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Naša Beluša

Oživenie minulosti a tradície
Prelom mesiacov apríl a máj sa spája s momentmi z našej histórie. Na jednej strane si na konci apríla
spomíname na hrdinov druhej svetovej vojny a na dlho očakávané oslobodenie slovenských obcí a miest po
najhroznejšom vojnovom konflikte v dejinách- po druhej svetovej vojne. Na strane druhej oživujeme tradíciu stavania
májov ako symbolov jari, víťazstva prírody nad zimou, života nad smrťou.
Pred obecným úradom v Beluši sa aj tento rok 30. apríla spojili tieto dve udalosti, aby si najmä mladá generácia
uvedomila, že život v dnešnom slobodnom svete nie je zadarmo a nie je samozrejmý. O program sa postarala DH
Belušanka, ženský spevokol a žiaci základnej školy z folklórneho krúžku, ktorí spevom a tancom oslávili príchod jari a
ozdobili máj farebnými stužkami. Do výšok ho ručne postavili členovia DHZ Hloža, ktorí si tento raz prevzali patronát
nad všetkými májmi v Beluši i v Hloži. Následne sa prítomní v sprievode spolu s predstaviteľmi zväzov protifašistických
bojovníkov presunuli pred pamätník padlých hrdinov pri farskom kostole, kde pri príležitosti 74.výročia oslobodenia
obce vzdali hold obetiam vojny, a to položením vencov.
Nájsť priamych účastníkov vojnových čias už je čoraz ťažšie. O to viac sa treba zaujímať o nie tak dávnu
minulosť a hľadať iné fragmenty, poukazujúce na hrdinskosť často obyčajných ľudí. Jedným z takých bol aj Belušan
Jožko Habán, pravdepodobne 20. obeť vyčíňania nemeckých vojakov zo 16.apríla 1945 pred budovou ladeckej
cementárne, ako odvetu po tom, čo 1.apríla partizáni zajali a odstrelili dvoch nemeckých dôstojníkov. Zastrelení boli na
druhý deň pochovaní v Ladcoch, okrem Jožka Habána. Toho na voze ťahanom starou ryšavou kobylou doviezol do
Beluše (do Habánovho domu) starý Pašma, po ceste blízko Rajšule, vedúcej za humnami až k Holbovmu mlynu. Vtedy
osemročný Emanuel Filo zbadal nehybné telo Jožka Habána na voze, neprikrytého a oblečeného v krátkej pepitovej
blúze. Hlavu mal na bok položenú na menšej viazaničke slamy. Na nohách mal krátke pracovné čižmy- volali sa
„pollitrovky“. Nehýbal sa a ruky, nohy, hlava padali dole. Do domu pomáhal bezvládne telo previezť Pašmovi aj sused
Jano Bajza. V dome očakávala zastreleného syna len jeho matka v tmavom oblečení. Nerobila nijaké hysterické náreky,
naopak sa chovala veľmi triezvo. Nebohý Jožko Habán, ktorý sa učil za mäsiara, bol medzi deťmi obľúbený. Mladý
Emanuel spomína, že Jožko mal rád rôzne hry, učil ich riekanky, rýmovačky. Mal nožíky a učil ich otvárať „žabacie
korýtka“, nazbierané v neďalekom potoku. Najlepšie vedel vyklepať píšťalku z bezu. Z jelšovej kôry vyrábal trúby, cez
ktoré spolu vydávali rôzne zvuky.
Na pomníku SNP v Ladcoch je medzi obeťami ladeckej tragédie aj meno Jožka Habána, vtedy 19-ročného
chlapca. Zostatok jeho hrobu ale nájdete na belušskom cintoríne, pod vysokou starou lipou, kde našiel pokoj a slobodu,
za ktorú položil svoj mladý život. Aj vďaka takýmto obetiam sú odkazy minulosti viac ako živé. -Podľa dodaných údajov JH-

Denník starostu

17.apríla sa v obci konal jeden z najhumánnejších činov človeka, a to darovanie krvi
na akcii „Belušská kvapka krvi“. Zúčastnilo sa na nej 36 darcov- mnohonásobných, ale aj
prvodarcov. Zdravotný personál z trenčianskej pobočky vysoko pozitívne ohodnotil
organizáciu a pripravenosť tejto akcie, za čo chcem poďakovať poslancom obecného
zastupiteľstva Petrovi Šarlayovi, Ing. Petrovi Majdanovi, Ing. Matejovi Slávikovi a Márii
Vlasatej. Verím, že sa z tejto šľachetnej akcie stane v našej obci pekná tradícia so
zvyšujúcou sa účasťou.
Mnoho občanov sa ma dennodenne pýta, kedy sa budú do domácností odovzdávať sľúbené
kompostéry, nakoľko začína sezóna kosenia, prác na záhrade a biologicky rozložiteľného odpadu je v
každom dvore dosť. Bude to možné až po fyzickej kontrole z riadiaceho orgánu ministerstva a zatiaľ nemáme
pridelený termín, nakoľko táto činnosť prebieha po celom Slovensku.
1.júna Vás všetkých, ale najmä rodiny, pozývam na spoločné podujatie Obce Beluša, Materskej školy
Beluša a spol. Baltyre- na Belušské Rozprávkovo- oslavu Dňa detí v priestoroch za štadiónom TJ KOVO
Beluša. Verím, že nás pri slnečnom počasí čaká príjemne strávený deň.
Ján Prekop, starosta obce

Výber daní a poplatkov za vývoz smetí
(po obdržaní rozhodnutia)
Daň z nehnuteľnosti, daň za psa- č.d. 2 Bc. Jana Kukučková
Poplatok za komunálny odpad- č.d. 4 Ing. Henrieta Strapková
info@belusa.biz
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ROZHOVOR S POSLANKYŇOU NR SR SIMONOU PETRÍK:
NA ČO NEZABUDNÚŤ PRI PRÍCHODE DIEŤATKA, ABY VÁM NEUŠLO ANI EURO

Byť rodičom na Slovensku nie je jednoduché. Očakávanie prírastku do rodiny
je jedným z najkrajších období života. Aby ste po pôrode využili všetky
možnosti, prinášame vám rozhovor s poslankyňou parlamentu SIMONOU
PETRÍK, ktorá sa problematikou rodín a žien dlhodobo zaoberá.

S akými praktickými problémami sa rodičia najčastejšie
stretávajú pri plánovaní a narodení dieťaťa?
Rodičia často nevedia, na aké dávky majú nárok alebo hľadajú
postup, akým spôsobom si na ne uplatniť nárok. Odporúčam
všetkým budúcim rodičom preštudovať si knihu Materská môjho
kolegu Jozefa Mihála, ktorý ponúka naozaj praktické rady, ako
naplánovať príchod dieťatka aj finančne.
Vďaka Jozefovi, rodičia už celkom dobre ovládajú problematiku
materského, ale možno nevedia, že okrem materského majú
nárok aj na ďalšie jednorazové dávky spojené s narodením
dieťaťa. Medzi takéto patrí napríklad príspevok pri narodení
dieťaťa vo výške 829,86 eur pri prvom až treťom dieťati ľudovo
nazývaný „kočíkovné“. Pri štvrtom a ďalšom dieťati sa znižuje na
151,37 eur. Príspevok poskytuje miestny Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny a je potrebné oň požiadať.
Menilo sa niečo vo výške materskej pre rok 2019?
Od nového roku je napríklad možné, aby jeden rodič poberal
materské na jedno dieťa a zároveň druhý rodič materské na druhé
dieťa. Takéto súbežné poberanie príspevkov doteraz nebolo
možné.
Sú nejaké novinky aj pre rodičov, ktorí poberajú rodičovský
príspevok?
Zmena tiež nastala v tom, že ak boli na rodičovskej dovolenke
naraz obaja rodičia, čo zákon nezakazoval, boli obaja z pohľadu
zdravotného poistenia poistencami štátu. Zmena nastala v tom,
že po novom môže byť poistencom štátu len rodič, ktorý má dieťa
prevzaté do riadnej starostlivosti a druhý rodič síce môže byť
súčasne na rodičovskej dovolenke, musí si však platiť poistné na
verejné zdravotné poistenie.
Má teda aj otec nárok na materskú?
Áno, okrem matky má nárok na materské aj otec, pokiaľ splní
podmienky nemocenského poistenia. To znamená, že za
posledné dva roky si musel minimálne 270 dní platiť nemocenské
poistenie a o materské požiadať buď s existujúcim nemocenským
alebo v ochrannej lehote. Otec má nárok poberať materské v
období 28 týždňov, najneskôr do troch rokov veku dieťaťa. Ak
nevznikol nárok na materské matke, otec môže nastúpiť na
rodičovskú dovolenku a poberať materské najskôr šesť týždňov
po pôrode.
V poslednom čase sú však medializované prípady, kedy
Sociálna poisťovňa odmietla priznať materské otcom. Čo v
takom prípade robiť?
Mnohí oteckovia popri materskej naďalej pracujú a nie je tým
podľa poisťovne zabezpečená riadna starostlivosť o dieťa. Zákon
pritom nezakazuje mať otcom počas poberania
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materského príjem z iného zdroja, než z ktorého o materské
žiadali, odporúčam však vyhnúť sa problémom a dohodnúť si
prípadnú prácu počas takejto rodičovskej dovolenky na
skrátený pracovný úväzok, prípadne dohodu. U podnikateľov
sa dosahovanie zárobku počas rodičovskej dovolenky
neskúma.
Máte trojročnú dcéru. Ako zvládate starostlivosť o dieťa a
prácu poslankyne?
Nevyváram, nežehlím a nesnažím sa byť dokonalou mamou.
Mala som šťastie na bezproblémové tehotenstvo, tak som
cestovala za voličmi s bruškom, pokiaľ som vládala. Po pôrode
sa výkon mandátu dal zvládnuť vďaka kombinácií šťastných
okolností. Zorka bola zdravá, za čo som nesmierne vďačná.
Najväčšími pomocníkmi bol môj manžel a moja mama, ktorí mi
pomáhali vždy počas schôdzí parlamentu sa o Zorku postarať.
Dobiehala som za ňou domov vždy, keď sa dalo a niekedy som
ju mala aj so sebou v práci.
Odporučili by ste ženám vstup do politiky po svojej
skúsenosti v politike?
Pre mamy - zamestnankyne je väčšinou oveľa náročnejšie
skĺbiť prácu s materstvom. Máloktorí zamestnávatelia u nás
umožňujú flexibilitu alebo skrátené úväzky, čo je škoda. Zišlo
by sa ich zvýhodniť.
Politika je často pracovne a časovo nárazová, je treba
cestovať a časté sú aj večerné rokovania. Ale aspoň je
flexibilná. Chcem aj touto cestou povzbudiť ženy, aby sa
verejne angažovali. Politika je miestom pre nás, kým si samé
nepresadíme zmeny ako dostupnosť škôlky pre každé dieťa
od 3 rokov, nikto iný to za nás neurobí, pretože to nikdy nebude
prioritou.
Čo by ste vy chceli zmeniť?
Systém sociálnych dávok na Slovensku žiaľ tlačí rodičov do
jednej šablóny – trojročná rodičovská s každým dieťaťom a
potom späť do práce. Každá rodina je však iná, aj každé dieťa
je iné. Mojou víziou je krajina, kde si každý rodič bude môcť
vybrať, ako dlho bude s dieťatkom doma a štát mu poskytne
skutočne európske služby a podporu - škôlky, jasle, detské
kútiky, flexibilné poberanie rodičovského príspevku či viac
možností pre oteckov, ako sa podieľať na starostlivosti o svoje
deti. Niekto chce byť dlhšie doma ako sú tri roky a niekto
kratšie. Starostlivosť rodiča o svoje dieťa však nikdy nesmie
znamenať prepadnutie sa do chudoby.
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Pri príležitosti osláv Dňa matiek sa 12. mája 2019 v Podhorí uskutočnil kultúrny program pre
mamičky a babičky. Opäť sa o bohatý kultúrny program postaralo takmer dvadsať deti z Podhoria. A
veru bolo sa načo pozerať. Deti ukázali svoj talent spevom, recitovaním básní, tančekom, či hrou na
hudobný nástroj. Mamičky a babičky si tak mohli v slávnostný deň spoločne posedieť a vychutnať
vystúpenie nadaných detí, ktoré vyčarili úsmev na ich tvárach. Sálou kultúrneho domu sa niesli slová
vďaky, obdivu a úprimnej lásky, ktoré detičky vyjadrili svojím vystúpením. O milé slovo sa postaral aj
pán starosta Ján Prekop. Mamičky a babičky okrem krásneho programu potešil aj malý darček z
dielne členiek OZ Slovenský zväz žien Podhorie.
A v tento sviatočný deň nemohli chýbať ani kvety. Pri dobrom občerstvení sme spolu všetky
mamičky oslávili výnimočný deň. Tešíme sa o rok.
Text: PaedDr. Martina Cimeráková
Foto: Erika Nemedy

A tie najvzácnejšie osoby v našich životoch- na naše mamy nezabúda ani Obec Beluša.
Každoročne im pripravuje darček v podobe kultúrneho, či divadelného programu, počas ktorého si
môžu aspoň na chvíľu oddýchnuť od každodenných povinností, s ktorými je materstvo spojené.
V jednom článku sa pýtali malého chlapca, čo robí jeho mama. On s úsmevom odpovedal, že nič.
Áno, mama síce nechodí ráno do práce ako otec, ale stará sa o neho a jeho súrodenca. A keď si
starostlivosť o dieťa a domácnosť rozoberieme detailne, z toho "NIČ" je zrazu príliš veľa práce.
Ani klasický osemhodinový pracovný čas žene matke nestačí. Veď je mamou na plný úväzok 24
hodín denne. Potvrdzuje to aj aforizmus, ktorý hovorí, že mamy sú človekom, ktorý robí prácu za
20-tich- a zadarmo....A to z nich robí ženy s veľkým "Ž". Spomenul to aj starosta obce vo svojom
príhovore na Deň matiek, po ktorom sa prítomným hosťom
predstavil divadelný súbor Makyta Púchov s komédiou Mister
Dollar.
V hre bohatej na farebné kostýmy a svieže swingové tóny si
človek opäť pripomenul, ako peniaze menia charaktery ľudí. Z
obyčajného čašníka sa vďaka miliardovému dedičstvu zrazu stal
vyhľadávaný nádejný ženích, politik, celebrita. Ale len do momentu,
kedy sa odhalilo, že množstvo miliónov prestavuje dar vo výške
100 dolárov. Záujem opadol a zostala len čistá, úprimná a nezištná
láska, či priateľstvo.
-JH-

Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis?
Vo štvrtok 11. apríla 2019 sa uskutočnil 23. ročník dobrovoľnej zbierky Ligy proti
rakovine SR na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám- Deň narcisov.
Dve hliadky (Ďuricová, Chilá, Zbínová, Zúbeková-5.C; Gombárová, Kabzanová8.B; Bieliková, Haviarová, Filová, Kučerová, Kušíková, Zatlukalová-9.B) počas
vyučovania ponúkali umelé i živé kvety narcisov. Potom ich cesta smerovala do obce navštívili materskú školu, zdravotné stredisko, obecný úrad, miestnu tržnicu, obchodné
centrá, firmu Koval.
Dobrovoľnou kúpou narcisu žiaci i obyvatelia našej obce podporili túto ušľachtilú
myšlienku a zároveň prejavili spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí trpia rakovinovým ochorením.
Tento rok sa niesol v znamení loga: Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis ? Napriek tomu,
že počasie bolo nepríjemné, vyzbieraná suma nás veľmi potešila a zahriala pri srdci. Na
účet Ligy proti rakovine SR zriadený v Slovenskej sporiteľni sme vložili nádhernú sumu
800 eur.
Za prejavenú dôveru a finančný príspevok vám srdečne ďakujeme. Poďakovanie patrí aj kvetinárstvu pani Pruszkayovej,
ktorá nám zabezpečila živé i umelé narcisy. 11.apríl nás presvedčil, že slovo ľudskosť ešte nevymizlo z nášho slovníka a je hlboko
usadené v našich srdciach.
Jana K.

Vítanie jari na Rašove
Prvá jarná sobota už tradične patrí Keltskému telegrafu, a tak sme sa už po piaty raz aj my zapojili do tejto
československej akcie. Tá je návratom k našim starým zvykom a pripomenutím toho, ako sa v minulosti oslavoval koniec zimy.
V Česku sa oheň rozhorel na 255 kopcoch. Slovensko zapálilo signálne ohne na
ôsmich. Šesť stanovíšť bolo v okolí Púchova, jedna vatra sa rozhorela pri Holíči a posledná
pri Banskej Bystrici. Kopec Rašov nemohol medzi nimi chýbať.
Príchod jari sme oslávili keltským nápojom Korma a zemiakmi pečenými v pahrebe.
Priateľskú atmosféru pri ohni ešte vylepšili hrou na gitary a spevom chalani zo skupiny
Svieca vo vetre. Teší nás, že na Keltský telegraf zavíta každý rok veľký počet ľudí, a tak sa v
dobrej nálade vidíme o rok v prvú jarnú sobotu na Rašove.
Viac fotiek na stránke www.strazovskastopa.sk
Dominik Sojka, foto Roman Pápež, Strážovská stopa
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Hasičský deň sv. Floriána
V sobotu 4. mája zorganizovali Hasiči Hloža na
počesť sv. Floriána - patróna hasičov podujatie s názvom
"Deň hasičov". Akcia sa konala v areáli TJ Kovo Beluša so
začiatkom o 14:00.
Počasie nám veľmi neprialo, no aj napriek
zamračenej oblohe a nízkej teplote bohatý program prilákal
veľa návštevníkov. Nielen deti, ale aj ich rodičia sa mohli
tešiť na rôzne hasičské atrakcie, akými bolo napríklad
vyslobodzovanie zranenej osoby z vozidla, kde hložskí
hasiči zachraňovali figuranta spoločne s profesionálnymi
hasičmi z Púchova a záchrannou službou Falck. Diváci
mohli taktiež vidieť ukážku hasenia pneumatík, či
belušských kynológov so svojimi psami.
Počas priebehu celého programu bolo pristavené
množstvo hasičskej techniky, výstroje a výzbroje. Deti si
mohli vyskúšať evakuačnú lanovku, jazdu na koni,
lukostreľbu a striekanie na terče ručnou hasičskou
striekačkou.
Na záver čakala návštevníkov bohatá tombola, v
ktorej bola hlavnou cenou pre víťaza narodeninová oslava s
hasičmi, ktorí k oslávencovi pricestujú na oslavu s
hasičským autom a pripravia mu hasičský program s
narodeninovým prekvapením.
Prvý ročník tejto akcie dopadol aj napriek
neprívetivému počasiu nad naše očakávania a návštevníci
odchádzali so spokojným úsmevom na tvári.
Za pomoc pri organizácií Dňa hasičov by sme sa
chceli poďakovať vedeniu obce a sponzorom. Rovnako by
sme sa chceli poďakovať všetkým návštevníkom a tešíme
sa na budúci ročník Dňa Hasičov v Beluši.
Ing. P. Majdan

Zápis do prvého ročníka
V budúcom školskom roku
2019/2020 bude do našej školy
chodiť 66 prváčikov, z toho 28
dievčat. Toľko predškolákov sa
dostavilo na zápis do prvej
triedy v dňoch 3. a 10. apríla.
Potešiteľné je, že belušská základná škola je
zaujímavá aj pre rodičov detí z okolitých obcí. Triedy budú
zaplnené na maximum. Odklad svojim potomkom dalo 8
rodičov.
Počet obyvateľov v Beluši pribúda, mladé rodiny
sa k nám sťahujú, čo je na jednej strane veľmi potešiteľné.
Ak ale počet zapísaných prvákov v budúcnosti porastie,
budova školy
začne praskať
vo švíkoch a
bude nutné
uvažovať o jej
rozšírení.
PaedDr.
M. Pagáčová
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Poslanci rokovali...
Aprílového zasadnutia sa zúčastnili všetci 13
poslanci OZ. Pôvodný program bol doplnený o nový bod
Udelenie čestného občianstva.
Po kontrole uznesení z marca 2019 v Názoroch
občanov Peter Ovečka upozornil na semafory pri bytovkách
Ľ. Štúra. Podľa neho nedostatočne chránia chodcov.
Starosta obce informoval, že obec podala žiadosť o dotáciu
na prevenciu kriminality a bezpečnosti na cestách, ktorá by
bola použitá na nasvietenie prechodov. Ďalej sa
prerokovávala cestná komunikácia pri Hydrocentrále a popri
kanáli smerom k Ladcom, spomínala sa medializovaná
vysoká úroveň košikárskej školy v Beluši a informovalo sa o
doplnení smetných nádob na separovaný odpad v obci
(pribudlo 16 nových kontajnerov).
Ing. Eva Pochlopeňová, Hlavný kontrolór Obce
Beluša informovala o výsledkoch kontroly výpočtu
režijných nákladov na jedno jedlo v Školskej jedálni pri ZŠ
Beluša za roky 2017 a 2018. V roku 2017 v ŠJ pri ZŠ Beluša
bolo 5 zamestnancov a bolo vydaných celkom 56 023
obedov, z toho pre zamestnancov 8 586 obedov a cudzích
stravníkov 983 obedov. Podľa výšky režijných nákladov v ŠJ
pri ZŠ Beluša v roku 2017 (85 154,46 €) a počtu vydaných
obedov (56 023) boli režijné náklady na jedno hlavné jedlo vo
výške 1,52 €. Po premietnutí odpisov do režijných nákladov
by bolo ich navýšenie o 0,04 €/obed. V roku 2018 v ŠJ pri ZŠ
Beluša bolo 6 zamestnancov a bolo vydaných celkom 60 738
obedov, z toho pre zamestnancov 9 249 obedov a cudzích
stravníkov 1 700 obedov. Podľa výšky režijných nákladov v
ŠJ pri ZŠ Beluša v roku 2018 (94 028,73 €) a počtu vydaných
obedov (60 738) boli režijné náklady na jedno hlavné jedlo vo
výške 1,55 €. Po premietnutí odpisov do režijných nákladov
by bolo ich navýšenie o 0,04 €/obed. Z kontroly vyplynula
potreba zabezpečiť interným predpisom pravidlá pre
stanovenie navýšenia výšky mzdových nákladov a odvodov
pri výpočte nákladov na jedno hlavné jedlo a zahrnúť do
výpočtu aj výšku odpisov.
O výsledkoch hospodárenia prenajatých
priestorov v majetku Obce Beluša informoval Ing. Igor Guliš
(viac viď osobitný článok).
Mgr. Ján Matušov informoval o žiadosti Róberta
Maďara, Bešeňov o nájom pozemku o výmere 20 m2 pri
stánku č.1 ako obslužného priestoru pre uskladnenie
predávaného tovaru od 01.05.2019 do 31.10.2019 s cenou
nájmu vo výške 16,60 €/m2/rok.
Dôvodom spracovania tretieho rozpočtového
opatrenia v roku 2019 sú vykonané rozpočtové opatrenia vo
výdavkovej časti rozpočtu v marci 2019 na jednotlivých
podpoložkách. Dôvodom spracovania III. zmeny rozpočtu
obce Beluša (RO č. 4) je v príjmovej časti zvýšenie príjmov z
pálenice, predaja pozemkov a transfery na voľby do
Európskeho parlamentu. Príjmy sa celkovo navyšujú o 223
036,00 € na 5 957 341,00 €. Vo výdavkovej časti sú
zapracované zvýšené výdavky na odvody spotrebnej a DPH
z pálenice a zvýšené výdavky na rekonštrukciu požiarnych
zbrojníc. Výdavky sa celkovo navyšujú o 209 169,00 € na 5
814 414,00 €.
Základná škola požiadala o čerpanie vlastných
príjmov v sume 16 198,09 €.
Ďalej požiadala škola o spolufinancovanie
projektu „Cesta k modernému vzdelaniu“. Cieľom
projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie
detí a žiakov. S Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
info@belusa.biz

SR bola podpísaná zmluva. Celkový rozpočet
oprávnených výdavkov na obdobie 36 mesiacov je
139 007,04 €, kde spolufinancovanie 5 % tvorí 6
950,35 €.
V doplnenom bode starosta obce predložil
návrh na udelenie čestného občianstva Obce
Beluša vdp. Mgr. Jánovi Zichovi, pri príležitosti jeho
životného jubilea. Vdp. Mgr. Ján Zicho pôsobil ako
kňaz v našej obci v rokoch 1980 - 1992. Počas svojho
pôsobenia v Beluši sa významným spôsobom zaslúžil
o rozvoj a zveľadenie obce najmä v duchovnej oblasti,
keď položil základný kameň kostola Sedembolestnej
Panny Márie v Hloži a podieľal sa na jeho vysvätení
pápežom Jánom Pavlom II. Rovnako sa zaslúžil o
opravu a zveľadenie farského kostola Sv. Alžbety
Uhorskej. V súčasnosti je na duchovnom odpočinku a
stále sa aktívne podieľa na vedení duchovného života
v našej obci, pravidelne slúži sväté omše a pohreby.
V Interpelácii poslancov starosta pozval na
oslavy oslobodenia obce a stavanie mája, na Deň
hasičov a poďakoval za iniciovanie podujatia Belušská
kvapka krvi.
Ing. František Salaj poďakoval za nové osvetlenie
chodníka v Belušských Slatinách a požiadal o
vyznačenie viacerých prechodov pre chodcov na
cestnej komunikácii v Belušských Slatinách (prvotne
bude vyznačený prechod pre chodcov pri autobusovej
zastávke v Belušských Slatinách.
Ing. Peter Majdan požiadal TJ KOVO o správu o
výsledku nakladania s finančnými prostriedkami, ktorá
mala byť predložená do 30.4.2018 v súvislosti so
schválenou dotáciou obce. Informoval sa, prečo ešte
nie sú v obci označené všetky nádoby na odpad
novými nálepkami s informáciami, čo do nádoby patrí
a čo nie (nálepky sú zakúpené, poškodené kontajnery
sa postupne vymieňajú a označujú. Obec sa snaží čo
najrýchlejšie vymeniť plechové nádoby za plastové).
Stanislav Ročiak upozornil TJ KOVO na termín
predloženia správy, ale z časových dôvodov požiadali
o predĺženie termínu do ukončenia jarnej sezóny. Ing.
Matej Slávik upozornil na nedostatočné množstvo
nádob na separovanie na sídlisku Ľ. Štúra, ale ich
počet je v súlade s predpisom podľa počtu obyvateľov,
čo vysvetlil Ing. F. Salaj. Ing. P. Majdan dodal, že je
vidieť, že občania začali oveľa viac separovať odpad
ako v minulosti, preto počet nádob na triedený odpad
nestačí. Cieľom ochrany životného prostredia by bolo
treba tvoriť občanmi všeobecne menej odpadu.
Stanislav Ročiak požiadal o opravu poškodených
úsekov na chodníku na ulici Dr. Clementisa. Ing. Eva
Pochlopeňová požiadala o opravu cestnej
komunikácie na ulici Slatinskej pri štadióne TJ Kovo.
Spýtala sa Ing. Františka Salaja, majiteľa predajne v
Belušských Slatinách, na obnovenie ich prevádzky.
Ten odpovedal, že predajňu prevádzkovať nebude,
ale je ochotný ju prenajať. Starosta obce informoval,
že obci bola adresovaná otázka ohľadom budúcnosti
Belušských Slatín a predajne potravín. Stav bývalých
rekreačných budov a kúpaliska je vecou ich
vlastníkov. Vlastníci boli viackrát vyzvaní k riešeniu,
avšak na výzvy nereagovali.
Podľa zápisnice OZ
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Prenájom obecných priestorov v roku 2018
Obec Beluša v roku 2018 prenajímala priestory v
budove Požiarnej zbrojnice, v budove bývalej školskej
jedálne, v KD Beluša a v zdravotnom stredisku.
V budove Požiarnej zbrojnice sídli ZO
Slovenského zväzu chovateľov Beluša, OV DPO
Púchov, ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových
holubov, Falck Záchranná a.s., Košice + parkovanie a
Materské centrum "Papučka". Výdavky tvorili 3 325,98
€. Príjem za nájom a služby bol 5 206,33 €. Výsledok
hospodárenie je + 1 880,35 €.
V budove bývalej školskej jedálne má
kanceláriu Miroslav Kortman, Považská Bystrica,
Štefánia Šedíková, Beluša-Hloža, Urbariát Beluša, do
31.01.2018, Playmax Považská Bystrica a Charita
Beluša. Výdavky tvorili 16 167,14 €, príjem 6 539,72 €.
Výsledok hospodárenia je - 9 627,42 €.
V budove KD Beluša sú nájomcovia: Ing.
Dušan Naďo, Beluša, Ing. Anton Koyš, Beluša, Hudobná
skupina JAZZ FUNK, Hudobná skupina SUBURBAN
TERORIST, Hudobná skupina Ľ. Huliaček, Beluša, Klub
dôchodcov, ZO SZZP Beluša, ZO SZ záhradkárov
Beluša, ZO SZŽ. Výdavky boli 10 909,11 €, príjem 10
241,99 €. Výsledok hospodárenia je - 667,12 €.
V budove zdravotného strediska pôsobilo 26
nájomcov. Výdavky boli 10 601,03 €, príjem 68 928, 00
€. Výsledok hospodárenia je + 58 326,97 €.
Celkové výdavky vo všetkých budovách
predstavovali v minulom roku 41 003,26 €. Príjem za
nájom a služby bol 90 916,04 €. Výsledok hospodárenia
je + 49 912,78 €.
Výsledky hospodárenia v jednotlivých budovách sú
porovnateľné s výsledkami z roku 2017.

V Beluši tiekla krv prúdom
17. apríla v bývalej
školskej jedálni tiekla krv.
Nebolo to, našťastie,
z dôvodu útoku, či nešťastia,
ale konala sa tu akcia
„Belušská kvapka krvi“. Vďaka iniciatíve DHZ Hloža a
poslancovi OZ Petrovi Šarlayovi a Ing. P. Majdanovi sa
v spolupráci s Obcou Beluša a mobilným výjazdom
NTS SR Trenčín konal odber krvi. Darovania krvi sa
zúčastnilo 36 občanov, čo pozitívne ohodnotil starosta
obce, organizátori i Mária Vlasatá, ktorá dlhé roky na
„odberovej“ stanici v Trenčíne pôsobila. K atraktívnosti
akcie okrem pripraveného občerstvenia pre darcov
prispeli aj propagačné materiály z tvorby Ing. Mateja
Slávika. Kto z akýchkoľvek dôvodov nestihol prvú
takúto akciu svojho druhu v obci, má opäť šancu - v
októbri sa mobilný odber krvi zopakuje.

Podľa správy prerokovanej na aprílovom zasadnutí OZ

Eurovoľby sa konajú 25.mája 2019, pričom volebné miestnosti môžeme navštíviť od 7.00 do 22.00 hod.
Do europarlamentu si Slováci vyberú 14 poslancov, a to tak, že z 31 politických strán, hnutí si vyberú
jednu stranu, hnutie a následne v nej môžu zakrúžkovať dvoch kandidátov.
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Čo nové v základnej škole
Hrdielka so vzácnymi kovmi
Súťaž Slávik Slovenska má v našej škole už trvalé
miesto. Ľudové piesne zažívajú svoj boom a deti ich rady a s
chuťou spievajú. Pre veľký počet súťažiacich trvalo školské kolo
tejto súťaže viac ako dve hodiny. Zlatého Slávika si vo svojich
kategóriách vyspievali. Katarína Cihová z 3.C, Matej Synák z
5.A a Viktória Ďuricová z 9.A. Všetci traja nás 25.4.
reprezentovali v okresnom kole a všetkým trom sa podaril
husársky kúsok - svorne vystúpili na bronzovú priečku. Srdečne
blahoželáme a prajeme im, aby im to ešte dlho takto pekne
trilkovalo.
Veľkonočné tvorivé dielne
Veľká noc sa už tradične spája s jarným upratovaním a
prípravou domácnosti na sviatky jari. V utorok pred
veľkonočnými prázdninami sa na chodbách a triedach školy
usadil duch tvorivosti. Deti si mohli upliesť korbáč, vyfarbiť
kraslicu, zhotoviť pohľadnicu alebo inú veselú jarnú dekoráciu.
Osobitnú pozornosť malí aj veľkí venovali výrobe píšťalky a
ochutnávaniu lievancov. Aj slniečko sa prizeralo dobrej nálade,
ktorá vládla nielen v školskej budove, ale aj na školskom dvore.
Bolo to vydarené podujatie, ktoré bude mať určite svoje
pokračovanie.
PaedDr. Magdaléna Pagáčová

MINIFUTBAL najmladších žiakov ZŠ
McDonald´s cup v Púchove
Obvodné kolo športovej súťaže pre žiakov
prvého stupňa v minifutbale najmladších žiakov ZŠ
McDonald´s cup sa uskutočnilo 29. marca v ZŠ
Gorazdova v Púchove. Do dvoch obvodných kôl sa
zapojilo 7 základných škôl.
Žiaci našej školy získali vo svojom
obvodnom kole prvé miesto a postúpili do
okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 17. apríla
2019 v CVČ Včielka v Púchove. V tejto silnej
konkurencii štyroch víťazných škôl získali 1. miesto
a postúpili do krajského kola v Trenčíne. O postup
na Majstrovstvá Slovenska sa budú usilovať víťazi
9 škôl z Trenčianskeho kraja. Krajské kolo sa
uskutoční 21. mája 2019 na futbalovom štadióne
Trenčín - Záblatie.
Vo futbale nás reprezentovali žiaci zo 4.
ročníka: Belobrad Daniel, Bielik Matej, Čamaj
Jakub, Čamaj Matúš, Filo Tomáš, Löffler Filip,
Palkech František Z 3. ročníka: Beňová Tamara,
Kubena Michal, Majdanová Lia, Stružak Vasil
Za ich prípravu patrí poďakovanie trénerom
Kristíne Šulíkovej a Danielovi Boháčikovi, ktorí ich
podporovali aj v obidvoch školských kolách.
Gratulujeme a držíme palce.
Mgr. M. Sláviková

Literárno-historická exkurzia
Martin, v minulosti národné a kultúrne centrum Slovákov, bol cieľom našej exkurzie dňa 28.3.2019. Zúčastnili sa
jej žiaci 8. a 9.ročníka spolu s pani učiteľkami S. Schwartzovou a J. Katríkovou.
Naším prvým cieľom bola 2. budova Matice slovenskej, kde sme sa dozvedeli o vzniku tejto národnej inštitúcie,
o jej činnosti od začiatku až do dnešnej doby. Prezreli sme si aj park pred budovou, kde sa nachádzajú busty
významných matičiarov. Cestou sme sa krátko zastavili na Memorandovom námestí.
Potom naše kroky smerovali do Domu Jozefa Cígera Hronského, kde sme sa oboznámili so životom a prácou
významnej osobnosti MS - jeho predsedu, ktorého poznáme aj ako známeho spisovateľa.
Cestou do Slovenskej národnej knižnice sme sa zastavili na Národnom cintoríne, kde sú pochované významné
osobnosti nášho národa. Treťou zastávkou bola 3.budova MS, kde sídli SNK. V zaujímavej prezentácii sme sa
dozvedeli o najvzácnejších knihách, ktoré vlastní knižnica. Dokonca sme mali možnosť niektoré knihy i vidieť a
prelistovať si ich. Prezreli sme si aj pracoviská, ktoré sa starajú o to, aby sa všetky písomnosti zachovali v dobrom stave.
Prekvapením pre nás bolo množstvo exemplárov, ktoré uchováva archív-je ich viac ako 5 miliónov.
Plní dojmov a nových informácií sme sa vrátili domov. Ďakujeme pánovi Naďovi za príjemnú cestu a tešíme sa
na ďalšie exkurzie.
Jana K.
info@belusa.biz
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Družstvo CCVČ Beluša "B" zvíťazilo v poslednom kole 4. Ligy
a nakoniec vyhralo celú súťaž
Dňa 31.03.2019 sa odohralo posledné kolo 4. ligy B21, kde družstvo CCVČ
Beluša "B" po ťažkom boji nakoniec tesne zvíťazilo v Považskom Podradí 3 : 2.
Belušania nastúpili v zostave: Kristián Rúček, Peter Rúček, Mário Mazúr, Michal
Mikuška a Pavol Bajza. Z belušských šachistov vyhrali: Kristián Rúček, Peter Rúček
a Mário Mazúr. Družstvo CCVČ Beluša "B" tak obhájilo 1. miesto v 4. lige, keď získalo
21 bodov a aj najlepšie pomocné hodnotenie. Z 8 zápasov zaznamenalo belušské Bdružstvo až 7 víťazstiev.
Čo sa týka individuálnych výsledkov hráčov, najviac bodov získal Kristián
Rúček, a to 8 výhier z 8 partií. Treba podotknúť, že plný počet bodov uhral na prvej
šachovnici a stal sa tak najúspešnejším hráčom 4. ligy. Veľmi sa darilo aj Máriovi
Mazúrovi, ktorý získal 6,5 boda zo 7 partií. Dobre si počínal aj nováčik v belušskom
družstve Michal Mikuška, ktorý uhral 5 bodov zo 6 partií (5 výhier, 1 prehra). Peter
Rúček uhral počas sezóny v 4. lige 5 bodov zo 7 partií (4 výhry, 2 remízy, 1 prehra).
Adam Kudlej odohral len jednu partiu a zaznamenal v nej výhru. Pavol Rúček a Miroslav
Sehnoutek získali zhodne 2 body z 3 partií a Pavol Bajza uhral 2,5 boda z 5 partií. Pozitívne
je, že nikto z hráčov nemal zápornú bilanciu zo zápasov, ale skoro všetci mali plusové skóre.
Pre družstvo CCVČ Beluša "B" je veľkým úspechom, že dokázalo dva roky po sebe vyhrať
túto súťaž, v ktorej je vždy veľká konkurencia. Sú tu družstvá z Považského Podradia,
Nemšovej, Dubnice nad Váhom, Trenčína, Púchova a Beluše.
Hráčom CCVČ Beluša gratulujeme k úspechu, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a
prajeme veľa ďalších šachových úspechov v 4. lige v budúcej sezóne. Marian Kútny, tréner
Ďakujem trénerom Mgr. Mariánovi Kútnemu ml. a Mgr. Marianovi Kútnemu st., ktorí vo svojom
voľnom čase sa venujú šachistom nielen na šachovom krúžku, ale aj pravidelne sa stretávajú so
šachistami, ktorí hrajú III. a IV. ligu na šachových tréningoch, kde sa zdokonaľujú v tejto
kráľovskej hre. V neposlednom rade ďakujem aj rodičom,
ktorí nás podporujú a pomáhajú nám. Všetkým patrí veľká vďaka.
Vlasta Orgoníková, riaditeľka

Deň Zeme v Materskej škole Beluša
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného
prostredia. Začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej
závislosti na cenných daroch poskytnutých Zemou. Je treba si uvedomiť, že
zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného
prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady
pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Deň Zeme sme pripomenuli aj v našej materskej škole. Lásku k prírode
vštepujeme deťom počas celého školského roka, vedieme ich k jej ochrane.
Školský dvor sa zmenil na miesto plné hier a súťaží. Pani učiteľky Ďurechová,
Kubenová a Ročiaková vopred pripravili 6 stanovíšť, kde si deti pri plnení úloh
utvrdili svoje poznatky o prírode. Hravo si poradili s triedením farebných
vrchnáčikov, zopakovali si aká farba kontajnera prináleží k príslušnému druhu odpadu. O tom, že fantázii sa medze
nekladú, svedčilo aj maľovanie temperovými farbami, výtvarná plocha sa onedlho zaplnila rôznofarebnými kvetmi,
poletujúcimi motýľmi, stromami, potôčikom plným plávajúcich rýb.
Na ďalšom stanovisku si deti preverili svoju šikovnosť v hádzaní šišiek do košov. A pretože opakovanie je
matkou múdrosti "oprášili" si svoje vedomosti o stromoch a ich význame v prírode. V tajomných vrecúškach čakali na
svoje odhalenie skryté rôzne prírodniny - slama, konáre, orechy, šišky a gaštany. Aj túto úlohu deti zvládli, pomocou
hmatu zistili, čo sa vo vrecúškach skrýva. Záverečná úloha preverila ich rýchlosť a obratnosť. Prekážková dráha sa síce
zdala jednoduchá, no každé dieťa ju muselo absolvovať s tanierikom v ruke, na ktorom bola loptička.
Celodenná snaživosť a šikovnosť detí bola na záver
ocenená zaslúženou odmenou.
Krásne pestrofarebné výtvarné práce, ktoré
deti zhotovili ešte pred Dňom Zeme so svojimi
triednymi učiteľkami, zdobili až do neskorého
popoludnia plot materskej školy a mohli si ich
pozrieť aj obyvatelia Beluše. Významným
návštevníkom bol pán starosta Ján Prekop.
Budúcnosť našej Zeme by nám nemala byť
ľahostajná, lebo práve my ľudia spôsobom svojho
života, aj keď si to veľakrát neuvedomujeme,
ovplyvňujeme a narúšame jej krehkosť a
zraniteľnosť.
Ľ. Ročiaková, učiteľka MŠ Beluša
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Jarná časť futbalovej sezóny vrcholí
Muži :
20. kolo TJ KOVO Beluša - AFC Nové Mesto nad Váhom 2:0 /1:0/ Michal Hrenák, Matej Gorelka
21. kolo KFC Kalná nad Hronom - TJ KOVO Beluša 0:1 /0:0/ Adam Cisár
22. kolo TJ KOVO Beluša - MŠK Púchov 0:1 /0:0/
23. kolo FK Slovan Duslo Šaľa - TJ KOVO Beluša 1:1 /0:1/ Ľuboslav Levai
24. kolo TJ KOVO Beluša - ŠK LR CRYSTAL 0:0
30. kolo TJ Družstevník Veľké Ludince - TJ KOVO Beluša 1:3 /1:1/ Peter Mišutka, Branislav Ďuriš, Patrik Meliš
25. kolo TJ KOVO Beluša - MŠK Považská Bystrica 2:0 /0:0/ Peter Jánošík, Matej Gorelka
Dorast : Starší :
20. kolo OK Častkovce - TJ KOVO Beluša 0:3 /0:1/ Matej Mušák, Martin Hrubo, Peter Gablovský vl.
21. kolo TJ KOVO Beluša - voľno
22. kolo Čermáňsky FK Nitra - TJ KOVO Beluša 2:7 /0:6/ Martin Hrubo 4, Dominik Novosad 2, Rudolf Marejka
23. kolo TJ KOVO Beluša - FK Tempo Partizánske 3:2 /2:1/ Martin Hrubo, Milan Patka, Peter Štefún
24. kolo ŠKF Sereď - TJ KOVO Beluša 2:2 /0:2/ Martin Hrubo, Milan Patka
25. kolo TJ KOVO Beluša - FC Slovan Hlohovec odložené na 29.5.2019
Dorast : Mladší :
20. kolo OK Častkovce - TJ KOVO Beluša 2:0 /0:0/
21. kolo TJ KOVO Beluša - voľno
22. kolo Čermáňsky FK Nitra - TJ KOVO Beluša 2:5 /1:3/ Peter Blina, Ivan Kotlár - Dušan Kramlík 3, Martin Teplička, Adam
Bednárik
23. kolo TJ KOVO Beluša - FK Tempo Partizánske 4:0 /1:0/ Dušan Kramlík 2, Juraj Čapák, Martin Cingel
24. kolo ŠKF Sereď - TJ KOVO Beluša 5:1 /4:0/ Simon Juriga
25. kolo TJ KOVO Beluša - FC Slovan Hlohovec odložené na 29.5.2019
Ženy :
13. kolo TJ KOVO Beluša - FC Baník Prievidza 0:2 /0:1/
14. kolo AS Trenčín - TJ KOVO Beluša 11:0 /4:0/
15. kolo TJ KOVO Beluša - GFC Topoľčany 2:3 /2:2/ Dominika Živčicová 2
16. kolo TJ KOVO Beluša - MŠK Považská Bystrica 3:2 /2:1/ Dominika Živčicová, Vanesa Štefúnová, Nina Galková
17. kolo FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - TJ KOVO Beluša 1:1 /0:0/ Nina Galková
18. kolo Naše PODHORIE o.z. - TJ KOVO Beluša 2:1 /0:0/ Nina Galková
Prípravka :
1.a 7. kolo TJ KOVO Beluša – TJ Partizán Domaniža 1:4 /0:0/ Lukáš Kubiš
1:7 /0:3/ Daniel Belobrad
2.a 8. kolo TJ Plevník – Drienové – TJ KOVO Beluša 1:1 /0:1/ Matúš Čamaj
2:1 /0:1/ Adrán Halas
3.a 9. kolo TJ KOVO Beluša – ŠK Fan-club Púchov 2:5 /0:1/ Jakub Zaťko 2
0:6 /0:3/ Klára Cabúková 2, Dominik Bednár 2, Juraj Cabúk, Michal Kubena

viac o výsledkoch na fkbelusa.sk, Ing. I.Pagáč

ŽIAČKY A
DORASTENKY I.LIGA

ŽENY
II.LIGA

ŽIACI
IV. LIGA

SM. a ML DORAST
III. LIGA

III.LIGA

19. kolo So. 18.05.19
Žilina - Dub./Beluša
zač. o 10,00 a 12,00 h.

19.kolo 19.05.2019
Beluša - Štiavnik
Ne. zač. o 10,00 hod.

18.kolo 18.05.2019
Beluša - Ilava
So. zač. o 10,00 hod.

26.kolo 19.05.2019
Šaľa -Beluša
Ne. 10,00 a 12,30 h.

26.kolo 19.05.2019
Nitra B - Beluša
Ne. zač. o 10,30 hod.

20.kolo So. 25.05.19
Dub./Beluša - Prievidza
v Dubnici o 10,00 a
12,00

20.kolo 26.05.2019
Prievidza - Beluša
Ne. zač. o 10,00 hod.

19.kolo 15.05.2019
Beluša - Košecké Podhr.
Str. zač. o 17,00 hod.

27. kolo 25.05.2019
Beluša - H. Saliby
So. 12,00 a 14,30 h.

Beluša - Tr. Teplice
zrušené

21.kolo So. 01.06.19
Trenčín - Dub./Beluša
zač. o 10,00 a 12,00 h.

21.kolo 02.06.2019
Beluša - Trenčín
Ne. Zač. o 10,00 hod.

20.kolo 01.06.2019
Beluša - Lazy p. Mak.
So. zač. o 10,00 hod.

28. kolo 01.06.2019
Krakovany - Beluša
Ne. 10,00 a 12,30 h.

Ne. zač. o 17,00 hod.

21.kolo 08.06.2019
Beluša - Košeca
So. Zač. o 10,00 hod.

29.kolo 08.06.2019
Beluša - Šurany
So. 12,00 a 14,30 h.

29.kolo 09.06.2019
Beluša
Ne. zač. o 17,00 hod

13. kolo So. 08.06.19
Prievidza - Dub./Beluša
zač. o 10,00 a 12,00 h.

22.kolo 16.06.2019
Lednica - Beluša
Ne. Zač. o 10,30 hod.

Prípravka
info@belusa.biz

5. a 11. kolo 25.05.2019
Ilava - Beluša
So. zač. o 10,00 a
11,00 h.

6. a 12. kolo 01.06.2019
Beluša - Dubnica n/V.
So. zač. o 10,00 a
11,00 h.

30. kolo predohrané

So. zač o 0,00 a 11,00 h.
str. 10

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vítame medzi nami
Rodičia
Andrea a Alojz
Kšinský
sa od 28.marca
tešia z narodenia
prvorodenej dcéry
Doroty Kšinskej
(2 450 g, 48 cm).

Oprava z minulého
vydania:Juraj Petríček

(3 530g, 51 cm) syn Martiny Hudecovej
a Juraja Petríčka sa
narodil 5.marca
(uvedený bol dátum
narodenia 17.marec)

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 ich mal rád,
na nich si spomína.“
25.mája si pripomenieme
nedožitých 100 rokov nášho
otca Štefana Šedíka a 15.
augusta si spomenieme na
nedožitých 97 rokov našej
mamy Anny Šedíkovej, rod.
Pagáčovej.
S láskou spomínajú dcéry Anastázia, Marta a syn Ján s rodinami

„Odišli ste ticho a pokojne. My spomíname s úctou a pokornena roky s Vami strávené.“
V tomto roku si
pripomíname 35.výročie
úmrtia Ľudovíta Cisára a
13.výročie úmrtia Márie
Cisárovej.
Spomínajú dcéry a vnúčatá s rodinami
str. 11

„Keď zomrie mama, slniečko zájde, v srdci nám ostane
smútok a chlad. Odišla si bez slov a na rozlúčku nebol čas,
spomienky na Teba zostanú navždy v nás.“
1.máj 2018 sa pre nás zapísal čiernym
písmom. Opustila svojich blízkych naša
milovaná maminka a manželka Daniela
Novotná. Odvtedy uplynul jeden rok.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami spomínajú.
Syn Michal, dcéra Dominika a manžel Ján
"Čas uteká, no rana v srdci bolí, pre stratu manžela, otca sa
nikdy nezahojí".
Dňa 30. apríla 2019 uplynulo 20
rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a
starý otec Igor Pavlac.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
synovia Ivan a Igor s manželkou a
dcéra Denisa s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

Dňa 8. mája 2019 uplynuli dva
roky, čo nás navždy opustila naša drahá
Elena Bakošová.
S láskou a úctou si na ňu spomínajú
manžel a synovia s rodinami.
Naša Beluša- Spravodaj nezávislého občianskeho združenia

potraviny * Drogéria
bio produkty ArSMeáERl bamoltjtíyrne

zDRA
Z Náš VÉ POTRAV

HO RE

INY

GIÓNU

otvorené denne:

6:30 - 22:30

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

CHRáňte svoj domov a úrodu
KORNITOL ROT
PACHOVÝ ODPUDZOVAČ
CENA 15,80 €
ULTRAZVUKOVÝ
ODPUDZOVAČ ZVERI
CENA 23,50 €

Lyžovačky a pobyty Zima 2017/2018 už v predaji

Spoločnosť Baltyre, s. r. o., Slatinská 1710, 018 61 Beluša
prijme do PP zamestnanca na pracovnú pozíciu: Pracovník skladu
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- práca v sklade s pneumatikami,
- preberanie a kontrolovanie prijatého tovaru,
- vyskladňovanie tovaru

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie
odmeny:
860,00 € + prémiové odmeňovanie

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- ochota pracovať
- zodpovednosť pri plnení úloh
- predchádzajúca skúsenosť na podobnej pozícii
je veľkou výhodou
- preukaz VZV výhodou

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
- stredoškolské bez maturity
- stredoškolské s maturitou
-pozícia vhodná pre absolventa

Vaše žiadosti a životopisy posielajte na info@baltyre.com

CK

prijme brigádničku
na letnú sezónu 2019.

Podmienky: študent USV, dobra znalosť
práce s PC,Excel , Word, samostatnosť,
zodpovedný prístup,príjemne vystupovanie
a komunikácia s klientom.
Žiadosti posielajte
do 31.5. 2019
na adresu: riatour@riatourck.sk
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