OBEC BELÁ

BELSKÉ NOVINY
ROČNÍK XXVI. EV 3236/09 Marec 2018 Číslo 1/2018 Cena 0,50 eur

„Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne
odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť.“
Johann Kaspar Lavater
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Obecný úrad informuje
Ani sme sa nenazdali a opäť tu máme
Veľkú noc.

všetkým sami sebe. Každý chce zmeniť svet a pritom zabúda
na to najjednoduchšie čím začať. A to sám sebou! A pritom
koľkokrát sme to všetci už počuli, že máme začať od seba,
koľko iných krásnych prísloví a hesiel denne čítame, zapisujeme si ich, zdieľame na sociálnych sieťach. A napriek tomu
sa často nič nemení. Uzatvárame sa do seba, vymazávame
mená našich „bývalých“ priateľov zo svojich myšlienok
a sŕdc. Stretávame sa na pohreboch, lebo údajne nemáme
čas na nič a vždy si povieme, že to treba zmeniť! A kde nič,
tu nič. No ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro!
Milí občania, prajem Vám všetkým, aby ste nadchádzajúce
sviatky prežili v zdraví a šťastí, v kruhu tých čo milujete. Aby
sa okruh Vašich priateľov nie zmenšoval, ale bol každým
dňom väčší. Aby ste všetci mohli vymazať nenávisť a zlobu
zo svojich myšlienok!
„Vždy čiň dobro. Niektorých ľudí to poteší a zbytok ohromí.“
Mark Twain
Ing. Matúš Krajči, starosta obce Belá

Obdobie, ktoré zohráva nesmierne dôležitú časť a etapu
v živote všetkých veriacich. Je to čas, ktorý nám všetkým
pripomína nádej, ktorej sa nám dostáva vďaka zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista. Práve toto vzkriesenie pre nás všetkých
predpokladá možnosť na lepší a krajší začiatok. Príznačne
sa v tomto období začína prebúdzať príroda a všetko okolo nás vyvoláva pocit prívalu novej energie. Skúsme využiť
tento nový stimul k tomu, aby sme my sami posunuli náš
každodenný život k niečomu lepšiemu, niečomu pozitívnejšiemu. Skúsme možno vyriešiť dlhodobý spor so susedom,
kedy stačí možno úplne málo. Prísť a povedať prepáč. Skúsiť sa opätovne pozrieť na seba ako na priateľov a nevidieť
vo všetkom len možnosť ako sa niekomu pomstiť, či urobiť
zle. Vysporiadaním takýchto negatívnych emócii, ktoré nás
doslova „zožierajú“, neuľavíme len svojmu okoliu, ale predo-

Uznesenie č. 20/2017
Zámer odpredaja obecnej parc.č. 382 o výmere 106 m2 – druh pozemku „záhrada“, kód pozemku 4, evidovaná na LV obce Belá č. 1899 kat. úz. Belá. Parcela
je prebytočná, nakoľko ju obec Belá trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o zamenenú časť
pozemkov vo vlastníctve žiadateľov, ktorí tieto pozemky nevyužívajú a vypustili ich v minulosti do užívania ako súčasť miestnej komunikácie v Belej Vyšných Kamencoch a zamieňaná časť obecného pozemku bezprostredne hraničí
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov.

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ
Berie na vedomie
Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení: Dušan Mariaš, Peter Chabada, Ing. Ján Hanuliak
ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
Nepr. Mgr. Peter Šugár
Nepr.

ZA
Nepr.
ZA

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 1/2018
Správu hlavného kontrolóra za rok 2017
Mgr. Peter Boháč.
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek
Richard Mahút

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu v roku 2017 na
mimoriadnu okolnosť – úhrada zmluvnej pokuty pre Československú obchodnú banku, a.s., z dôvodu predčasného splatenia úverov, nakoľko refinancovanie
týchto úverov je z dlhodobého hľadiska pre obec hospodárne a efektívne.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ
Berie na vedomie
Uznesenie č. 11/2017
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Belá na roky 2018 –
2020
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
Zdr.
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

Schvaľuje

Uznesenie č. 12/2017
Úprava rokovacieho poriadku – štruktúra programu OZ, hlasovania a číslovanie uznesení
ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 18/2017
Zámer odpredaja obecnej parc.č. 381/3 o výmere 132 m2 – druh pozemku „záhrada“, kód pozemku 4, evidovaná na LV obce Belá č. 1899 kat. úz. Belá. Parcela
je prebytočná, nakoľko ju obec Belá trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

ZA
ZA
ZA

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

Uznesenie č. 14/2017
Úprava rozpočtu obce Belá na r. 2017
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 17/2017
Rozpočet obce na roky 2018 – 2020

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 13/2017
Dodatok k VZN o určení výšky dotácie na originálne školské kompetencie r.
2018
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

Uznesenie č. 16/2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018

Ing. Matúš Krajči, starosta obce…

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
ZA
Nepr.
ZA

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 19/2017
Zámer odpredaja obecnej parc.č. 381/4 o výmere 157 m2 – druh pozemku „záhrada“, kód pozemku 4, evidovaná na LV obce Belá č. 1899 kat. úz. Belá. Parcela
je prebytočná, nakoľko ju obec Belá trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

ZA
ZA
ZA

Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

Uznesenie č. 15/2017
Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu
Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 10, ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpoč-
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ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Jozef Mažgút Ing.
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Mgr. Peter Boháč.
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

ZA
ZA
ZA

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

ZA
ZA
ZA

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

ZA
ZA
ZA

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

ZA
ZA
ZA

Neschvaľuje
Uznesenie č. 11/2018
Zámer odpredaja obecnej parcely CKN 1103/1 orná pôda o výmere 290 m2 v ka-tastrálnom území Belá, v obci Belá, LV č. 1899 obce Belá

Uznesenie č. 5/2018
Informáciu starostu obce ohľadom riešenia Dodatku č. 2 k územnému plánu
obce Belá
Mgr. Peter Boháč.
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Uznesenie č. 10/2018
Žiadosť o schválenie otváracích hodín Kozmetika Luma, Kultúrny dom, SNP
256, 013 05 Belá. (viď. príloha)

Uznesenie č. 4/2018
Podnet Spojenej školy a Rady školy ohľadom výstavby parkoviska v okolí školy
(Spojená škola, Oslobodenia 165, 013 05 Belá) a osadenie dopravnej značky
so zákazom vstupu osobných vozidiel (okrem zamestnancov školy, obyvateľov
bytovky a vozidiel zásobovania)
Mgr. Peter Boháč.
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 9/2018
Žiadosť o schválenie otváracích hodín pre prevádzku Hostinec u Kubíka, Oslobodenia 179, 013 05 Belá.

Uznesenie č. 3/2018
Podnet poslanca Jána Kaňu o rekonštrukciu obecnej chaty Krkavec.
Mgr. Peter Boháč.
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

Uznesenie č. 8/2018
Žiadosť o schválenie otváracích hodín K & B Potraviny, SNP 468, 013 05 Belá.

Uznesenie č. 2/2018
Bližšie informácie starostu obce, že podnik Belské služby s.r.o., Oslobodenia
183, 013 05 Belá sú v konkurznom konaní; a informácie o fungovaní firmy
CAMPING Belá, s.r.o.
Uznesenia č. 11 až 20 zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Belá v r. 2017 konaného dňa 11. 12. 2017

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek
Richard Mahút

Uznesenie č. 7/2018
Zámer na zámenu pozemku parc. CKN č. 13333/3 zast. plochy o výmere 42
m2,ktorý bol geom. plánom č. 36442500 – 38/2018 vyhotoveným Ing. Matejom
Sýkorom dňa 01. 02. 2018, odčlenený od pozemku parc. PK č. 13333 za pozemok, parc. CKN č. 9416/11 zast. plochy o výmere 119 m2, ktorý bol uvedeným
geometrickým plánom odčlenený od pozemku, parc. CKN č. 9416/8 - pozemok, parc. PK č. 13333 vlastní obec Belá - pozemok, parc. CKN č. 9416/3 je
vedená na LV č. 4798 kat.úz. Belá - vlastník Štefan Staňo, Belá Vyšné Kamence
930
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o zamenenú časť
pozemkov vo vlastníctve žiadateľov, ktorí tieto pozemky nevyužívajú a vypustili ich v minulosti do užívania ako súčasť miestnej komunikácie v Belej Vyšných Kamencoch a zamieňaná časť obecného pozemku bezprostredne hraničí
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov.

Uznesenia č. 1 až 12/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá v r.
2018, konaného dňa 12. 03. 2018

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

ZA
ZA
ZA

Odročuje
Uznesenie č. 12/2018
Schvaľovanie odpredajov obecných parciel
a) parc. č. 381/3 o výmere 132 m2 – druh pozemku záhrada, žiadateľ Ladislav
Boháč a Mária Boháčová r. Rybárová, SNP 475, Belá
b) parc. č. 381/4 o výmere 157 m2 – druh pozemku záhrada, žiadateľ Miroslav
Boháč a Jana Boháčová r. Lodňanová, SNP 474, Belá
c) parc. č. 382 o výmere 106 m2 – druh pozemku záhrada, žiadateľ Štefánia
Žideková, SNP 478, Belá

Schvaľuje
Uznesenie č. 6/2018
Zámer na zámenu pozemku parc. CKN č. 13333/2 zast. plochy o výmere 29
m2, ktorý bol geometrickým plánom č. 36442500 – 38/2018 vyhotoveným
Ing. Matejom Sýkorom dňa 01. 02. 2018, odčlenený od pozemku parc. PK č.
13333 za pozemok parc. CKN č. 9416/9 zast. plochy o výmere 86 m2, ktorý
bol uvedeným geometrickým plánom odčlenený od pozemku parc. CKN č.
9416/3 - pozemok, parc. PK č. 13333 vlastní obec Belá - pozemok, parc. CKN
č. 9416/3 je vedená na LV č. 252 kat.úz. Belá - vlastník Milan Staňo, Belá Vyšné
Kamence 931.

Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

3

ZA
Nepr.
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
Nepr. Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
Nepr.

ZA
ZA
ZA

Obecný úrad informuje
Odkanalizovanie budovy MŠ a zimné práce

NAŠA KNIŽNICA – NAŠA STUDNICA – NÁŠ ZDROJ POZNANIA I ZÁBAVY
Fond na podporu umenia v roku 2017 z verejných zdrojov
podporil projekt knižnice obce Belá:,Naša knižnica – naša
studnica – náš zdroj poznania i zábavy“.

Vďaka dotácii Fondu na podporu umenia vo výške
1.500,00€ určenej na skvalitnenie interiérového vybavenia
a päťpercentnému spolufinancovaniu, ktoré zabezpečil zriaďovateľ knižnice v Belej, pribudli do obecnej knižnice nové
regály a skriňa. Projekt prispel k zvýšeniu komfortu pre čitateľov knižnice v Belej, ako aj k celkovému zatraktívneniu
priestorov a zlepšeniu vybavenosti, čím sa zvýšila účelnosť
knižnice. Svoje dvere knižnica otvára dokorán pre všetkých.
A predsa privilegované postavenie tu majú detskí návštevníci. Aby mohla mať činnosť knižnice zmysel aj v budúcnosti, deťom je tu venovaná primárna pozornosť. Plánujeme
v priestoroch knižnice pripravovať tvorivé dielne, vzdelávacie podujatia, výstavy a podobne. Všetci ste srdečne vítaní.
(Anna Hodoňová)

ktorý situáciu poznal z minulosti, za ochotu a pomoc mu
týmto ďakujeme. Vyhli sme sa tak zbytočným komplikáciám.
V januári nás všetkých, či už obec ale aj súkromné osoby,
potrápili silné vetry, ktoré lámali stromy, dvíhali strechy
a ničili majetok. V areáli futbalového ihriska v Belej napríklad zhodil vietor celý plot pri pomocnom ihrisku aj za dolnou bránou hlavného ihriska. Škôd a poškodení však bolo
oveľa viac na viacerých miestach v obci. Zapotili sa aj urbárnici s odpratávaním kalamitného dreva po polámaných
stromoch. Ďalej sa v obci uskutočnila rozsiahlejšia údržba
obecného rozhlasu a tiež aj opravy na verejnom osvetlení,
nakoľko systém kolaboval. Problémy s verejným osvetlením
a s jeho častými výpadkami sú v obci takmer na dennom
poriadku v poslednom období. Uskutočnila sa oprava mosta
na ulici SNP – Židkov most, opäť sa museli opraviť detské
ihriská, ktoré bývajú po zime už neslávne tradične v žalostnom stave. Obec trápil v zime aj vandalizmus a to hlavne
v areáli futbalového ihriska, kde sa dehonestoval amfiteáter
miestnymi výrastkami. V týchto dňoch sa tam už montuje
kamera, ktorá pomôže monitorovať tento majetok nepretržite 24/7. Taktiež okamžite po tom ako od nás odíde snehová
prikrývka, nachádzame pod ňou množstvo bordelu, hlavne
na futbalovom ihrisku či iných verejných priestranstvách.
Preto je teraz na rade hlavne veľké jarné upratovanie obce,
po ktorom sa naši pracovníci už naplno pustia do realizácie
projektov a prác, ktoré si na tento rok obec vo svojom rozpočte predsavzala.
(pš)

V zimných mesiacoch boli pracovníci obce zaneprázdnení hlavne údržbou a opravami obecných mechanizmov
a zariadení. Nakoľko bolo málo snehu, ohŕňače a multikára mali, okrem pár návalových dní, všeobecne menej práce
ako po minulé roky. Energiu a finančné prostriedky, ktoré
obec ušetrila na ohŕňaní investovala hlavne do zveľadenia
a opráv na všetkých mechanizmoch, na zlepšenie systému
zberu v zbernom dvore, pribudla nádoba na zber použitého
kuchynského jedlého oleja (občania už nemusia mať dilemu
čo s použitým olejom z kuchyne, ale sa ho môžu zbaviť odovzdaním v uzavretej plastovej fľaši), robili sa veľké upratovania a úpravy priestorov. Okrem nevyhnutných činností, akými sú hlavne zber odpadu a rôzne pravidelné práce a služby
pre občanov sa vykonala už aj veľmi potrebná realizácia
odkanalizovania budovy starej školy do verejnej kanalizácie.
Toto bola najväčšia a najnáročnejšia akcia v zimnom období, na ktorej sa podieľala väčšina pracovníkov obce. Musel
sa prekopať celý školský dvor hlbokým výkopom zo severnej
strany budovy, chodník pri jedálni a otvoriť sa musela aj časť
cesty, urobiť potrebné potrubie a príslušenstvo, taktiež naspäť všetko upraviť. Dnes je už budova týmto riadne odkanalizovaná čo zvyšuje jej hodnotu, ale hlavne je to veľké plus
po praktickej stránke. Prácam predchádzalo vybavenie príslušných povolení a tiež vytýčenie diaľkového telekomunikačného kábla, ktorý v tejto oblasti prechádza. Aj keď bol kábel
výkresovo správcom siete elektronicky vytýčený, nik z pracovníkov presne nevedel, kde sa presne nachádza a hlavne
ako je hlboko. Reálnu hĺbku a trasu pomohol pracovníkom
určiť neďaleko bývajúci p. František Šugár, bývalý spojár,
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Lyžiarsky výcvik Krušetnica 2018
Aj v školskom roku MŠVVaŠ SR prispelo našim žiakom
na lyžiarsky výcvik čiastkou 150 €. Výcvik v Krušetnici absolvovalo 41 ôsmakov. Ubytovaní boli v troch rodinných
domčekoch a Penzióne Pohoda v blízkosti svahu. Prostredie
tohto lyžiarskeho strediska je nám veľmi dobre známe. Využívame ho už 8 rokov a veľmi radi sa tam vraciame pre kvalitné služby a ústretovosť. V stredisku je k dispozícii poma,
sedačka aj posuvný detský pás, ktorý sme využívali prvé dva
dni s 23 začínajúcimi lyžiarmi. Poniektorí prišli na svah ako
hotoví lyžiari, iní prekonávali svoj strach, ktorý veľmi rýchlo
vystriedala radosť z nového pohybu, rýchlosti a zábavy na
lyžiach. Vo štvrtok všetci absolvovali slalom. Vyhodnotené boli dve kategórie: Chlapci: 1. František Meško (8.A), 2.
Matej Babiš (8.B), 3. Ján Cabadaj (8.A). Dievčatá: 1. Mária
Martinická (8.B), 2. Veronika Ďuranová (8.A), 3. Anetka
Pechotová (8.A). Domov sme odchádzali s novými lyžiarskymi zručnosťami, priateľstvami, zážitkami a úsmevnými
príhodami J.
(PaedDr. Anna Babišová)
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Imatrikulácia prvákov

Oravské múzeum kávy Oravakafe

PaedDr. Anna Babišová

Kruštenica je malá dedina na Orave, kde už osem rokov
chodíme na lyžiarske výcviky. No v poslednom čase sa do
povedomia ľudí dostáva hlavne kvôli káve. Nejde síce o jej
pestovanie, ale o veľmi zaujímavé múzeum, ktoré sme so
žiakmi navštívili počas lyžiarskeho výcviku.
Za projektom Oravakafe stojí mladík Roman Florek. Tento účastník rôznych baristických súťaží dostal nápad, ako
priniesť príbeh kávy aj medzi širšie spektrum Slovákov.
Aby však zaujal aj inak ako rečami, začal zbierať rôzne staré
kávovary. Keďže ich zháňanie nie je najľahšie, každý návštevník tu môže vystaviť aj ten svoj. Majiteľ múzea nielenže
rozširuje vedomosti o káve, ale sám neustále poznáva a nakupuje kávové zrná z rôznych krajín sveta (India, Brazília,
Kuba, Mexiko). Ich pražením na zariadení, ktoré má priamo
v múzeu vytvára ideálnu chuť kávy podľa svojich predstáv.
Takže kávu svetovej kvality si môžete priamo zakúpiť v múzeu alebo v penzióne Pohoda, ktorý naši žiaci poznajú z pobytového lyžiarskeho kurzu.
Vo svete sa však miestne múzeum preslávilo najmä jedinečnou mozaikou. Tá vypĺňa stenu veľkú 107 metrov štvorcových a tvorí ju 4 milióny kávových zŕn. Skladanie tohto
diela trvalo neuveriteľné tri roky, no námaha priniesla svoje
ovocie v podobe miesta v Guinessovej knihe rekordov (doterajšie diela majú plochu niečo cez 30 m2). Mozaika obsahuje mapu sveta s lokalitami, kde sa pestujú kávovníky,
stádo ovečiek s pastierom, či portrét spisovateľa z prostredia
tohto nápoja Jozefa Augustína.

Vianočné trhy

18. december sa stal pre Smejkov z 1. A triedy a Motýliky
z 1. B triedy významným dňom v ich živote. Stali sa „ozajstnými“ žiakmi našej školy. Nebolo to však jednoduché. Najskôr museli ukázať, čo všetko sa naučili za tých pár mesiacov, až potom ich pani zástupkyňa pasovala za žiakov našej
školy. Táto slávnosť sa stala na našej škole tradíciou. Pozvaní
boli rodičia, starí rodičia, súrodenci, priatelia a samozrejme
nechýbali naši prváci a pani učiteľky. Ďakujeme všetkým
prváčikom za odvahu a vedomosti a pani učiteľkám za
vzornú prípravu.

Opäť sa na našej škole uskutočnili žiacke vianočné trhy.
Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zakúpiť s láskou vyrobené vianočné výrobky žiakov, ktorým pomáhali pani učiteľky
a rodičia. Zakúpením výrobkov ste podporili triedne fondy
jednotlivých tried.

Vianočné predstavenie

19. decembra žiaci 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7.A,
8.A, 8.B a 9.B triedy si pre svojich najbližších pripravili krásny vianočný program, ktorý sa uskutočnil na dolnej chodbe
školy. Vďaka príspevku ZRŠ sme zakúpili mobilné pódium
na chodbu, ktoré sme využili už v máji na predstavenie pre
mamičky. Teší nás, že si naši hostia a účinkujúci môžu vychutnať kvalitné vystúpenie.

Aktivity na 1. stupni

Vianočné pečenie

Už druhý rok využívame našu kuchynku, ktorú sme zriadili vďaka Nadácie Tesco a Nadácie Pontis. V predvianočnom období sa žiaci 1. stupňa a ŠKD zahrali na cukrárov
a upiekli si vianočné pečivo a sladké medovníčky.

Mikulášsky deň

6. decembra k nám zavítal MIKULÁŠ, ANJELIKOVIA aj pomocník ČERT. Žiaci na 1. stupni
si spolu s pomocníkmi Mikuláša
zatancovali vianočný tanec, povedali básničku Mikulášovi a dostali
sladkú odmenu. Zároveň prebiehala súťaž o NAJ-červenšiu triedu
a NAJ-čerta. Titul NAJ-červenšia
trieda s NAJ-živším čertom získala
trieda 2.B, 2.C a 5.B, NAJ-čerti sa
našli aj v 4.A, 4.B, 6.B a 8.A. Ďakujeme žiakom zo ŽP za organizáciu
tradičnej školskej akcie a zároveň
ďakujeme Rodičovskému združeniu pri SŠ Belá za financie na zakúpenie sladkej dobroty pre všetkých
žiakov školy.
6
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Spojená škola Belá – školský rok 2017/2018
práv, práv dieťaťa, ako i o diskriminácii, šikane, kyberšikane. 18. decembra sa konala na našej škole v príjemnej
predvianočnej atmosfére súťaž v prednese prózy a poézie
v cudzích jazykoch – Jazykový kvet. Žiaci preukázali svoje
komunikačné zručnosti v anglickom, nemeckom a ruskom
jazyku. V anglickom jazyku sa v kategórii mladších žiakov
umiestnili títo žiaci: Katka Prílepková (5.A) 1. miesto, Riško
Mešter (4.A) 2. miesto a Zuzka Mihalčatinová (4.B) 3. miesto;
v kategórii starších žiakov sa na 1.mieste umiestnila Anabelka Beňová (8.B), na 2. mieste Barborka Pobudová (7.A) a na
3. mieste Ninka Komačková (7.A) a Karinka Ďurinová (8.A).
V nemeckom jazyku získala 1. miesto Tamarka Ďurinová
(8.A), 2. miesto Julka Lesková (9.B) a 3. miesto Kristián Chabada (9.B). V ruskom jazyku získal 1. miesto Milan Chabada
(7.A). Pre Smejkov z 1. A triedy a Motýliky z 1. B triedy sa
18. december stal významným dňom v ich živote, pretože
boli slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. 19. decembra žiaci 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 8.B a 9.B
triedy si pre svojich najbližších pripravili krásny vianočný
program a uskutočnili sa tradičné žiacke vianočné trhy.
Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli zakúpiť s láskou vyrobené
vianočné výrobky žiakov, ktorým pomáhali pani učiteľky
a rodičia. Zakúpením výrobkov ste podporili triedne fondy
jednotlivých tried.

Aktivity od decembra po február

Fašiangový karneval

V piatok 9. februára sa uskutočnil Fašiangový karneval.
Žiaci prvého stupňa sa premenili na zvieratká, pirátov, vodníkov, šašov, princezné, princov a iné krásne masky, ktoré
zasadli do školských lavíc. Porota v zložení žiakov ŽP mala
čo robiť, aby vybrala tie najkrajšie masky a ocenila ich. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a pedagógom, rodičom za prípravu krásnych masiek, žiakom zo ŽP za pomoc
pri organizácii karnevalu a Rodičovskému združeniu pri SŠ
Belá za ceny pre fašiangové masky.

Valentínska pošta

Každoročne, počas mesiaca február, organizujeme Valentínsku poštu. Pošty sa nazbieralo naozaj neúrekom. Niektorí žiaci si posielali pohľadnice, iní písali listy. Posledný
februárový deň sa valentínske odkazy vďaka dievčatám zo
ŽP dostali k svojim majiteľom. Potešili sa nielen malí, ale
aj veľkí a pani učiteľky. Súťaž o NAJ-Valentínku vyhodnotila pani učiteľka Hudecová a tu je zoznam výhercov: Sianka
Mariašová 2.B, Paťka Zuziaková 2.B, Marianka Cesneková
5.A a 8.A trieda.
Mgr. Irena Kolčáková

Milý budúci prváčik, milí rodičia!

kové laboratórium, učebne - informatiky, biológie, chémie,
fyziky, techniky, kuchynku a hudobnú miestnosť, žiaci majú
v šatniach vlastné uzamykateľné skrinky, triedy sú vybavené novými stoličkami a lavicami, v triedach 1. stupňa
máme interaktívne tabule, škola má vlastnú telocvičňu
a dopravné ihrisko, talenty zviditeľňujeme účasťami
na olympiádach a súťažiach, škola má školský časopis
a vlastnú internetovú stránku, pripravujeme aktivity zamerané na rôzne témy a projektové dni, zapájame sa do viacerých projektov krátkodobého i dlhodobého charakteru:
Školy pre budúcnosť, Enviroprojekt, Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, Zdravie v školách, Región v pohybe,
Región kultúrne, Bezpečne na cestách, KOMPRAX, Ľahšie
to ide ľahšie, Belský borec, žiaci majú možnosť navštevovať
krúžky podľa svojho vlastného výberu, už štvrtý rok funguje Žiacky parlament, ktorý reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy,
snažíme sa viesť žiakov k triedeniu odpadu a k ochrane životného prostredia.
Organizujeme:
plavecký a lyžiarsky výcvik, školu v prírode, letný tábor,
športové sústredenie, futbalové a florbalové súťaže, Imatrikuláciu prvákov, Vianočné trhy, Vianočnú besiedku,
Adventné popoludnia, vystúpenie ku Dňu starších a Dňu
matiek, jesenné a veľkonočné tvorivé dielne, športovú aj dopravnú olympiádu a nočnú školu.
Mgr. Irena Kolčáková, zástupkyňa RŠ

Srdečne Vás pozývame na zápis, ktorý sa
uskutoční v Spojenej škole Belá
10. apríla (utorok) o 14:00 hodine.

Bližšie informácie pre rodičov budú k dispozícii v MŠ a na
webovej stránke školy.
Profil školy
V rámci vzdelávacieho programu školy sa snažíme profilovať školu „na mieru“ podľa potrieb a záujmov žiakov a požiadaviek ich rodičov.
Žiaci sa od 1. ročníka učia anglický jazyk a od 7. ročníka si budú vyberať druhý cudzí jazyk: nemecký, ruský alebo
bude v ponuke iný predmet – podľa záujmu, od 5. ročníka
máme triedy so športovým zameraním: chlapci – futbal,
dievčatá –florbal, máme samostatné odborné učebne: jazy8

V DECEMBRI, hneď 1. decembra sa v ZŠ Hôrky konali
majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky žiakov ZŠ.
Bola to súťaž trojčlenných družstiev, ale vyhodnotení boli aj
jednotlivci. Pretekov sme sa zúčastnili po prvýkrát, v súťaži
družstiev sa starší žiaci: Roman Kohút (9.B), Tamara Ďurinová (8.A) a Juraj Franček (9.B) umiestnili na 3. mieste
a mladší žiaci: Jakub Vrábel (6.B), Samuel Sochuliak (6.B)
a Miroslav Janík (6.B) obsadili 4. miesto. Vo vyhodnotení
jednotlivcov veľká gratulácia patrí Jurajovi Frančekovi (9.B),
ktorý vo svojej kategórii starších žiakov obsadil v ťažkej konkurencii krásne 3. miesto. 4. decembra sa žiaci 9. ročníkov
zúčastnili prednášky na tému „Prevencia HIV/AIDS“ organizovanú cez organizáciu „Červené stužky“ a Gymnázium
sv. Františka z Assisi. Uskutočnila sa súťaž v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. V prvej kategórii získala
1. miesto: Saška Vráblová (2.A), 2. miesto: Tánička Štefková
(2.B) a 3. miesto: Romanka Hanuliaková (2.C). V druhej kategórii sa umiestnili na 1. mieste: Veronika Majerová (4.A),
na 2. mieste: Sebastián Beňo (5.B) a na 3. mieste: Nikolka
Vráblová (4.B). V tretej kategórii sa na stupne víťazov postavili na 1. miesto: Ema Holubková (7.A) a na 2. miesto: Milan
Chabada (7.A). 6. decembra prebehol netradičný Mikulášsky deň. Žiaci na 1. stupni si spolu s pomocníkmi Mikuláša
zatancovali vianočný tanec, povedali básničku Mikulášovi
a dostali sladkú odmenu, žiaci na 2. stupni si spolu s čertíkmi zasúťažili a bola vyhodnotená súťaž o NAJ-červenšiu
triedu a NAJ-čerta. V ŠKD počas mikulášskeho týždňa si
žiaci zašportovali, zasúťažili a vyšantili sa na snehu. V pondelok 11. decembra sme sa zúčastnili vzdelávacieho podujatia Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
Dozvedeli sme sa zaujímavé informácie z oblasti ľudských

V JANUÁRI, 17. januára, Boháčová Simona, Mariašová
Alica, Jaroščiaková Adriána, Pálešová Nikola, Putnokyová
Klaudia, Ničová Valentína, Judáková Žaneta, Raganová Alexandra, Cabadajová Nina, Janišová Miriam, Mičová Zoja,
Lesková Ráchel Mária (6.A), Zuziaková Laura, Múčková Natália, Stročková Veronika (7.A) a Múčková Michaela (8.A)
reprezentovali našu školu v druhom kolo okresnej mini ligy
Nadácie TV JOJ s oficiálny názov „floorball SK LIGA“. Po
prvom kole, ktoré sa odohralo v novembri, sme skončili na
treťom mieste, ktoré sme teraz opäť potvrdili. Uskutočnil
sa zber papiera, kde spoločnými silami sa nám podarilo
nazbierať 4 210 kg a získať 336,80 €. Najusilovnejší žiaci v zbere papiera – január 2018: Šimon Tichák 2.B (215
kg), Emka Ťažká 2.C (149 kg), Sofia Kubová 2.C (104 kg),
Mária Martinická 8.B (218 kg), Mirko Janík 6.B (102 kg),
9
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Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie.
Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli
štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky
budú použité na:
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
skvalitnenie vybavenia školy
Bližšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke našej
školy: https://zsbela.edupage.org/

line. Žiaci získali výpis polročného hodnotenia a klasifikácie v posledný vyučovací deň (31. 01. 2018) prvého polroka
školského roka 2017/2018.
Vo FEBRUÁRI žiaci z krúžku Škola hrou - Malí turisti
sa opäť vybrali na výlet do Vysokých Tatier. V pondelok
5. februára žiaci 7.A triedy vymenili školské lavice za príjemné prostredie Správy Národného parku Malá Fatra vo
Varíne, kde si v rámci regionálnej výchovy overili a prehĺbili svoje vedomosti v oblasti ochrany prírody. V piatok 9.
februára sa uskutočnil Fašiangový karneval, ktorý popoludní pokračoval karnevalovým zábavným popoludním
v školskom klube. Aj v tomto školskom roku MŠVVaŠ SR
prispelo našim žiakom na lyžiarsky výcvik čiastkou 150 €.
Výcvik v Krušetnici absolvovalo 41 ôsmakov v termíne od
12. do 16. februára. Vo štvrtok všetci absolvovali slalom.

Andrej Svetlovský 8.A (925 kg), Sabínka Cvingerová 9.B
(108 kg), Barborka Ištvániková 6.A (103 kg), Terezka Štefková 6.A (210 kg), Táňa Štefková 2.B (198 kg), Katarína Prílepková 5.A (114 kg), Veronika Majerová 4.B (285 kg), Laura Vlčková 8.A (121 kg), Samko Pražiak 1.B (110 kg), Emka
Holubková 7.A (106 kg), Veronika Töröková 5.B (232 kg).
ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli do januárového zberu.
Schopnosť správne prečítať text¸ porozumieť ho a dokázať
s ním pracovať si vyskúšali naši žiaci dňa 18. januára na 1.
ročníku súťaže pod názvom Rozumiem textu? Cieľom tejto
súťaže bolo overiť čitateľskú gramotnosť našich žiakov na 2.
stupni. Vysoká účasť žiakov nás povzbudila a určite budeme
v tejto súťaži každoročne pokračovať. Ocenení žiaci: 1.kategória /5.ročník/ - 1.miesto Katarína Prílepková 5.A, Mário
Púček 5.B, 2.miesto Samuel Mihálik 5.A, 3.miesto Veronika Pekárová 5.A, 2.kategória /6.ročník/ - 1.miesto Róberta
Šugárová 6.B, 2.miesto Ráchel Mária Lesková 6.A, 3.miesto
Alexandra Raganová 6.A, 3.kategória /7.ročník/ - 1.miesto
Nina Komačková 7.A, 2.miesto Natália Chabadová 7.A,
3.miesto Barbora Vráblová 7.A, 4.kategória /8. – 9.ročník/
1.miesto Ľubko Zuziak 8.B, Soňa Vestenická 9.B, Ema Krištofíková 9.A, 2.miesto Peter Kubala 8.B, 3.miesto Adrian Hurban 8.B, Karin Ďurinová 8.A, Sarah Mária Ďuranová 9.A.
Súťaž v umeleckom prednese prózy i poézie Hviezdoslavov
Kubín sa uskutočnila v piatok 19. januára. Súťažilo sa vo
všetkých kategóriách ZŠ. Poézia I.kategória 1.miesto: Saška
Vráblová 2.B, 2.miesto: Nikolka Kubíková 2.B, Romanka Hanuliaková 2.C, 3.miesto: Miška Ťažká 2.C a Tatianka Štefková 2.B, II.kategória 2.miesto: Marek Adamovský, 3.miesto:
Mário Púček, III.kategória 2.miesto: Tamara Ďurinová, Próza I.kategória 1.miesto: Sofia Zuziaková, 3.A, 2.miesto: Eliška Ďuranová 4.A, 3.miesto: Natália Malichová 3.A, Viktória
Papánková 4.A, II.kategória 1.miesto: Sebastián Beňo 5.B,
2.miesto: Marianna Cesneková, 3.miesto: Ema Drengubiaková, III.kategória 1.miesto: Romana Vráblová 9.A. Dňa 24.
januára deti z ŠKD prežili zimnú olympiádu, ktorú zahájili
v sprievode vlajkonosičky a športovcov. Žiaci prvých ročníkov sa vybrali do zábavného centra „Jungle park“ v Mojši
a druháci, tretiaci a štvrtáci navštívili Bábkové divadlo v Ži-

Na záver chcem všetkým poďakovať za spoluprácu a dôveru, ktorú nám prejavujete a prajem Vám príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov.

Sumarizáciou týchto ďalších aktivít som Vám chcela priblížiť život na našej škole, zároveň Vás chcem poprosiť vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon

Ing. Anna Přechová, riaditeľka Spojenej školy Belá

Naši najmenší

Vyhodnotené boli dve kategórie: chlapci: 1.miesto František Meško (8.A), 2.miesto Matej Babiš (8.B), 3.miesto Ján
Cabadaj (8.A), dievčatá: 1.miesto Mária Martinická (8.B),
2.miesto Veronika Ďuranová (8.A), 3.miesto Aneta Pechotová (8.A). 14. februára sa uskutočnila prednáška pre žiakov
9. ročníka zameraná na protidrogovú prevenciu, ktorú prezentovali policajtky z PZ SR zo Žiliny a internetová matematická súťaž Mat X Matematický expres. V kategórii 9 sa
tím v zložení: Kristián Chabada (9. B), Samuel Lesko (9. A),
Romana Vráblová (9. A), Sára Zimenová (9. A) umiestnil na
peknom 32. mieste (195. miesto zo všetkých zúčastnených
družstiev), v kategórii 7 sa tím v zložení: Ema Holubková,
Ján Kováč, Katarína Stráska, Barbora Vráblová (všetci 7. A)
umiestnil na úžasnom 13. mieste (211. miesto v celkovom
poradí). 27. februára sa uskutočnila prednáška zameraná
na protidrogovú prevenciu, ktorú prezentovali policajtky
z PZ SR zo Žiliny pre žiakov 8. ročníka. Prebehla tradičná
Valentínska pošta a posledný februárový deň sa valentínske
odkazy vďaka dievčatám zo ŽP dostali k svojim majiteľom.
Súťaž o NAJ-Valentínku vyhodnotila p.uč. Hudecová a tu je
zoznam výhercov: Sianka Mariašová 2.B, Paťka Zuziaková
2.B, Marianka Cesneková 5.A a 8.A trieda.
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žívať aj mi v našom výchovno - vzdelávacom procese. Pani
Alenka sa nám predstavila s ďalšou aktivitou pod názvom
„O sýkorke Milke“. Sýkorka Milka nám porozprávala príbeh o vtákoch, ktoré si zvykli na ľudskú potravu, povedali
sme si o ich živote a prikrmovaní v zime, čo patrí do kŕmidla
a čo nie. Deti mali názornú ukážku rôznorodých semienok,
pracovali s interaktívnou tabuľou a obrázkovým materiálom. Do rozhovoru s pani Alenkou sa zapájali, prijateľným
spôsobom komunikovali a aktívne reagovali na kladené
otázky. Ako pochvalu za skvelú spoluprácu dostali všetky
deti malý darček vo forme omaľovanky. Ďakujeme veľmi
pekne za návštevu. Už teraz sa opäť tešíme na ďalšiu návštevu s novým príbehom a skvelú spoluprácu.

Kŕmitko pre vtáčiky
Aj naši kamaráti z materskej školy myslia na uzimené
vtáčiky. Rozhodli sa im pomôcť vytvorením krmítka a tak
prežiť tento zimný čas. V zimnom období vedieme deti
k tomu, aby pomáhali zraniteľnejším stvoreniam, ktoré nežijú v domoch ani v bytoch a potravu si musia vyhľadávať.
Počas zimy ich spoločne prikrmujeme, radi ich potom pozorujeme ako k nám na dvor chodia. Najčastejšie sa ukazujú
sýkorky ale občas sa ukážu aj iné druhy, ktorých názvy potom s deťmi zisťujeme v encyklopédiách.

Národný park Malá Fatra
Prírodovedné poznávanie zoznamuje dieťa s obklopujúcou prírodou, jej realitou, s javmi, aby si uvedomilo význam
a hodnoty v chápaní environmentálnych postojov a poznatkov pre nadobúdanie prírodovednej gramotnosti v materskej škole.
Našu materskú školu navštívila pani Alenka, ktorá pracuje v NÁRODNOM PARKU MALÁ FATRA vo Varíne. Škola
ochrany prírody ponúka rôzne aktivity a výukové programy pre školy, ktoré sme zažili v tomto školskom roku vyu-

Návšteva predškolákov v Základnej
škole
Malí predškoláci, ale už o chvíľu veľkí prváci. Predškoláci
z našej MŠ si boli vyskúšať, ako sa sedí v naozajstných škol11

Naši najmenší

Športové aktivity
Floorball SK liga

ských laviciach. Od septembra už budú totiž patriť lavice im.
Navštívili sme prvákov v Základnej škole. Veľmi milo nás
privítali v 1.A a 1.B a pripravili pre nás zaujímavý program.
Deti písali na tabuľu, pozerali si šlabikár, zošity, kreslili si…
Tento výlet mal pre naše deti veľký význam, pretože samé
prišli na to, že v škole je výborne. To im potvrdili aj prváci.
Všetkým našim deťom sa v škole veľmi páčilo a už sa tešia
do školy. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a spoluprácu.

činovec. Dievčatám gratulujeme a ďakujeme všetkým
zúčastneným za úžasnú športovú atmosféru.
(PaedDr. Anna Babišová)

Dňa 17. 01. 2018 Boháčová Simona, Mariašová Alica, Jaroščiaková Adriána, Pálešová Nikola, Putnokyová
Klaudia, Ničová Valentína, Judáková Žaneta, Raganová
Alexandra, Cabadajová Nina, Janišová Miriam, Mičová Zoja, Lesková Ráchel Mária (6.A), Zuziaková Laura,
Múčková Natália, Stročková Veronika (7.A) a Múčková Michaela (8.A) reprezentovali našu školu v druhom
kolo okresnej mini ligy Nadácie TV JOJ s oficiálny názov „floorball SK LIGA“. Po prvom kole, ktoré sa odohralo v novembri, sme skončili na treťom mieste, ktoré
sme teraz opäť potvrdili. Do krajského turnaja o pohár
florbalovej superstar sa prebojovali dievčatá zo ZŠ Svr-

Jarné tvorivé dielne
Zima je nenávratne za nami a po silných mrazoch prináša so sebou teplo slnečných lúčov. Príroda sa prebúdza zo
spánku. Konečne prichádza jar a spolu s ňou aj život plný
farieb. Jarná príroda má svoje čaro, prináša do života radosť,
smiech a dobrú náladu. Pomaly sa nám blíži aj veľkonočný čas a mi sme už tradične usporiadali pre deti a ich rodičov jarné tvorivé dielne v priestoroch MŠ. Tvorivé dielne sa
uskutočňujú pravidelne a sú spojené s udržiavaním ľudových
zvykov a tradícií pri príležitosti Veľkej noci. Rodičia spoločne so svojimi deťúrencami si mohli vyskúšať rôzne techniky
zdobenia veľkonočných kraslíc a venčekov. Vo svojich milých výtvoroch využili odpadový materiál, ktorý sa premenil na rôzne veľkonočné dekorácie. Deti mali možnosť byť
kreatívne, rozvíjať svoju zručnosť, fantáziu a predstavivosť.
Šikovné detské ručičky vyrábali obdivuhodné výtvory. Až
do neskorého popoludnia bolo v budove materskej školy
rušno a mnohí si odniesli príjemné zážitky. Všetky veľkonočné ozdoby skrášľujú interiér materskej školy. Tohtoročné
podujatie navodilo príjemnú veľkonočnú náladu a veríme,
že o rok sa stretneme znova.
Ďakujem za návštevu a spoluprácu
(Marianna Berešíková)

Mladší žiaci

Futbalová prípravka

Turnaj v Belej – 1.miesto

Turnaj v Belej – 1.miesto

Zostava sprava dole: Mihalčatín Šimon, Berešík Adrián,
Židek Radovan, Bačínsky Matej, Jankovský Roman, Bela Filip, Mihálik Samuel, Šmehyl Adam, Šugár Damián, Cingel
Dávid, Chovanec Jakub, Mažgút Marek + rodičia a tréner

Zostava sprava dole: Chovanec Jakub, Vrábel Ján, Mihálik
Samuel, Mažgút Jakub, Šmehyl Adam, Cingel Dávid, Pechota Jakub a Židek Radovan, ktorý sa stal aj najlepším strelcom
turnaja + rodičia a tréner

Mladšia prípravka
Prvý turnaj mladšej prípravky - zostava sprava dole: Cabadaj Vladislav, Kuzma Michal, Sušienka Timotej, Ďurina
Leo, Janíček Adam, Milo Dominik, Macho Štefan, Kubáň
Adam, Boháč Samuel, Čepela Ondrej
Horný rad sprava: Šváb Oliver, Vallo Patrik, Zuziak Ján,
Cabadaj Tomáš, Zuziak Marián, Kvôčka Adam, Cabadaj Lukáš, Chovanec Filip, Meliš Martin + rodičia a tréner
Ďakujem všetkým…
Prajem pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.
Tréner: Mgr. Peter Boháč
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Športové aktivity

Na duel, ktorého konečný výsledok znel 18:4 v prospech reprezentačného výberu, bolo zvedavých množstvo divákov. Všetky zúčastnené strany vyjadrili nádej,
že z vydareného exhibičného podujatia by sa mohla
stať tradícia.
„Bola to výborná akcia, všetko vyšlo super. Azda sa
osvedčila a budeme v nej pokračovať každý rok. Reprezentantky vyjadrili veľkú ochotu prísť a podporiť náš
klub,“ prezradil Ján Holúbek. Zdôraznil, že aj napriek

Veteráni
Svoju činnosť rozbiehajú aj naši futbaloví veteráni. V januári sa zúčastnili na turnaji v Istebnom, kde vypadli v štvrť-finále. Na turnaji nás sprevádzala veľká smola, keď sa nám
v priebehu turnaja zranilo niekoľko hráčov. Druhý turnaj
sme odohrali na domácom turnaji v Belej, kde sme veľmi
nešťastne vypadli tiež v štvrťfinále po penaltovom rozstrele.
Naším cieľom je dať postupne dokopy našich veteránov, aby
sme mohli odohrať aj zápasy na vonku. Už nám prišli prvé
pozvánky na turnaje, ktorých sa radi zúčastníme.
(Mgr. Ján Holúbek)

Dorast

Prípravu na jarnú časť úspešne
zvládli aj naši dorastenci. Na začiatku
sa zúčastnili troch halových turnajov
-Belá-1.miesto, Istebné -štvrťfinále
a v Tvrdošíne 3.miesto. Na tréning

sme využívali umelú trávu, telocvičňu a okolité terény. Prípravné zápasy
sme odohrali za našich mužov, čo sa
prejavilo na našich výsledkoch, ale dorastencom dali zápasy u mužov veľmi

Florbalistky Belej proti slovenským reprezentantkám. Exhibičné podujatie si užili všetci zúčastnení

veľa. Našim cieľom v jarnej časti je obsadiť v 3. lige v najhoršom prípade 3.
miesto, hrať atraktívny futbal a vychovať hráčov pre mužskú kategóriu.
Mgr. Ján Holúbek

tovali Slovensko na nedávnych majstrovstvách sveta.
S hokejkou sa predstavila aj Katarína Klapitová, Šárka
Boľová a Andrea Šidlová, bránku strážila Kristína Hlavatá. Zahrať si prišli aj napriek tomu, že popri škole,
práci či klubových tréningoch a zápasoch je pre nich
voľný čas vzácnosťou.
„Všetky sme doma a máme voľno, navyše, prišlo
nám to ako dobrý nápad. Bolo to fajn,“ hovorí Katarína Klapitová. Jej spoluhráčka Šárka Boľová ju dopĺňa:
„Chceme rozširovať florbalové povedomie na Slovensku a každý takýto zápas je na to dobrý. Myslím, že to
bolo prínosné aj pre tunajšie dievčatá. Mali motiváciu,
snažili sa, bolo vidieť, že ich florbal baví. Takéto zápasy
určite nehrávajú bežne, očividne to pre ne bolo niečím
špeciálne.“
Výnimočnosť stretnutia sa prejavila aj na výkone domácich florbalistiek, ktoré každé striedanie odohrali
naplno. „Určite to bola pre ne veľká motivácia, chceli
sa predviesť. Na druhej strane, my sme ich trošku šetrili. Ale bolo obdivuhodné, že šli do nás a dali do toho
maximum. Páčilo sa mi, ako sa snažili,“ uviedla Andrea
Šidlová.
Jej slová potvrdil aj tréner družstva z Belej, Ján Holúbek: „Dievčatá boli zo začiatku trošku sklamané, zadýchané, hralo sa v inom tempe, než na aké sú zvyknuté.
Dostali sme dosť gólov, ale keď skončil zápas, uvedomili si, proti komu hrali a boli veľmi spokojné. Veď mali
možnosť konfrontovať sa s hráčkami piateho tímu na
svete!“

V Druhý sviatok vianočný dostali mladé športovkyne z Belej dodatočný darček. Absolvovali zápas proti
svojim florbalovým vzorom. S mladými florbalistkami,
žiačkami základných či stredných škôl pracuje pedagóg
a tréner Ján Holúbek. V priebehu decembra ho prekvapil email od Jána Košturiaka, otca kapitánky slovenskej
florbalovej reprezentácie, ktorý mu navrhol exhibičný
zápas medzi reprezentantkami Slovenska a florbalistkami z Belej.
„Počas Vianoc, keď je Lucka doma, si zvykneme ísť
zahrať florbal, len tak kamarátsky. Tentoraz sme to takisto plánovali, ale moja žena práve čítala Žilinské noviny a hovorí mi, pozri, veď aj dievčatá v Belej hrajú
florbal, sú úspešné. Hneď som písal pánovi Holúbkovi,
že by sme si mohli zahrať v Belej. Lucka napísala dievčatám, čo sú zo Žiliny a prišli aj ony,“ vysvetľuje zrodenie nápadu Ján Košturiak. Okrem Lucie Košturiakovej
teda do Belej zavítali aj ďalšie hráčky, ktoré reprezen14

prehre mal duel pre jeho hráčky veľký prínos: „Máme
dlhodobé plány, takže azda aj táto akcia nás posunie
o čosi ďalej. Dievčatá získali skúsenosti, pocítili, aký je
svetový florbal.“
Belianky mali potom príležitosť zúročiť získané skúsenosti už počas prvého januárového víkendu, keď sa
v Prahe zúčastnili podujatia Prague Floorball Cup, medzinárodného florbalového turnaja pre mládež.

Reprezentovali sme v Prahe

Veľmi peknej akcie sa zúčastnili naše florbalistky,
ktoré boli súčasťou veľkého florbalového turnaja v Prahe. Boli sme vo svojej kategórií jediným zástupcom zo
Slovenska. Na turnaji sme sa stretli s celou špičkou ženského florbalu z Čiech. Súperi boli veľmi silní, ale práve takéto turnaje nás posunú ďalej. Obsadili sme 7.-8.
miesto,ale naše výkony boli v niektorých fázach veľmi
obstojné. Organizátori tiež dodatočne vyjadrili spokojnosť s naším účinkovaním na turnaji a vyjadrili sa,
že budú veľmi radi, keď prídeme aj budúci rok. Spes-

trením turnaja bola návšteva kapitánky reprezentácie
Slovenska vo florbale Lucie Košturiakovej a zástupcov
firmy Bautherm - rodina Ševčíkovcov. Verím, že turnaj
priniesol dievčatám mnoho zážitkov a posunie ich ďalej v ich florbalovom raste. Neskôr náš čakajú turnaje
v Belej, Terchovej a v Čadci na ktoré sa veľmi tešíme.
Turnaja v Prahe sa zúčastnili-L.Mihalčatinová,S.Mahútová,T.Kaňová,S.Zimenová,R.Vráblová,V.Vráblová,J.
Danišková,V.Jaroščiaková,A.Bajanová,K.Šimlíková a L.
Sušienková, tréner Mgr.Ján Holúbek
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Spoločnosť
Poďakovanie

SPOMIENKA

Už tíško spíš, na nič nemyslíš.
Bolesť a trápenie už ťa viac nemučí,
našiel si pokoj v nebeskom náručí.
Tam v nebi večný pokoj maj,
buď našim anjelom a na zemi nás chráň.
Dňa 10. 2. 2018 vo veku 72 rokov nás opustil
milovaný manžel, otec, starký, prastarký, brat, švagor,
krstný otec

Neplačte, moji drahí, ja chcel som s Vami ďalej žiť,
no choroba a osud môj mi nedovolili už dlhšie pri
Vás byť… prišlo to tak zrazu, nečakane a nádeje na
život už niet, zostalo prázdne miesto v dome a pár
nedokončených viet. Doznel tlkot, srdiečko prestalo
biť, prestala bolesť, ústa onemeli, oči stratili lesk.
Dňa 6. marca 2018 uplynie 8 smutných rokov,
keď si od nás odišiel spať svoj večný sen, no my sme
v spomienkach s Tebou každý deň.

Ján Mahút
z Belej.
Úprimne ďakujeme rodine, príbuzným, susedom,
známym, kamarátom, ktorí odprevadili na ceste do
večnosti nášho drahého manžela, otca, starkého,
prastarkého, brata, švagra, krstného otca. Zvlášť
ďakujeme duchovnému otcovi VDP IVANOVI PŠENÁKOVI, duchovnému otcovi DUŠANOVI MONČEKOVI z Dolnej Tižiny a tiež speváckemu zboru
za dôstojnú rozlúčku. Ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Dňa 27. 1. sme si pripomenuli 18. smutné výročie
a nedožité 90. narodeniny našej drahej mamy, starkej,
prastarkej, sestry a príbuznej
Kataríny Židekovej

Ostalo ticho ocko a manžel náš, nepočuť v dome
už 15. rok tvoj hlas. Nikdy už nepohladíš nás po tvári
a neprekročíš viac nášho domu prah.
Dňa 4. 3. 2018 sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia môjho manžela,
ocka, syna, brata, zaťa, švagra a krstného otca

a 10. 4. si pripomenieme 6. smutné výročie nášho
otca, starkého, prastarkého a príbuzného
Jozefa Žideka

PETRA ŠPIRKU
Peter Babiš
Belá

S láskou a úctou spomína manželka Ľubica, synovia
Michal a Jakub a ostatná rodina.
A tiež
dňa 2. 4. 2018 si pripomíname 12. výročie smrti
a 28. 4. 2018 nedožité 50. narodeniny, našej drahej
a milovanej mamy, manželky, sestry a príbuznej

S láskou spomínajú manželka Emília, dcéry Katarína, Monika a Mária s rodinami a syn Ľuboslav.

Spomienka

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami, ale v našich
srdciach ostávaš stále s nami. S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečky za
Teba sa modlíme. Nič viac Ti už nemôžeme dať, iba
kytičku položiť a spomínať. Tak tíško si spi svoj večný
sen, v myšlienkach sme s Tebou každý deň.
Dňa 18. 2. 2018 sme si pripomenuli 5. smutné výročie úmrtia nášho milovaného syna, manžela, otca,
starého otca a brata

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, že
nás dňa 28. 2. 2018 navždy opustila
vo veku 78 rokov naša krstná mama –
rodáčka z Belej, Emília Hinduláková,
rod. Babišová z Klimkovíc.

SPOMIENKA
Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky zostávajú.
Dňa 13. 3. 2018 uplynulo 20 rokov čo nás navždy
opustil náš otecko, starký, prastarký

Anny Kolčákovej
Sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname, sú slová, ktoré si už
nikdy nepovieme. Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás
učí žiť bez toho, koho sme mali veľmi radi.
S láskou a úctou si na ňu spomína celá rodina.

Jaroslav Bosík
z Belej
S láskou a úctou spomína celá rodina.
S láskou spomínajú Jaroslav a Marián
Babiš s rodinou.

Tichučko snívajte svoj večný sen, modlíme sa za
vás a nikdy na vás nezabudneme.

Mariána Sedúcha
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Spoločnosť
Návšteva krajiny - Srbsko

aby sa orientovali koľko
je hodín.
Pozreli sme si poľnohospodárske múzeum Kulpin, založené
v roku 1993 vo Vojvodine v obci Báčsky Petrovec.
Obyvateľstvo
Báčskeho Petrovca sa
prevažne zaoberá poľnohospodárstvom. Je
najstarším osídlením
Slovákov. V roku 2002
tu žilo 2976 obyvateľov
a z toho 2116 Slovákov.
Múzeum prezentuje
zozbierané exempláre z rôznych odvetví poľnohospodárstva
a to : náčinie na oranie, vinohradníctvo, vinárstvo a spracované sú dejiny chmeliarstva a dejiny pestovania a spracovania konopí v Srbsku.
Zaujímavosťou je, že tieto poľnohospodárske náčinie bolo
väčšinou zozbierané od slovenských rodín, ktorí si ich uchovávali a nepredávali.
V Kulpine nás členky miestneho klubu prekvapili pohostením s chutným pečivom, ktoré pečú na rôznych slávnostných príležitostiach.
V Belehrade sme navštívili katedrálu – kostol zasvätený
sv. Savovi. Je hlavným a najväčším pravoslávnym chrámom
srbskej pravoslávnej cirkvi. Je pomenovaný podľa srbského
národného hrdinu a svätca sv. Sávu, ktorý žil v r. 1175 -1236.
Bolo čo obdivovať. Prehliadkou kostolíka nás sprevádzal
sprievodca, ktorý hovoril po Srbsky, ale náš turistický koordinátor p. Janko Filip nám robil tlmočníka. Touto cestou sa
chceme p. Jankovi Filipovi poďakovať, že nám priblížil históriu miest, ktoré sme navštívili.

Obecný úrad Belá na čele so starostom obce Ing. Matúšom
Krajčim zorganizoval v dňoch 23. 02. 2018 – 26. 02. 2018 výmenný zájazd do Srbska. Pán starosta oslovil členov Klubu
dôchodcov Belá, na základe toho sa zájazdu zúčastnilo 18
členov klubu dôchodcov. Nedá nám, nepodeliť sa s dojmami, ktoré sme v krajine Srbska zažili.

Žijú tu ľudia, ktorí majú korene na Slovensku, rozprávajú
po slovensky, uchovávajú slovenskú kultúru a odovzdávajú
ju ďalšiemu pokoleniu. Podľa histórie príchod Slovákov do
Srbska sa približne datuje rok 1758.
Navštívili sme dedinku Stará Pazova, s ktorou má obec
Belá družbu. Členovia miestneho klubu nás prijali veľmi
milo a prekvapujúco pohostinne. Nebolo to len o prijatí,
ale aj o starostlivosti, ktorú nám preukázali počas dní, ktoré
sme strávili v Srbsku. Previedli nás po historických a kultúrnych pamiatkach v okolí Starej Pazovej.
Mali sme možnosť navštíviť Petrovaradinskú pevnosť, ktorá je dominantou mestskej časti mesta Nový Sad. Z pevnosti
je pekný výhľad na Dunaj a mesto Nový Sad. Zaujímavosťou je kombinovaný železničný a cestný most. Prechody sú
riadené semaformi. V Petrovaradine prebehla jedna s najvýznamnejších bitiek vojen s Turkami. Petrovaradin bola
nedobytnou pevnosťou a slúžila až do roku 1948. Symbolom
pevnosti je typická veža s hodinami, prezývané „opité hodiny“, ktoré darovala rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia. Opité hodiny preto, lebo veľká ručička ukazuje hodiny
a malá minúty. Slúžili pre lode, ktoré sa plavili po Dunaji,

Bodkou večera bolo prepojenie našej speváckej a hudobnej skupiny „Tíšina“ so srbskou skupinou a zaspievali okrem
iných nádherných piesní aj pieseň „ Na Královej Holi“,
ozývala sa naša ľubozvučná slovenčina. Určite budú všetci
účastníci zájazdu so mnou súhlasiť, že to bol úžasný zážitok.
Cítili sme sa v Starej Pazovej, ako doma. Máme dobrý pocit z tohto zájazdu, boli to príjemne strávené chvíle v spoločnosti týchto ľudí. Obdivujeme u nich pohostinnosť, bezprostrednosť a to, že sa hrdo hlásia, že sú Slováci a so Srbmi
žijú v úplnej zhode.
Ďakujeme aj p. starostovi Ing. Matúšovi Krajčiovi, že nás
oslovil a pozval nás zúčastniť sa tohto zájazdu. Nahliadli sme
aspoň trocha do kultúry a života Slovákov žijúcich v Srbsku
a nadviazali s nimi nové priateľstvá.
Zároveň ďakujeme vodičom autobusu p. Štrbkovi a jeho
synovi, že nás bezpečne dopravili domov.
Hoci počasie bolo nepriaznivé a trocha sme premrzli, odchádzali sme s dojmami plných emócií a spomienok.
Za Klub dôchodcov Belá
Anna Sušienková

V nedeľu večer sa nám v Kultúrnom dome Stará Pazova
predstavili rôzne tanečné a spevácke skupiny Srbska, samozrejme v slovenskom jazyku. Okrem kultúrneho programu
skupín a sólových spevákov sa prezentovali krásnymi
vyšívanými krojmi. Na záver programu vystúpila aj naša
hudobná a spevácka skupina „Tíšina“.
Po kultúrnom programe sme
sa premiestnili do miestnosti
miestneho klubu, kde nás čakalo posedenie s občerstvením.
Navzájom sme si vymenili upomienkové darčeky. Za Klub dôchodcov Belá vyhotovila darčeky
p. Mária Samelová
krásne madeirové kraslice,
ktorými sme obdarovali členky
miestneho klubu.
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Spoločnosť
Návšteva Chorvátov
Začiatkom tohto roka sme uvítali na Belskej pôde návštevu z Maslenice. V ranných hodinách po dlhej ceste k nám
pricestovali žiaci zo základnej školy na čele s pani riaditeľkou Anou Milovac a pedagogickým zborom. Študentov sme
ubytovali v chatkách v obecnom campingu. Priestory campingu sa im veľmi páčili a z chatiek boli nadšení. Mali sme
v pláne ísť sa s deťmi lyžovať do Vrátnej. Sneh je pre nich
vzácnosťou, keďže v Maslenici ho nemajú v takom množstve ako u nás. Snehu však túto zimu bolo skromne a v čase,
keď k nám zavítali, bol roztopený. Tak sme našli alternatívu.
Navštívili sme Vrátnu dolinu aj Štefanovú. Na Chleb sa nám
nepodarilo ísť, pretože v tom čase bola veľká hmla a silno fúkalo. Našou zastávkou bolo i Múzeum Jánošíka a betlehem
v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej. V poobedňajších
hodinách si detská boli zahrať bowling v country saloone
v Belej. V stredu sme sa boli s deťmi okúpať v Tatralandii
v Liptovskom Mikuláši. Neobišli sme ani povestnú reštauráciu na Salaši Krajinka, kde sme absolvovali prezentáciu etno
salaša spojenú s obedom. Vo štvrtok žiakov čakali športové
hry v telocvični v Spojenej škole Belá, kde si žiaci z Maslenice zahrali futsal a volejbal s našimi žiakmi. Na výzvu žiakov
si učitelia z Maslenice zahrali streetball 2v2 s učiteľmi z našej Spojenej školy Belá. Poobede bola poslednou zastávkou
návšteva historickej časti mesta Žilina. Nevynechali sme ani
obchodné centrum Mirage. Vo večerných hodinách návšteva s novými zážitkami cestovala naspäť do ich rodnej Maslenice.
Žiaci sa s nami rozlúčili milým gestom. Hoci už boli usadení v autobuse, vystúpili z neho a jednohlasne nám vyslovili v slovenskom jazyku „ďakujeme.“
(Mgr. Lenka Kováčová)

Narodení

1 BABIŠOVÁ Timea
2 ŠTEFKO Patrik
3 MAJEROVÁ Nina
4 KUBIZŇOVÁ Lenka
5 ŤAŽKÁ Daniela
6 ŽÍDEK Adam
7 LACÚCHOVÁ Anežka

Od januára 2018 do 12. marca 2018
manželstvo uzavreli v našej obci
František Mihalčatin, Belá a Alena Mešková, Varín
Ing.Ján Bajana, Belá a Luara Cunha De Almeida, Brazília

Zomrelí

občania Belej, manželstvo uzavreté inde:
od októbra 2017 do 12. marca 2018

1 ŠIPČIAK František 23. 12. 2017
2 KAŇOVÁ Terézia 12. 01. 2018
3 ŠEVČÍK Jozef 02. 02. 2018
4 LAŠČIAK Viktor 03. 02. 2018
5 MAHÚT Ján 10. 02. 2018
6 MAŽGÚT Ján 27. 02. 2018
7 HANULIAK Jozef 06. 03. 2018

Michal Krkoška, Belá a Marianna Gašpieriková, Žilina
Milan Čelko,Belá-Kubíková a Lenka Kucková,Žilina
Pavol Šelestiak, Belá-Kubíková a Ivana Ďuranová, Varín
Miroslav Lacúch, Belá a Miroslava Dendisová, Žilina
20
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Spoločnosť

Ukrižovanie Pána Ježiša (kostol Božieho Hrobu)

Boží Hrob

Rieka Jordán

Kostol sv. Petra (Jaffa)

Kostol Premenenia Pána (hora Tabor)

p. farár pri vodopádoch Banias

Púšť Negev (na juhu s letiskom Eilat)

V dňoch od 18. - 25. februára sa organizovala púť z Belej do Svätej
Zeme. Skupina pútnikov bola v prehojnom počte 60 ľudí. Hlavným
organizátorom zájazdu bol p. farár Ivan Pšenák. Cesty boli zaujímavé, miestami zdĺhavé, ale výborné na modlitby. Počasie prialo, bolo
slnečné. Pobyt sa striedal v dvoch krajoch Bethlehem a Nazareth. Obsluha bola príjemná a jedlo výborné. Z tohto zájazdu si každý odniesol svoje, hlavne po duchovnej stránke a v prehĺbení vo viere. Každý
kresťan ktorý vojde do Svätej Zeme a kráča po stopách Pána Ježiša si
uvedomí, ako veľa trpel Ježiš za ľudstvo, za nás všetkých. Myslím si, že
by takéto niečo mal zažiť každý človek, kresťan.
(Jakub Pekar)
Naša skupina pri kostole v Bethphage

Posledná večera (tzv. Horná Sieň)

Magdala (miesto narodenia Márie Magdalény)

Pater Noster (Otče Náš…)

Usnutie Panny Márie
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Svätyňa (lúka) zjavenia
anjela pastierom

Miesto narodenia Pána Ježiša
(Bazilika Narodenia Ježiša - Bethlehem)

Najmladšie a najstaršie narodený člen skupiny (Alžbetka a Irenka)

Omša v kostole sv. Jána (Ein Karem)
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Spoločnosť
Dobrá novina 2017

v Lysici. Tento rok sa nám však podarilo vytvoriť až 5 skupín
v Belej a dokonca až 4 skupiny v Lysici, čo nám naozaj vyrazilo dych. Hoci nás bolo veľa, nedokázali sme navštíviť všetky rodiny, ale dúfame, že počet detí sa bude rozrastať a tento
rok sa nám to podarí.

Ako každé Vianoce, tak aj tieto sme s deťmi vyrazili do
ulíc hlásať dobrú novinu, že sa v meste Betlehemskom narodil Ježiš Kristus Kráľ. Už šestnásty krát sme sa pripojili ku
koledníkom z celého Slovenska, aby sme vyzbierali dary pre
tých najbiednejších.

Cesta k životu

Ako každý rok, aj tento sa Dobrá novina sústredila špeciálne na jednu krajinu. Zavítali sme opäť do Etiópie, presnejšie do Atileny v okrese Irob. Tam, v spolupráci so Zdravotným strediskom sestier Vincentiek podporujeme program
na zlepšenie starostlivosti pre matky a deti. Do Atileny je
veľmi ťažký prístup a jedným z mála áut je sanitka, ktorá
je súčasťou projektu. Dostupnosť lekárskej pomoci pomáha
mnohým rodičkám s komplikáciami a malým deťom, ktoré by sa v náročnom teréne nedostali do nemocnice včas.
Okrem programu Zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre
matky a deti podporí Dobrá novina v roku 2018 aj ďalšie
rozvojové projekty v Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne,
Keni a Ugande.

Dokopy sme vyzbierali (spolu s individuálnymi príspevkami) 5 155 €, čo je v porovnaní s minulými rokmi najvyššia vyzbieraná suma. Peniažky boli zaslané na účet Dobrej
noviny, odkiaľ poputujú na potrebné účely do Afriky (viac
informácii na www.dobranovina.sk). Rekordná suma padla aj v rámci celoslovenskej zbierky, kde sme vyzbierali viac
ako milión eur. Za vaše dary vám patrí veľké ĎAKUJEME.

Spoznali sme, že deti majú veľký záujem o podobné stretnutia, čo v nás zbudilo veľa nových nápadov. Preto sa môžete
tešiť na rôzne iné aktivity aj počas roka.

organizovaní zbierky a práci s deťmi, obecnému úradu v Belej a Urbáru Belá za poskytnuté priestory. Na záver ešte treba poďakovať všetkým vám, ktorí ste podporili myšlienku
Dobrej noviny, ktorú koledníci prinášali do vašich domovoch počas vianočného obdobia.
Lucia Boháčová

Chceme sa predovšetkým poďakovať všetkým koledníkom a sprevádzajúcim osobám za ich obetavosť, vytrvalosť
a nadšenie, pánu farárovi I. Pšenákovi za jeho pomoc pri

Koledovanie 2017

Tento rok sme sa snažili o zlepšenie organizácie v rámci
zbierky v Belej, preto ste si mohli všimnúť aj isté novinky,
akými bolo napríklad prihlasovanie rodín, ktoré majú deti
navštíviť. V mnohých dedinách je to bežná záležitosť, preto
sme to chceli aj my vyskúšať. Ďalšou novinkou bolo to, že
sme namiesto jedného predkoledníckeho stretka mali až tri.
Tie sa uskutočnili ešte pred adventom, vzhľadom na to, že
počas adventu bývajú aj tvorivé dielne. A tak sme nechceli,
aby deti strávili celý víkend mimo domova. Týmto sa chceme aj ospravedlniť, ak niektorí z vás zavítali na stretká, ktoré
v decembrové soboty už neboli a zbytočne sa prešli. Nastala
chyba v informovaní detí.
Koledovanie v Belej a v Lysici prebehlo dňa 26. 12. 2017,
a to za účasti viac ako päťdesiatich detí, ktoré do vašich domovou priniesli zvesť novonarodeného Ježiška. V porovnaní s minulým rokom je to neuveriteľný obrad, vzhľadom na
to, že minulý rok sme mali len 2 skupinky v Belej a jednu

V rámci Dobrej noviny sme aj minulý rok v lete organizovali opekačku v hájovni miestneho urbáru. Veľmi milo
nás prekvapilo, že prišlo tak veľa detí, hoci bolo veľmi teplo.
Príjemne sme sa zabavili, najedli a naučili sa aj niečo nové.
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Spoločnosť
Olympiáda – zážitok na celý život.

ny, ktorá je zaujímavá svojou históriou, kultúrou a mentalitou ľudí, bolo pre mňa obohacujúce. Preto dúfam, že sa mi
to ešte aspoň raz podarí.
(Pavol Chabada)

Olympiáda je výnimočná udalosť, ku ktorej smeruje svoje úsilie množstvo športovcov a spomienky na ňu zostávajú
v pamäti do konca života. Úspechy spod piatich kruhov majú
väčšiu váhu než akékoľvek iné. Ja som sa dostal na tohoročnú zimnú olympiádu v PyeongChangu po dvoch účastiach
na predchádzajúcich olympiádach v Londýne 2012 a Sochi
2014. Na olympiádach som pracoval ako technická podpora
televízneho štábu americkej televízie NBC. Tá má za úlohu
prenosy športových podujatí a rôznych iných správ týkajúcich sa olympiády. Práca pre médiá je veľmi zaujímavá a zážitky sú neopísateľné. Človek získava skúsenosti a spoznáva
skvelých ľudí nielen zo športovej sféry, ale aj z rôznych iných
oblastí. Mne sa podarilo stretnúť so známymi slovenskými
športovcami ale tiež s ľuďmi, ktorí prišli podporiť a povzbudiť našich reprezentantov. Medzi tie najväčšie zážitky patrilo
aj stretnutie s pánom prezidentom Kiskom a ’zlatou’ Nasťou
Kuzminovou.
Pán prezident sa zúčastňoval rôznych športových aktivít
a zavítal aj do slovenského olympijského domu, kde sa rád
stretol so slovenskými fanúšikmi. Ja som taktiež mal tú česť
sa s pánom prezidentom osobne stretnúť a tak trošku osláviť
prvé striebro Nasti Kuzminovej na zimnej olympiáde v PyeongChangu.
Príležitosť byť súčasťou tak významnej športovej udalosti
vnímam ako veľké šťastie. Mať možnosť vycestovať do kraji-

Vianočné sviatky sú pre nás všetkých, najočakávanejšie
a najobľúbenejšie sviatky v roku. Niekoľko cenných dní pokoja, čas vymaniť sa spod stresu, venovať sa svojim najbližším. Mnohí si tento čas spájajú s vôňou klinčekov, škorice,
pozeraním rozprávok. Avšak predvianočný čas pre mnohé
účinkujúce deti zo ZŠ a MŠ Belá, spevákov, hercov, recitátorov, hudobníkov mal tento rok tajuplné čaro. Vrcholili prípravy na Jasličkovú pobožnosť, ktorá sa konala po prvý krát

v našej obci dňa 25. decembra na Narodenie Pána o 14. hodine vo farskom kostole sv. Márie Magdalény. Predstavenie
sa uskutočnilo pred obecenstvom v preplnených laviciach
kostola. Účinkujúci boli oblečení v kostýmoch a tradičnom
ošatení našich predkov, čo nenechalo jedno oko suché. Vianočné koledy, ktoré si spievali aj prítomní v kostole, sprevádzali na tradičné hudobné nástroje, ĽH Malá Belianka,
Bránická muzika a trio zo ZUŠ Belá. Biblický príbeh o Ježišovom narodení trval takmer hodinu. Jasličková pobožnosť
zožala úspech, ľudia odmenili účinkujúcich veľkým potleskom.

Mgr. Gabriela Mihalčatinová

Kultúra
Jasličková pobožnosť v Belej
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Kultúra
Fašiangy
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Symbol
zábavy, veselosti, hodovania, vôňa zabíjačkových špecialít,
šišiek.
Fašiangové oslavy sa už stali v našej obci dlhoročným zvykom. Ani tento rok tomu nebolo inak. Jedno mrazivé sobotné ráno 3 februára, vyrazili do ulíc masky v sprievode hudby, aby sa spolu s miestnymi obyvateľmi rozlúčili s týmto
hojným a veselým obdobím. Stretnutie sa konalo pred Kultúrnym domom, kde už od skorého rána rozvoniavala zabíjačková kapustnica, jaternice a iné domáce dobroty. Masky
boli tento rok veľmi pestré. Mohli ste stretnúť turvoňa, cigáňa a cigánku, ženícha i nevestu,
poľovníka, starú babu za pochodu
hudby v tradičných krojoch. Maškare prechádzali od jedného domu
k druhému, spievali tradičné ľudové pesničky a tancovali čo im dych
stačil. Do bujarej zábavy im hrala
už naša známa, ľudová hudba Malá
Belianka a Bránická muzika.
Do spevu a tanca sa pridali aj občania, ktorí maškare už od skorého
rána netrpezlivo očakávali. Niektorí si dokonca pre zamaskovaných
pripravili aj niečo pod zub. Jednohubky, chlebíčky, šišky, koláče, ale
aj varené vínko či niečo tvrdšie.
Deti obdivovali konský záprah
a nádherne vyzdobený koč, na ktorom sa niektoré aj povozili. Celý
deň sa v našej obci niesol v duchu
veselosti, hojnosti, tancov, spevov, smiechu a trval až do neskorých večerných hodín. Po utíchnutí vozového sprievodu
sa konala v Kultúrnom dome zábava.
Ľudové zvyky nielen v mestách, ale už aj v mnohých
dedinách pomaly vymierajú. Naša obec Belá sa môže pýšiť
tým, že tradíciu fašiangových osláv sa darí udržiavať. Veľké
ďakujem patrí hlavne všetkým maskám, ľudovej hudbe Malá
Belianka a Bránická muzika.
Mgr. Gabriela Mihalčatinová

K poďakovaniu za vydarený priebeh tohoročných fašiangov sa pripájame aj v mene vedenia obecného úradu,
ďakujeme všetkým, ktorý participovali na prípravách a na
samotnom chode akcie, či už vyššie spomínaní účinkujúci
pod vedením pána Jozefa Franeka a Petra Danielisa, personál obecného úradu a obecnej firmy, pomocníci, dobrovoľnícky organizačný výbor večernej zábavy pán Bela
s manželkou, pani Koláriková s manželom, pani Cabadajová, pani Vráblová, pani Kaňová, taktiež ľuďom ktorí
spracovali fašiangové prasiatko do chutnej podoby mäsových špecialít pod taktovkou Miroslava Mihalčatina (zabíjačka) a Petra Belu (výrobky) a tiež sponzorom tomboly
fašiangovej zábavy: Stavomat – Richard Mahút, Metalsko-
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ba, Revcolor, Jamistav – Ján Mihalčatin, Village Resort
Hanuliak, Zmrzlina Belá, Lekáreň Synka, K+P elektro –
Kuric, K & B Potraviny, Eurofinancie, Pedikúra Manikúra
Belá, Lekáreň u Liečivého prameňa, Kvetinárstvo Katka,
Pracovné odevy – p. Kurčinová, Urbár Belá, Mária Cabadajová, Chovprodukt – Martin Cabadaj, Cukrárska výroba – p. Cabadajová, Slovnaft Nižné Kamence – p. Franeková, Obecný úrad Belá, Kvetinárstvo Gardénia, Ján Srniak,
Salón Roko, Domáce potreby – p. Užáková, Reštaurácia
Starý Mlyn Belá, Pekáreň Belá, Ing. Matúš Krajči – starosta obce, Drogéria Janka, Potraviny pod Hôrkou, priatelia
obce.
(pš)
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Kultúra

Silvester (nie Stallone, ale Belský)

Hnúšťanský akord – súťaž ZUŠ

veľmi pekne. Za svoju prácu si zaslúžia veľkú pochvalu. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj pánovi Michalovi
Šmehýlovi, ktorý nám zabezpečil pohodlnú a bezpečnú dopravu.
Zároveň by sme vás chceli v mene všetkých žiakov a pedagógov pozvať na krásny „Rodinný koncert“, ktorý sa uskutoční 28. Marca2018 a „Populárny koncert“, ktorý sa bude
konať 24. apríla 2018 v koncertnej sále ZUŠ Belá – Nižné
Kamence.

Dňa 27. februára 2018 sa žiaci našej ZUŠ zúčastnili krajského kola súťaže Hnúšťanský akord v Tvrdošíne, ktorá je
zameraná na vedomosti z hudobnej teórie. V kategórii – C,
ktorá je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka/druhej časti sa
trojčlenná skupina v zložení Tamara Ďurinová, Benjamín
Šmehýl a Michaela Múčková, umiestnili na druhom mieste.
Aj napriek veľmi ťažkým zadaniam a úlohám, ktoré sú už
na úrovni učiva konzervatoristov, sa naši hudobníci držali

Mgr. Stráska Petra DiS.art.
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Neviem či som mal len taký pocit alebo či naozaj to tento
krát bola najväčšia vatra v rámci Silvestrov na vyšnom konci
(nikdy sa to presne nemeralo), každopádne však tohoročná
silvestrovská či vlastne novoročná vatra bola určite (avšak už
ako tradične) skutočne veľkolepá. „Namakalo“ sa na nej veľa
chlapov. Aj keď počasie v posledný deň v roku vôbec neťahalo von, práve očakávanie pálenia tohto monštra (či vlastne
umeleckého diela), vytiahlo desiatky ľudí stráviť rozlúčku so
starým rokom a príchod toho nového (ako vždy lepšieho)
roka von pod holé nebo. A veru hriala (nielen vatra), tak
to má ale byť, v Belej sa nový rok víta veselo. A to nielen
na vyšnom konci, vatra bola aj na Vyšných Kamencoch, na
Nižných a Kubíkovej zasa zábava. Na námestí tradične varené vínko a príjemná atmosféra a na viacerých miestach
v dedine partie ľudí v skvelej nálade odpočítavali tradičných
10, 9, 8… 2, 1 a hurá šťastný nový rok. Už je síce marec, ale
veď to je stále eštelen začiatok, tak nech je naozaj taký ako
sme si ho priali (a na ďalšieho Silvestra budeme chcieť ako
vždy zasa lepší).
(pš)
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„Zahanbiť sa nenechali ani na Kamencoch“

BN č. 2/2018 vyjdú pred Belskou púťou.

Čitateľom Belských novín a všetkým občanom obce Belá prajeme
príjemné veľkonočné sviatky, nech sa v každej rodine,
u každého človeka prejaví veľkonočné posolstvo nádeje.
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