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Naša Beluša

Druhý polrok 2018 = takmer 50 nových najmenších Belušanov
Jednou z prvých akcií v roku, kedy starosta pozýva občanov do obradnej miestnosti obecného úradu, je
vítanie najmenších Belušanov. Posledné roky smeruje na túto akciu čoraz viac šťastných rodičov a sobášna
miestnosť začína pomaly „praskať vo švíkoch“.
Po 34 deťoch z prvého polroka dostalo na 27.február pozvanie až 46 detičiek narodených v druhom
polroku 2018. Rastúci trend pôrodnosti v našej obci len potvrdzuje správne smerovanie obce v podpore a
investovaní do predškolských zariadení a výchovy.
Z pozvaných detí je 25 chlapcov a 21 dievčat. Prvým dieťaťom leta boli hneď tri bábätká- 2.júla sa
narodil chlapček Alex a dvojičky Zuzana a Štefan. Posledným Belušanom roka 2018 je prvorodená Eliška,
ktorá bola pre rodičov predštedrovečerným darčekom.
Najplodnejší mesiac druhého polroka bol august s jedenástimi deťmi. V tesnom závese je september s
10 bábätkami. Naopak najmenej detí sa narodilo v októbri (tri). Z mien medzi chlapcami dominuje Matej, či
Samuel. Medzi dievčatami nájdeme aj netradičnejšie mená ako Matilda, Melánia, či Mia Lujza. Radosť z
nového života spomedzi pozvaných mali trikrát v miestnej časti Podhorie, dvakrát v Hloži. V belušských
uliciach detský plač dominuje najviac na sídlisku Ľ. Štúra (11), ul. Slatinskej (9).
V programe okrem členiek ZPOZ-u sa vždy rodičom prihovorí aj starosta, ktorý zvýraznil, že „priviesť
na svet zdravé dieťa je malý zázrak. A urobiť z neho šťastného človeka je rovnako náročnou úlohou, ktorej
plnenie je na rodičoch. A to nielen do určitého veku. Oporou, znakom domova, istoty a lásky budú pre ich dieťa
stále. Preto je rodičovská úloha tak zodpovedná a nenahraditeľná.“
Rodičovská úloha mení aj fungovanie partnerov. Už to nie je o tom, čo chce ten, či tá. Na čas odložía
bezstarostné dovolenky, víkendové večery s priateľmi. Krásnou rutinou sa pre rodičov stanú chvíle s dcérou,
synom, pri ktorých budú s nemým úžasom sledovať, ako sa z bezbranného bábätka stáva batoľa objavujúce
seba i svet okolo. Byť matkou a otcou dáva pocit, že nežijú len pre seba. A to je ten najkrajší zmysel života.
V závere rodičom želáme množstvo spoločných krásnych momentov, ku ktorým sa snáď zaradil aj ten
z uvítania ich ratolestí.
-JHVitaj, človiečik malý, medzi nami v Beluši !

Koniec fašiangov v Beluši = zabíjačka a pochovanie basy
Až v prvú marcovú sobotu sa viacerými obcami a mestami v okolí niesla spoločná charakteristická
vôňa, ktorá vždy predznamenáva koniec mäsovým pochúťkam na obdobie 40 dňového pôstu. Ku koncu
fašiangového obdobia patrí tradičná zabíjačka s ochutnávkou špecialít, nie bežných počas roka. Nechýbala
ani v Beluši a mäsový folklór opäť prilákal množstvo návštevníkov.
Pracovníci obecného úradu pripravili bohaté „menu“ a akcii prialo aj takmer jarné počasie. Sponzormi
zabíjačky boli Agrotip s.r.o., pekáreň Bape s.r.o., Vido s.r.o., Poľnopotreby Salaj, a Silvester Milučký. K dobrej
nálade prispela aj hudba v podaní D. Beniaka.
Pôstne obdobie neznamená len koniec tučnejším jedlám, ale aj zábavám. Naposledy si preto v bývalej
školskej jedálni na veselú nôtu zaspievali a zatancovali deti z materskej školy so svojimi učiteľkami, odetými v
tradičných maskách tohto obdobia. Spoločne pochovali basu a pomyselne odsúdili všetky veselice na
predveľkonočný odpočinok. Tejto milej akcii, ktorej nacvičenie je s malými predškolákmi určite náročné, sa
prizeralo množstvo nielen rodičov. Deti v krojoch podľa vzoru našich dedov a starých mám oživujú tradície a
pripomínajú nám, starším pravé hodnoty a zmysel sviatkov.
-JH-

Platiť dane a poplatky možno aj cez QR kód !
Od roku 2019 bude elektronická platby na žiadosť občanov umožnená aj cez QR kód,
ktorý bude súčasťou rozhodnutia o vyrubenej dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálny odpad.
Upozornenie:
Platcovia, ktorí majú stanovené splátky a chcú uhradiť plnú sumu, QR kód im načíta iba prvú splátku.

Denník starostu

Mesiac február sa predovšetkým niesol v znamení výročných členských schôdzí
spoločenských organizácií v obci, ktorých som sa zúčastnil. Opätovne musím veľmi pozitívne
zhodnotiť aktívnu činnosť týchto združení a ich plány na rok 2019. Verím, že tieto spoločenstvá majú
nielen moju, ale aj poslaneckú podporu.
V jednej z našich najväčších organizácií, v Klube seniorov, sa konali nové voľby vedenia
výboru. Novému predsedovi Ing. Petrovi Kavickému želám v tejto činnosti veľa úspechov. Zároveň
ďakujem bývalému predsedovi Augustínovi Belobradovi za odvedenú prácu v organizácii, ktorá sa
rozrástla až na 167 členov.
Obec bude aj naďalej podporovať činnosť a aktivity všetkých dobrovoľníckych a záujmových organizácií.
Obec vypracovala a podala dva projekty o získanie dotácií v celkovej výške 86 tisíc €. Ide o nasvietenie
prechodov pre chodcov na ceste 1/61 Stred obce aj s inteligentnou signalizáciou a druhý projekt je zameraný na
modernizáciu šatní TJ KOVO (výmena okien, dverí) a zavlažovanie ihriska.
Začiatkom marca bol za kňaza Farnosti Beluša vymenovaný Mgr. Vladimír Štefánik. Naša farnosť nemala
menovaného farára od r. 1962, je to pre našu obec i farnosť veľká pocta, ale aj posilnenie vo viere zároveň. V jeho
pastoračnej činnosti v tak veľkej farnosti, akou Beluša je, sa mu budeme na poli obce i obecného zastupiteľstva snažiť
pomôcť dostupnými možnosťami a prostriedkami. Za múdre rozhodnutie vymenovať farára našej farnosti patrí vďaka
aj biskupovi Žilinskej diecézy Mons. Tomášovi Galisovi.
Ján Prekop, starosta obce
Nakoľko problematika
odpadov sa dotýka
nás všetkých,
12.marca sme sa
rozhodli spraviť
pokus, ako to
nakladaním odpadu z
našich domácností
vyzerá v praxi.
Pri bytovom dome Ľ.
Štúra č. 16 sa
pracovníci OcÚ
pozreli „detailne“ na
Z nádoby na komunálny odpad sa
obsah 1 100 l nádoby
vytriedilo
takmer 2/3 separovaného
a údaje sú viac ako
odpadu
do
niekoľkých
100 l vriec !
prekvapivé !!!
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- 5,5 vriec plastov, tetrapakov a obalov z kovov
- 1,5 vreca papiera a lepenky
- 1/3 vreca skla
- 3 vrecia komunálneho odpadu
- 1,5 vreca biologicky rozložiteľného odpadu
Viac o tomto pokuse sa dočítate v apríli
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V tomto roku začiatok marca znamenal zároveň aj koniec
pomerne dlhého fašiangového veselia.
Žiaci 1. stupňa základnej školy si posledný fašiangový
piatok spestrili tradičným karnevalom. K nespoznaniu boli nielen
deti, ale dôkladne zamaskované prišli aj všetky učiteľky a
asistentky. Väčšina masiek sa inšpirovala hrdinami novodobých
filmových rozprávok a seriálov. Nechýbali ani zábavné súťažné
disciplíny. Tety kuchárky opäť vysmažili pre tanečníkov tradičné
nadýchané chutné šišky.
Bodku za hlučnou zábavou urobili žiaci z 3.B, ktorí pod
vedením p. učiteľky Fuskovej vo folklórnom pásme predviedli
všetkým, ako sa fašiangovalo na dedine v minulosti. Za
prítomnosti a s podporou zamaskovaných spolužiakov tak trochu
smutne, a tak trochu žartovne symbolicky na štyridsať dní
pochovali basu. Odštartovali tým nielen obdobie pôstu, ale aj
dlho očakávané jarné prázdniny.
PaedDr. M. Pagáčová

Vo štvrtok 14.2 2019 sa v
materskom centre Papučka
konal Valentínsky karneval.
Medzi prvými prišiel šašo,
námorník a vianočný škriatok.
Neskôr sa pripojil pirát, motýlik,
jednorožec, opravár, kovboj,
batman a na všetkých dohliadala
a udržiavala poriadok malá policajtka.
Módnou prehliadkou na šmýkačke a následným šmýknutím
sa do čarovných guličiek sme odštartovali karnevalovú
zábavu. Nasledovali pohybové hry sprevádzané spevom a
tanečná zábava na detské piesne od Mira Jaroša. Deti
odchádzali s úsmevom na tvári, malou sladkou odmenou a
mamičky so srdiečkami na lícach. Všetkým ďakujeme za
účasť a tete Janke za sladké lízanky. Tešíme sa na Vás i na
nové masky o rok.
text a Foto: P. Fedorová

papučkovský karneval

„ Berme masky, je tu bál, fašiangový karneval."
Akéže by to boli Fašiangy bez poriadnej zábavy?
Preto aj my, v Materskej škole Beluša, elokované
pracovisko Hloža, sme ukončili toto najveselšie obdobie
roka tradičným fašiangovým karnevalom pre deti.
Karnevalom sme žili celý týždeň. S deťmi sme si
nacvičovali rôzne tančeky, zároveň zhotovovali
škrabošky a ozdoby na výzdobu kultúrneho domu.
Konečne prišiel 22. február 2019, keď sa Kultúrny dom v
Hloži premenil na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli
takmer všetky rozprávkové bytosti - princezné, piráti,
policajti, kuchári, ale aj zvieratká, lienky, motýlik, zajačik,
papagáj, drak... Maskami však neboli len deti, ale aj
niektorí rodičia, ktorí sa zapojili do karnevalového sprievodu, a to nás veľmi potešilo. Tancovanie a šantenie sa
začalo. Do tanca nás pozýval výbornou hudbou DJ Hlinka a spestroval ju aj bublinkami, ktoré urobili veľkú
radosť všetkým deťom. Ako sa na takú zábavu patrí, nesmela chýbať bohatá tombola, za ktorú v mene detí
ďakujeme všetkým sponzorom. Ďakujeme aj všetkým zúčastneným, ktorí prispeli ku skvelému priebehu a
vytvoreniu príjemnej fašiangovej atmosféry. Najväčšou odmenou pre nás boli rozžiarené detské očká, ich
radosť, veselá nálada a pekný zážitok.
Anna Ševčeková, učiteľka MŠ Hloža
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Odišiel vzácny človek
- plný oddanosti i humoru

Kanonik Ján Kamenský (1938-2019)
Narodil sa 13.júna v Detvianskej Hute Bratkovici, kde bol aj
o tri dni pokrstený. Otec Ján a matka Helena (rod. Nociarová) mali
spolu päť detí- Mária, Júlia, Ján, Július a Viliam. V rodnej dedinke
aj absolvoval päť tried ľudovej školy a meštiansku školu. Maturitu
získal na Jedenásťročnej strednej škole v Lučenci. Jeho
študentské kroky pokračovali na Vyššej pedagogickej škole v
Banskej Bystrici a od septembra 1958 pôsobil ako učitel na
Osmeročnej strednej škole v Senohrade. Neskôr od r. 1964-1969
v Detvianskej hute. Nevyhol sa ani povinnej Základnej vojenskej
službe v Kroměříži.
Túžba plniť služby ako kňaz mu bola odopieraná pre
komunistický režim, a tak bol prijatý na Rímskokatolícku
Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Za kňaza bol
vysvätený 10. júna 1973. Ako kaplán pôsobil v Bojniciach,
správcom farnosti bol v Kamenci pod Vtáčnikom, 12 rokov bol
hospodárom Biskuspkého úradu Banská Bystrica (kde bol aj
notárom a advokátom Diecézneho súdu). V 90-tych rokoch pôsobil ako dekan a farár Farnosti Banská
Bystrica mesto, Farnosti Čierny Balog (bol riaditeľom Pápežských misijných diel Banskobystrickej diecézy).
V Belušských Slatinách sa ocitá 1.septembra 1998 a už ako dôchodca sa stáva duchovným správcom
sestier Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Na jeho príchod spomína Juraj Dacko: „V
čase dokončovania rehoľného domu sestričiek v r. 1998 a po posviacke kardinálom Korcom už tomuto domu
chýbal len kňaz. Kde ho vziať? Vtedy napadlo sestre Geme, že v Banskej Bystrici je kňaz odchádzajúci do
dôchodku, ale mal ísť na výpomoc do Martina. Sestra Gema zavolala vtedajšiemu správcovi Pavlovi Zemkovi,
aby kňaza prepustili. On súhlasil, a tak zostávalo to najdôležitejšie, oznámiť túto správu otcovi Jánovi. Po jeho
príchode do Slatín povedal: „Nikdy som tu nebol a ani som nevedel, kam idem.“ S rehoľným domom a
koloritom Belušských Slatín sa však zžil natoľko, že len málokto na neho bude vedieť zabudnúť. Na jeho
humor, na jeho osôbku v červenej reverende kráčajúcej po okolí kláštora. Okrem slatinského kostolíka
zastupoval aj na Mojtíne, či v ilavskej väznici. Pre mnohých sa stal neodmysliteľnou oporou, spovedníkom,
radcom. Z okolia kostolíka, kláštora, rehoľného domu, lurdskej jaskynky sa stali aj vďaka nemu upravené
priestory.
6.januára 2018 Mons. Dr. M. Chovanec vymenoval otca Jána za honorárneho kanonika
Banskobystrickej diecézy. Počas života bol publikačne aktívny - viaceré homílie boli uverejnené v Katolíckych
novinách, v Duchovnom pastorovi a v iných periodikách. Samostatné publikácie venoval dejinám farnosti
Čierny Balog, či trikrát vydané boli jeho Vianočné príbehy. Na spríjemnenie vianočných chvíľ. alebo Posielam
pozdrav svojej rodnej kolíske.
Ján Kamenský zomrel 13.februára 2019 v Belušských Slatinách v 81.roku života a v 46.roku kňazstva.
Pochovaný je na cintoríne v Detvianskej Hute (15.februára). Z jeho podnetu sa každoročne organizuje púť za
prvé vráta k Lurdskej jaskynke pri príležitosti Nenebovzatia Panny Márie. Pútnici smerujú z Beluše ku kláštoru
a odtiaľ k jaskynke, ktorú sám posvätil. Tento rok budú pútnici spomínať už aj na nášho bývalého
„slatinčiarskeho farára“ otca Jána.
Úctyhodná bola práca otca Jána s mládežou, s miništrantmi- s jeho „háďatami“. Bývalý miništrant
Peter Lazový si spomína na množstvo zážitkov z výletov do Domaniže, Žarošíc, Bzovíka, či do rodného kraja
otca Jána. Cesta s ním nikdy nebola nudná a bolo z neho cítiť úprimnú radosť a vďaka množstvu
zaujímavostiam sa cítili akoby s delegátom cestovnej kancelárie. „Hriechom by bolo nespomenúť jeho obľubu
v latiničine“. Ján Kapistran Lazový vníma otca Jána ako prvého kňaza vo svojom živote, s ktorým nadviazal
bližší vzťah a po jeho obrátení výrazne ovplyvnil ďalšie jeho smerovanie vďaka humornému, ale akoby
otcovskému prístupu . Zážitky s ním patria k tým najkrajším v jeho živote a vždy sa v nich nachádza špecifický
humor i slovník otca kanonika. Bol však aj mužom modlitby, ktorý žil hlboký vzťah s Ježišom a Máriou. Ako
vraví, stretal ho modliť sa pri kaplnke, či pršalo alebo svietilo slnko. „Je kňazom- čiže milujúcim otcom, bratom,
priateľom, hlásateľom Krista pre veriacich, a najmä mladých ľudí.“
Ďalší z miništrantov, bratia Katríkovci, sa pripájajú so spomienkami. Mladší Peter spoznal otca Jána ešte ako
dieťa prvého stupňa základnej školy. „Najvýznamnejšia spomienka sa spája s obdobím posledných pár
rokov, keď som sa pre svoje pracovné povinnosti odsťahoval. Naše rozhovory už neboli také pravidelné, no o
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o to zaujímavejšie boli ich témy. Jeho rozprávania o časoch mladosti a čo robil predtým, ako sa rozhodol stať
kňazom. O tom, aké problémy mu robili komunisti, ako sa to podpísalo na jeho zdraví, ale aj naopak, čo ho to
naučilo a v čom ho to posilnilo. Ako vyzýval ku kritickému mysleniu, a aby sme si spomienkou na "mlieko za
korunu" nezakrývali oči pred skutočnou cenou, ktorú museli zaplatiť iní. O tom, že svet je príliš komplikovaný
na to, aby sme verili tým, ktorí majú jednoduché riešenia na všetko. O tom, aby sme neboli rebelmi, no aby
sme len slepo nenasledovali. Aby sme boli tolerantní, a aby sme nezabúdali odpúšťať.“ To môže byť
inšpiráciou pre nás všetkých. Na posledné stretnutie si Peter a kňaz potriasli rukami a vtedy mu povedal:
„Peter, dnes sa vidíme naposledy. Ale to vôbec nevadí! Bol to krásny čas, ktorý sme spolu prežili.“ A mal
pravdu v obidvoch prípadoch. Skutočne to bolo naposledy, a áno, bol to krásny čas.
Starší brat Marek si pri prvom stretnutí otca Jána pomýlil so záhradníkom, keďže vo vyťahanom svetri
strihal kríky pri kostolíku. Zaujal ho osobitým slovníkom i humorom. Aké prekvapenie bolo, keď toho istého
pána uvidel v nedeľu slúžiť omšu. „Zakrátko som aj s bratom pri ňom už stál oblečený v miništrantskej košeli.
Veľa krát námprízvukoval, že nie všetko musí byť spravené & eacute; dokonale a prečítané bezchybne, ale
že vždy to má byť “pokojne, pokorne a dôstojne“ a myslím, že taký bol aj jeho postoj a prístup k celému životu.
No najviac som obdivoval jeho schopnosť odpustiť. Napriek všetkým ťažkostiam a príkoriam, ktoré zažil a
musel vytrpieť, tak o minulosti rozprával pokorne, bez hnevu, zlosti a zatrpknutosti. Bol vzorom a príkladom
pravého kresťanského odpustenia.“ Miništrantský odev dnes Marek oblieka už aj so synom, čo tešilo aj otca
Jána. Za spomienky s ním mu zostane navždy vďačný.JHV nedeľu 3.marca sa počas svätej omše Mgr. Vladimír Štefánik stal oficiálne kňazom Farnosti Beluša
na základe poverenia otca biskupa. Od r. 2013 vykonával v našej farnosti funkciu správcu farnosti.

foto M.Slávik
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Poslanci rokovali...
Druhé zasadnutie v roku 2019 sa konalo
25.februára za prítomnosti všetkých 13 poslancov
OZ. Pôvodný program bol doplnený o bod č. 13
Odpredaj pozemku, ktorý sa stal predmetom výraznej
diskusie.
Mgr. Zdena Hyžáková, prednosta OcÚ
informovala o prijatých 58 uzneseniach na zasadnutí
OZ, z 28. januára 2019 a o názoroch občanov a
interpelácii poslancov z januárového zasadnutia OZ.
Informovala o programe odborných komisií OZ a
komisie v miestnej časti Hloža v mesiaci február 2019.
Starosta obce doplnil informáciu o pripravenom
projekte nasvietenia prechodov pre chodcov a
inteligentnej signalizácii v obci.
Bod Názory občanov bol bez pripomienok zo
strany prítomných občanov.
Hlavná kontrolórka informovala o obsahu,
výsledkoch a prijatých opatreniach pri troch
vykonaných kontrolách v I.polroku 2018 a troch
vykonaných kontrolách v II. polroku 2018. V roku
2018 vypracovala stanovisko k Záverečnému účtu
Obce Beluša za rok 2017 a k Návrhu rozpočtu Obce
Beluša na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020-2021.
Absolvovala odborné školenia a zúčastňovala sa
zasadnutí Komisie finančnej a správy obecného
majetku, ako aj zasadnutí obecného zastupiteľstva.
13.zmenou rozpočtu v roku 2018 sa zvyšujú
príjmy celkom o 81 804,00 € a vo výdavkovej časti
rozpočtu je zvýšenie výdavkov o 46 040,00 €. Zmeny
nastali najmä pri potravinových účtoch rozpočtových
organizácií základnej a materskej školy a refundácia
výdavkov projektu TSK "Pod korunou" a projektu ZŠ
"spoločnými silami.."
Inventarizácia hmotného majetku Obce
Beluša a jej podriadených organizácií bola vykonaná
k 31.12.2018. Návrhy z čiastkových inventarizačných
komisií prerokovala a schválila Ústredná
inventarizačná komisia na svojom zasadnutí dňa
28.01.2019. Likvidačná komisia na svojom zasadnutí
dňa 29.01.2019 rozhodla o spôsobe likvidácie
vyradeného majetku v hodnote viac ako 35 tisíc €.
Andrea Zemeková, vedúca Referátu školstva,
kultúry, CR a obchodu informovala o plánovaných
kultúrnych akciách a podujatiach v Obradnej
miestnosti v spolupráci so ZPOZ-om v roku 2019. Ich
termíny sú predbežné, počas roka sa plán aktualizuje.
Jozef Dušala, referent Oddelenia rozvoja obce
predložil návrh na schválenie odpredaja časti
parcely KN E 1938/86 o výmere 70 m2, pre účel
vytvorenia parkovacieho miesta a odvodnenia RD s.č.
1468 na základe žiadosti Kristiána Burdeja a Lukáša
Burdeja, obaja bytom Podhorie 1468.
Ďalej predložil návrh na schválenie odpredaja časti
pozemku parcela KN C 976/1, o výmere 32m2, ktorý
je vo vlastníctve obce Beluša a je pri novostavbe RD
žiadateľov Roman Chilý a Zuzana Chilá.
Ing. Igor Guliš informoval o žiadosti nájomcu Maroša
info@belusa.biz

Styrančáka o opakované uzatvorenie nájomnej
zmluvy na byt v bytovom dome súp.č. 1883/43.
Nájomca nemá nedoplatky, spĺňa podmienky a
Komisia sociálno-zdravotná, školsko-kultúrna,
športu, mládeže a bytová odporúča opakované
uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 3 rokov.
Dôvodom Dodatku č.1 pri Zmluve o nájme
č.2/2019 je zmena nájomcu z MUDr. Andrea
Martišová, 020 01 Púchov, Požiarna 1637/3 na
spoločnosť BELLE dent s.r.o., 020 01 Púchov,
Požiarna 1637/3.
Na úvod prerokovania doplneného bodu
Odpredaj pozemku starosta obce informoval, že
objekt rekonštrukcie budovy bývalej základnej školy
sa blíži ku kolaudácii. Prvá obchodná súťaž so
sumou 40 tisíc € nebola úspešná, v druhej
obchodnej súťaži sa našiel jeden investor za sumu
80 tisíc €. Investori z HC REAL s.r.o. požiadali po
zameraní geometrickým plánom budovy prístavby o
následný odpredaj pozemku pod ňou. Pri finančne
nákladnej prestavbe budovy sa obec podľa zmluvy
zaviazala vybudovať parkovacie miesta (čo obec
mala vo vypracovanom projekte naplánované pri
školskej jedálni a vedľa domu smútku). K realizácii
projektu zo strany obce, vzhľadom k nevyhláseniu
avizovanej výzvy, však nedošlo. Mrzí ho fakt, že k
zameraniu prístavby nedošlo ešte v minulom
volebnom období a o tejto problematike nerokovalo
bývalé poslanecké zloženie (noví poslanci nie sú
ešte zorientovaní v detailoch záväzkov). Jozef
Dušala informoval, že geometrickým plánom bola
vytvorená nová parcela KN C 12/5 o výmere 928m2
a jej zameranie je podľa Komisie výstavby v súlade
so Zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy z r.
2015, preto odporučila odpredaj. Komisia finančná
navrhla cenu odpredaja 60 €/m2, podobne ako bola
pri odpredaji garáží v rôznych častiach obce. Boli
návrhy aj vyššej sumy vzhľadom k polohe v centre
obce. Ing. F. Salaj upozornil, že tento bod nebol
prerokovaný na Komisii živ. prostredia (nevie si
predstaviť, ako bude prebiehať hlasovanie a
navrhol odročiť daný bod). Problém parkovania je
podľa neho otázkou investora a malo sa to vyriešiť
ešte v minulom vol. období. Parkoviská sú ale
všeobecným problémom. Daný bod nebol
prerokovaný ani v Komisii sociálnej.
Investor Ing. M. Hanták prízvukoval dodržanie
termínov podľa zmluvy s tým, že obec mala vytvoriť
tzv. pešiu zónu s parkovacími miestami. Pozemky
sú podľa neho nepredajné a upozornil, že pozemky
za jeho budovou sa odpredali za 10 €/m2. V budove
vzniknú nové pracovné miesta, budú tam nájomné
byty. Investor budoval navyše chodník, vyasfaltoval
cestu, prijal vecné bremeno, mnohokrát sa
predražila rekonštrukcia vzhľadom k zlému stavu.
Rozšírenie budovy bolo z dôvodu naplnenia účelu
budovy a splnenia noriem. Termín kolaudácie a
otváranie prevádzok sa neustále presúva (je nutný
odpredaj pozemku). Vzhľadom k množstvu
nevyjasnených otázok bol bod z rokovania
stiahnutý, čo poslanci odhlasovali.
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V bode Rôzne sa starosta obce vrátil k
navýšeniu nájmov v nebytových priestoroch vo
vlastníctve obce z januára 2019, ktoré sa
nezvyšovali od r. 2008. Hoci obec si každý rok
mohla uplatniť mieru inflácie. Náklady na údržbu,
revízie, energie, pracovnú silu sú výrazným
zaťažením obce, ktoré je vlastníkom zdravotného
strediska a bolo preto nutné zmeniť sadzby
nájmov. Pri prepočte v tejto budove to vychádza na
0,44 €/m2. Pri navrhnutých dodatkoch nesúhlasil s
navýšením nájmu v zdravotnom stredisku
predstaviteľ spol. GYPOS (MUDr. Šefaragynekologická ambulancia), s odôvodnením, že už
raz sa mu zmenila výška námu 100 násobne a
nakoľko prevádzkuje dve ambulancie (Beluša,
Púchov) je pripravený pôsobiť len v Púchove. Bolo
mu doručené vyrozumenie obce.
Ďalej informoval o zabezpečení volieb do
Európskeho parlamentu, ktoré budú 25.mája
2019 (volebné okrsky a miestnosti sa nemenia).
Informoval o výsledku elektronickej súťaže
na odvoz a uloženie zmesového komunálneho
odpadu- vyhrala jediná ponuka spol. AVE SK
Bratislava so sumou takmer 125 tisíc €.
V minulom roku sme mali 1 632 t uloženého
komunálneho odpadu (divoké skládky, zberné
nádoby, odpad z verejných priestranstiev,
cintorínov). Obec má vysoké náklady aj na
odvozné (veľká rozloha obce). Separovaný odpad
má na starosti spol. NATUR PACK.
Pripravuje sa zahustenie zberných miest ďalšími
nádobami na odpad, smetné nádoby budú
označené špeciálnymi nálepkami, budú ďalšie dve
bio kompostoviská, ale zopakoval potrebnú
dôslednosť občanov pri separovaní, stláčaní
nádob, aby sa zminimalizovalo množstvo odpadu.
V Interpelácii poslancov:
- M. Vlasatá sa spýtala na princíp fungovania
meračov rýchlosti na I/61
- Ing. M. Slávik zmapoval problematiku odpadov na
ul.Ľ. Štúra- zvýšenie poplatku zaktivizovalo ľudí k
separácii, ale nenašli dostatok voľných
kontajnerov. Na tomto sídlisku je 50 nádob na
zmesový odpad, 10 nádob na plast, na sklo 7, na
papier 6 nádob. Treba posilniť nádoby na
umožnenie recyklácie. Sú normy, koľko má byť
nádob na určitý druh odpadu, na určité množstvo
obyvateľov? Starosta vysvetli, že to určuje spol.
NATUR PACK (mali sme napr. 28ton papiera pri 22
vývozov ročne- podľa vzorca by sme mali mať na
toto množstvo odpadu len 8 vývozov ročne).
- Ing. F. Salaj- požiadal Komisiu stavebnú o
predloženie všetkých materiálov potrebných ku
kolaudácii, budovaniu parkovacích miest pri
budove bývalej základnej školy.

Podnikateľské objekty v obci
čaká
protipožiarna kontrola
Obec Beluša Vám týmto oznamuje, že v obci
Beluša a miestnych častiach Hloža a Podhorie budú v
dňoch od 25.03.2019 do 05.04. 2019 vykonávané
preventívne protipožiarne kontroly v objektoch
právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré
majú prevádzku na území obce Beluša (kat.ú. Beluša a
kat.ú. Hloža -Podhorie).
Obsahom kontrol sú podľa § 42 ods.1 vyhl. MV SR
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii k zákonu č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi:
- dokumentácia ochrany pred požiarmi;
- vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane
pred požiarmi;
- skladovanie horľavých látok;
- stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektr.
energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich značenie;
- vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými
prostriedkami ochrany pred požiarmi;
- umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických,
elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov;
Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o
sprístupnenie objektov - priestorov na podnikanie a výkon
Vašej činnosti povereným členom kontrolných skupín,
ktorí sú povinní na Vaše vyžiadanie Vám predložiť
"Poverenie na vykonanie preventívnej protipožiarnej
kontroly" podpísanej starostom obce a potvrdenej
úradnou pečiatkou so znakom obce.

Pomôžme rozkvitnúť ihrisku v Podhorí !
V poslednom období sa do popredia dostáva
komunitný spôsob rozvoja obce . V Podhorí sa snažíme o
rozvoj komunity a medziľudských vzťahov. Okrem
kultúrnych a spoločenských podujatí máme záujem aj
obnovu a rozvoj obce ako takej. V priebehu minulého roka
sme vás informovali o získaní grantu na podporu rozvoja
obce Podhorie. Z finančných prostriedkov Trenčianskeho
samosprávneho kraja sme vysadili stromovú aleju a
osadili náučných chodník na futbalovom ihrisku v
Podhorí. Avšak tým sa práca na tomto projekte
neskončila. Na úspešné dokončenie výsledného vizuálu
ihriska sme sa rozhodli využiť grant Gesto pre mesto. V
prvej etape výzvy sme boli úspešní a dostali sme sa do
hlasovacieho kola. V tejto fáze projektu potrebujeme vašu
pomoc. Podporte hlasom na www.gestopremesto.sk
projekt Kvitnúce ihrisko z dielne OZ Slovenský zväz
žien Podhorie a darujte deťom krásny priestor pre hru a
zábavu. Ďakujeme
PaedDr. Martina Cimeráková

Spracované podľa videozáznamu zverejneného na
www.belusa.sk
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Čo nové v základnej škole
Zo života dravcov
K žiakom 5. ročníka dňa 29.1.2019 prileteli vzácni hostia. Hodina biológie bola tak spestrená
návštevou dravých vtákov. Kaňúr okrúhlochvostý (Parabuteo unicinctus) a myšiak červenochvostý (Buteo
jamaicensis) v sprievode Ing. Veroniky Dolníkovej si prišli obzrieť školské prostredie. Ostrým zrakom
pozorovali dianie a výborným sluchom si najprv vypočuli, čo vedia žiaci našej školy o lesných vtákoch dravcoch a potom za odmenu si jedného z nich mohli žiaci pohladkať a niektorí i vyskúšať jeho váhu na ruke.
Žiaci sa tak inou formou vyučovania dozvedeli mnohé zaujímavé informácie o živote dravcov, ich chove a
sokoliarstve. Hodina bola pre nich zaujímavá a obohacujúca o nové poznatky.
Mgr. M. Dolník

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Každý rok sa žiaci našej školy zapájajú do Matematickej olympiády. Tento rok sa koná už 68. ročník súťaže,
kde si zmerajú svoje schopnosti a vedomosti najlepší matematici. 30.1.2019 sa konalo okresné kolo pre žiakov
piateho a deviateho ročníka. Našu školu reprezentovali 4 piataci Matej Tomáš 5.B, Adam Crkoň 5.B,Diana
Zetochová 5.A, Viktória Vongrejová 5.A) a 2 deviataci (Ema Boleková 9.B, Maroš Šedík )
Svoje výborné výsledky z predchádzajúcich ročníkov obhájil Maroš Šedík, ktorý spomedzi 22 súťažiacich
obsadil výnikajúce 2.miesto, len 1 bod za prvým. Z piatakov však rastú výborní Marošovi nástupcovia. Spomedzi 29
žiakov obsadil Matej Tomáš 1.miesto a Diana Zetochová 4.miesto. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších
súťažiach.
PaedDr. M. Višňovská
OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU
Vo štvrtok 14.2. sa v Trenčianskej Teplej konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorej našu
školu už po tretíkrát úspešne reprezentoval žiak 7.C Yorick Pochlopeň. Tento rok obsadil pekné 2.miesto.
Mgr. M. Černuchová

info@belusa.biz
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Plán kultúrnych činností na rok 2019
Človek je živý nielen vďaka materiálnej, ale aj duchovnej potrave. A tú poskytuje kultúra vo všetkých jej formách, podobách,
aspektoch. Vo februári sa na zasadnutí obecného zastuptieľstva schválil predbežný plán pripravovaných kultúrnych akcií, ktorý sa
bude dopĺňať, meniť a prispôsobovať. Preto treba pozorne sledovať obecnú stránku, sociálnu sieť Kultúra Beluša, či vývesné tabule.
Aby vám niečo neušlo.

19.1.
26.1
8.2.
9.2.
16.2.
22.2.
2.3.

Poľovnícky ples
Farský ples
Detský karneval v KD Podhorie
Detský karneval v KD Beluša
Rodičovský ples
Detský karneval v KD Hloža
Fašiangová sobota - ochutnávka zabíjačkových špecialít a pochovávania basy v podaní detí MŠ

marec Literárne seansy - literárny večer pre milovníkov literatúry
18.-20.3 Detská burza oblečenia a potrieb pre deti
24.3. Oblastná Poľovnícka výstava
29.3. Deň učiteľov - kultúrny program
17.4. Belušská kvapka krvi - mobilný odber
20.4. Beseda OZ Strážovská stopa s pozvaným hosťom
30.4. 74. výročie oslobodenia obce, kladenie vencov k pamätníku padlých
30.4. stavanie mája s kultúrnym programom
máj
12.5.
26.5.
31.5.
1.6.
jún
30.6.
21.6.

Svätá omša v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov
Deň matiek - kultúrny program, divadelné predstavenie
Ľudová tradícia - váľanie májov a Hodová zábava v KD Hloža
Ľudová tradícia - váľanie májov a Májová zábava v Podhorí
Belušské rozprávkovo - zábavno-súťažný deň pre deti z obce k MDD
Športový deň, súťaž žiakov ZŠ Beluša o putovný pohár starostu obce Beluša
14. Belušský jarmok
Hudobné posedenie SZZP

júl
Belušské kultúrne leto - koncertné vystúpenia pred OcÚ Beluša
júl
"veterán zraz" automobilov a motoriek
júl
Festival "Strapec”
august Belušské kultúrne leto - koncertné vystúpenia pred OcÚ Beluša
17.8. Hodová zábava v časti obce Podhorie
18.8. Hudobné popoludnie v časti obce Podhorie
25.8. 75. výročie SNP, kladenie vencov k pamätníku padlých, ukončenie Belušského kultúrneho leta
29.8 Svätá omša v Skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Butkov
september Hasičská súťaž o putovný pohár starostu obce Beluša
september Ochotnícke divadelné predstavenie
september Detská burza oblečenia a potrieb pre deti
5.- 6.10. 23.Vážska výstava králikov, hydiny + výstava ovocia a zeleniny
19.10 Koncert BELUSA DEATHFEST
26.10. Ples drobnochovateľov
október Kultúrny program z príležitosti mesiaca úcty k starším

17,11. Farské hody
23.11. 23. Belušský ples
november Literárne seansy - literárny večer pre milovníkov literatúry
december Adventný koncert
1.12. Rozsvietenie prvej adventnej sviece a požehnanie adventného venca
6.12. Mikuláš v KD Podhorie
8.12. Mikulášske popoludnie pre deti z obce - na priestranstve pred OcÚ
31.12. Silvester a privítanie Nového roka na voľnom priestranstve pred OcÚ
V Obradnej miestnosti obecného úradu sa každoročne konajú obľúbené akcie,
ktoré Referát kultúry pripravuje v spolupráci so ZPOZ-om:
- február
Uvítanie detí do života narodených v II. polroku 2018
- jún
Prijatie vychádzajúcich žiakov ZŠ Beluša starostom obce
- jún
Prijatie vychádzajúcich detí MŠ Beluša, Hloža starostom obce
- september Uvítanie detí do života narodených v I. polroku 2019
- október
Stretnutie 70.,80. a 90. ročných jubilantov so starostom obce
- december
Stretnutie darcov krvi -držiteľov plakety MUDr. J. Jánskeho a MUDr. J. Kňazovického
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Štartuje jarná časť futbalovej sezóny
Jedna z najdôležitejších častí sezóny. Tak sa dá charakterizovať zimná príprava, z ktorej
futbalisti čerpajú počas celého nadchádzajúceho roka. A-mužstvo FK Beluša už po piatykrát v rade
zakončilo zimnú prípravu v teplejších podmienkach. Počas zimnej prestávky sa stáva prechodným domovom pre
väčšinu slovenských prvoligových futbalových klubov turecký Belek. Mesto vzdialené 30 kilometrov od Antalye ponúka
pre futbalistov ideálne podmienky na prípravu pred štartom jarnej časti sezóny. Dvadsať hráčov absolvovalo
sústredenie v termíne od 15.-22. februára. Belušu čakal v priebehu siedmich dní náročný program: dvojfázové tréningy,
posilňovňa a prípravné zápasy proti kvalitným súperom.
Beluša - C.S.A Steaua Bukurešť 0:1 (0:1)
- gól: 42. Alin Predescu
- zostava: Vangel - Janček (85. Bielik), Cisár, Jánošík, Novisedlák (C), Hrenák, Gašpar, Meliš (46. Levai), Gorelka (73.
Bičan), Mišutka (80. Oravec), Ďuriš (46. Čačko)
Beluša - FC Krasnodar III 2:3 (0:1)
- góly: 76. Adam Cisár, 88. Branislav Ďuriš - 34. Ruslan Apekov (pen.), 58. Ruslan Apekov (pen.), 87. Alan Gioev
- zostava: Ciesar - Janček, Cisár, Gašpar (65. Bičan), Ďuriš, Čačko (46. Bielik), Jánošík, Hrenák, Mišutka (78. Oravec),
Levai (60. Meliš), Gorelka
Okrem sústredenia muži zarezávali aj v domácich podmienkach. Okrem dvoch prípravných zápasov v Beleku
odohrali doma ďalších päť priateľských stretnutí: Beluša 2-1 Brno jun. (Gorelka 2), Beluša 1-3 Dubnica (Hrubo),
Beluša 2-0 Stráňavy (Cisár, Mišutka), Beluša 1-1 Lednické Rovne (Gorelka), Beluša 3-1 Teplička nad Váhom
(Cisár, Mišutka, Bielik).
Aké zmeny sa udiali počas zimnej prestávky?
Dušan Kramlík (tréner FK Beluša): „V prvom rade sme veľmi radi, že sa nám podarilo udržať mužstvo pokope a k veľkým
zmenám nedošlo. Cez zimu sme sa posilnili o stredného obrancu Petra Jánošíka, ktorý naposledy pôsobil v
druholigovom Šamoríne. Očakávame tiež ešte príchod jedného stredného obrancu.“
Príchody: Peter Jánošík (Šamorín)- na pozícii stredného obrancu, Patrik Schiszler (návrat z voj. misie)
Odchody: Marek Mišák (Častkovce), Tomáš Rybanský (Dolné Kočkovce), Andrej Bulejčík
Zranenia: Peter Gažo (po operácii / 2-3 mesačná pauza)
Aké sú ciele mužstva pred štartom jarnej časti sezóny?
Dušan Kramlík (tréner FK Beluša): „Radi by sme získali viacej bodov ako na jeseň. Korením futbalu sú góly a aj v nich sa
chceme oproti jeseni zlepšiť. A samozrejme chceme byť verní našej filozofii, s ktorou sme vstúpili do súťaže – pracujeme
na tom aby sa hráči neustále zlepšovali.“
M.Hrubo

ŽIAČKY A
DORASTENKY I.LIGA

12.kolo Ne. 31.03.2019
Dub./Beluša - Žilina
zač. o 10,00 a 12,00

14.kolo So. 13.04.19
Dub./Beluša - Trenčín
zač. o 10,00 a 12,00 h.
info@belusa.biz

ŽENY
II.LIGA

ŽIACI
IV. LIGA

12. kolo 30.03.2019
Štiavnik - Beluša
So. Zač. o 13,00 hod.
13.kolo 07.04.2019
Beluša - Prievidza
Ne. Zač. o 10,00 hod.

12.kolo 06.04.2019
Beluša - H. Poruba
So. zač. o 10,00 hod.

14.kolo 14.04.2019
Trenčín - Beluša
Ne. zač. o 10,00 hod.

13.kolo 14.04.2019
Kolačín - Beluša
Ne. zač. o 10,30 hod.

SM. a ML DORAST
III. LIGA

MUŽI TIPOS
III.LIGA

17. kolo 17.03.2019
Beluša - Levice
Ne. 13,30 a 15,30 h.
v Dubnici nad Váhom

17.kolo 17.03.2019
Zl.M. B/Vráble - Beluša
Ne. zač. o 15,00 hod.

18.kolo 23.03.2019
Bánovce n/B. - Beluša
So. 10,00 a 12,30 h.

18.kolo 24.03.2019
Beluša - Trnava B
Ne. zač. o 15,00 hod.

19.kolo 30.03.2019
Beluša - Štúrovo
So. 10,00 a 12,30 h.

19.kolo 30.03.2019
Nové Zámky - Beluša
So. zač. o 15,00 hod.

20.kolo 06.04.2019
Častkovce - Beluša
So. 10,00 a 12,30 h.

20.kolo 07.04.2019
Beluša - N. Mesto/V.
Ne. zač. o 15,30 hod
21.kolo 13.04.2019
Kalná n/H. - Beluša
So. zač. o 15,30 hod.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vítame medzi nami

Valentínskym darčekom bolo
pre Janu a Jozefa Jantolákovcov
narodenie druhého syna
Mateja (3 460g, 52 cm),
z ktorého sa teší aj brat Michal

Detská lekárka MUDr. Ivorová
končí poskytovanie
zdravotnej starostlivosti
pre deti a dorast v Beluši !

Rodičia Monika a Miroslav
a setričky Janka a Lenka
sa od 13.januára tešia z
nového člena rodiny Terézie Turzovej
(3 020g, 49 cm)

Na januárovom zasadnutí
OZ starosta obce informoval, že po
niekoľkých desaťročiach končí s
poskytovaním zdravotnej
starostlivosti
MUDr. Božena Ivorová- praktický
lekár pre deti a dorast.
Z tohto dôvodu lekárka
oznamuje rodičom a pacientom, že
zdravotné záznamy detí u nej
evidovaných sa vydávajú v detskej
ambulancii do 29. marca 2019.
Nevyzdvihnuté zdravotné
záznamy budú po termíne
presunuté na Trenčiansky
samosprávny kraj do Trenčína.

Zuzana Vavríková (3 040g, 49 cm),
druhá dcéra Zuzany a Mareka,
sa narodila 8.februára.
Zo súrodenca sa teší sestra Pavlínka.
Zverejňujeme len tie údaje, na ktoré bol poskytnutý jednoznačný súhlas.
Údaje posielajte: kultura.belusa@gmail.com, sekretariat@belusa.sk,

Smútočné spomienky
"Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť
bez tých, ktorých sme mali radi. Sviečka
na hrobe tíško zhasína, kto ho mal rád,
ten spomína .”
Dňa 15. marca 2019 uplynie
5 rokov od úmrtia nášho drahého Jozefa Bajzu.
Spomínajte s nami.
Smútiaca rodina
"Prečo si smutná, duša moja?
A prečo sa chveješ?
Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,
moju spásu a môjho Boha." Žalm 42,6
Dňa 20. februára 2019 sme si
pripomenuli prvé výročie, čo nás opustila naša
milovaná Brigita Lazová, rod. Bielová.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
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Dňa 13. februára 2019 uplynul
rok, čo nás opustila naša milovaná
mama a babka Hanka Lovíšková.
S láskou na ňu spomínajú dcéry s
rodinami.

Dňa 12.2. 2019 sme si
pripomenuli 20 rokov od úmrtia
nášho otca, dedka a pradedka
Jozefa Beňoviča a 30.11.2019
si pripomenieme 43 rokov od
smrti našej mamy, babky a prababky Štefánie
Beňovičovej, rod. Zackovej.
Za tichú spomienku ďakuje celá rodina
V mene zúčastnených by som sa rád poďakoval p. Štefanovi
Kukučkovi za organizáciu a p. starostovi Jánovi Prekopovi za
sprostredkovanie autobusu na poslednú rozlúčku s
dôstojným pánom Jánom Kamenským v Detvianskej Hute
dňa 15.februára 2019.
Peter Lazový
Naša Beluša- Spravodaj nezávislého občianskeho združenia

BelUŠSKÁ Večierka 6:30 - 22:30

POTRAVINY * čerstvé pečivo * mäsové produkty * mliečne výrobky * sladkosti
bio Produkty * bagety * PIVO * víno * cigarety * AUTO KOZMETIKA * čerpacia stanica

slatinská 1710, 018 61 beluša
areál firmy baltyre

www.lovtek.sk +421 915 102 107
slatinská 1710, 018 61 beluša areál firmy baltyre

DERAMAX-PROFI
ultrazvukový odpudzovač
na hlodavce, kuny, vtáky, krty...

CHRáňte svoj domov
už od 23,50 €
Každý mesiac roznáška priamo do schránok 2000 domácností
v Beluši, Podhorí, Hloži a Belušských Slatinách.

Chcete aby sa o Vás vedelo?
MIESTO PRE VAŠU REKLAMU
Občianska inzercia - zdarma
Komerčná inzercia - vernostné zľavy
a zľavy pre podnikateľov z Beluše

komfortná jazda, komfortná cena
PNEUSERVIS baltyre 7:00 - 22:00
+ 421 42 4625588 www.baltyre.com

comfort 2

SPORT 3

info@b-technologies.sk
info@belusa.biz
inzercia@belusa.biz
042 471 03 00
042 462 47 20
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