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Lao-c‘
„Všetky veci v prírode pôsobia ticho. Vznikajú a nič nevlastnia.
Plnia svoju úlohu a nič nepožadujú. Všetky veci konajú svoje dielo.
Keď dosiahnu svoj rozkvet, vracajú sa k svojmu pôvodu. Je to naplnenie osudu, večný zákon. A poznať zákon je múdrosť.“

„Všetko najlepšie k výročiu milá naša OBEC BELÁ“
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Obecný úrad informuje
Píše sa rok 1378. Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo významné sa nám v tomto období udialo.

pretože niektorí hovoria, že názov je odvodený od priezviska
prvého občana, avšak ak zoberieme do úvahy fakt, že v našich zemepisných šírkach sa začali priezviska používať až od
15. storočia, tak sa javí ako dôveryhodnejším pôvodom názvu obce pomenovanie podľa toku, ktorý sa tiahol cez obec
a vytváral efekt bielych kamienkov a čistého potoka, preto
ho nazvali Biela resp. Belá. V historických dokumentoch
z čias Rakúsko-Uhorska nachádzame obec s dvoma L čiže
Bella.
Dnes sa chystáme oslavovať nielen 640. výročie prvej písomnej zmienky o Belej, ale taktiež 230. výročie založenia
farnosti v obci. Každá doba má svoje pozitíva i negatíva.
Aj tá ktorú žili naši predkovia, aj tá dnešná, ktorú žijeme
my. Aj vývoj dnešných dní v globálnom meradle ukazuje,
že význam komunity najbližších čím ďalej viac stúpa. Rodina, priatelia, obec. My ktorí sa poznáme. Veď presne vieme,
kto kde býva, kto bol koho starý otec, aký bol človek. Vieme
ako si ľudia pomáhali, ako sa zabávali, kde sa uberá kultúra,
šport atď. Napriek všetkým negatívnym vplyvom, nenávisti a zbytočnému ohováraniu, ktoré je súčasťou každej doby,
nám všetkým prajem, aby sme v tejto našej obci žili v zdraví,
šťastí, aby sme stále cítili, že toto je miesto, kde máme svoje
korene, svojich priateľov, že aj tí, ktorí tu nebývajú sa tu vždy
budú radi vraciať a aby sme všetci boli na našu obec právom
hrdí a pyšní.
(Ing. Matúš Krajči)

Jednou z najdôležitejších udalostí bol bezpochyby začiatok pápežského schizmatu alebo tzv. dvojpápežstva. 9. apríla zvolili kardináli pápežom Taliana Urbana VI. a následne
v septembri toho istého roku z dôvodu panovačného správania sa ho väčšina kardinálov zriekla a zvolili nového pápeža Francúza a to Klementa VII. Tento stav trval až do roku
1417.
V novembri 1378 zomrel Karol IV, podľa ktorého je aj pomenovaný Karlov most v Prahe a na tróne ho nahradil syn
Václav IV.
No a najpodstatnejšou informáciou, aj keď možno nie až
v takomto celosvetovom ponímaní, ale určite pre nás všetkých občanov obce je tá, že v roku 1378 bola zaznamenaná
prvá písomná zmienka o našej obci Belá. Naša obec dnes
oslavuje 640 rokov.
Všeobecne platí, že obdobie jednej generácie je ohraničené 30-mi rokmi. Znamená to, že sa u nás vystriedalo
už takmer 22 generácii. Je to priam nepredstaviteľná doba
a musíme v rámci našej susedskej rivality podotknúť, že
obec Belá existovala skôr ako Terchová.
Polemiky o vzniku názve obce nie sú úplne jednoznačné,

Veľkokapacitný zber a jarné práce v obci
Azda najrozsiahlejšou pracovnou akciou technicko-hospodárskych pracovníkov obce a obecnej firmy bol veľkokapacitný zber odpadu, ktorý v obci prebiehal síce len jeden
týždeň, spracovanie vyzberaného odpadu však trvalo celý
mesiac. Bolo to v máji a začiatkom júna. V obci sa zbierali
nadrozmerné odpady, ktoré sa bežne s komunálnym či separovaným odpadom nezberajú, či už staré nábytky, rôzne
zariadenia, matrace, odpady z humien, povál či pivníc, staré
nepotrebné veci od výmyslu sveta. Človek sa vždy začuduje
čo všetko sa v našich domácnostiach nachádza. Je to príležitosť pre občanov poriadne si upratať, vyhodiť bezplatne
všetko staré a nepotrebné a aj keď obci Belá neprikazuje
žiadny zákon veľkokapacitný zber vykonávať (nakoľko má
obec vlastný zberný dvor, kde môžu občania celoročne takéto svoje veci vyviesť), obec vykonáva túto službu pre
občanov a je na túto službu hrdá. Množstvo odpadu tento
rok však bolo nesmierne. Zaprataný bol celý zberný dvor.
Všetko sa však roztriedilo, spracovalo, odovzdalo ďalej.
Tradične z jari sa opravujú cesty, niektoré úseky opravila obec vo vlastnej réžii, na väčšinu úsekov objednala
profesionálnu firmu, ktorá výtlky a rôzne diery v cestách
veľmi kvalitne použitím moderných technológií a materiálov zalátali, v celkovej výmere 175 m2. K opravám vý-

tlkov patrilo aj frézovanie, odstraňovanie sutín, rezanie
živičných krytov, vyberanie podkladov a hutnenie, pokládky asfaltov v hrúbke až 150 mm, aplikovala sa spojovacia bitúmenová páska v celkovej dĺžke 350 metrov,
výškovo sa upravili aj šupákové ventily, v počte 6 kusov.
Na rade sú ďalšie úseky ciest, ktoré sa idú rekonštruovať v celom rozsahu. Nové koberce pokryjú ďalších 8 ulíc
v našej obci, nadviaže sa tak na 4 úseky, ktoré sa realizovali minulý rok a síce u Petrov Vyšné Kamence, Kubíková
pri Kríži, Chrastka Belá a cesta u Židkov Belá. Práce sú
vo fáze príprav, obec má obstaraného dodávateľa prác, začne sa ulicou Cintorínska okolo cintorína ku kostolu, túto

2

by sme mali radi mať hotovú pred konaním Belskej púte
a tak nadviazali aj na rekonštrukciu veže kostola, aby na
Belskú púť a významné výročie obce aj farnosti bolo všetko pekne vynovené. Ostatné ulice či úseky budú nasledovať, k týmto prácam sa vrátime v nasledujúcom čísle.
K jari patrí jarné upratovanie, čistenie, orezávanie drevín či kosenie. Hlavne kosenia bolo tohto roku neúrekom,
vďaka teplému máju trávy všade bujneli, kosilo sa nepretržite celý mesiac, dalo zabrať poradiť si, nakoľko územie
obce je veľké s veľkým množstvom verejných priestranstiev
a okolí miestnych ciest. Nevynechala sa ani farská záhrada.
Veľa energie sa venovalo aj futbalovému ihrisku, ktoré sa neustále udržiava v dobrej kondícii. Obec prijala nového hospodára, a aj keď našim futbalistom
ušiel postup z V.ligy len o chlp, ihrisko bolo vždy pekne pripravené, takisto aj areál. Areál však spôsobuje
vrásky na čele zodpovedným osobám, nakoľko je neustále devastovaný vandalmi z obce. Opráv poškodení vandalmi bolo v obci tiež aj z jari na viacerých miestach veľa.
Z ďalších prác v obci môžeme spomenúť ešte opravy zvodov
na budove zdravotného strediska, opravy sociálnych zariadení v tejto budove, opravy zvončekov na bytovke, dvíhanie
poklopov na viacerých miestach v obci, opravy a udržiavanie na dome smútku, základnej umeleckej škole, kultúrnom
dome či na verejných toaletách na jamách. Nainštalované

boli basketbalové koše na vyšnom konci, opravil sa plot na
ihrisku na Jamách, opravil a doplnil sa plot pri cintoríne, odvodnila sa drenážou cesta v Zlieni, kde sa takisto upravil aj
breh miestneho toku a vykonalo sa viacero podobných menších prác. Samozrejme sú tu práce, ktoré sa v obci vykonávajú
nepretržite bez ohľadu na ročné obdobie, akými sú zber odpadu, dopravné služby, činnosť administratívy a správy obce,
drobná či väčšia údržba obecného majetku, budov a kapacít.
Neradno nespomenúť aj azda najväčšiu dobrovoľnícku
akciu za posledné roky v našej obci, keď medzi Nižnými
a Vyšnými Kamencami rastie most, práce vykonávajú čisto
miestny dobrovoľníci. Obec sa takisto snaží prispieť aspoň
materiálne. Mosty sú na to aby spájali, čo môžeme vnímať
veľmi symbolicky, kiež by takýchto akcií, ktoré môžu spájať ľudí a umožňovať vytváranie priateľstiev bolo čo najviac.
Na Nižných Kamencoch nastali opäť poruchy vodovodu, obec
vykonala nevyhnutné opravy miestneho vodovodu a to pri
ZUŠ, pri Mažgútovi a tiež aj rekonštrukciu rezervoáru pitnej
vody. V týchto dňoch sa obávame o nedostatok vody, dúfame,
že počasie bude pozitívne pre dostatok vody pre všetkých.
V najbližších dňoch či týždňoch začne rekonštrukcia
obecného úradu – jeho celkové zateplenie, výmena okien
(vrátane pošty) a aj nevyhnutná rekonštrukcia jeho rovnej strechy pokládkou nového izolačného systému pokrytia, ktorou sa zabráni neustálemu zatekaniu do budovy,
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Obecný úrad informuje
ktoré posúva budovu už do havarijného stavu a takisto sa
tak dosiahne väčšia tepelná stabilita, nakoľko v letných
mesiacoch je pre občanov a pracovníkov vybavovanie
náležitostí, agiend a práca skutočne neúnosná, v zime
zas evidujeme veľké tepelné úniky. Na túto rekonštrukciu poslúžia vlastné finančné zdroje v rámci kapitálového rozpočtu schváleného zastupiteľstvom obce Belá.
V neposlednom rade chceme ešte uviesť, že v pláne pre tento
rok je takisto investovanie do futbalovej infraštruktúry na
futbalovom ihrisku v Belej, nakoľko obec Belá je úspešným
uchádzačom o dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu,
na tento účel dostane obec zo zväzu 21 tisíc eur, čo je takisto
výrazný úspech. O tomto projekte budeme bližšie informovať v nasledujúcom čísle. 
(pš)

Miesta pre deti

do sýtosti a ich doprovody, či už rodičia alebo starý rodičia,
príjemne oddýchnu a poradujú sa zo svojich ratolestí.  (pš)

Na jar sa v obci myslelo na našich najmladších obyvateľov,
na deti. Urobili sa 3 miesta na hranie sa pre deti – jedno, na
vyšnom konci pri otočke autobusov sa dorobilo a doplnilo
prvkami do želaného stavu, druhé, na námestí na jamách
sa kompletne zrekonštruovalo, opravilo a v podstate novými prvkami dostalo úplne novú tvár. Tretie, úplne nové,
vyrástlo na Nižných Kamencoch v areáli Základnej umeleckej školy. Všetky ihriská sú riadne ohradené, prístupné, na
noc sa však zamykajú, kvôli negatívnym predchádzajúcim
skúsenostiach s vandalmi. Pripravuje sa aj zabezpečenie kamerovým systémom. Veríme, že detičky na týchto miestach
budú tráviť príjemný čas, naozaj si užijú bezstarostnej hry

Naša farnosť rozkvitá
V našej farnosti sa po rozsiahlej oprave a rekonštrukcii budovy a interiéru fary a jej okolia prišla na radu aj
veža kostola, kde prebieha rekonštrukcia strechy na veži,
hodín, okien a rôzne ďalšie opravy či úpravy. Podrobnejší článok prinesieme po ukončení prác v našom zimnom čísle. Náklady na rekonštrukciu sú financované zo
značnej časti hlavne zo zbierok našich farníkov, takisto
i obecné zastupiteľstvo schválilo za obec Belá príspevok
na opravu veže vo výške 3.000 eur. Ďakujeme aj v mene
obce p. farárovi Ivanovi Pšenákovi za jeho iniciatívu a odhodlanie vynoviť belskú farnosť a kostol. I naďalej budeme radi nápomocní. V týchto sviatočných dňoch Belskej
púte, keď si pripomíname našu patrónku svätú Máriu
Magdalénu a aj 230. výročie založenia našej farnosti, by
som si zo srdca želal aby týmto materiálnym vonkajším
renováciám nasledovala u každého z nás aj obnova vnútorná – duchovná.
(pš)

Organizácia dopravy

kova či Cintorínska. Zákazom zastavenia v určenom úseku
po jednej strane sa má táto situácia odľahčiť. Na aplikovanie tejto úpravy si obec dala vyhotoviť inžiniersky projekt,
ktorý je schválený aj dopravnou políciou, preto dopravné
značky v obci treba takisto rešpektovať a riadiť sa nimi ako
aj pri hlavných cestách, ich nedodržiavanie je riadne trestané pokutami od polície. Obec v posledných rokoch výrazne
doplnila svoje cesty či uličky dopravnými značkami či zrkadlami takmer vo všetkých neprehľadnejších križovatkách
či miestnych výjazdoch, čím reaguje na zvyšujúci sa počet
dopravných prostriedkov, sústredí sa na hlavne na bezpečnosť a v tomto trende hodlá i naďalej pokračovať.
(pš)

V obci pribudli nové dopravné značky a usmernenia v doprave, konkrétne pri základnej škole, kde sa zákazovou značkou rieši nesmierny počet automobilov pri budove základnej školy. Výnimku majú len zamestnanci školy či bytovky
a dopravná obsluha. Druhou problematickou ulicou je ulica
SNP v blízkosti Kultúrneho domu, kde parkovali dopravné prostriedky vo veľkom počte neorganizovane po oboch
stranách a tak sa hlavne v letných mesiacoch spôsobovali
zápchy v tejto oblasti, často krát bol znemožnený prejazd
autobusovej linky či iných áut. Kvôli tomuto faktu sa plnili aj alternatívne uličky hore či dolu dedinou, hlavne Roj-

Uznesenie č. 13 až 34/2018 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Belá v r. 2018,
konaného dňa 11. 06. 2018

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

Berie na vedomie
Uznesenie č. 13/2018
OZ Belá berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Belá za r. 2017
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

Dovoľte, aby som v mene svojom a aj v mene celej
obce poďakoval osobe, ktorá tento rok ukončila svoje pôsobenie v obecnom campe p. Cyrilovi Matejovi za
jeho dlhoročnú prácu a odovzdanie kusu zo seba samého
v prospech nášho campu na Nižných Kamencoch. Cyril,
prajeme v prvom rade veľa zdravia, šťastia a úspechov do
ďalšieho života a pevne veríme, že naša spolupráca a dobré vzťahy budú aj naďalej aktívne.  (Ing. Matúš Krajči)

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

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

ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

ZA
Nepr.
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

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

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 16/2018
OZ Belá berie na vedomie prezentáciu poslaneckého návrhu posl. Mgr.
Petra Šugára ohľadom potreby a účelu založenia novej obecnej príspevkovej organizácie, návrh a realizácia, jej potenciál, ekonomika a organizácia

Uznesenie č. 14/2018
OZ Belá berie na vedomie správu obecnej komisie prednesenú jej predsedom Mgr. Petrom Šugárom o výsledku prešetrenia námietky p. Paulíny Sládkovej, Suvorovová 26, 010 01 Žilina, prot. č. 466/2018 ohľadom
predaja obecnej parc. 381/3 pre žiadateľa Ladislav Boháč, SNP 475, 013
05 Belá.
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Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

Uznesenie č. 15/2018
OZ Belá berie na vedomie správu starostu obce ohľadom úspešne
schváleného projektu kompostérov do každej domácnosti v obci Belá
„Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“ a poskytnutie nenávratného príspevku pre obec Belá vo výške 97 493,75 €

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ

Poďakovanie

ZA
ZA
ZA
Nepr.

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

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

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

ZA
ZA
ZA

Obecný úrad informuje
Uznesenie č. 17/2018
OZ Belá berie na vedomie prezentáciu poslaneckého návrhu posl. Mgr.
Petra Šugára ohľadom súčasného nedostatočného stavu obecných osobných vozidiel a potreby nákupu troch ekonomicky výhodných nových
osobných automobilov pre Obec Belá pre štandardné zabezpečovanie
potrebných služieb pre občanov a riadne vykonávanie a plnenie si úloh
na úseku sociálnych služieb, fungovania obecného úradu a zásobovania
a dovozu materiálu či dopravy pracovníkov podľa navrhovaných špecifikácií.
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Nepr.
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

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

uvedeným geometrickým plánom odčlenený od pozemku parc. CKN č.
9416/3 vlastníctve Milana Staňu, Belá - Vyšné Kamence 931, LV č. 252,
kat.úz. Belá
Zámena pozemkov je uskutočnená podľa ustanovenia § 9 ods. 8 písm.
e zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a to ako predaj v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorej obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pri predaji pozemku nedochádza
k nedovolenému zmluvnému prevodu v zmysle § 9 ods.6 zák. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Zámer previesť majetok obce hodného osobitného zreteľa bol zverejnený v zákonnej lehote pred konaním Obecného zastupiteľstva, na ktorom
sa táto zámena schválila. Dôvodom hodným osobitného zreteľa tohto
prevodu bolo vysporiadanie pozemkov priľahlých k pozemku vlastníka,
ktoré bránili v riadnom užívaní pozemku. Obec tento pozemok nevyužíva ani ináč ho nevie využiť.

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 18/2018
OZ Belá berie na vedomie správu starostu obce o letnom koncerte speváčky Simy Martausovej v Belej a pripravovaných kultúrnych podujatiach
v rámci konania Belskej púte a osláv v rámci 640.teho výročia založenia
obce Belá
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
Nepr.
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
ZA 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
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

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

ZA
ZA
ZA

Schvaľuje

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

Uznesenie č. 20/2018
OZ Belá schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2018
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

ZA
PRO
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 24/2018
OZ Belá schvaľuje odpredaj obecnej parcely č. 381/3 o výmere 132 m2 –
druh pozemku záhrada, žiadateľ Ladislav Boháč a Mária Boháčová r. Rybárová, SNP 475, Belá, v sume 4.600,– eur.
Predaj pozemku je ako predaj uskutočnený podľa ustanovenia § 9 ods.
8 písm. e zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a to ako predaj
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo
rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pri predaji pozemku nedochádza k nedovolenému zmluvnému prevodu v zmysle § 9 ods.6
zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Dôvodom prevodu majetku hodného osobitného zreteľa je zdôvodnený tým, že uvedené pozemky sa už 50 rokov nachádzajú oproti ich rodinnému domu a dané pozemky užívajú. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemkov na iné účely pre obec a s prihliadnutím na výmeru, tvar a polohu
pozemkov je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne
naložiť s týmto prebytočným majetkom.

Uznesenie č. 21/2018
OZ Belá schvaľuje záverečný účet obce Belá za r. 2017 bez výhrad
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Uznesenie č. 23/2018
OZ Belá schvaľuje zámenu pozemkov - parc. CKN č. 13333/3 zast.
plochy o výmere 42 m2, ktorý bol geometrickým plánom č. 36442500 –
38/2018 vyhotoveným Ing. Matejom Sýkorom dňa 01. 02. 2018, overeným Okresným úradom Žilina pod č. 918/2018 dňa 28. 05. 2018, odčlenený od pozemku parc. PK č. 13333 vo vlastníctve obce Belá, LV č. 1899
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 vo vlastníctve Štefana Staňu, Belá - Vyšné Kamence 930, LV č.
4798 kat.úz. Belá
Zámena pozemkov je uskutočnená podľa ustanovenia § 9 ods. 8 písm.
e zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a to ako predaj v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorej obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pri predaji pozemku nedochádza
k nedovolenému zmluvnému prevodu v zmysle § 9 ods.6 zák. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Zámer previesť majetok obce hodného osobitného zreteľa bol zverejnený v zákonnej lehote pred konaním Obecného zastupiteľstva, na ktorom
sa táto zámena schválila. Dôvodom hodným osobitného zreteľa tohto
prevodu bolo vysporiadanie pozemkov priľahlých k pozemku vlastníka,
ktoré bránili v riadnom užívaní pozemku. Obec tento pozemok nevyužíva ani ináč ho nevie využiť.

Uznesenie č. 19/2018
OZ Belá berie na vedomie informácie poslancov o potrebách prác a výkonov v jednotlivých miestnych častiach obce:
Posl. Ing. Jozef Mažgút o súčasných problémoch s vodou na Nižných
Kamencoch a návrh riešenia vytvorením novej šachty, požiadavka na odvodnenie ZUŠ a vybudovanie autobusovej čakárne u Mažgútov, o posúdení káblových rozvodov na Nižných Kamencoch
Posl. Ján Kaňa o vybudovaní nových detských ihrísk, rekonštrukcii
existujúcich a o prebiehajúcich a plánovaných prácach v obci
Posl. Mgr. Peter Šugár a posl. Jozef Kubík o rekonštrukcii rozhlasu
v Kubíkovej a jeho prechode na optiku
Posl. Mgr. Peter Boháč o potrebe rekonštruovať detské ihrisko pri škôlke
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

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

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 22/2018
OZ Belá schvaľuje zámenu pozemkov - 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, overeným Okresným úradom Žilina pod č. 918/2018 dňa 28. 05. 2018, odčlenený od pozemku parc. PK č. 13333 vo vlastníctve obce Belá, LV č. 1899
za pozemok parc. CKN č. 9416/9 zast. plochy o výmere 86 m2, ktorý bol

6

ZA
ZDR
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

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

ZA
ZA
ZA

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

Uznesenie č. 25/2018
OZ Belá schvaľuje odpredaj obecnej parcely č. 381/4 o výmere 157 m2 –
druh pozemku záhrada, žiadateľ Miroslav Boháč a Jana Boháčová r. Lodňanová, SNP 474, Belá, v sume 5.470,– eur.
Predaj pozemku je ako predaj uskutočnený podľa ustanovenia § 9 ods.
8 písm. e zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a to ako predaj
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo
rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pri predaji pozemku nedochádza k nedovolenému zmluvnému prevodu v zmysle § 9 ods.6
zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Zámer previesť majetok obce hodného osobitného zreteľa bol zverejnený v zákonnej lehote pred konaním Obecného zastupiteľstva, na ktorom
sa tento predaj schválil. Dôvodom prevodu majetku hodného osobitného
zreteľa je zdôvodnený tým, že uvedené pozemky sa už 50 rokov nachádzajú oproti ich rodinnému domu a dané pozemky užívajú. Vzhľadom
k nevyužiteľnosti pozemkov na iné účely pre obec a s prihliadnutím na
výmeru, tvar a polohu pozemkov je predpoklad, že obci by sa nepodarilo
iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZDR
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

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

ZA
ZDR
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA Dušan Mariaš
PRO Ing. Jozef Mažgút
ZA Mgr. Peter Šugár
ZDR

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

ZA
PRO
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

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

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 32/2018
OZ Belá schvaľuje Kúpnu zmluvu medzi: Belské služby, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 731 269, Oslobodenia 183, Belá v zast. JUDr. Michal Brož,
správca konkurznej podstaty úpadcu Belské služby s.r.o., so sídlom kancelárie A. Bernoláka 6, Ružomberok a Obec Belá, Oslobodenia 183, Belá
v zast. Ing. Matúš Krajči, starosta obce na odplatný prevod motorových
vozidiel vo vlastníctve predávajúceho a to ŠKODA SUPERB evč.: ZA-257GJ (pojazdné), Fiat Iveco evč.: ZA-504-EP (nepojazdné), Kia Carnival
evč.: ZA-655-FN (nepojazdné) a Opel Combo evč.: ZA-568-FF (nepojazdné) vo výške 3 050,00€ s DPH

ZA
ZA
ZA

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

ZA
Nepr.
ZDR
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

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

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 33/2018
OZ Belá schvaľuje kúpu jedného nového – ekonomicky výhodného
a úsporného osobného vozidla pre štandardné zabezpečovanie potrebných služieb pre občanov a riadne vykonávanie a plnenie si úloh na úseku sociálnych služieb, rozvoz obedov, zdravotne postihnuté deti do školy
a pod. – vozidlo bude obstarané verejným obstarávaním.
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA

ZA
Nepr.
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

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

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 34/2018
OZ Belá schvaľuje – úpravu rozpočtu pre rok 2018
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA
Nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 35/2018 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Belá v r. 2018,
konaného dňa 28. 06. 2018

ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 28/2018
OZ Belá schvaľuje otváracie hodiny – pre prevádzku Textil, žiadateľka
Dana Martošová, SNP 248
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA
ZA

Uznesenie č. 31/2018
OZ Belá schvaľuje finančný príspevok obce na rekonštrukciu veže rímsko-katolíckeho kostola Márie Magdalény v Belej v hodnote 3.000,– eur
v rámci podpory miestnej cirkvi

Uznesenie č. 27/2018
OZ Belá schvaľuje zámer odpredaja obecnej parcely č. 1927/2 záhrada
o výmere 42 m2 evidovaná na LV č. 1899 kat.úz. Belá. Parcela je prebytočná, nakoľko ju obec Belá trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

Uznesenie č. 30/2018
OZ Belá schvaľuje otváracie hodiny – prevádzka kaderníckeho salónu
Evita, Belá – Kubíková 97, žiadateľka Eva Kubová

Uznesenie č. 26/2018
OZ Belá schvaľuje odpredaj obecnej parcely č. 382 o výmere 106
m2 – druh pozemku záhrada, žiadateľ Štefánia Žideková, SNP 478, Belá,
v sume 3.180,– eur.
Predaj pozemku je ako predaj uskutočnený podľa ustanovenia § 9 ods.
8 písm. e zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a to ako predaj
v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo
rozhodlo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pri predaji pozemku nedochádza k nedovolenému zmluvnému prevodu v zmysle § 9 ods.6
zák. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Zámer previesť majetok obce hodného osobitného zreteľa bol zverejnený v zákonnej lehote pred konaním Obecného zastupiteľstva, na ktorom
sa tento predaj schválil. Dôvodom prevodu majetku hodného osobitného
zreteľa je zdôvodnený tým, že uvedené pozemky sa už 50 rokov nachádzajú oproti ich rodinnému domu a dané pozemky užívajú. Vzhľadom
k nevyužiteľnosti pozemkov na iné účely pre obec a s prihliadnutím na
výmeru, tvar a polohu pozemkov je predpoklad, že obci by sa nepodarilo
iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

ZA
ZA
ZA
Nepr.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ
Schvaľuje

ZA
ZA
ZA

Komunitný plán sociálnych služieb obce Belá pre roky 2018 - 2022
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ing. Ján Hanuliak
Peter Chabada

Uznesenie č. 29/2018
OZ Belá schvaľuje otváracie hodiny – prevádzka kozmetického salónu
Betkas Beauty, Belá – Kubíková 97, žiadateľka Alžbeta Dobroňová
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ZA
nepr.
ZA
nepr.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Ing. Rudolf Macek.
Richard Mahút

ZA
ZA
ZA
ZA

Dušan Mariaš
Ing. Jozef Mažgút
Mgr. Peter Šugár

ZA
ZA
ZA

Obecný úrad informuje
Most Vyšné – Nižné Kamence
Ako sme spomínali vyššie, Nižné a Vyšné
Kamence spojil nový most. Za prácu, aktivitu
a účasť pri jeho realizácii patrí poďakovanie:
Mihalčatin Juraj
Staňo Peter
Muráň Marian
Mihalčatin Patrik
Krob Rasťo
Nemček Pavol
Kobrtek Marian
Težak Tomica
Hanuliak Ján
Franek Vlado
Mažgut Jozef
Hanuliak Ján
Hanuliak Milan
Vallo Jozef
Mažgut Peter
rod. Babjarová
Mažgut Pavol
Kubik Ján
Kubala Lojzo
Mažgut Milan
Mažgut Juraj

Zo školských lavíc
Spojená škola Belá – školský rok 2017/2018
Aktivity od marca po jún

Posledné mesiace školského roka
2017/2018 boli bohaté na vedomostné a športové aktivity, úspešné súťaže
a projekty, vychádzky do prírody a výlety.
V MARCI, konkrétne2. marca sa konalo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Expert geniality show, do ktorej
sa zapojilo 14 žiakov našej školy: Ema
Holubková, Katarína Stráska, Barbora
Vráblová (všetky 7.A), František Meško,
Tamara Ďurinová, Karin Ďurinová,
Tamara Friedlová (všetci 8.A), Samuel Kvočka, Adrian Hurban, Ľubomír
Zuziak (všetci 8.B), Romana Vráblová, Sára Zimenová (obe 9.A), Kristián
Chabada, Juraj Orlický (obaja 9.B). Naším najlepším riešiteľom bol tento rok
František Meško. Mesiacu marec už neodmysliteľne patrí prívlastok „Marec
mesiac knihy“, počas ktorého sa konalo viacero aktivít - Rozprávkové popoludnie v ŠKD, Týždeň hlasného čítania na 1. stupni, Darované rozprávky
v 2.B, NAJ čitári v 2.C a Rozprávková
noc na 1. stupni. Dňa 8. a 14. marca
zavítali do našej školy predškoláci, žiaci 2. stupňa 14. marca vymenili školské
lavice za návštevu divadelného pred-

stavenia v Dome odborov v Žiline.
Deti z krúžku Škola horu – Malí turisti
a ŠKD si popoludnie 21. marca užili
v zábavnom centre KONGO a uskutočnilo sa Testovanie 9, 22. marca sme
si pripomenuli Medzinárodný deň
lesov a Svetový deň vody, vo Varíne
sa konalo dekanátne kolo Biblickej
olympiády, kde našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo Sarah Mária
Ďuranová, Lea Sušienková z 9.A triedy
a Samko Kvočka z 8.B triedy a umiestnili sa na 3. mieste a na našej škole sa
ešte uskutočnilo školské kolo súťaže
Môj slovník z reality alias Slovíčka
v malíčku.Za anglický jazyk skončila na prvom mieste Tamara Friedlová
z 8.A triedy a za nemecký jazyk sme
vybrali Soňu Vestenickú z 9.B triedy.23.
marca sa dva tímy z našej školy zúčastnili jarného kola matematickej súťaže
GvoBoj- 1.tím v zloženíSamuel Lesko,
Sára Zimenová (obaja 9.A), Tamara
Ďurinová, František Meško (obaja 8.A)
sa umiestnil na vynikajúcom 2.mieste. Rovnako aj 2.tím v zložení Kristián
Chabada, Soňa Vestenická (obaja 9.B),
Adrian Hurban, Ľubomír Zuziak (obaja 8.B) dosiahol veľmi pekné 14.miesto.
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Uskutočnili sa Veľkonočné tvorivé
dielne v 2.B triede a ŠKD.26.marca
sme sa zúčastnili regionálnej súťaže
s názvom Slovboj v Základnej škole v Dolnej Tižine, tím bol päťčlenný
a tvorili ho naši zástupcovia z každého
ročníka – Adam Chabada, Róberta Šugárová, Ema Holubková, Peter Kubala
a Sarah Mária Ďuranová, žiaci získali
pekné 3.miesto.Čo vôbec znamená po-

jem rasizmus a kto sú to extrémisti? Na
tieto ale i mnoho ďalších otázok dostali
odpovede žiaci deviatych ročníkov 26.
marca.
V APRÍLI, 5. apríla sa na našej škole
konal hudobno - výchovný koncert na
tému „šikanovanie a kyberšikanovanie“.V dňoch od 9. apríla do 13. apríla
sa uskutočnila súťaž IQ olympiáda.
Medzi 75 % najlepších riešiteľov školského kola našej školy patria: Samuel
Lesko (9.A), Kristián Chabada (9.B),
František Meško (8.A), Sára Zimenová
(9.A), Silvia Pechotová (8.A), Samuel
Hanuliak (8.B), Ľubomír Zuziak (8.B),
Júlia Lesková (9.B), Katarína Stráska (7.A), Andrea Kubáňová (9.B), Ján
Kováč (7.A), Miroslav Hanuliak (8.B),
Nina Cabadajová (6.A), Karin Ďurinová (8.A), Valentína Ničová (6.A),
Soňa Vestenická (9.B), Sabína Kováčová (6.B), Ema Krištofíková (9.A), Benjamín Šmehýl (8.B), Romana Vráblová
(9.A), Filip Ďurana (8.B), Matej Babiš
(8.B), Nina Komačková (7.A), Samuel Labant (7.A), Martin Fujdiak (8.B),
Natália Chabadová (7.A), Veronika Jaroščiaková (9.A), Nikolas Jankov (8.B),
Jakub Smieško (9.A), Andrej Trnka
(9.B), Roman Kohút (9.B), Daniel Borák (6.B), Adrian Hurban (8.B), Simona
Franeková (6.B), Samuel Kvočka (8.B),
Marek Miho (9.B), Ema Holubková
(7.A). Samuel Lesko zároveň postúpil
do regionálneho kola. Zápis do prvého ročníka sa uskutočnil 10. apríla, 11.
apríla sa druháci vybrali na návštevu
bábkového divadla v Žiline, 12. apríla
boli deti z ŠKD pozvané do našej obecnej knižnice v rámci projektu Fondu
na podporu umenia „NAŠA KNIŽ-

NICA – NAŠA STUDNICA – NÁŠ
ZDROJ POZNANIA I ZÁBAVY“.22.
apríl je dátumom, ktorý si ľudia na celom svete už takmer štyri desaťročia
pripomínajú ako Deň Zeme a pripomenuli si ho aj naši žiaci projektovými aktivitami a čistením obce a školy
od odpadu. Didaktické hry v prírode
a účelové cvičenie sa uskutočnili 30.
apríla.
V MÁJI, dňa 7.mája deti z krúžku
Malí turisti prežili krásny celodenný
výlet v Jánošíkových dierach a okolí,
11. mája sa družstvo našich mladých
zdravotníkov zúčastnilo súťaže, Mladý záchranár 2018 –v tomto zložení:
Lenka Lesková 6.B, Tamara Ďurinová
8.A, Aneta Pechotová 8.A, Júlia Lesková 9.B a Tatiana Kvočková 9.B a skončili na 6. mieste.14. mája pokračovala
spolupráca medzi našou školou a ZŠ
Gbeľanmi florbalovým zápasom a žiaci 2. ročníkov navštívili Koordinačné
stredisko integrovaného záchranného
systému v Žiline.16. mája sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Matematický klokan, medzi úspešných riešiteľov
patrili: Patrícia Zuziaková, Nela Pecková, Linda Cabadajová, Siana Mariašová (všetky z 2.B), František Meško
(8.A) a Samuel Kvočka (8.B). Linda
Cabadajová a Nelka Pecková ako najúspešnejšie riešiteľky z našej školy získali aj vecnú cenu a stali sa školskými
šampiónkami. Uskutočnil sa tradičný
Slávik Slovenska, kde v I. kategórii získali: 1.miesto: Saška Vráblová, 2.miesto:
Zarka Drengubiaková, Sianka Mariašová, Vaneska Cabadajová, Miška Ťažká, 3. miesto: Jakubko Vrábel, Katka
Ťažká, Violka Judáková, Miško Kubík,
Romanka Hanuliaková, Janka Orlická,
v II. kategórii: 1. miesto: Adriánka Jaro-
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ščiaková, 2. miesto: Nikolka Vráblová,
3. miesto: Terezka Štefková. 22. mája sa
tím: Adam Chabada (5.A), František
Meško (8.A) a Kristián Chabada (9.B)
zúčastnil 1. ročníka súťaže ENVIROEXPERT, ktorá sa uskutočnila na ZŠ
vo Varíne a získali 4. miesto.Dievčatá
zo 6.A triedy (Boháčová Simona, Jaroščiaková Adriána, Mariašová Alica,
Putnokyová Klaudia) reprezentovali našu školu v orientačnom behu na
Hájiku. 17. mája sa deti zo školského
klubu zúčastnili divadelného predstavenia Tuláčik a Klára a 22. mája sme si
na škole pripomenuli Deň mamičiek.

Svoje ocenenia vo výtvarnej súťaži si
prevzali 23. mája 2018 na slávnostnej
vernisáži v Piešťanoch - Tánička Štefková z 2.B triedy, ktorá získala krásne
1. miesto a Jakubko Pechota zo 4.A získal ČESTNE UZNANIE.Vo štvrtok
24.mája nám hodiny biológie v 6.ročníku spríjemnili dievčatá zo Zdravotnej školy Danielka Milecová a Aďka
Hýllová.31. mája žiaci 2.ročníka navštívili Rozprávkový svet na Oravskom hrade a žiaci tretieho a štvrtých
ročníkov prežili posledný májový týždeň v Škole v prírode.
V JÚNI sme tradične oslávili MDD,
5. mája sa prváci zúčastnili školského
výletu do rozprávkovej dediny Habakuky na Donovaloch, Ema Holubková zo 7.A získala krásne 1. miesto
vo výtvarnej súťaži na tému „Požiar
v domácnosti“ a postúpila do celoslovenského kola. Žiaci 9. ročníkov zúčastnili exkurzie v závode na výrobu
plastov COBA AUTOMOTIVE s.r.o.
Vyšné Kamence a navštívili aj firmu

Zo školských lavíc

Svetový deň vody

PÍLA MARUNA, kde si pozreli spracovanie dreva a výrobu
drevených výrobkov. 14. júna sa za účasti Veľvyslanca Ruska na Slovensku Alexeja Fedotova v Medzinárodnom dome
umenia pre deti BIBIANA uskutočnilo otvorenie výstavy
detskej kresby Priatelíme sa s Ruskom, kde bola ocenená aj
práca nášho žiaka Martina Meliša z 2.B, ktorý získal krásne
2. miesto, vystavené boli aj práce našich ďalších žiakov Paťky Zuziakovej a Sianky Mariašovej z 2.B a Emky Holubkovej
zo 7.A. Dňa 15. júna deti z ŠKD opäť privítali tohtoročné
leto indiánskym dňom a 19. júna sa naši druháci učili na
hrade Strečno.Žiaci 2.C triedy sa zapojili do projektu Malá
finančná akadémia s Kozmixom a všetci druháci absolvovali besedu so skúseným včelárom Marekom Štefkom. Dňa
27. júna vďaka podporenému projektu grantového programu Nadácie SPP (autorka projektu p.uč. Anna Babišová) sa
uskutočnil 2. ročník súťaže Belský borec z terchovského
regiónu v areáli Campingu Belá – Nižné Kamence. Naše
obe družstvá vybojovali 1. a 3. miesto. Pani učiteľka Anna
Hudecová zorganizovala Rozlúčkový večierok deviatakov,
bola vyhodnotená súťaž O najlepšieho žiaka školy, súťaž
v zbere papiera, konal sa tradičný Olympijský deň a ďalšie
športové aktivity, o ktorých každoročne bližšie informujú
naši učitelia – tréneri vo svojich článkoch.
V tomto školskom roku sa nám podarilo pomocou sponzorov vybudovať v okolí školy nadzemné záhony, ktoré
slúžia na pestovanie zeleniny a kvetov počas hodín Svetu
práce, bylinkovú časť, chodník okolo telocvične, oporný
múrik za školou, umiestniť nádrže na vodu, vysadiť stromčeky a vybudovať ozdobný múrik z farebných pneumatík pri
hlavnom vchode, pripravujeme nové parkovisko pri škole,

lavičky, kompostovisko, výsadbu ríbezlí a na začiatok školského roku učebňu Polytechniky, ktorá bude slúžiť všetkým
žiakom na projektové a blokové vyučovanie.
Vedenie školy ďakuje všetkým rodičom, priateľom, známym i neznámym, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.
Sponzori školy v tomto šk. roku boli: Firma STAVOMAT a spol. s.r.o. a Linos Color s.r.o. – materiál na zveľaďovanie okolia školy a nákup florbalových mantinelov
do TV, JAMISTAV – materiál na výstavbu oporného múrika, Zmrzlina Belá – vecné ceny a sladkosti do letného
tábora, BRAMA-SK,s.r.o. – darovanie monitorov do novej
polytechnickej učebne, Peter Chabada – siete na brány +
bránky na futbal, KOVOMALNAT s.r.o. – materiál na maľovanie, František Hurtek – siete na multifunkčné ihrisko,
ZRŠ – pomôcky a odmeny pre žiakov na súťaže počas celého školského roka, Zväz záhradkárov Belá- jarný rez ovocných stromov v sade. Ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytli 2 % z daní za rok 2017. Vaše 2 % pre nás znamenajú
prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít
v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky budú použité
na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
a vybavenia školy.
Vedenie školy želá všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom školy, rodičom, žiakom, občanom
Belej i pracovníkom Obecného úradu príjemné prežitie dní
„Belskej púte“.
Ing. Anna Přechová, riaditeľka Spojenej školy Belá

Aktivity na 1. stupni
Návšteva predškolákov

Dňa 8. a 14. marca 2018 zavítali do
našej školy deti z materskej školy. Privítali ich naši prváci, ktorí sa s nimi
podelili o školské lavice, aby si predškoláci mohli vyskúšať, aký je to pocit
byť v škole. Zoznámili sa s prváckym
šašom Jašom, ktorý ich sprevádza od
prvej chvíle v ZŠ. Spoločne si zopakovali farby, hľadali prvé hlásky v slovách
či vytlieskali slabiky v slovách. Prváci
im predviedli, čo všetko sa stihli za
polrok v škole naučiť a veru, nie je toho
málo. Ani škôlkari sa nedali zahanbiť,
zaspievali
pesničky,
zarecitovali
básničky a spoločne sa zahrali na interaktívnej tabuli. Dúfame, že si deti
odniesli zo školy nielen maškrtku, ale
aj dobrý pocit, že aj ony raz budú veľkí
školáci. 
Mgr. Mária Bielková

Týždeň hlasného čítania

Od 12. marca do 16. marca prebiehal na 1. stupni Týždeň hlasného čítania. Myšlienkou tejto akcie je zblížiť
starších žiakov s mladšími prostredníctvom príbehov a rozprávok. V uvedenom období sme vystriedali rôzne
aktivity, ktoré boli zamerané na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov.
Mgr. Irena Kolčáková
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Medzinárodný deň lesov

Dňa 22. marca sme si pripomenuli
Medzinárodný deň lesov, nakoľko 21.
marca prebiehalo na našej škole Testovanie 9. Žiaci 1.,2.,3.,4., a 7. ročníkov
mali svoje aktivity obohatené o prednášku, ktorú nám pripravil pán Lukáš
Záhumenský (Lesy SR, štátny podnik, odštepný závod Žilina). Pútavou
prednáškou obohatenou praktickými
ukážkami priblížil našim žiakom život, ktorý prebieha v lese počas celého
roka. Poukázal aj na negatívne stránky
človeka, ktorý zasahuje do životného
prostredia. V mene vedenia školy mu
veľmi pekne ďakujeme za prednášku
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Viera Stráska

22. marca si každoročne na našej škole pripomíname Svetový deň
vody. V tento deň sa triedy mihali
v modrých farbách a žiaci usilovne plnili úlohy v jednotlivých projektových
aktivitách. V knižkách hľadali zaujímavosti o vode, robili pokusy s vodou,
zisťovali jej chuť a vôňu, spievali piesne
o vode a tvorili vodné príbehy, dramatizovali kolobeh vody, vyrábali rybky.
Na vzdelávacom portáli KOZMIX sme
sa dozvedeli o význame vody a ako ju
treba chrániť. Veríme, že aj takýmito
aktivitami si naši žiaci uvedomia dôležitosť vody a ochrany prírody.
Mgr. Irena Kolčáková

Veľkonočné tvorivé dielne

Dňa 23. marca 2018 sa v 2.B triede tvorilo počas celého dňa. Pre deti
boli pripravené Veľkonočné tvorivé
dielne spojené s prezentáciou pletenia
korbáčikov, zdobenia vajíčok netradičnou technikou a odlievanie veľkonočných vajíčok a zajačikov zo sadry.
Deti si mohli vyskúšať vyrobiť si vlastné ozdôbky, vajíčka, korbáčiky, ovečky
a zajačikov, ktorými si môžu vyzdobiť
svoje izbičky. Ich šikovné ručičky vykúzlili obdivuhodné výtvory, ktoré
si potom s radosťou odnášali domov.
Veľké poďakovanie patrí maminke Šimonka Ticháka a tete Aničke za ich
ochotu, čas a trpezlivosť pri našom
tvorení a pri pletení korbáčikov.
PaedDr. Mária Holubková

Darované rozprávky

Marec – mesiac knihy sa obvykle
spája s rozprávkou. Nebolo tomu inak
ani v 2.B triede. Rozprávkový týždeň,
počas ktorého druháci plnili rozprávkové úlohy, sme ukončili projektom
Darované rozprávky. Počas celého týždňa Sovičky darovali rozprávky všet-

kým okolo seba – spolužiakom, rodičom, starým rodičom, kamarátom,
pani učiteľkám a vychovávateľkám…
Tí najusilovnejší boli odmenení diplomom a peknou knižkou. A tu sú ich
mená: Sianka Mariašová – 42 rozprávok, Linduška Cabadajová – 37 rozprávok, Nelka Pecková – 31 rozprávok,
Tánička Štefková – 30 rozprávok, Paťka
Zuziaková – 15 rozprávok.
PaedDr. Mária Holubková

Čitateľské denníky

Tento školský rok odhaľujú Cestovatelia z 2.C triedy tajomstvá kníh formou tvorby originálneho čitateľského
denníka. Počas Marca – mesiaca kníh
(28. marca) sme vyhodnotili tých NAJ
čitárov. Romanka Hanuliaková prečítala od začiatku roka 53 kníh, Emka
a Miška Ťažké 35 kníh, Terezka Muráňová 26 kníh, Karolínka Marunová 17
kníh a Filipko Brezáni 16 kníh, ktoré
majú svoje miesto v čitateľskom denníku. Čitateľský denník je známy už
generáciám slovenských žiakov a každý mal k nemu rôzny vzťah, zvyčajne
sa nazýval povinným čítaním. V našej
triede ho vnímame ako osobný zápisník čitateľa, ktorý ho vedie k čítaniu,
ale aj k systematickému zaznamenávaniu informácií o prečítanej knihe. Tešíme sa zo šikovnosti žiakov a veríme, že
aj touto formou prispejeme k zvýšeniu
čitateľskej gramotnosti a motivujeme
žiakov ku kreatívnej tvorbe vlastných
čitateľských denníkov.
Mgr. Irena Kolčáková

Rozprávková noc

Marec – mesiac knihy (28. marec)
sme na 1. stupni ukončili Rozprávkovou nocou. Žiaci 2.B, 2.C a 4.B
triedy sa zišli popoludní a vycestovali
do Žiliny. Navštívili kino, Katakomby
pod žilinským námestím a v škole ich
čakala pizza, rozprávková detektívka,
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hľadanie pokladu a spanie v triedach.
Mgr. Irena Kolčáková

Zápis do prvého ročníka

Zápis do prvého ročníka sa uskutočnil 10. apríla 2018. Skôr ako nám
budúci prváci ukázali, čo všetko už vedia, naši štvrtáci im zahrali divadielko
„O Školienke a písmenkách“. Ďakujeme za úspešný zápis detí do 1. ročníka
a zároveň rodičom za prejavenú dôveru. Fotogalériu zo zápisu si môžete pozrieť na školskej stránke v menu Fotoalbum. Tešíme sa na Vás!
Mgr. Irena Kolčáková

Deň Zeme na 1. stupni

22. apríl je dátumom, ktorý si ľudia
na celom svete už takmer štyri desaťročia pripomínajú ako Deň Zeme. Aj
naša škola si každoročne tento sviatok
pripomína rôznymi zaujímavými aktivitami. Na 1. stupni prebiehalo projektové vyučovanie, žiaci sa venovali téme
správneho triedenia odpadu (nielen
prakticky, ale aj na portáli KOZMIX),
robili maskota Dňa Zeme, ekologické
šaty z odpadového materiálu, tvorili

Zo školských lavíc
plagáty, vytvárali triedne ekologické
pravidlá. Zapojili sme sa aj do čistenia
a zberu odpadu v okolí školy a v obci.
Sme radi, že aspoň takouto formou
môžeme pomôcť našej planéte Zem.
Mgr. Irena Kolčáková

Didaktické hry na 1. stupni

30. mája žiaci 1. stupňa počas dvoch
vyučovacích hodín sa teoreticky pripravili na didaktické hry v prírode.
Jednotlivé ročníky prebrali varovné
signály a činnosť žiakov po varovaní,
evakuáciu školy v prípade ohrozenia
(požiarom), oboznámili sa s lekárničkou a jej využitím, s dopravnými
prostriedkami, značkami a pravidlami
správania sa chodcov na komunikáciách. Počas praktickej časti si žiaci na
dopravnom ihrisku vyskúšali jazdu na
kolobežkách a bicykloch pomedzi prekážky, na jednotlivých stanovištiach
spoznávali dopravné značky, riešili
dopravné situácie a pravidlá cestnej
premávky. Didaktické hry v splnili svoj
cieľ a žiaci sa opäť naučili niečo nové
nielen z teoretickej, ale aj praktickej
časti.
Mgr. Irena Kolčáková

112 sa trestá finančnou pokutou. Pri
volaní na číslo tiesňového volania 112
je treba dodržať správny postup, aby
operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných
zložiek… Veľmi pekne ďakujeme Ing.
Márii Boháčovej za sprostredkovanie
praktickej a poučnej exkurzie pre našich druháčikov.
Mgr. Irena Kolčáková

Druháci na školskom výlete

31. mája žiaci 2. ročníka navštívili Rozprávkový svet na Oravskom
hrade, ktorý priniesol výber kúzelných príbehov v rýmovanom šate. Deti
spolu s Pippi Dlhou Pančuchou lúštili
tajomnú mapu. Po vylúštení rozprávkových hádaniek a vyplnení tajomnej
mapy získali sladkú odmenu. Ďalšou
odmenou za ich usilovnosť počas celého školského roka bola vyhliadková
plavba plťou po rieke Orava popod
skalné bralo Oravského hradu, ktorý je
už skoro 800 rokov pyšnou dominantou Oravy. Pri plavbe sa nám naskytli
jedinečné pohľady na Oravský hrad
a vrátili sme sa aspoň na chvíľu do minulosti.
Mgr. Irena Kolčáková

14. mája žiaci 2. ročníkov navštívili
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Žiline. Vďaka pánovi Ing. Miroslavovi
Bobčíkovi sa deti dozvedeli veľa zaujímavých a cenných informácii: Číslo
112 je jednotné európske číslo tiesňového volania, ktoré slúži na privolanie
záchranných zložiek integrovaného
záchranného systému – keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, zneužitie linky

Hradná škola Strečno

19. júna sa naši druháci učili na hrade Strečno. Zahrali sa na archeológov
a vlastnoručne si vykopali starodávne
džbány, mince, brošne, sochy, zoznámili sa s prácou hrnčiara, bylinkárky
a vyrobili si bylinkové mydielka. Pani
sprievodkyňa v dobovom kostýme ich
previedla po hrade, priblížila im život
v dávnych časoch a obyvateľoch tohto
hradu. Samozrejme sme nemohli obísť
historickú dedinku Paseka pod hradom Strečno, ktorá bola autenticky postavená podľa dobových stredovekých
stavieb. Deti si vyučovanie na hrade
Strečno užili a domov odchádzali plné
zážitkov.
Mgr. Irena Kolčáková

Školský výlet prvákov

„Je venovaná mojej mame a každej dobrej mame na tomto svete,
ďakujem, ďakujem!“ 22. mája sme si
na škole pripomenuli Deň mamičiek.
Vystúpenie pre mamičky si pripravili žiaci 1. stupňa a žiaci z krúžku Čarovná flauta. Účinkujúcim veľmi pekne ĎAKUJEME za pripravený krásny
program, Aďke Jaroščiakovej za milé
slová a hosťom za účasť. Veríme, že sme
všetkých potešili programom a dúfame, že sa opäť stretneme na umeleckej
prezentácií našich usilovných žiakov.
Mgr. Irena Kolčáková
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Malá finančná akadémia
s Kozmixom

Malá finančná akadémia s Kozmixom je jedinečný projekt, do ktorého sa
tento školský rok zapojili žiaci 2.C triedy, a ktorý učiteľovi poskytuje všetky
potrebné materiály na odučenie témy
Finančná gramotnosť na 1. stupni ZŠ.
Projekt organizuje n.o. Edulab, hlavným partnerom projektu je spoločnosť
Tatra banka a.s. a projekt podporila aj
spoločnosť Agemsoft a.s., ktorá je na
Slovenku lídrom v oblasti digitálneho
vzdelávania. V praxi ide o kreatívnu
hru, kde sa žiaci na chvíľu stali bankármi, novinármi a architektmi vlastného
mesta. Hra rozvíja vedomosti, kreativitu a zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Počas celého projektu sme
pracovali v skupinách a riešili interaktívne cvičenia, získavali sme bankovky, za ktoré sme si nakupovali budovy
a budovali svoje časti mesta. Projekt
je ukážkou inovatívneho vyučovania,
ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné. Zaručil nám rozvoj v oblasti finančnej gramotnosti, kreatívneho ducha
pri skupinovej práci a taktiež sme si
precvičili čítanie s porozumením.
Mgr. Irena Kolčáková

V utorok 5. 6. 2018 sa prváci zúčastnili školského výletu do rozprávkovej
dediny Habakuky na Donovaloch.
Pri vstupnej bráne ich privítal princ.
Postupne si prváčikovia pozreli rozprávky na motívy Pavla Dobšinského:
Martinko Klingáčik, Drevená krava,
O dvanástich mesiačikoch, ktoré sa

Deň mamičiek

Exkurzia 112

túru Starý Smokovec – Hrebienok –
vodopády – Tatranská Lesná – Tatranská Lomnica, až po nákup suvenírov.
V Škole v prírode bolo super, deti si
našli nové spriaznené duše, spoznali
ďalší kút krásneho Slovenska, overili si
svoje sily aj odvahu, prekonali strach
a zažili neuveriteľné dobrodružstvá.
Večer na všetkých čakala zábava, tanec
i opekačka. Pobyt v Škole v prírode napokon vyvrcholil rozlúčkovou diskotékou. V piatok sme si cestu domov spríjemnili návštevou Belianskej jaskyne.
Na celý výlet budú ešte dlho spomínať.
Pekné zážitky sme mali možnosť prežiť
i vďaka krásnemu počasiu, ktoré nás
sprevádzalo po celý týždeň. Dovidenia,
Monkova dolina, Belianske Tatry!
Mgr. Jana Pechotová

postarali o autentický zážitok. Fantázia
a hravosť číhala na každom rohu. Po
skončení rozprávok si mohli pozrieť
prácu kováča i zvonára. Suveníry si nakúpili v Kurnik Shope Senter, nakoniec
si vyskúšali preliezky, hojdačky. Tak,
ako sa končí každá rozprávka, skončil
sa aj náš výlet a my sme sa vrátili plní
nových zážitkov a dojmov.
Mgr. Mária Majerová

Škola v prírode Ždiar – Belianske Tatry

V piatok 01. 06. 2018 sme sa spolu
s našimi tretiakmi a štvrtákmi vrátili z krásneho pobytu Škola v prírode.
Celý týždeň bola našim domovom
Monkova dolina, hotel Magura a celá
panoráma Belianskych Tatier. Pekný
hotel, výborná strava, ale hlavne čarokrásna príroda sa nám vryla do pamäti
i srdiečka. Bol to zážitkový týždeň obohatený výletmi do Starého Smokovca –
TRICKLANDIE, Ždiarskeho domu,
kde žiaci spoznali starodávnu tradíciu
života v Ždiari. Deti teda zažili a videli
všeličo – cez prechádzky, náročnejšiu

pre deti a mladých ľudí na Slovensku. Otvorila nový
grantový program SPPravmeTo, ktorý chce pomôcť
aktivovať a motivovať deti a mládež (6 -19 rokov),
k riešeniu svojej situácie, k aktívnemu postoju k prostrediu v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných
vzťahov. Grantový program SPPravmeTo bol príležitosťou pre našu školu získať 1 000 € na nákup medailí, pohárov a hodnotných cien (florbalová výstroj)
pre 2. ročník súťaže Belský borec terchovského regiónu.
PaedDr. Anna Babišová

Nový grantový program
Nadácie SPP – SPPravmeTo
Nadácia SPP oslavuje 15. výročie a preto sa rozhodla podporiť zaujímavé verejnoprospešné aktivity
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Po kladných ohlasoch zo strany detí, spolupráca medzi
našou školou a ZŠ Gbeľanmi pokračovala aj v tomto školskom roku priateľskými florbalovými zápasmi. Keďže hrá
proti sebe tím dievčat a chlapcov, tak nejde o výsledok, ale
o aktívnu zábavu a príjemne strávené popoludnie. Zápas sa
u nás odohral 14. 05. 2018 a naše dievčatá vycestovali do
Gbelian 11. 06. 2018. V takejto spolupráci medzi školami
budeme naďalej pokračovať aj v budúcnosti.
PaedDr. Anna Babišová

Krajské kolo v orientačnom behu žiakov
a žiačok ZŠ
Dievčatá zo 6.A triedy (Boháčová Simona, Jaroščiaková Adriána,
Mariašová Alica, Putnokyová Klaudia) reprezentovali našu školu
v orientačnom behu. Približne na 1,2 km trati na sídlisku Hájik v Žiline
bolo nastavaných 12 kontrol s raziacim systémom. Štartovalo sa jednotlivo s minútovými rozostupmi medzi súťažiacimi. Po vyštartovaní
si prevzali mapy s vyznačením trate. Pre dievčatá to bol prvý takýto
pretek a vôbec nevedeli, čo od toho majú očakávať. Vekovo boli aj
najmladšie. I keď sa neumiestnili na popredných miestach, do cieľa
dobehli všetky aj so správne označenými kontrolami. Pretekom nadobudli nové skúsenosti a predstavu, čo ich bude čakať o rok J.
PaedDr. Anna Babišová

Belský borec terchovského regiónu

Najlepší žiaci

školy v školskom roku 2017/2018

úlohy alebo pri pochybení. Do cieľa sa podarilo dobehnúť
všetkým súťažným družstvám, čím si vybojovali pamätné
medaily a pre svoje školy na prvých troch miestach v každej kategórii aj hodnotné ceny (florbalovú výstroj- florbalové hokejky, prilby, chrániče), poháre a diplomy. Ceny boli
zakúpené vďaka podpore Nadácie SPP. Poďakovanie patrí
aj Andrejovi Bárdymu z Horskej Záchrannej Služby - OS
HZS Malá Fatra, Petrovi Bosíkovi a Petrovi Genskému
zo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí sa podieľali na
príprave súťažných stanovíšť. Pánovi starostovi Ing. Matúšovi Krajčimu ďakujeme za umožnenie zorganizovať súťaž
v prekrásnom prostredí Campingu Belá – Nižné Kamence.
Súťaž má veľmi pozitívne ohlasy medzi školami a samotnými žiakmi, čo nás zaväzuje usporiadať 3. ročník v školskom
roku 2018/2019. Touto cestou chceme poprosiť súkromné
firmy, ak by mali záujem podporiť ďalší ročník súťaže Belského borca, môžu kontaktovať vedenie Spojenej školy Belá.

Spojená škola Belá organizovala 2. ročník športovo – vedomostnej súťaže pod názvom: BELSKÝ BOREC TERCHOVSKÉHO REGIÓNU v areáli Campingu Belá – Nižné
Kamence. Súťažili osem-členné družstvá v dvoch vekových
kategóriách zo základných škôl: Gbeľany, Varín, Belá a Terchová. Na 2 km trati žiaci prekonávali 12 stanovíšť s prekážkami (prekonávanie preliezok podľa pokynov, prenášanie
ťažkých vedier, preplávanie jazera, plazenie v tráve, brodenie
po rieke ku zvieratkám, chôdza na choduliach, chôdza po
balančnom lane, streľba zo vzduchovky, streľba z kuše alebo
z plynovej pištole, pavučina, fúrikový beh, skok vo vreci, lavínové vyhľadávanie). Prekážky boli veľmi náročné na kondíciu, obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť, pozornosť. Boli tam aj
3 stanovištia na overenie vedomostí a to určovanie azimutu,
liečivých rastlín, stromov a kríkov. Súťažiacich veľa síl stáli angličáky (burpees), ktoré museli odcvičiť za nesplnenie
Umiestnenie:
Mladší žiaci
Starší žiaci
1. miesto: Spojená škola Belá
1. miesto: ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Terchová
2. miesto: ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín
2. miesto: ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín
3. miesto: ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Terchová
3. miesto: Spojená škola Belá
4. miesto: ZŠ Gbeľany
4. miesto: ZŠ Gbeľany
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PaedDr. Anna Babišová

Každoročne naša škola spoločne s Obecným úradom Belá
vyhlasuje súťaž o Najlepšieho žiaka školy. Podmienkou
súťaže je: výborný prospech za celý školský rok a úspešnosť v súťažiach (školských, regionálnych, okresných a celoslovenských). Súťaže sa zúčastňujú žiaci od siedmeho
ročníka a sú odmenení finančnou čiastkou podľa umiestnenia (80 €, 60 €, 40 €), ktorú poskytuje Obecný úrad Belá.
Na slávnostnom ukončení školského roka 2017/2018 získala
1.miesto: Ema Holubková 7.A (súťaže vedomostné)
a Romana Vráblová 9.A (súťaže športové), 2.miesto:
Tamara Ďurinová 8.A (súťaže vedomostné) a Sára
Zimenová 9.A (súťaže športové), 3.miesto: Ľubomír
Zuziak 8.B (súťaže vedomostné) a Tamara Ďurinová 8.A (súťaže športové). Tamare Friedlovej z 8.A bola
udelená riaditeľská pochvala za výborný prospech a reprezentáciu školy na súťažiach, riaditeľskú pochvalu získali aj
športovci, ktorých nominovali tréneri za výborné výsledky vo futbale, florbale a volejbale: Jakub Šavel 3.A, Jakub
Chovanec 4.A, Dávid Cingel 5.A, Dávid Chovanec 7.A,
Adrián Berešík 6.A, Matúš Cabadaj 9.A, Braňo Šavel 9.A,
Janka Danišková 9.A, Simona Boháčová 6.A, Alica Mariašová 6.A, Romana Vráblová 9.A, Sára Zimenová 9.A,
Veronika Vráblová 9.A a Michal Šipčiak 8.A. Tamara Težak z 3.A triedy, Tomáš Cabadaj z 2.C triedy, Ema Ťažká
z 2.C triedy, Timotej Sušienka z 1.B triedy a Katarína
Ťažká z 1.A triedy získali pochvalu riaditeľkou školy za 0
vymeškaných hodín počas celého školského roka. Našim
úspešným žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že
budú aj naďalej reprezentovať našu školu (možno aj
v nových tričkách s logom našej školy – ktoré získali).
„Na záver školského roka poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom i žiakom, lebo spoločne sa snažili prebiť sa
horami vedomostí, poznatkov, školských úloh… Nastal čas,
aby sme si oddýchli od školských povinností. Veríme, že čas
letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov,
chvíle oddychu, nových kamarátov, a že s teplými lúčmi
slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce.“
Mgr. Irena Kolčáková
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Výlet Chorvátsko
V dňoch 27.5-31.6 sa zúčastnili žiaci našej školy výletu do Chorvátska. V nedeľu
vo večerných hodinách sme vyrazili z Belej
a tam sa začala naša cesta za dobrodružstvom. V pondelok ráno nás už čakal
nádherný pohľad na najznámejší národný
park Plitvické jazerá. Celý národný park je
dobre organizovaný. Najskôr sme prechádzali cez sústavu jazier, prepojených kaskádami a vodopádmi, potom sme sa plavili
na výletnej lodi a nakoniec sme sa previezli
panoramatickým vláčikom.
Ubytovanie bolo krásne s úžasným výhľadom na more. Už v prvý deň príchodu
naše kroky viedli k moru, kde sme sa ešte
pred večerou stihli okúpať. Žiaci mali zabezpečené raňajky, obed aj večeru v neďalekej reštaurácií. Jedlo nám veľmi chutilo,
čašníci sa o nás príkladne starali a ak bolo

Indiánske leto v ŠKD

niekomu málo tak dostal duplu.
V utorok, hneď po raňajkách, sme vyrazili do mesta Zadar. Spoznávali sme jeho
históriu a pamiatky. Najviac nás zaujal
Morský orgán, ktorý sa nachádza na brehu mora a sú to vlastne biele schody, ktoré
ukrývajú rúrky a pri najmenšom pohybe
vĺn a vetra vydávajú príjemnú a zvláštnu
melódiu. Vedľa Morského orgánu, tiež na
brehu mora sa nachádza umelecké dielo
Pozdrav slnku, je to kruh s priemerom 22
metrov zapustený do zeme.
Podvečer sa uskutočnilo družobné športové stretnutrie medzi športovcami z Belej
a Maslenice. V prvom zápase zvíťazili domáce volejbalistky nad dievčatami z Belej 3:1. V následnom futbalovom zápase
chlapci z ŠK Belá porazili svojich vrstovníkov 5:1. Takže športové zápolenie skončili
zmierlivou remízou, s čím boli spokojné
obidve strany a dúfajú, že športové zápole-

nia budú pokračovať aj v budúcnosti.
Celú stredu sme strávili pri mori, kde sa
deti vyšantili, skákali a hrali rôzne vodné
hry. Po večeri sme sa rozlúčili s domácimi
obyvateľmi na čele so starostom Maselnice. Lúčenie bolo veľmi dojímavé s oboch
strán, nakoľko sme sa tam cítili veľmi dobre, občas padla i nejaká slza. Cesta naspať
prebehla veľmi rýchlo, pretože deti boli
unavené z pestrého programu i zo slnka.
Veľké poďakovanie za zájazd patrí starostovi obce Belá Ing. M. Krajčímu a pedagogickému dozoru Mgr. Černák, Mgr.
Holúbek, Mgr. Kvočková, Mgr. Krajčiová
a pracovničkám obecnému úradu L.Kováčová, L.Mešková, A. Hodoňová a tlmočníkovi J.Filipovi. Poďakovanie tiež patrí p.
Štrbkovi za bezpečnú dopravu.

Deň detí v ZOO

Dňa 15. júna deti z ŠKD opäť privítali tohtoročné leto
indiánskym dňom. Aký by to bol Indián bez čelenky, pomaľovanej tváre a indiánskeho náhrdelníka? Okrem toho
každý správny Indián musí poznať aj indiánske písmo, pozdrav a indiánsku pieseň. Mal by byť dobrý lovec, bojovník,
strelec, plavec a jazdec na koni. Týmito aktivitami si „malí
Indiáni“ vyskúšali každodenný indiánsky život na našom
„super“ indiánskom popoludní. Na záver deti na základe
získaných indícií našli indiánsky poklad, s ktorým si zatancovali pri ohni a pekne si ho rozdelili. Pani vychovávateľky
ďakujú dievčatám šiesteho ročníka Miriamke a Ráchelke za
pomoc počas indiánskeho popoludnia. Spoločne sa všetci
tešíme, že sa opäť o rok stretneme pri našich indiánskych
zážitkoch.
Mgr. Ľubica Hriníková

Deti zo školského klubu oslávili svoj sviatok spolu s deťmi celého sveta - Eskimáčikmi, Číňanikmi a černoškami
v ZOO. Na základe vstupenky sa dostali do zoologickej záhrady, v ktorej zažili veľa zábavy. V prvej aktivite deti navštívili ZOO, kde sa v Južnej Amerike dozvedeli zaujímavosti
o Amazónskom dažďovom pralese a vyrobili si ďalekohľad
do džungle. Pri návšteve Afriky zistili, ktoré zvieratká sú
pre ľudí najnebezpečnejšie a poskladali si puzzle afrických
zvieratiek. Na mape Ázie videli, že tam okrem ľadových
medveďov a koníkov žijú aj slony a ťavy. K obrázkom týchto zvieratiek priraďovali ich názvy. V Austrálii sa v pohybovej hre zahrali na kengury. Druhou aktivitou zábavného

Mgr. Eva Krajčiová, Ing. Anna Přechová

Aktivity Školského klubu detí v prvom polroku 2018
Náš školský klub s názvom „SVET OČAMI DETÍ“ okrem
menších projektových popoludní v oddeleniach organizoval pre
deti aj celoklubové zábavné, športové a vedomostné aktivity. Pri
týchto aktivitách sa vždy snažíme, aby sa deti rozvíjali v pohybových, v pracovných a tvorivých zručnostiach, ale i v upevňovaní
kamarátskych vzťahov a v získavaní nových zaujímavých informácií a vedomostí hravou zážitkovou formou. Deti z oddelenia
Slniečkovo počas mesiacov január až jún prežili veľa pekných popoludní, či už pri pečení mafiniek a posedení pri čaji, pri výrobe
kŕmidiel pre vtáčiky a starostlivosti o ne tým, že si ich deti rozvešali po stromoch v školskej záhrade, pri pečení fašiangových
šišiek, rozprávkovým popoludním „Marec mesiac knihy Kniha priateľ človeka“, návštevou v obecnej knižnici v rámci
projektu „NAŠA KNIŽNICA – NAŠA STUDNICA –
NÁŠ ZDROJ POZNANIA
I ZÁBAVY“, fotografovaním
potrebných, dôležitých a zaujímavých objektov obce a vytvorením prezentácie o našej obci v rámci projektu „Minulosť
a súčasnosť našej obce“ a mnohých iných aktivít. Z celoklubových
aktivít sme v mesiaci január zahájili zimnú olympiádu v sprievode vlajkonosičky a predstavením sa deti podľa oddelení v rôznych
športových disciplínach. Vo februári sa deti na karnevalovom popoludní mohli zabaviť v rybičko, v šašo, v pohyb, v labyrint a v lentilko-mániach, v zábavnom kvíze o slušnom správaní a maľovaním „Naj Šaša“ v skupinkách s jeho pastelkovým vyhodnotením.
V mesiaci marec sme oslávili „Deň vody“ vo veľmi peknom popoludní „Voda, voda, vodička…“. Dňa 26. 3. 2018 sa naše detičky
mohli opäť radovať z veľkonočného tvorenia a pletenia veľkonočných korbáčov. Apríl už tradične patrí ochrane našej planéty Zem

a Mesiacu lesov, ani my s deťmi v ŠKD sme na to nezabudli. Mesiac
máj sa nesie v znamení našich mamičiek, pre ktoré sme pripravili
veľmi pekné pásmo básni, piesní a krásny tanec a tým naše detičky
v nedeľu 13. 5. 2018 poďakovali svojim mamičkám za ich starostlivosť a nekonečnú lásku. Navštívili sme aj divadelné predstavenie
Tuláčik a Klára. Táto detská inscenácia sa dotýkala toho, čo je naozaj pre nás dôležité a cenné – domov, jedlo a predovšetkým láska.
Mesiac jún patrí našim najmenším a to sú naše detičky. Tento rok
sme MDD oslávili v ZOO. Vítanie leta po indiánsky tiež patrí medzi naše tradičné aktivity a nebolo tomu inak ani tento rok. Akoby
to bolo, bez pesničiek a tanca by bolo smutno, preto sme
si pozvali do nášho ŠKD uja
Viktora, ktorý to na školskom
dvore dňa 20. 6. 2018 aj spolu
s deťmi roztočil v hudobno-zábavnom programe „Pesnička je liek“. Predposledný deň
školského roka to zasa roztočili
naše druháčky, ku ktorým sa
pridali aj prváčikovia v „Mini
talent show“. Na záver by sme
sa chceli poďakovať všetkým deťom, ktoré sa vždy s radosťou zapájajú do pripravovaných aktivít. Milé detičky, pani vychovávateľky
Vám želajú krásne prázdniny a tešíme sa, dovidenia v septembri.
Rodičom ďakujeme za celoročnú spoluprácu a podporu. Školský
klub detí pri Spojenej škole v Belej je už niekoľko rokov zapojený
do projektu „Recyklohry“. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí
nám prinášate nefunkčné batérie, malé i veľké elektrospotrebiče
a použité tonery. Recykláciou týchto zariadení chránite životné
prostredie a nám pomáhate získavať body, ktoré vymieňame za
pomôcky pre deti v ŠKD. V nasledujúcej časti sa chceme s Vami
podrobnejšie podeliť o niektoré realizované aktivity.
Mgr. Ľubica Hriníková
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Zábavno-vedomostné popoludnie ku Dňu
Zeme v ŠKD

V úvode popoludnia vytvorili deti z písmen heslá nášho popoludnia „CHRÁŇME SI NAŠU PLANÉTU ZEM“
a „SPOLU DO DOKÁŽEME“. Naše zábavno-vedomostné
popoludnie malo tri stanovišťa. Na prvom mali deti pripravené zábavno-súťažné pohybové aktivity. Vzhľadom
k tomu, že o našu planétu Zem sa musíme starať a obnovovať ju a mesiac apríl je aj Mesiac lesov, tak deti na druhom
stanovišti sadili ihličnaté stromčeky v našej školskej záhrade. Na treťom stanovišti mali pripravený kvíz o triedení odpadu. V tajničke sa dozvedeli ako vznikajú a čo spôsobujú
kyslé dažde. Po ukončení aktivít deti písali EKO posolstvá
na ochranu lesov, vodných zdrojov a o ochrane životného
prostredia, potreby recyklácie a triedenia odpadu. Dozvedeli sa viac o ozónovej vrstve, ozónovej diere a rovnováhe
v prírode.
Mgr. Ľubica Hriníková

popoludnia bola návšteva nemocnice v ZOO. Na tomto
stanovišti si deti v úsmevnom kvíze zopakovali základné
pravidlá prvej pomoci pri poraneniach a úrazoch. Potom si
samé ošetrovali svoje zranené plyšové zvieratká. Ako inak?
V žiadnej zoologickej záhrade nemôže chýbať detský zábavný park. To bola tretia aktivita nášho popoludnia, kde si deti
na šmykľavke, chodúľoch, v guľôčkovom bazéniku, minigolfe… užívali návštevu v ZOO. Na záver veľmi pekne stráveného zábavného popoludnia si deti vytočili sladkú odmenu
na kolese šťastia.
Mgr. Ľubica Hriníková
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Krúžok Škola hrou – Malí turisti

Voda, voda, vodička…

stanovišti sa za odmenu deti zahrali s bublifukmi a vytvorili
krásnu „Bublinkovú parádu“.
Mgr. Ľubica Hriníková

22. marec je Svetovým dňom vody. Deti v školskom klube nezabudli na tento významný deň a spolu s pani vychovávateľkami si pripomenuli v zábavno-vedomostnom popoludní „Voda, voda, vodička…“, aká je
voda veľmi dôležitá a nenahraditeľná pre
ľudí, zvieratká i rastlinky. V troch skupinkách - obláčiky, kvapôčky a cencúliky sa
zabavili na štyroch stanovištiach. Na prvom stanovišti mali pripravené aktivity
„Kvapôčkový beh, O rybárovi a rybke,
Kto prenesie viac vodičky, Čľup do vody“.
Druhé stanovište bol „Vodný detektív“,
kde si deti v kvíze upevnili vedomosti
o dôležitosti vody pre náš život a vo vodných hádankách sa dozvedeli viac o vodných dopravných prostriedkoch. Na treťom stanovišti „Kolobeh vody v prírode“
maľovali, ako to s tou našou vodičkou
v prírode naozaj je. Na záver na štvrtom

Deti, ktoré navštevujú krúžok Škola hrou - Malí turisti v prvom polroku 2018 zažili spolu mnoho zábavy. Počas zimy si užili zimnú turistiku na Diel a lopárovačku pri
sviečkach. Polročné prázdniny patrili
výletu do Vysokých Tatier, kde prežili
krásny zasnežený zimný deň s neopakovateľným zážitkom na Hrebienku v Tatranskom ľadovom dóme a cestovaním
vlakom. Marec patrí medzi mesiace, ktoré nie sú moc vhodné na turistiku, preto sme sa s deťmi vybrali do detského
centra KONGO. Toto centrum ponúka
mnoho možností na vykonávanie rozličných pohybových aktivít s nespočetným
množstvom zábavy rôzneho druhu, preto
sa deti vždy veľmi tešia na jeho návštevu
a nebolo tomu inak ani v tento deň. Počas
jari sme spolu s deťmi realizovali kratšie
aj dlhšie turistické vychádzky ako napr.
Diel - Belská dolina –Brehy, Belá – Lysica prameň Vajcovka spojená s opekačkou,

Vrátnej doline a cez Tiesňavy. Aký by to bol výlet do Terchovej, keby sme nešli pozrieť sochu Juraja Jánošíka? Samozrejmosťou každého výletu sú pre deti aj nákupy malých su-

venírov pre rodičov a súrodencov. Našou
tradičnou zástavkou pri výletoch do Terchovej je návšteva mini ZOO a detského
ihriska pod sochou Jánošíka a posilnenie
sa hranolčekmi. Zvieratká tam síce ešte
neboli, ale zábava bola veľká. Na záver si
deti pochutnali na zmrzline a spoločne
sme sa išli pozrieť na vyrezávaný drevený
betlehem do kostola v Terchovej. Detičky
si už počas tohto výletu plánovali, že by
sa chceli do Dier vrátiť aj na ťažšiu túru
a obdivovať krásy, ktoré nám ponúka naša
príroda.
Mgr. Ľubica Hriníková

Mini talent show v ŠKD
Tohtoročnú rozlúčku s ŠKD si pripravili dievčatá druhého ročníka. O moderovanie a hodnotenie v „Mini talent
show“ sa postarali dievčatká Linduška, Nelka a Paťka. Krás-

ne predvedené tanečné a baletné vystúpenia nám predviedli dievčatká Alicka, Janka, Karinka, Karolínka, Romanka
a Sofinka. Tánička, Violka a Miško K. nám zaspievali pekné pesničky. Pridali sa
k nám aj prváčikovia
Nelka s piesňou a Paťko
s brušným tancom. Na
záver našej „Mini talent
show“ vystúpila druháčka Saška V. úžasnou
hrou na heligónke a spevom krásnych ľudových
piesní čím oficiálnu časť
aj veľmi pekne ukončila
a pridala nám aj ďalšiu
pripravenú
modernú
pieseň. Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom za odvahu a super
vystúpenia, porote za
veľmi pekné číselné aj
slovné hodnotenia a divákom za prejavený záujem a povzbudzujúci potlesk. Tešíme sa na ďalší
ročník našej malej „Mini
talent show“.
Mgr. Ľubica Hriníková
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opekačku pri rieke na Jamách, výlet do Jánošíkových dier a Terchovej. Kolobežkovanie na Jamách a kolobežkový maratón
bol pre deti tiež veľmi pekným zážitkom.
Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa vždy
s veľkou radosťou zapájali do aktivít krúžku a tešíme sa na nové spoločné zážitky.

Výlet do Jánošíkových dier

Dňa 7. 5. 2018 deti z krúžku Malí turisti prežili krásny celodenný výlet v Jánošíkových dierach a okolí. Rebríky, lavičky a prechod pomedzi obrovské skaly
sa deťom veľmi páčil. Zo Štefanovej nás
Terchovský turistický vláčik previezol po
19

Športové aktivity

Spoločnosť

Florbalový turnaj mladších žiačok

Spomienka

V školskom roku sme sa s mladšími dievčatami zúčastnili florbalových turnajov, ktoré sa odohrali vo Varíne, Belej
a Terchovej. Počet súťažných družstiev sa na turnajoch menil, záležalo od škôl, koľko zostavilo družstiev. Našu školu
reprezentovali vždy dve družstvá, ako aj Terchovú. Okrem
žiačok zo spomínaných škôl sa turnajov zúčastňovali aj
družstvá z Budatína a Tepličky nad Váhom. Dievčatá florbal a turnajová atmosféra veľmi baví. Vidieť, že napredujú
ako po kondičnej tak aj hernej stránke. Teraz sa už tešia na
nové výzvy a zážitky v budúcom školskom roku. Prajeme
im, aby si užili prázdninový čas a v plnom zdraví sa v septembri vrátili do školských lavíc a telocvične J.

Od marca 2018 do 30. júna 2018 manželstvo uzavreli
v našej obci:
1. Roman Zajac, Žilina, a Gabriela Valáriková, Žilina
2. Vladimír Žižka, Česká republika a Mária Žideková, Belá

občania Belej, manželstvo uzavreté inde: od apríla
2018 do 30. júna 2018
Mladšie žiačky Spojenej školy Belá:
6.A: Boháčová Simona, Mariašová Alica, Jaroščiaková
Adriána, Putnokyová Klaudia, Ničová Valentína, Janišová
Miriam, Mičová Zoja, Pálešová Nikola, Raganová Alexandra, Cabadajová Nina, Lesková Ráchel Mária, Kovalčíková
Natália, Judáková Žaneta
7.A: Múčková Narália, Zuziaková Laura, Škorvánková
Sofia
Umiestnenia:
Turnaj vo Varíne: 2. a 5. miesto
Turnaj v Belej: 2. a 3. miesto
Turnaj v Terchovej: 2. a 3. miesto

1. Vincent Zadňančin, Rajec a Veronika Šuštiaková, Belá
2. Thomas Sebastian Letsch, Nemecká spolková republika
a Mária Kubalová, Belá
3. Peter Bela, Belá a Andrea Zavoďančíková, Varín
4. Ing. Branislav Ponechal, Teplička nad Váhom
a MUDr. Natalia Michálková, Belá
5. Ing. Vladimír Židek, Belá a Ing. Monika Hanuliaková, Lysica
6. Ing. Štefan Židek, Belá a Barbora Holáňová, Ochodnica
7. Miroslav Slovaček, Strečno a Mgr. Aneta Hanuliaková, Belá
8. Peter Dvorský, Belá a Zlatica Hazdová, Stráža
9. Jan Přech, Belá a Marianna Begáňová, Žilina

Narodení

Futbal
Veríme, že sa v dobrej forme bude vo futbale pokračovať
a vytúžený postup nám v budúcej sezóne už neujde. Okrem
mužov sa úspešne prezentovali aj naši dorastenci, ktorý
v III. lige v ktorej pôsobia obsadili sympatické 4. miesto.
Starší žiaci obsadili v II. lige 8. miesto a mladší, takisto v II.
lige miesto 13.te. Chceme poďakovať všetkým hráčom, trénerom a asistentom, funkcionárom, spolupracovníkom,
sponzorom, starostovi a fanúšikom za peknú futbalovú jar
a tešíme sa na novú sezónu. 
(pš)

Futbalový fanúšikovia v obci Belá žili celú jar vo veľkej
nádeji na postup do vyššej súťaže – konkrétne v mužskej kategórii ušiel postup z V.ligy do IV. ligy len o skóre a vzájomný zápas, keď naše A mužstvo skončilo druhé za prvým Rajcom. Futbal divákov bavil, o čom svedčili aj vysoké návštevy
domácich zápasov, na ktorých naši futbalisti tešili dobrými
výkonmi a pekným futbalom, pri ktorom nadeľovali svojim
súperom vysoké debakle. Chýbalo vyhrať, resp. remizovať
jeden zápas, čo sa bohužiaľ nepodarilo. Futbal vie byť aj taký.
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Dňa 7. 6. 2018 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho manžela, otca, starého otca,
brata a kamaráta Jána Vrábla z Belej.
S láskou a úctou spomína manželka, deti so
svojimi rodinami.

Zomrelí

1 BOCO Matteo Tiberius
2 HRNČÁR Filip
3 MAČOR Šimon
4 KAĽAVSKÝ Lukáš
5 FEDOR Matúš
6 ŠVÍKOVÁ Romana
7 CIGAŇÁK Juraj
8 GULÁŠ Samuel
9 JANÍČKOVÁ Dominika
10 MRÁZOVÁ Izabela
11 CHABADA František

Ukazovateľ
Počet obyvateľov
Predproduktívny vek (0-14)
Produktívny vek – z toho (15-59)
- z toho (15-54)
poproduktívny vek – z toho (60+)
- z toho (55+)
Predproduktívny vek (0-14)
Produktívny vek (15-64)
Poproduktívny vek (65+)

Náš otec, ten nám vždy všetko odpustil,
len raz nám ublížil,
keď nás navždy opustil.
Zavčasu od nás odišiel,
keď jeho čas nadišiel.
Sľúbil nám, že sa nemáme báť,
že ako anjel strážny pri nás bude stáť,
bude sa na nás dívať z neba
a strážiť vždy, keď bude treba.

1 STRASKY Jozef
14. 03. 2018
2 KURIC Ján
15. 03. 2018
3 BRNÍK Ján
22. 03. 2018
4 ŠUŠTIAKOVÁ Anna
01. 04. 2018
5 BRNÍKOVÁ Eva
30. 04. 2018
6 HANULIAKOVÁ Štefánia 14. 05. 2018
7 VLK Augustín
29. 05. 2018
8 NEMČEKOVÁ Hermína 10. 06. 2018

DEMOGRAFIA 2017
Muži
Ženy
Spolu
1663
1701
364
290
258
3548
1125
2126
1001
248
690
442
290
258
548
1225
1219
2444
148
224
372
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Štatistika podľa noriem SR

Štatistika podľa noriem EÚ

Spoločnosť
Belá je lídrom zahraničnej spolupráce

Na tvrdenie v titulku tejto reportáže je viacero dôvodov. Svojimi medzinárodnými kontaktmi a výsledkami reálnej zahraničnej spolupráce s viacerými družobnými obcami vo viacerých krajinách sa
obec Belá najmä v posledných rokoch stala úspešnou reprezentantkou nielen Mikroregiónu Terchovská dolina, ale aj celého regiónu severného Slovenska.
Chorvátsko 2018

Obec Jasenice – Maslenica v Zadarskej župe Republiky Chorvátsko pod majestátnym pohorím Velebit
sa za viac ako päť rokov
stala pre obec Belá skutočne viac než len partnerským
prostredím, ktoré vďaka
srdečnosti tamojšieho vedenia obce a domorodých
obyvateľov vnímame ako
svoj jadranský domovský
prístav. Dominuje predovšetkým spolupráca Spojenej základnej školy Belá
a Základnej školy Petra
Zoranića v Jaseniciach – Maslenici a výmenné pobyty ich
žiakov z tried so športovým zameraním.

Plitvice učarili aj belskej výprave
Cestovalo sa už večer 27. mája, aby celá výprava po nočnom cestovaní 28. mája absolvovala štvorhodinovú obhliadku čarokrásnych kaskád jazier a vodopádov vo svetoznámom chorvátskom Národnom parku Plitvické jazerá.
V rámci obhliadky nechýbala ani plavba ekologickou loďou
krížom najväčšieho plitvického jazera Kozjak, ani preprava
ekologickým elektromotorovým vláčikom. Filmový poklad
v jaskyni nad povestným Strieborným jazerom sme nenašli.
Našli sme ho však v popoludňajších hodinách po príchode
do Maslenice v podobe srdečného privítania Franeho Baričevića, vzácne starostlivého koordinátora celého nášho pobytu v malebnej jadranskej obci Jasenice – Maslenica.
O ubytovanie žiakov do štyroch penziónov v blízkosti prístavu sa postarali učitelia – Tatiana Kvočková, Eva Krajčiová, Ivan Černák a Ján Holúbek. Po chutnej večeri si nikto
z výpravy nenechal ujsť podvečerné ochutnanie slanej morskej vody tamojšieho Novigradského zálivu, samozrejme aj
s plávaním a skokmi z móla do belasého mora.

Maslenica v Belej

Od 9. do 11. januára 2018 výprava žiakov, učiteľov a predstaviteľov obce Jasenice Maslenica pobudla v Belej na výmennom pobyte. Ubytovanie v apartmánových chatkách
Campingu Belá – Nižne Kamence im učarili. Veľkým sklamaním pre chorvátske deti bolo zistenie, že v žiadnom lyžiarskom stredisku na severe Slovenska uprostred zimy nebolo ani trochu snehu a plánované lyžovanie, pre mnohých
z nich malo byť prvým v živote, sa jednoducho nekonalo.
Zostalo im len poprechádzať sa Vrátnou, Štefanovou a Terchovou a pripraviť sa na športové súťaže s belskými rovesníkmi. Dievčatá z Belej vyhrali vo volejbale, chlapci v halovom
futbale vyhrali nad jadranskými „galebmi“ (čajkami) hladko
10:5. A namiesto lyžovania si Masleničania vychutnali slovenské vlnobitie v Tatralandii a obdivovali aj bryndzové halušky i najväčšiu výstavu historických funkčných traktorov
na salaši Krajinka pri Ružomberku. Ako už býva zvykom,
hosťom sme prezentovali aj historické jadro – pamiatkovú
rezerváciu mesta Žilina. (Fotoreportáž z tohto pobytu sme
uverejnili v predchádzajúcom vydaní Belských novín).

My v Zadare

Ďalší deň po raňajkách prišiel na rad aj výlet do historického jadra tisícročného mesta Zadar. Bola to príležitosť na
prechádzku okolo veľkého zadarského prístavu, jedinečnej
hudby organov, ktoré namiesto mechov poháňa vlnobitie.
A prechádzka starobylými uličkami starého mesta bola aj
príležitosť zabezpečiť si z výletu aj pekné suveníry.
Starosta obce Belá Matúš Krajči zostal v Maslenici, aby
nášmu hlavnému hostiteľovi, náčelníkovi obce Jasenice –
Maslenica Martinovi Baričevićovi počas pracovných roko-

Belá v Maslenici

Tak ako vlani, takmer v rovnakom čase ku Dňu detí, 39
žiačok a žiakov a štyria pedagógovia zo Spojenej školy Belá
pobudli na Jadrane.
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vaní odovzdal pozvanie na blížiacu sa Belskú púť a oslavu
640. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Belá. Keďže
je Martin Baričević od tohto roku aj predsedom Združenia
miest a obcí Chorvátska, z rokovaní vyplynula zaujímavá
iniciatíva, aby obec Belá bola počas Belskej púte sprostredkovateľom a hostiteľom historicky prvého stretnutia predsedov Združení miest a obcí Chorvátska a Slovenska.

Športom k priateľstvu

Pod takýmto názvom sa konala športová časť zájazdu belských žiakov v Maslenici a finančným grantom tieto medzinárodné stretnutia tak ako vlani, aj tohto roku podporil
Žilinský samosprávny kraj.
Dievčatá z Belej aj napriek obrovskému úsiliu a nasadeniu
tentoraz prehrali v napínavom súboji s maslenickými rovesníčkami. Priateľsky a kamarátsky sa však na pamiatku po
zápase spoločne odfotili.

Starosta Matúš Krajči s partnerom náčelníkom Martinom Baričevićom

Chlapci z Belej boli v Maslenici opäť výrazne lepší vo futbale. Po výhre v januárovom
zápase v Belej (10:5), húževnatým a hlavne takticky výborne
zahranom zápase vo veľkej prímorskej podvečernej horúčave
hladko vyhrali nad chorvátskymi žiakmi 6:1. Vyslúžili si veľký
potlesk početného maslenického publika, ale aj pochvalu
Tentoraz v Maslenici boli úspešnejšie domáce žiačky nielen starostu Belej, ale aj riaditeľky Základnej školy Jasenice – Maslenica Anny Malovac.
Že športom budujeme priateľstvá medzi žiakmi oboch krajín, bez ohľadu na výsledok,
potvrdzuje aj ich spoločná pozápasová fotografia.

Slnko, more a dobrá
jadranská nálada

Posledný, tretí deň pobytu
belských žiakov v družobnej
Belskí žiaci nedali šancu futbalistom z Maslenice - vyhrali hladko 6-1 chorvátskej Maslenici bol oddychový. Plným dúškom si až
Rozlúčka s Jadranom v maslenickom prístave
do večera užili nádherné letné
počasie bez jedného mráčika
na do sýtosti plávania a šantenia v krásne čírom a už dobre
vyhriatom mori. Spokojnosť
s pobytom pri záverečnej rozlúčke so starostlivými hostiteľmi belskí žiaci a učitelia
im v malebnom prístave spoločne zo srdca poďakovali po
chorvátsky: HVALA!
Mgr. Ján Filip
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Podujatia pred začatím letnej sezóny v campe Belá Nižné Kamence
V sobotu19. 5. 2018 sa v campe konala akcia s názvom Dogtrekking Jánošíkovým chodníkom 2018.
Pretekári súťažili na dvoch rozlične dlhých tratiach
a to MIDI, ktorá mala 40 km a MINI v celkovej dĺžke
20 km. Trate boli situované od Lysice, cez osadu Vyšní Repáňovci a cieľ bol v campingu, kde sa zároveň
konalo aj vyhodnotenie celých pretekov. Celkovo sa
pretekov zúčastnilo 55 súťažiacich spolu so svojimi
psami severských a japonských plemien.
Prvý júnový víkend sa u nás uskutočnil Festina 24
HOUR WEMBO MTB EUROPEAN CHAMPIONSHIP. Celkovo sa ho zúčastnilo 262 pretekárov z 20
štátov Európy. Okruh trate meral cca 9,3 km s celkovým prevýšením 250 m. Súťažiaci boli rozdelení do
viacerých kategórí podľa veku, na ženy, mužov, jednotlivcov, dvojice a štvorčlenné družstvá. Kvôli nepriaznivému počasiu museli byť preteky na 2 hodiny
prerušené avšak aj napriek tomu víťaz pretekov Tahkola Matti z Fínska zvládol za 22 hodín 42 kôl a celkovo tak najazdil 390,6 km na bicykli v horskom teréne.

Kultúra

16. 06. 2018 sme hostili spoločnosť Ringier axel
Springer, ktorá u nás usporiadala rodinný deň pre
svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
s množstvom atrakcií pre deti.

Ďakujem mama
„Materská láska! Ach, tá nepozná hraníc! Je
ako fontána, ktorej prameň nikdy nevyschne.“
Marguerite Gardiner

Aktuálne sa nám rozbieha letná sezóna a dúfame,
že aj toto leto privítame v našom campe veľa spokojných dovolenkujúcich slovákov ale aj zahraničných
návštevníkov.
(Ing. Jana Beňová)

Druhá májová nedeľa patrí tradične všetkým mamám a starým mamám. V tento deň si všetci spomíname na mamy, ktoré sa o nás celý život starajú a nadovšetko nás milujú. 13. mája 2018 deti obdarúvali
svoje mamy kvetmi či drobným darčekom. Aj deti zo
Základnej umeleckej školy Nižné Kamence, deti z materskej školy, žiaci zo základnej školy a školského klubu detí
potešili svoje mamy a staré mamy. Pod vedením svojich učiteľov nám v sále kultúrneho domu odzneli krásne
melódie, piesne, verše a tance ako poďakovanie za ich
lásku a starostlivosť. V úvode kultúrnej akadémie sa
k nám milými slovami prihovorili starosta obce Ing.
Matúš Krajči a riaditeľka Spojenej školy v Belej Ing.
Anna Přechová. Program uvádzala PaedDr. Emília Surovcová, ktorá zaželala mamám a starým mamám pevné zdravie, dobré medziľudské vzťahy a veľa lásky od
detí a vnúčat. Deti dostali za krásne vystúpenie balíček
sladkostí a každá mama a stará mama bola obdarovaná
kvetom. O mamách, ich láske i dobrote sa toho povedalo i napísalo veľa…a predsa toho nie je dosť. Mama je
totiž pre každého len jedna jediná a tým je výnimočná.
(Anna Hodoňová)
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OBEC BELÁ

20. JÚL - PIATOK
16:00 - ROZHLASOVÉ VYSIELANIE
oficiálny začiatok Belskej púte
17:00 - Medzinárodný priateľský
futbalový zápas SLOVENSKO
(Belá) – SRBSKO (Stará Pazova)
futbalové ihrisko Belá
21:00 - KINO POD HOLÝM
NEBOM
námestie na Jamách
vstup zdarma
22:00 - DISKOTÉKA
areál futbalového ihriska
vstup 3€ (mládež do 18 rokov 2€)

22. JÚL - NEDEĽA

08:¹5 a 11:00 - SLÁVNOSTNÉ SVÄTÉ
OMŠE
v Rímsko-katolíckom kostole Belá,
zasvätené patrónke obce Márii
Magdaléne
14:00- Hodový futbalový zápas
výber bývalých hráčov III. ligy ŠK
Belá
14:00- HLAVNÉ FOLKLÓRNE
VYSTÚPENIE
účinkujú:
- Folklórny súbor LIPTOV
z Ružomberka
- Folklórna skupina GORAL
21. JÚL - SOBOTA
zo Suchej Hory
08:³0 - Tradičný Belský futbalový - Folklórny súbor DETVA z Detvy
- Spevácka skupina STRÁNIK
turnaj - BELÁ VYŠNÝ KONIEC,
- Spevácka skupina TÍŠINA
BELÁ NIŽNÝ KONIEC, KUBÍKOVÁ,
- Belská muzika BRÁNICA
LYSICA
- Belská muzička MALÁ BELIANKA
pomocné ihrisko Belá
10:00 - 8. ROČNÍK BEHU – BELSKÝ - NEBESKÁ MUZIKA z Terchovej
amfiteáter v areáli futbalového ihriska
ŠTVRŤMARATÓN
Belá
Belská hodová sedmička, v
17:³0 - Futbalový zápas A mužstva
spolupráci s AK Žilina
Belá v rámci predkola Slovenského
pred Kultúrnym domom Belá
pohára
22:00 - ĽUDOVÁ VESELICA
futbalové ihrisko
areál futbalového ihriska
vstup 3€ (mládež do 18 rokov 2€)

SPRIEVODNÝ PROGRAM

ÚRNY PROG
Ý KULT
RAM
N
V
A
HL

Tradičné kolotoče
v miestnej časti Hôština.
Tradičný stánkový hodový
predaj
na námestí na Jamách.

Folklórny súbor LIPTOV z Ružomberka / NEBESKÁ MUZIKA z Terchovej
Belská muzička MALÁ BELIANKA / Belská muzika BRÁNICA
Spevácka skupina STRÁNIK / Spevácka skupina TÍŠINA
Folklórna skupina GORAL zo Suchej Hory
Folklórny súbor DETVA z Detvy

Celodenný bufetový predaj
občerstvenia
v areáli futbalového ihriska.
Starostovský hodový
GULÁŠ, ktorý v spolupráci s
miestnym Klubom
dôchodcov, poslancami
obecného zastupiteľstva,
dobrovoľníkmi a občanmi
bude varený a podávaný:
- v sobotu aj v nedeľu v
areáli futbalového
ihriska Belá,
- v sobotu v Kubíkovej a
Nižných a Vyšných
Kamencoch,
- v nedeľu guláš z diviny
na námestí na Jamách.
(ku gulášu na všetkých
miestach budú podávané
čapované pivo alebo kofola).
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Obec Belá Vás všetkých srdečne pozýva a praje príjemný
čas strávený v Belej počas konania Belskej púte.

elská
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OBEC BELÁ

Belská

PÚŤ 2018

R
OPEN AI ZÁBAVA

KINO POD HOLÝM NE
BOM NA NÁMESTÍ
TRADIČNÉ KOLOTO
ČE NA HÔŠTINE
ĽUDOVÁ VESELICA
NA IHRISKU
DISKOTÉKA NA IHRI
SKU
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BN č. 3/2018 vyjdú pred Vianocami

Čitateľom Belských novín a všetkým občanom obce Belá
prajeme veselú a duchovne, kultúrne a športovo naplnenú Belskú púť,
nech sa zas stretnú naše rodiny a dávni priatelia v príjemnej sviatočnej atmosfére.
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