme vám priblížili 
jeho doterajší život. Je to chlapček s 13 diagnózami, 
najzákladnejšia je DMO. Luky, ako ho volajú, potre-
buje 24-hodinovú starostlivosť. Vyzbieranými  vrch-
náčikmi prispejeme ku skvalitneniu jeho života. Od 
mája 2021 sa nám podarilo vyzbierať 35 kg, čo je 
cca 24 220 ks plastových vrchnáčikov. Zhrňme si to: 
doteraz sa nám podarilo spolu vyzbierať 85,9 kg, čo 
je cca 54 760 plastových vrchnáčikov.  
Vrchnáčiky môžete nosiť do 30. novembra na obec-
ný úrad, potom ich už zbierať nebudeme. Za doteraj-
šie úsilie vyzbierať čo najviac plastových vrchnáči-
kov vám v mene Lukáška ďakujem. 

Digit@lniÊseniori 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie (MIRRI) v máji tohto roku spusti-
lo pilotnú fázu projektu digitálnych zručností seni-
orov, vďaka ktorému získa viac ako 170 000 seni-
orov digitálne zručnosti. Pilotnú fázu školení otvo-
rili vo Zvolene, vicepremiérka a ministerka infor-
matizácie Veronika Remišová, spolu s Valériou 
Pokornou z Jednoty dôchodcov na Slovensku 
(JDS), ktorá je jedným z hlavných partnerov pro-
jektu. (Zastupujú takmer 100 000 seniorov na Slo-
vensku.) Po skončení a vyhodnotení pilotného pro-
jektu v septembri prišla konečne na rad aj realizač-
ná fáza. Do tejto fázy sa budete môcť prihlásiť aj 
vy, naši seniori, ktorí ovládate rôzne  úrovne digi-
tálnych zručností. Práve teraz prebieha predregis-
tráciaÊna linku: 
https://www.digitalniseniori.gov.sk/
predregistracia?csrt=11035410924300535384. Tí, 
ktorí nemajú prístup na internet, môžu kontaktovať 
novo otvorenú linku Call-centra 02/35803080.ÊNa 
linku Call centra sa môžete dovolať v pracovnýchÊ
dňochÊ odÊ 8:00Ê –Ê 16:00Ê hod.,Ê kde vám ochotne 
pomôžu a poradia. Školenia sa môžu zúčastniť se-
niori, ktorí ku dňu začatia školenia dovŕšia vek 65 
rokov. A to vyplnením predregistračného elektro-
nického formulára, následne budú seniori zaradení 
do zoznamu záujemcov o školenie.  V prípade voľ-
ných kapacít v želanom meste konania škole-
nia budú seniori informovaní o termíne a ďalšom 
postupe priebehu školení. Absolventi štyroch troj-
hodinových školení dostanú na záver tablet s prí-
slušenstvom, s ktorým pracovali počas školenia a 
tiež dátový balíček, vďaka ktorému budú mať za-
bezpečené internetové pripojenie. V prípade veľ-
kého záujmu bude vytvorenie školiaceho pracovi-
ska v okrese Banská Štiavnica, to znamená, že ne-
budete musieť cestovať do Zvolena alebo do Žiaru 
nad Hronom. Školenie bude prebiehať na budúci 
rok.  

Upozornenie:Ê Predregistrácia slúži na zistenie 
záujmu o školenie a nezaručuje vám stopercentnú 
účasť na projekte. Viac informácií 
o predregistrácii a školeniach môžete získať 
v sekcii „časté otázky“ na webovej stránke, link: 
ČastéÊ otázkyÊ |Ê DigitálniÊ senioriÊ (gov.sk). Pre 
viac informácii o pilotnom programe vám ponúka-
me nasledovné linky:  
https://www.rtvs.sk/televizia/
archiv/19164/343799#45,  
https://reginazapad.rtvs.sk/clanky/poznanie-
vzdelavanie-veda/296668/pocitacove-kurzy-na-
stu, https://www.youtube.com/watch?
v=XSJxDwj6QN8 
Touto cestou by som sa chcela poďakovať pred-
sedkyni JDS Štiavnické Bane RNDr. Evke Šestá-
kovej, ktorá nám pravidelne poskytuje príspevky a 
informácie, ktorých cieľom je prispieť ku kvalite 
života aj našich seniorov.  Ďakujem. 
Prikladám aj linky JDS Štiavnické Bane, kde bu-
dete mať možnosť dozvedieť sa viac o ich činnos-
ti. http://www.sovicky.sk fotogaleria 
a FB: https://www.facebook.com/
groups/694281634311848/media/albums . 
V prípade vášho záujmu sa môžete stať ich čle-
nom. 
  

 



28 

 

COOPÊJednotaÊŽarnovicaÊzatváraÊsvojuÊprevádzku 

V septembri sa uskutočnilo pracovné stretnutie 
v priestoroch obecného úradu s predsedom druž-
stva Ing. Petrom Tužinským a podpredsedníčkou, 
ved. ÚV Lýdiou Bratkovou. Predmetom stretnu-
tia bolo vysvetlenie a oboznámenie sa 
s ekonomickými výsledkami prevádzkovej jed-
notky č. 15 Beluj a jej ďalším prevádzkovaním. 
Poukázali na fakt, že za posledných 9 mesiacov 
roka 2022 bola vyčíslená strata z prevádzkovania 
v takej výške, ktorá im z ekonomického hľadiska 
za žiadnych okolností neumožňuje ďalej prevádz-
kovať uvedenú predajňu.  Jedným z ďalších  dô-
vodov  je  neúmerné navýšenie  nákladov v roku 
2023, ide  hlavne o elektrickú energiu. Len pre 
porovnanie, v roku 2022 za 1 MWh sa zdvihla 
cena dvojnásobne oproti minulému roku. 

Na rok 2023 máme dohodnutú cenu za 1 MWh vyše 
400 eur. Plus navýšenie nákladov na minimálnu 
mzdu pre rok 2023, ktorú schválila vláda SR, zo 
súčasnej min. mzdy 646 € na 700 €. Obe tieto po-
ložky predstavujú takmer 80 % z celkových nákla-
dov na danú predajňu. Získané výnosy ani z ďaleka 
nepokrývajú už spomenuté náklady. Z týchto dôvo-
dov po dôkladnom prehodnotení  vedenie družstva 
rozhodlo prevádzkovú jednotku č. 15 Beluj uzatvo-
riť ku koncu roka 2022.  
Uvedené informácie poskytli predseda družstva Ing. 
Peter Tužinský a podpredsedníčka, ved ÚV Lýdia 
Bratková. Informácie spracovala starostka obce 
Mgr. Monika Zlesíková.  

StretnutieÊsoÊzástupcamiÊCOOPÊJednota 

Dňa 19. 10. sa konalo stretnutie s predsedom 
Ing. Petrom Tužinským a podpredsedníčkou Lý-
diou Bratkovou. Stretnutia sa zúčastnilo 13 oby-
vateľov a dvaja hostia: zástupkyňa starostu Mi-
roslava Balková z Kráľoviec–Krnišova a staros-
ta Stanislav Neuschl zo Štiavnických Baní. Pri-
zvaní hostia poskytli pomoc a podporu pri rieše-
ní tejto situácie.  Hneď na začiatku bolo verej-
nosti prečítané hore uvedené stanovisko.  Otvori-
la sa diskusia. Počas diskusie boli položené rôz-
ne otázky ako: Kedy sa naposledy zakúpili el. 
chladiarenské a mraziace zariadenia. Poukazova-
lo sa na fakt, že Jednota roky neinvestovala do 
predajne, že investovala len do nevyhnutných 
opráv. Zástupcovia Jednoty poukazovali na zvý-
šené náklady na elektrickú energiu a zvýšenie 
minimálnej mzdy a taktiež uviedli, že za posled- 

né 3 roky investovala Jednota do predajne tak- 
mer 11 000 eur.  
V rámci diskusie zástupkyňa starostu Kráľoviec-
Krnišova M. Balková priblížila občanom situá-
ciu so zatvoreným obchodom u nich v obci 
a poukázala na to, ako vzniknutú situáciu riešili 
oni. Starosta obce Štiavnické Bane Stanislav Ne-
uschl ponúkol pomoc s mobilným obchodom. 
Chodieval by dvakrát do týždňa a doviezol by 
základné potraviny na základe objednávky od 
občanov. Navrhol, že by to bolo v utorok 
a v piatok, všetko sa bude postupne upravovať.  
Keďže doba je neistá, všetko sa bude odvíjať od 
nákladov na túto službu a kúpnej sily.  Ďakujeme 
obyvateľom, že sa stretnutia zúčastnili a mohli si 
priamo vypočuť dôvody zatvorenia predajne 
COOP Jednota od jej zástupcov. 
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KomunitnéÊcentrumÊBaďanÊsoÊsídlomÊv Klastave 

KC Baďan otvorilo svoje dvere v septembri 2021 so zámerom poskytovať sociálne služby pre obce Ba-
ďan, Beluj a Počúvadlo.  
 
 
POSKYTUJEME: 
 
 

ZákladnéÊporadenstvoÊ-Ê oboznámime vás o poskytovanı́ bezplatných sociálnych  služieb v KC,  
poskytneme informácie, na koho je potrebné sa obrátiť a pod.  

ŠpeciálneÊporadenstvo – napr. sprevádzanie, vybavovanie na prı́slušných úradoch (UPSVR, 
lekár, bankrot, exekúcie, banky a pod.) 

PomocÊpriÊuplatňovaníÊprávÊa právomÊchránenýchÊzáujmov  - vyhotovujeme fotokópie – 
dokumentov, faktúr, OP a iné, poskytujeme súčinnosť s UPSVR, dohodnutie termı́nov u leká‑
ra, komunikujeme s UPSVR, poskytujeme pomoc pri hľadanı́ zamestnania, pı́sanı́ žiadostı,́ el. 
formulárov, vyhľadávanie telefonických kontaktov a iné... 

PreventívneÊaktivityÊ- poskytujeme možnosť vyprať si v KC bielizeň, sprchu, vodu, poskytuje‑
me klientom priestor na ventilačný rozhovor, napr. problémy v rodine, zlý zdravotný stav, 
vzťahové a generačné problémy, strach z operácie.  Poskytujeme možnosť zı́skať základné 
počı́tačové zručnosti pre všetky vekové kategórie.  

SkupinovéÊaktivityÊ-ÊzáujmováÊčinnosťÊ– poskytujeme priestor v komunitnom centre na rea‑
lizáciu voľnočasových aktivı́t, ako sú tvorivé dielne, klub varenia, čitateľský klub, turistický 
klub. Dalej realizujeme rôzne spoločné akcie, ako sú výstavy ovocia a zeleniny, fotogra iı́, 
vianočný bazár a pod.  

       V priestoroch komunitného centra máte možnosť realizovať spoločné stretávania sa 
s ľudmi s rovnakými záujmami, máte možnosť sa lepšie spoznať, tvoriť, rozvı́jať svoje 
schopnosti a zručnosti.  

KomunitnéÊaktivityÊ–Êsú také aktivity, ktoré realizujete vy sami, napr. by ste chceli vo svojom 
okolı́ niečo zmeniť, zlepšiť, dotvoriť. Sú to aktivity, ktoré ste sami schopnı́ zrealizovať vlast‑
nými silami a prostriedkami. Je to aktivita, ktorá bude prospešná nielen vám, ale aj celej ko‑
munite. My vám radi s vašı́m nápadom pomôžeme, napr. s koordináciou, zı́skanı́m materiálu                                          

       vieme vás spojiť, skontakto‑
vať s ľuďmi, ktorı́ váš nápad 
podporia. Vieme vašu myš‑
lienku spropagovať na sociál‑
nych sieťach. Taktiež vám po‑
skytneme priestor na stretá‑
vanie sa. Každá obec si môže 
realizovať vlastnú komunitnú 
aktivitu, prı́padne sa môžete 
spojiť a spolupracovať, vzá‑
jomne sa podporovať, vytvá‑
rať nové priateľstvá  s ľuďmi 
zo susedných obcı́. Môžete si 
založiť rôzne spolky, vytvoriť 
družbu napr. s Jednotou dô‑
chodcov Slovenska, môžete 
spolupracovať s občianskymi 
združeniami, pı́sať projekty na 
zı́skanie fin. prostriedkov. 
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SlužbyÊaÊvýdavky obce 
Prehľad o službách a výdavkoch na zabezpečenie chodu obce. Tieto informácie sú pre priblíženie výdav-
kov obce všetkým obyvateľom, bez ohľadu na technické možnosti. Informácie o výdavkoch a celkovom 
hospodárení sú zverejnené na webovej stránke obce. 
Od roku 2016 poskytujeme dovoz obedov pre seniorov z obce Prenčov. Veľmi nás teší, že  túto službu 
využívate.  

 
 
 

        

InformácieÊo zmeneÊwebovejÊstránkyÊa novejÊaplikácii 

Mnohí z vás ste si už všimli, že máme novú webovú stránku, mobilnú aplikáciu a službu sms notifikácií. 
Informácie o dianí v obci, vývoze odpadu, otváracích hodinách obchodu, kultúrnych podujatiach a pod. 
vám poskytujeme priamo na webovej stránke obce, fb stránke obce v mobilnej aplikácii obce, miestnym 
rozhlasom, sms notifikáciami, ako aj prostredníctvom úradnej a informačnej tabule. Spôsob, akým si bu-
dete vyhľadávať alebo získavať informácie, je na vašom výbere.  Stále máte možnosť stiahnuť si mobilnú 
aplikáciu obce do vášho mobilného telefónu, alebo prísť na obecný úrad nahlásiť si telefónne číslo, na 
ktoré chcete dostávať sms. Podpíšete nám súhlas na spracovanie osobných údajov. Pravidelným sledova-
ním úradnej  tabule, mobilnej aplikácie, sms notifikácie budete mať prístup k aktuálnym informáciám. 
V prípade ďalších otázok kontaktujte obecný úrad na t. č.: 045/69 951 00,  0911 963 593  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

VývozÊžumpyÊ 
 
TechnickéÊslužbyÊmestaÊBanskáÊŠtiavnica - aktuálna cenová ponuka  na vývoz septikov: 
1 km...........................................0,64 € bez DPH 
1 hod. použitia.........................20,00 € bez DPH 
1 hod. závozník.......................12,49 € bez DPH 
likvidácia 1 m3 odpadu ............3,32 € bez DPH 
  
Telefonický kontakt – 0908 272 630 – p. Pastierová alebo p. Sýkorová. 
   
ObecÊ ŠtiavnickéÊBane e-mail: služby@štiavnickebane.comm Marián Jány 0908 855 300, cisterna 10m³ 
cenník: závozník 1,66 eur, km/PHM 1,30 eur, minúta/0,20 eur, likvidácia na ČOV m³/2,50 eur. 
 
JánÊ MojžišÊ ml. Štiavnické Bane 0915/188 117,  cisterna - 10m³, cena závisí od vzdialenosti/km  
a množstva/m³. 

Výdavky  K 31. 12. 2021 K 31. 8. 2022 

Verejné osvetlenie, energie, servis 1650 € 1635 € 

Elektrická energia, kultúrny dom, dom 
smútku, tržničné námestie, múzeum, 
dom s. č. 48 

2 645 € 2 560 € 

Komunálny odpad 3 797 € 3 072 € 

Údržba verejnej zelene 3 965 € 3 645 € 

Zimná údržba 2 627 € 2 033 € 

Rekonštrukcia domu smútku 6 350 € - 

Obnova sály kultúrneho domu - 2 972 € 

Ostatné výdavky ročne na chod obce: 
licencie, audit, poplatky, členské prí-
spevky, údržba strojov, zariadení, 
PHM – auto, traktor, hasiči, mzdy, 
údržba budov, kultúrne akcie 

56 838 € 35 841 € 
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VIETE,ÊŽE? 

 

Ak neodborne rozoberiete alebo poškodíte chlad-
ničku vyrobenú pred rokom 1996, do ovzdušia 
unikne nebezpečný  freón, ktorý poškodzuje ozó-
novú vrstvu. Jedna takáto stará chladnička obsa-
huje priemerne 400 gramov freónu. Toto množ-
stvo má v ovzduší taký istý  účinok ako 4 tony 
oxidu uhličitého (CO2). Únik freónov z jednej 
chladničky spôsobí v ovzduší  také škody, akoby 
ste prešli autom 20 000 km. 

ENVIDOM sa za 13 rokov svojho pôsobenia na 
Slovensku postaral o zber a ekologickú recykláciu 
vyše 1 000 000 kusov starých chladničiek 
a mrazničiek. Slováci, ktorí odovzdali svoje staré 
chladničky do zberu, tak pomohli zabrániť úniku 
takmer 400 ton freónu do ovzdušia. 

1 tona vytriedeného papiera dokáže ušetriť až 2 
tony dreva. 
  
Kovy a sklo sú stopercentne recyklovateľné bez 
straty kvality. 
Energia potrebná na výrobu 1 plechovky na nápo-
je z bauxitu vystačí na výrobu 20 plechoviek  

z recyklovateľného hliníka.  

Niektoré odpady sa v prírode rozložia, no väčšine to 
trvá desiatky až stovky rokov. Napríklad cigareta 
odoláva 3 mesiace až 2 roky, noviny a časopisy 3 až 
12 mesiacov, žuvačka 5 rokov, motorový olej 10 až 
100 rokov, pneumatika 30 až 500 rokov, plechovka 
20 až100 rokov, baterka 20 až 500 rokov, PET fľaše 
a igelitové tašky 100 až 1000 rokov, polystyrén 
1000 rokov a sklo 4 000 rokov. 

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. 
Ak správne triedime, svet je krajší. 

MajteÊnaÊpamätiÊnasledovnéÊpravidlá: 
 
Snažte sa odpad netvoriť vôbec. 

Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do 
predajne. 
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad 
občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostred-
níctvom OZV ENVI – PAK. 
Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vy-
triedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. 

KomunálnyÊodpadÊ–ÊčoÊnásÊčakáÊodÊ1.Ê1.Ê2023 

Zákaz skládkovať odpad, ktorý neprešiel úpravou, 
sa do legislatívy dostal už novelou zákona 
o odpadoch v novembri 2019, a to s účinnosťou od 
1. 1. 2023. Analýza Evy Sádovskej – analytička 
WOOD & Company, poukazovala na to, že mnoho 
rokov zmesový komunálny odpad končil na sklád-
kach, pričom náklady boli stabilné. To už od roku 
2019 neplatí, ceny prudko rastú. Dôvodom je, že 
slovenské odpadové hospodárstvo prechádza vý-
znamnými zmenami, ktoré majú inšpirovať samo-
správy a obyvateľov k ekologickému nakladaniu 
s odpadmi. Len pre porovnanie cien: za odvoz, 
zneškodnenie a skládkový poplatok za jednu tonu 
odpadu obec Beluj zaplatila v roku 2015 -  131,15 
€, 2018 – 155,44 €, 2022 - 264,84 €. Mesačne obec 
vyprodukuje zmesového komunálneho odpadu v 
rozpätí od 1,2 až 1,4 t. Celkové výdavky za komu-
nálny odpad sú vrátane vývozov za veľkokapacitné 
kontajnery a režijných nákladov za údržbu kontaj-
nerov.  Suma poplatku za skládkovanie komunálne-
ho odpadu sa skladá z dvoch zložiek: samotnej ce-
ny za uloženie na skládku a poplatku, ktorý sa od-
vádza do Environmentálneho fondu. V roku 2020 
skončilo na skládkach viac ako 48 % komunálneho 
odpadu, ktorý na Slovensku vznikol. V oblasti ma-
teriálového zhodnocovania odpadu – recyklácie sa 
dosiahlo necelých 44 %. V súčasnosti je na Sloven-
sku približne aktívnych 100 skládok komunálne- 

ho odpadu, v budúcnosti sa počíta s tým, že sa veľká 
časť z týchto skládok uzavrie. Slovensko sa zaviaza-
lo, že do roku 2025 zvýši mieru recyklácie aspoň na 
55 % a obmedzí skládkovanie do roku 2023 tak, aby 
na skládky smerovalo najviac 10 % komunálneho 
odpadu.  
Napriek neustálemu zlepšovaniu separovania zmeso-
vého komunálneho odpadu, neustále končia 
v komunálnom odpade aj také odpady, ktoré sa dajú 
vytriediť. Celé Slovensko, nielen my, si od januára 
priplatí za zmesový komunálny odpad 
v predpokladanomÊnárasteÊ30Ê–Ê 50Ê%. Od nového 
roka nie je možné uložiť odpad na skládky bez me-
chanicko-biologickej úpravy. Náklady predstavujú 
zriadenie dotrieďovacích liniek na zmesový komunál-
ny odpad, PHM - vzdialenosť, nárast minimálnej 
mzdy, poplatky za uloženie, skládkovanie...  Ako iste 
už viete, samospráva navyše nesmie doplácať za ko-
munálne odpady, všetky nové náklady budú znášať 
obyvatelia, čiže my všetci, aj napriek tomu, že vyso-
kú infláciu pociťujeme vo všetkých oblastiach života. 
Presné číslo sa dozvieme až po predložení ceny za 
spracovanie zmesového komunálneho odpadu od TS 
BŠ. Z tohto dôvodu by sme si mali čo najskôr osvo-
jiť, že separovať/triediť je veľmi dôležité, nie preto, 
že nám to niekto prikazuje, ale preto, že tu po nás 
ostanú naše deti, ktorým zanecháme odkaz, ktorý 
odovzdajú svojim deťom. 
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DotácieÊv rokuÊ2022 
SAŽP, program obnovy dediny, žiadosť  o dotáciu vo výške 9 600,- €; dotácia 6 000,- €, spolufinancovanie 
3 600,- €, rekonštrukcia remeselného domu –  nepodporené. 
 
Štátna ochrana prírody SR, program ochrany prírody, žiadosť o dotáciu vo výške 6 346 €, dotácia 6 000 €, 
spolufinancovanie 346 €, Ošetrenie a starostlivosť o nelesné biotopy. SchválenáÊdotáciaÊvoÊvýškeÊ6Ê000Ê€. 
 
Úrad vlády SR, rezerva predsedu vlády SR, žiadosť o dotáciu vo výške 17 155 €, dotácia 10 000 €, spolufi-
nancovanie 7 155 €, Rekonštrukcia strechy na dome smútku – zatiaľ nerozhodnuté. 
 
Úrad vlády SR, rezerva predsedu vlády SR, žiadosť o dotáciu vo výške 5 000 €, dotácia  4 000 €, spolufi-
nancovanie 1 000 €, Kultúra po pandémii – nepodporené. 
 
Fond na podporu umenia, žiadosť o dotáciu vo výške 1 500 €, dotácia 1 350 €, spolufinancovanie 150 €, 
Nové trendy knižných titulov – doplnenie. SchválenáÊdotáciaÊvoÊvýškeÊ1 200Ê€, realizuje sa nákup kníh do 
obecnej knižnice. 
 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, žiadosť o dotáciu vo výške 15 000 €, 
dotácia 14 250 €, spolufinancovanie 750 €, Wifi pre Teba II. SchválenáÊdotáciaÊvoÊvýškeÊ14 250Ê€. 
 
Banskobystrický samosprávny kraj, žiadosť o dotáciu 5 450 €, dotácia 4 360 €, spolufinancovanie 1 090 €, 
Rozvoj cestovného ruchu. SchválenáÊ dotáciaÊ voÊ výškeÊ 3 500,-Ê €, realizoval sa nákup 5 ks betónových 
smetných košov k dreveným prístreškom na posedenie, 1 drevený prístrešok na posedenie. 
 
Banskobystrický samosprávny kraj, žiadosť o dotáciu 2 750 €, dotácia 2 475 €, spolufinancovanie 275 €, 
Letná škola remesiel. SchválenáÊ dotáciaÊ voÊ výškeÊ 1 200Ê €, realizoval sa denný letný tábor pre deti 
v priestoroch kultúrneho domu v období od 25. 7. do 29. 7. 2022. 
 

Banskobystrický samosprávny kraj, žiadosť o dotáciu 4 000 €, dotácia 3 600 €, spolufinancovanie 400 €, 
Poďakovanie za úrodu 2022. SchválenáÊdotáciaÊvoÊvýškeÊ1 300Ê€, realizovalo sa 25. 6. 2022 podujatie Po-
ďakovanie za úrodu 2022 spojené so stretnutím rodákov. 
 
Environmentálny fond, opakovaná žiadosť o dotáciu 215 386,67 €, dotácia 200 849 €, spolufinancovanie 
14 537,68 €, Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, zateplenie budovy obecného úradu – 
zatiaľ nerozhodnuté. 
 
Environmentálny fond, opakovaná žiadosť o dotáciu 94 851,40 €, dotácia 94 851 €, spolufinancovanie 
0,40 €, Zberný dvor Beluj – zatiaľ nerozhodnuté. 
 
Pôdohospodárska platobná agentúra, Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, MAS Zlatá cesta, opakova-
ná žiadosť o dotáciu 24 259,45 €, dotácia 24 259,45 €, spolufinancovanie 0 €, Modernizácia sociálneho 
zariadenia v kultúrnom dome – zatiaľ nerozhodnuté. 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, dotácia na zamestnanosť vo výške 8 235,09 €. Za pomoci dotácie 
boli vytvorené  2  pracovné miesta. 
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, dotácia na zamestnanosť vo výške 4 716,16 €. Za pomoci dotácie 
bolo vytvorené  1  pracovné miesto. 
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vá, texty:Êautorkou neoznačených príspevkov je Monika Zlesíková. Foto:ÊAnton Drímaj, Miloš Dubovský, Peter Ivaška, 
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