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1. OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Vážení spoluobčania

- je to silný a prestížny nástroj pri komunikácii s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a
širokou verejnosťou

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s., na
základe finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, vykonalo analýzu 2926 obcí SR a naša obec – Obec Belá pod
vedením starostu obce Ing. Matúša Krajčiho a obecného zastupiteľstva Belá bola vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže
zaradiť medzi 30,28% obcí, kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie ako aj majetok pre trvalo udržateľný
rozvoj. Tieto parametre sú zaujímavé aj z pohľadu využívania výsledkov projektov realizovaných z financií eurofondov.

- pečať Rozvoja obcí a miest je zverejnená v systéme, ktorý
využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s.

týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na
slovenské obce a mestá.

Za rok 2016 bola

Hlavnou úlohou hodnotenia bolo poskytnutie námetov
obci či mestu pre zlepšenie finančného resp. majetkového
riadenia a samozrejme pozitívne výsledky hodnotenia sú
zároveň dokladom dobrej finančnej a majetkovej politiky a
zároveň aj regionálnym nástrojom manažmentu. Zároveň sa
tieto relevantné údaje a hodnotenia o hospodárení poskytujú širokej verejnosti a štátnym inštitúciám.

obec Belá
vyhodnotená ako

obec s predpokladom stabilného rozvoja
2.926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným
na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli
porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila
efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou
finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania
a zhodnocovania majetku.
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou
efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne vyšli z tohto
hodnotenia, predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným obciam
a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená
Pečať Rozvoja obcí a miest.

Naša samospráva – Obec Belá prešla prísnym hodnotením
a bude zverejnená na stránkach Národného informačného
strediska a na stránkach Ministerstva hospodárstva
v hospodárskom registri subjektov. Naša obec získava Pečať
rozvoja obcí a miest 2016. Tento hodnotiaci systém využíva
štátna správa, finančné inštitúcie, a odporúča ho aj Európska
komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Pečať nemá
časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo.
Výhody pečate Rozvoja obcí a miest:

..................................

Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M
generálny riaditeľ

V Bratislave, 9.januára 2017

na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí
- podniky, ktoré hľadajú svojich dodávateľov a odberateľov
vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou Rozvoja obcí a miest
spoľahnúť a nemusia mať strach, že spoluprácou pôjdu do
rizika.			

- potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujete svoju
dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu

Z činnosti obecnej firmy

Zima bola dlhá a veľmi intenzívna, hlavne čo sa týka
snehovej nádielky. Nielenže bol sneh veľmi dlhé
časové obdobie, v dvoch prípadoch ho bolo tak veľa,
že narobil v obci nemalé problémy a škody, čiastočne paralyzoval bežný život občanov v niektorých
lokalitách. Z toho dôvodu obec dvakrát vyhlasovala
mimoriadnu situáciu na svojom území – snehovú kalamitu. V oboch prípadoch sa s ňou zabojovalo a s nasadením všetkých prevádzkových pracovníkov a vlastnej či objednanej ťažkej techniky sa podarilo vrátiť
život do normálu. Okrem snehu, štandardnej zimnej
údržby, zberu odpadu a iných dopravných služieb,
ktoré bola hlavné činnosti obecnej firmy túto zimu sa
na konci zimy a začiatkom jari vykonalo ešte viacero
prác v obci, či už v rámci údržby alebo zveľaďovania.
Jednalo sa o údržbu a drobné opravy úsekov miest-

Práce v obci
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nych ciest a chodníkov, v rámci jarného upratovania
orezy drevín s odvozom konárov a čistenie obce, opravy odpadového potrubia pri Obecnom úrade, oprava
poruchy vodovodu na Nižných Kamencoch – rozmrz

zovanie potrubia a výkopové práce, vyčistenie priepustov
na Nižných a Vyšných Kamencoch, opravy verejného osvetlenia, opravy obecného rozhlasu, oprava dverí na dome
smútku, oprava kábla na Nižných Kamencoch, opravy
poklopov na Jamách, rekonštrukcia bufetu a zateplenie sociálnych zariadení v našom kempingu, likvidácia čiernych
skládok odpadu, ako aj maľovanie a vyspravovanie stien sály
Kultúrneho domu. K plneniu svojich úloh obec zakúpila aj
nový nákladný automobil – trojstranný vyklápač Renault
Midlum. Čím je slnko po zime vyššie a vyššie, tým je práce
v obci viac a viac. Prajeme všetkým zamestnancom obce
hodne zdaru pri prácach a službách pre našu obec.
(pš)

Snehová kalamita - foto report
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UZNESENIA OZ
Od minulého vydania BN do uzávierky tohto čísla sa uskutočnili 2 riadne a 3 mimoriadne zasadnutia
obecného zastupiteľstva obce Belá. Prinášame vám príslušné uznesenia.
Uznesenie č. 6/2016 zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá v r. 2016 konaného dňa
12. 12. 2016
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ
Berie na vedomie:
1) Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení: Ján Kaňa, Jozef Kubík, Dušan Mariaš
2) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017
3) Požiadavku riaditeľky Spojenej školy Belá Ing. Anny Přechovej o navýšenie finančných
prostriedkov do rozpočtu vo výške 10 000 €
Schvaľuje:
1) Predložený návrh programu na rokovanie OZ, konaného dňa 12.12.2016
Peter Boháč, Mgr.

Nepr.

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

Nepr.

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

ZA

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

2) Úpravu rozpočtu obce Belá r.2016
Peter Boháč, Mgr.

Nepr.

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZDR.

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZDR.

Rudolf Macek, Ing.

ZA

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

3) Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2016 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Sadzba poplatku je stanovená vo výške 0,0585 za osobu a kalendárny deň
Peter Boháč, Mgr.

Nepr.

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

ZDR.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

4) Rozpočet obce Belá na roky 2017 - 2019
Peter Boháč, Mgr.

Nepr.

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZDR.

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZDR.

Rudolf Macek, Ing.

ZA

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

5) Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
Peter Boháč, Mgr.

Nepr.

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

ZA

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.
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6) Vyradenie kníh z knižnice z dôvodu opotrebovanosti a morálnej zastaranosti
Peter Boháč, Mgr.

Nepr.

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

ZA

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.

Nepr.

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

ZA

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

Uznesenie č. 1/2017 z 1. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá v r. 2017 konaného
dňa 26. 01. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ
Berie na vedomie:
1) Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení: Ing. Jozef Mažgút, Jozef Kubík, Peter Chabada
Schvaľuje:
1) Upravený predložený návrh programu na rokovanie OZ, konaného dňa 26.01.2017
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

Nepr.

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

Nepr.

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

ZA

Richard Mahút

ZA

2) Úpravu rozpočtu obce Belá r. 2017 v položke nákup nákladného automobilu (HIM) v sume 20 000€
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

Nepr.

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

Nepr.

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

ZA

Richard Mahút

ZA

3) Kúpu nákladného vozidla značka RENAULT, obchodný názov MIDLUM 180. 12/C 4x2,
identifikačné číslo motora DCI/ 4C J01, a prenájom tohto nákladného automobilu Belským službám
s. r. o,. Prenájom automobilu je hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o vlastnú obecnú s. r .o.
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

Nepr.

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

Nepr.

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

ZA

Richard Mahút

ZA
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4) Postup starostu obce pri ktorom sa Obec Belá na základe zmluvy o prevode obchodného podielu
stane jediným spoločníkom v novozaloženej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bude
platcom dane z pridanej hodnoty, a to za odplatu v maximálnej výške 500,- EUR bez DPH,
konateľom spoločnosti bude starosta.
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

Nepr.

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

ZA

Richard Mahút

ZA

Ukladá:
1) Konateľovi Belských služieb s. r. o vykonať finančnú analýzu na Belských službách
s. r. o a vypracovať správu s hospodárskymi výsledkami v jednotlivých úsekoch a činnostiach.
Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

Nepr.

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

ZA

Richard Mahút

ZA

Uznesenie č. 2/2017 z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá v r. 2017 konaného
dňa 20. 02. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ
schvaľuje per rollam: Predaj pozemku parcelu číslo 1689/2 o výmere18 m² - záhrada evidovaná na liste
vlastníctva Obce Belá č. 1899, za cenu 3,00 €/m2, teda za celkovú sumu 54,00 € (slovom: päťdesiatštyri)
pre kupujúceho:Eduard Pechota s manželkou, Mládežnícka 37, 01305 Belá. 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. Dôvod tohto prevodu bolo vysporiadanie pozemkov
priľahlých k pozemku vlastníka, ktoré bránili v riadnom užívaní pozemku. Obec tento pozemok
nevyužíva ani inač ho nevie využiť.
Toto uznesenie dopĺňa uznesenie OZ Belá z 9/9/2017 v bode odpredaj predmetného pozemku
žiadateľom.

Uznesenie č. 3/2017 z 3. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá v r. 2017 konaného
dňa 07. 03. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ
Berie na vedomie:
1) Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení: Ing. Jozef Mažgút, Jozef Kubík, Richard Mahút
Schvaľuje:
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1) spolufinancovanie projektu s názvom Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, v rámci výzvy č.
IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2, vo výške 5%,
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

Nepr.

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

Nepr.

Rudolf Macek, Ing.

ZA

Peter Šugár, Mgr.

Nepr.

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

ZA

Uznesenie č. 4/2017 z 1. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá v r. 2017 konaného dňa 13.
03. 2017OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ
Berie na vedomie
1) Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení : Mgr. Peter Boháč, Ing. Ján Hanuliak, Jozef Kubík
2) Informáciu z činnosti a odporúčania Obecnej komisie k prebiehajúcim konaniam
3) Správy o hospodárení a ekonomike Belských služieb s. r. o. a finančnú analýzu jednotlivých zložiek,
úsekov a činností za rok 2016
4) Správu čo sa týka ROEP/Register obnovy evidencie pozemkov/, ktorú predniesol
Ing. Ivan Dvorský
5) Správu od spoločnosti Asnet – vyjadrenie sa k aktuálnemu stavu káblovej televízie v obci za rok
2016, ktorej prevádzkovateľom je uvedená firma. Plány a harmonogram prác na rok 2017. Správu
predniesol Mgr. Peter Šugár.
Schvaľuje
1) Predložený návrh programu na rokovanie OZ, konaného dňa 13.03. 2017
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

Nepr.

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

Nepr.

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

2) Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Belá na deň 27. 04. 2017 v zasadačke Obecného úradu
Belá o 15. 00 hod. pričom voľba sa uskutoční v rámci programu mimoriadneho zasadnutia OZ Belá.
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

3) Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území obce Belá na rok 2017.
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA
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Dušan Mariaš

ZA

Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

UZNESENIA OZ

3) Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území obce Belá na rok 2017.
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

4) Žiadosť o povolenie otváracích hodín- Anna Srniaková, Kubíková 91, 01305 Belá pre predajňu
POTRAVINY v časti obce Belá Kubíková.
Otváracie hodiny:
Pondelok: 07.00-12.00, Utorok: 07.00-15.00, Streda: 07.00-15.00,
Piatok: 07.00-15.00, Sobota: 07.00-12.00, Nedeľa: Zatvorené

Štvrtok: 07.00-15.00,

Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

5) Žiadosť od MALEJ FATRY a OOCR pre územné konanie a vybudovanie cyklistickej trasy
„Cyklomagistrála Terchová-VD Žilina cez Varín + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička
nad Váhom“.
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

6) Štatút pre miestnu knižnicu v obci Belá.
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

Neschvaľuje:

1) Žiadosť pani Márie Akantisovej, ul. Jánošíkova 318/41, 01306 Terchová o odkúpenie, alebo

dlhodobý prenájom obecnej parcely 8322/1 o výmere 11965m2., požadovaná časť cca 2500m2
Peter Boháč, Mgr.

PRO

Ján Kaňa

PRO

Dušan Mariaš

PRO

Ivan Dvorský, Ing.

PRO

Jozef Kubík

PRO

Jozef Mažgút, Ing.

PRO

Ján Hanuliak, Ing.

PRO

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

PRO

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.
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UZNESENIA OZ
2.) Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 - Slovenskému zväzu chovateľov poštových holubov,
Základná organizácia 01305 Belá.
Peter Boháč, Mgr.

ZDR

Ján Kaňa

ZDR

Dušan Mariaš

PRO

Ivan Dvorský, Ing.

PRO

Jozef Kubík

PRO

Jozef Mažgút, Ing.

ZDR

Ján Hanuliak, Ing.

PRO

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZDR

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

3.) Žiadosť o poskytnutie dotácie na športovú činnosť pre Pemamoto team, ul. Litovelská č. 797,
Kysucké Nové Mesto.
Peter Boháč, Mgr.

ZDR

Ján Kaňa

PRO

Dušan Mariaš

PRO

Ivan Dvorský, Ing.

PRO

Jozef Kubík

ZDR

Jozef Mažgút, Ing.

PRO

Ján Hanuliak, Ing.

PRO

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

PRO

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.

Odporúča:
1) Starostovi obce Belá prepracovať Štatút obce Belá, zapracovať zmeny v systéme vykonávania
komunálnych služieb v obci Belá, personálne zmeny a majetkové transfery. Následne pripraviť
návrh zmeny rozpočtu.
Odročuje:
1) Celý blok – hlavný kontrolór obce ( správa, činnosť) preložiť na mimoriadne zasadnutie OZ, ktoré
sa bude konať dňa 31. 03. 2017
Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.

ZA

Ján Kaňa

ZA

Dušan Mariaš

ZA

Ivan Dvorský, Ing.

ZA

Jozef Kubík

ZA

Jozef Mažgút, Ing.

ZA

Ján Hanuliak, Ing.

ZA

Rudolf Macek, Ing.

Nepr.

Peter Šugár, Mgr.

ZA

Peter Chabada

Nepr.

Richard Mahút

Nepr.
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Environmentálne aktivity na 1. stupni

Prvácka imatrikulácia

Medzinárodný deň lesov

„Strom je veľký dom. Ktože býva v ňom? V jednom býva ďateľ pán,
na druhom zase lesný kráľ. V bútľavine sova sídli, poznajú ju lesné víly...“ 21. marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň lesov
a prišli sme symbolicky oblečení v zelených farbách. Žiaci si priniesli knižky s lesnou tematikou, zoznamovali sa so zvieratkami,
ktoré žijú v lese, vyrábali stromy, kvety, vtákov a lesné knižky.
V rámci tohto dňa prebehla aj „Lesná pedagogika“, počas ktorej
pán Ing. Ladislav Bihari (LESY Slovenskej republiky š.p.) priblížil
žiakom 1. stupňa prostredie lesa a funkcie lesného hospodárstva.
V mene vedenia školy mu ďakujeme za poučnú besedu.

„Aj tento rok sa to stalo, presne ako vlani, naša škola otvorila,
deťom školské brány. 1.A sú Mravčekovia, 1.B sú Sovičky a 1.C sú
Cestovatelia, majú bystré nožičky ...“ 21.12.2016 bolo 49 prvákov
slávnostne pasovaných za žiakov našej školy. Táto slávnosť sa stala
na našej škole tradíciou. Pozvaní boli všetci rodičia, starí rodičia,
súrodenci, priatelia a samozrejme nechýbali naši prváci a pani
učiteľky. Najskôr však ukázali, čo všetko sa naučili za tých pár mesiacov, až potom ich pani riaditeľka pasovala za žiakov našej školy. Ďakujeme všetkým prváčikom za odvahu a vedomosti a pani
učiteľkám za vzornú prípravu. Mgr. Irena Kolčáková

Fašiangový karneval a Valentínska pošta

24. februára sa uskutočnil Fašiangový karneval a valentínske odkazy sa dostali k svojim majiteľom. Na organizácii týchto aktivít
sa každoročne podieľajú žiaci zo ŽIACKEHO PARLAMENTU.
Počas karnevalu sa žiaci prvého stupňa 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 žiačikom 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. 		

Svetový deň vody

22. marca sa triedy mihali v modrých farbách a žiaci usilovne plnili úlohy v jednotlivých projektových aktivitách. Robili pokusy
s vodou, zisťovali jej chuť a vôňu. V knižkách hľadali zaujímavosti o vode, symbolicky čistili vodu od odpadkov, spievali piesne
o vode, dramatizovali kolobeh vody, tvorili príbeh o vodných
kvapkách, vyrábali akvária a zahrali sa na morské vlny. Spoločne
sa zamýšľali, kde sa v domácnosti plytvá vodou a kde sa dá ušetriť.
Veríme, že aj takýmito aktivitami si naši žiaci uvedomia dôležitosť
vody a ochrany prírody. 		

Mgr. Irena Kolčáková

Slniečkovo v rozprávke

navštevujú žiaci prvého ročníka, preto bol projekt zameraný
na spoluprácu, pomoc a upevnenie kamarátskych vzťahov
medzi deťmi. V priebehu niekoľkých týždňov do nášho oddelenia chodila Slniečková kráľovná, ktorá deťom prečítala,

Rozprávkový projekt v ŠKD v oddelení SLNIEČKOVO sme
realizovali od októbra 2016 do januára 2017. Oddelenie
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porozprávala alebo zahrala jednu rozprávku, z ktorej vždy
vyplynulo ponaučenie z prosociálneho správania ako je pomoc (ľuďom, zvieratkám) a úcta k starším, podelenie sa,
spolupráca, darovanie, obdarovanie sa a priateľstvo. Deti
sa v priebehu trvania projektu aktívne a s veľkou radosťou
zapájali do aktivít. Vždy sa tešili na novú rozprávku a aktivity spojené s ňou.
V rámci projektu sme pripravili program a posedenie pre
starých rodičov spolu s jesenným tvorením. Dramatizáciou
rozprávok sa deti vžili do postáv rozprávkových hrdinov,
ktorí si vedeli vždy nezištne pomôcť, podeliť sa ale i obdarovať sa. Deti si v školskej kuchynke na základe vlastnej
skúsenosti dokázali upiecť svoju slniečkovo-cukríkovú tortu. Zažili návštevu tety poštárky, ktorá im priniesla list od
zvieratiek, ktoré prosili deti, či by im prišli poupratovať le-

snú cestičku a množstvo iných aktivít a hier. V decembri si
deti ozdobili „Vianočný stromček priateľstva“, na ktorom si
nachádzali úlohy, ktoré vždy radi plnili. Mali aj vlastný pracovný list „Vianočný stromček dobrých skutkov“, ktorý ešte
aj po zimných prázdninách maľovali. V januári si spoločne
pripravili kŕmidlá pre vtáčiky a po celú tuhú zimu prikrmovali vtáčiky v školskej záhrade. Rozprávkový projekt „Slniečkovo v rozprávke“ bol realizovaný zážitkovou formou
spestrujúcou výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD. Pre deti
znamenal novú formu učenia plnú zábavy a hlavne oddych a relaxáciu po školských povinnostiach, ktoré sú pre
prváčikov v prvom ročníku veľmi náročné. Všetci spoločne
sa tešíme na ďalšie pekné aktivity.
Mgr. Ľubica Hriníková

Karnevalové súťažno-zábavné popoludnie
v ŠKD
Tohtoročné fašiangové obdobie sme v našom školskom
klube detí ukončili pečením výborných fašiangových šišiek
a karnevalovým súťažno-zábavným popoludním. Deti si
v dobrej nálade a karnevalových kostýmoch zmerali sily
v párovom prenášaní balónov, chytaní rybičiek, v LENTILKOMÁNII, ŠAŠOMÁNII a v hode kruhov na cieľ. Na
záver si každé dieťa na fašiangovom kolese šťastia vytočilo
sladkú odmenu. Všetky deti odchádzali na jarné prázdniny
veselé, šťastné a každé bolo víťazom. Ďakujeme našim piatakom, bývalým družinárom - Ráchelke, Miriamke, Emke
a Damiánkovi, ktorí sa zúčastnili nášho popoludnia ako
pomocníci pri jeho organizovaní. Mgr. Ľubica Hriníková,
Mgr. Anna Mahútová, p. vych. Mária Kubíková

„Sviatky jari – veľká noc“
Deti zo školského klubu z oddelenia SLNIEČKOVO sú
zapojené v projekte cez eTwinning. eTwinning je internetový portál zameraný na partnerstvo škôl ich vzájomnú
komunikáciu, spoluprácu, prípravu projektov, pripojenie
sa už do existujúcich projektov a zdieľanie zdrojov med-

zi učiteľmi a žiakmi z celej Európy. Projekt „Sviatky jari –
Veľká noc“ realizujeme v mesiacoch február, marec a apríl.
Našimi partnermi a novými kamarátmi sú deti z Českej republiky a z východného Slovenska. Prvou aktivitou v projekte je vzájomné predstavenie sa detí v krátkom videu cez
„TwinSpace“ a spoločné vytvorenie zoznamovacej knižky
pod názvom „MY A NAŠI KAMARÁTI“ – „MY A NAŠI
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jímavosti o škole a obci spolu s fotografiami, ktoré sme si
s deťmi spoločne nafotili. Treťou aktivitou je návrh loga projektu. Aktivita prebieha tak, že každé dieťa navrhlo logo projektu a cez „TwinSpace“ budeme hlasovať o „NAJ LOGO“
projektu. V mesiaci apríl si s našimi kamarátmi vymeníme
veľkonočné pohľadnice, kraslice a iné veľkonočné výrobky.
V krátkej prezentácii popíšeme veľkonočné zvyky v našej
obci a v rodinách. Celá spolupráca s partnerskými školami
spočíva v tom, že všetky aktivity robíme kolaboratívne, to
znamená spoločne s deťmi z Českej republiky a východného
Slovenska. Aktivity v chránenej virtuálnej učebni „TwinSpace“ deti veľmi zaujímajú a vždy sa tešia na nové informácie, videá, úlohy a obrázky od svojich kamarátov. V budúcnosti by sme chceli rozšíriť našu spoluprácu aj so školami
z iných európskych krajín.

KAMARÁDI“ – „We and our friends”, v ktorej má každé
dieťa svoju vlastnú stranu, kde sa predstavuje v rodnom a v
anglickom jazyku. Druhou aktivitou je predstavenie školy a
obce v krátkej prezentácii. Naša prezentácia obsahuje zau-

Mgr. Ľubica Hriníková

Lyžiarska škola vrátna

16.2.2017 si naši najmenší školáci Mravčekovia z 1.A a Sovičky z 1.B zbalili batôžky a vydali sa na cestu. Našim cieľom
bola LYŽIARSKA ŠKOLA VRÁTNA, kde si v popoludňajších hodinách vyskúšali lyžovanie. Pre niektorých to bolo
po prvýkrát, iní zdokonaľovali to, čo sa už naučili. Počasie
bolo ideálne a lyžovanie všetkých veľmi bavilo. Vôbec sa
nám nechcelo odísť a už teraz sa tešíme na ďalšiu lyžiarsku
výpravu.

Výtvarná súťaž „fašiangy 2017“

Fašiangy, čas radosti, zábavy, karnevalov...Aj v tomto školskom roku naši žiaci reprezentovali školu v okresnom
kole výtvarnej súťaže “Fašiangy 2017”. Do súťaže sme poslali plošné práce aj kašírované masky. Dňa 23.2.2017
sa uskutočnilo na MÚ v Žiline vyhodnotenie najlepších
prác. Ocenená bola kolektívna práca žiakov 1.B triedy- 3.
miesto a Terezka Ďurišová z 9.B triedy- 3. miesto . GRATULUJEME a prajeme veľa ďalších úspechov!

Na návšteve v knižnici

V stredu 15.3.2017 boli naši prváci na návšteve v KRAJSKEJ KNIŽNICI V ŽILINE. Je to DOM ROZPRÁVOK,
v ktorom nájdete rozprávky, príbehy, básničky a hry, ktoré
potešia všetky detičky. Tety knihovníčky nám predstavili
Osmijankovu literárnu záhradu, porozprávali mám o Osmijankovi, skladali sme MOČIAR-POREKADLOVNÍK,
triedili rozprávky na ROZPRÁVKOVNÍKU a veršovali
pri VERŠOPLÔTIKU. Bolo to veľmi zaujímavé, poučné a
verím, že aj motivujúce. Ďakujeme pani knihovníčkam za
ich trpezlivosť a zaujímavú prechádzku svetom rozprávok.
		
PaedDr. Mária Holubková

12

2. ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Spojená škola Belá – školský rok 2016/2017

inách v našej telocvični. 2. februára (deň pred polročnými
prázdninami) nás potešili svojím kultúrnym vystúpením
žiaci z obce Stará Pazova v Srbsku – ďalšieho partnera obce
Belá. Aj v tomto školskom roku MŠVVaŠ SR prispelo našim
žiakom na lyžiarsky výcvik čiastkou 150 €, ktorý sa konal 6.
– 10. februára v Krušetnici. Zároveň sa v tomto týždni uskutočnilo v ročníkoch 2.-4. testovanie finančnej gramotnosti.
13. februára prebehlo na našej škole vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Expert geniality show, do ktorej sa zapojilo
18 žiakov našej školy: Jaroslav Dvorský, Ema Holubková,
Barbora Pobudová, Katarína Stráska, Barbora Vráblová,
František Meško, Tamara Ďurinová, Tamara Friedlová,
Karin Ďurinová, Romana Vráblová, Sára Zimenová, Juraj
Franček, Roman Franek, Kristián Chabada, Juraj Orlický,
Andrej Trnka, Terézia Ďurišová, Dávid Pekar, ktorí získali
diplom, malú pozornosť a sladkú odmenu. Naším najlepším
riešiteľom bol tento rok František Meško (7.A), ktorý sa v
téme Mozgolamy umiestnil na 110. mieste a v téme Tajomstvá prírody na vynikajúcom 19. mieste. Ferko sa zároveň
stal TOP Expertom našej školy. Celkovo sa v konkurencii
ostatných zúčastnených umiestnil na 59. mieste. Ďalšími
úspešnými boli: Jaroslav Dvorský (6.A) v téme Dejiny, udalosti a umenie na 79. mieste a Barbora Vráblová (6.A) v téme
Svetobežník na 52. mieste. 14. februára pre žiakov 9. ročníka
sme zorganizovali besedu s našim spoluobčanom p. Františkom Matejíčkom na tému „Závislosti v našom živote”.
15. februára sa štyri tímy žiakov (od siedmakov po deviatakov) zúčastnili internetovej matematickej súťaže Mat X
Matematický expres. Súťažili medzi sebou štvorčlenné tímy
zo Slovenskej a Českej republiky. Zapojili sa: jedno družstvo deviatakov z 9.B - Jozef Franček, Michaela Lodňanová,
Zuzana Mariašová, Patrícia Vráblová, dve družstvá ôsmakov, 1. tím z 8.A - Janka Danišková, Samuel Lesko, Romana
Vráblová, Sára Zimenová a 2. tím z 8.B – Kristián Chabada, Marek Miho, Juraj Orlický, Pavol Rusnák a jeden tím
siedmakov - Tamara Ďurinová, František Meško, Ľubomír
Zuziak, Peter Kubala. V kategórii 9 sa tím umiestnil na
peknom 55. mieste zo 135 tímov (219.miesto zo všetkých
zúčastnených družstiev). V kategórii 8 sa 1.tím umiestnil
na peknom 44.mieste zo 128 tímov (332.miesto v celkovom
poradí) a 2.tím na tiež peknom 46.mieste zo 128 tímov (338.
miesto zo všetkých tímov). V kategórii 7 sa tím umiestnil
na peknom 45.mieste zo 128 tímov a s rovnakým počtom
bodov ako malo družstvo z 39.miesta (354.miesto zo všetkých zúčastnených družstiev). 16.februára si naši najmenší
školáci Mravčekovia z 1.A a Sovičky z 1.B vysúšali prvú
lyžovačku v Lyžiarskej škole Vrátna. Každoročne 2. február
patrí Svetovému dňu mokradí. Aj naši tretiaci a štvrtáci
sa viac o mokradiach dozvedeli 21. a 22. februára v Škole
ochrany prírody vo Varíne. Aj v tomto školskom roku naši
žiaci reprezentovali školu v okresnom kole výtvarnej súťaže
Fašiangy 2017. Dňa 23.februára sa uskutočnilo na MÚ v
Žiline vyhodnotenie najlepších prác. Ocenená bola kolektívna práca žiakov 1.B triedy - 3. miesto a Terezka Ďurišová
z 9.B triedy - 3. miesto. V piatok 24. februára sa uskutočnil

Aktivity od januára po marec

Oddýchnutí po vianočných prázdninách a plní síl sme v novom roku začali pracovať ako usilovné včielky.
V JANUÁRI na ZRŠ prijali pozvanie zástupcovia vybraných
stredných škôl (Dopravná akadémia, Súkromná stredná
odborná škola - Saleziánska, SOŠ podnikania, Stredná odborná škola stavebná, SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Spojená
škola - Rosinská cesta, Stredná odborná škola strojnícka),
ktorí predstavili svoje školy a študijné možnosti pre našich
deviatakov. 30. januára triedy 3.A, 3.B a 2.A navštívili Mestské divadlo v Žiline. Pozreli si baletné spracovanie známej
rozprávky POPOLUŠKA, v ktorom účinkovala aj naša žiačka Sabinka Cvingerová. Žiaci získali výpis polročného hodnotenia a klasifikácie v posledný vyučovací deň (31.01.2017)
prvého polroka školského roka 2016/2017.
Vo FEBRUÁRI sa uskutočnil zber papiera a spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať 6 660 kg a získali sme 333
€. ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli do februárového
zberu. Aj tento školský rok budú ocenené nielen triedy, ale
aj najusilovnejší jednotlivci. 1. februára na školskom kole
Hviezdoslavov Kubín sa predviedli a získali umiestnenie
v recitovaní poézie a prózy títo žiaci: v I. kategórii (poézia) sa na 1. mieste umiestnila Nelka Romančíková, na 2.
mieste Lucka Chabadová, na 3. mieste Lucka Boháčová.
V I. kategórii (próza) sa na 1. mieste umiestnila Adriana
Dávidíková, na 2. mieste Eliška Ďuranová, na 3. mieste
Emma Mahútová a Marianna Cesneková. V II. kategórii
(poézia) sa na 1. mieste umiestnila Ema Drengubiaková
a na 2. mieste Ema Holúbková. V II. kategórii (próza) sa
na 2. mieste umiestnila Tamarka Ondrišíková, na 3. mieste Adriana Jaroščiaková. V III. kategórii (poézia) sa na
1. mieste umiestnila Anabela Beňová, na 2. mieste Tamara
Ďurinová, na 3. mieste Mária Martinická. V III. kategórii
(próza) sa na 1. mieste umiestnila Soňa Vestenická, na 2.
mieste Aneta Pechotová, Petronela Kaplíková, na 3. mieste
Sára Zimenová, Romana Vráblová. Priateľský zápas vo florbale medzi chlapcami z Gbelian a našimi dievčatami 5. a 6.
ročníka sa uskutočnil 1. februára v popoludňajších hod-
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Fašiangový karneval, počas ktorého sa rozdávala aj Valentínska pošta. Neopakovateľnú atmosféru Mestského
divadla v Žiline si vychutnali naši ôsmaci dňa 24. februára
na divadelnom predstavení BESI I. Pokračovala aj 1.liga vo
florbale starších žiačok turnajom v Tvrdošíne a Budatíne.
Tohtoročné fašiangové obdobie v našom školskom klube
detí ukončili pečením fašiangových šišiek a karnevalovým
súťažno-zábavným popoludním. Prvý deň jarných prázdnin
bol pre deti z krúžku Škola hrou – MALÍ TURISTI sprevádzaný výletom do Vysokých Tatier na Hrebienok.
V MARCI sa uskutočnilo viacero environmentálnych
a čitateľských aktivít. V stredu 15. marca naši prváci
v popoludňajších hodinách navštívili Krajskú knižnicu
v Žiline, kde im tety knihovníčky predstavili Osmijankovu
literárnu záhradu a množstvo kníh. Žiaci 5.,6.,7., a 9. ročníka sa zúčastnili divadelného spracovania veselohry od J. G.
Tajovského Ženský zákon. Dňa 17. marca sa tretiaci a štvrtáci zúčastnili predstavenia v Bábkovom divadle Žilina,
predškoláci z MŠ navštívili našich prvákov a piataci Marec
- mesiac knihy „oslávili” v Krajskej knižnici Žilina. Zo
športových aktivít sa uskutočnili: Majstrovstvá okresu vo
volejbale dievčat, Futsalový turnaj ročníkov 7.-9., Florbalový turnaj mladších dievčat a Florbalový turnaj starších
žiačok v Košiciach. Soňa Vestenická z 8.B triedy reprezentovala našu školu na okresnom kole Hviezdoslavov Kubín.
20. marca sa uskutočnila súťaž Matematický klokan (medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl). 21.marca žiaci Tamarka Ondrišíková (5.A),Jarko
Dvorský (6.A) a Ľubomír Zuziak (7.B) reprezentovali našu
školu na dekanátnom kole Biblickej olympiády vo Varíne
a získali 3. miesto. Oslávili sme Svetový deň lesov (21.03.)
a Svetový deň vody (22.03.), počas ktorých na škole prebehli
rôzne environmentálne aktivity a zaujímavá beseda s pracovníkom - LESY Slovenskej republiky š.p. V regionálnom

kole SUDOKU v Gbeľanoch 23. marca sa v I. kategórii umiestnili na 6.mieste Karin Ďurinová (7.A), Nina Muráriková
(5.B) na 8. mieste a v II. kategórii sme získali prvenstvo a
vybojovala nám ho Terezka Kaňová (9.A) a Štefan Franček
(9.A) získal 6. miesto. V týždni od 20. marca do 24. marca sa
uskutočnilo Športové sústredenie pre chlapcov futbalistov
v Bobrovci. Dňa 28.marca naši prváčikovia navštívili Bábkové divadlo v Žiline. 31. marca sa po prvýkrát uskutočnila
Rozprávková noc s Andersenom pre žiakov 1. a 3. ročníka.
Sumarizáciou týchto aktivít, ktoré prebehli počas prvých
troch mesiacov nového roka, som Vám chcela priblížiť život
na našej škole, ktorá samozrejme žije aj futbalom, florbalom
a o ich úspechoch každoročne bližšie informujú naši učitelia
– tréneri vo svojich článkoch.
Na záver chcem poďakovať všetkým rodičom a priateľom
školy, že nám v roku 2016 poukázali podiel zaplatenej
dane - 2%. Menný zoznam týchto darcov a vyúčtovanie
je uverejnené na webovej stránke školy pod hlavičkou
Rodičovského združenia. Finančné prostriedky boli použité
na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
a vybavenie školy pomôckami.
Veľmi pekne ďakujeme.
I tento rok je naše Rodičovské združenie zaregistrované ako
poberateľ 2% z dane. Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie
dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech
Vašich detí. Využite možnosť rozhodnú o Vašich 2%!
Všetkým chcem poďakovať za spoluprácu a dôveru,
ktorú nám prejavujete a prajem Vám príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov.
Ing. Anna Přechová, riaditeľka Spojenej školy Belá

Vedomostná súťaž Hnúšťanský akord
20. februára 2017 sa žiaci našej ZUŠ zúčastnili na krajskom
kole vedomostnej súťaže v predmete hudobná náuka –
Hnúšťanský akord. Súťaž je zameraná na overenie vedomostí
žiakov z hudobnej teórie, nástrojov, dejín hudby a sluchovej
analýzy. Našu školu reprezentovalo jedno súťažné družstvo
pod vedením p. uč. Petry Stráskej v zložení: Tamara Ďurinová, Silvia Pechotová a Benjamín Šmehýl. Súťaž sa konala
v priestoroch ZUŠ Tvrdošín. Pohodlné cestovanie žiakom
zabezpečil pán Michal Šmehýl, za čo mu patrí úprimné
poďakovanie. Žiakom sa v plnení jednotlivých úloh darilo
a vybojovali si krásne druhé miesto. Do tejto súťaže sa naša
škola zapojila prvýkrát, a preto sme na našich žiakov hrdí
a k úspechu im srdečne blahoželáme!
							
Mgr. Petra Stráska DiS.art.
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2. ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Milý budúci prváčik, milí rodičia !
Srdečne Vás pozývame na zápis, ktorý sa uskutoční
v
Spojenej škole Belá
24. apríla (pondelok) od 14:00 hod. do 18:00 hod.
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: jazykové laboratórium, učebne - informaWky, 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 interakYvne
tabule,

•

škola má vlastnú telocvičňu a dopravné ihrisko,

•

talenty zviditeľňujeme účasťami na olympiádach a súťažiach,

•

škola má školský časopis a vlastnú internetovú stránku,

•

pripravujeme akWvity zamerané na rôzne témy a projektové dni,

•

zapájame sa do viacerých projektov krátkodobého i dlhodobého charakteru: Školy pre
budúcnosť, Enviroprojekt, Nech sa nám netúlajú, Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ,
Zdravie v školách, Región v pohybe, Región kultúrne, Bezpečne na cestách, KOMPRAX,

•

žiaci majú možnosť navštevovať krúžky podľa svojho vlastného výberu,

•

už treY 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,

•

športové sústredenie, futbalové a ﬂorbalové súťaže,

•

Imatrikuláciu prvákov, Vianočné trhy, Vianočnú besiedku, Adventné popoludnia, vystúpenie
ku Dňu starších a Dňu maWek, jesenné a veľkonočné tvorivé dielne, športovú aj dopravnú
olympiádu, letný tábor a nočnú školu.
Mgr. Irena Kolčáková, zástupkyňa RŠ
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3. NAŠI NAJMENŠÍ
kozmonauti, čarodejníci, princezny, piráti, ovocníčkovia,
kovboji, klauni, Batman, ale i zvieratká – lienka, zajačik,
tiger. Trieda ožila vravou a veselou hudbou. Bola to riadna
zábava. Masky súťažili, hrali sa, spievali, tancovali a hodovali. Verte, že tancovať a súťažiť v maskách nebolo vôbec jednoduché. Aj balónový tanec ich veľmi unavil. A keďže každé
jedno dieťa bolo jedinečné a úžasné, preto i každé zvíťazilo.
Odmenou bol Diplom a sladká odmena. Veru, bol to vydarený a veselý karneval.
Vďaka patrí celému kolektívu materskej školy a rodičom,
ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej fašiangovej atmosféry našim deťom.

Národný
malá fatra

Výchovný koncert Fašiangy

park

Vo februári navštívila našu materskú
školu pani Lenka
a Alenka , ktoré
pracujú v NÁRODNOM
PARKU
MALÁ
FATRA
vo Varíne. Škola
ochrany
prírody
nám ponúka ďalšie
aktivity pod názvom Príbehy Medvedice Fatry A Čo
Robia Zvieratká V
Zime ?
Pani Lenka sa nám predstavila s aktivitou príbehy medvedice fatry – formou príbehu nám medvedica Fatra porozprávala a zároveň aj prostredníctvom obrázkového
materiálu ukázala svoj život počas roka. Prostredníctvom
aktivity „Už som veľká, čo ma mama naučila“ sa deti naučili rozpoznávať zodpovedné a nezodpovedné správanie
človeka. V prezentácii im teta Lenka ukázala odchyt a
nasadenie obojka medvedici Fatre, zatancovali si spoločne
a s úsmevom na tváričke Medveďku, daj labku. medvedice
fatry – formou príbehu nám medvedica Fatra porozprávala
a zároveň aj prostredníctvom obrázkového materiálu ukázala svoj život počas roka.
Prostredníctvom aktivity „Už som veľká, čo ma mama
naučila“ sa deti naučili rozpoznávať zodpovedné a nezodpovedné správanie človeka. V prezentácii im teta ukázala odchyt a nasadenie obojka medvedici Fatre, zatancovali
si spoločne a s úsmevom na tváričke Medveďku, daj labku.
Pani Alenka sa nám predstavila s aktivitou ČO ROBIA
ZVIERATKÁ V ZIME ?
V prezentácii nám ukázala, ktoré zvieratká spia a ktoré
nie, ktoré nosia v zime „snežnice“, ktoré si obliekajú teplé
kožuchy. Hľadali sme brloh na prezimovanie. Naučili sa
spoznávať stopy zvierat. Deti mali aj názornú ukážku stôp
zvierat vo forme odliatku. Boli veľmi prekvapený a zaujatí z
týchto stôp a veľmi sa im páčili. Deti sa do rozhovoru s pani
zapájali, prijateľným spôsobom komunikovali.
Ďakujeme veľmi pekne za návštevu.
Už teraz sa opäť tešíme na ďalšiu návštevu s novým príbehom a skvelú spoluprácu.

Dňa 24.02.2017 našu Materskú školu navštívila umelci z Hudobného centra v obsadení Marta Pažická -flauta, Anna
Izakovičová -flauta, Monika Zemková –klavír a pripravili si
pre nás výchovný koncert pod názvom Fašiangy.
Hudobno - výchovný projekt Fašiangy - obdobie od Troch
kráľov do Popolcovej stredy približuje tradičné folklórne
zvyky. Oboznamuje deti so zvyklosťami, ktoré sa v mnohých
regiónoch dodržujú dodnes ( kroje, práca, zábava, spolužitie
v rodine, trávenie voľného času, pečenie šišiek, pampúšikov,
fánok, závinov, usporadúvanie sprievodov a maškár symbolizujúcich silu a plodnosť). Nechýba interaktívne zapojenie detí do hier a tancov (ručníčkový, metlový a fľaškový).
Deťom sa koncert veľmi páčil, zatancovali a zaspievali si
nielen deťúrence ale aj naše pani učiteľky. Tešíme sa opäť
na ďalšiu návštevu. Touto cestou ďakujeme pánovi starostovi za sponzorský príspevok, ktorý bol využitý na vyplatenie
predstavenia.

Karneval
„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadne vážna správa:
ako každý rok v tomto čase, fašiangy tu máme zase“. No
akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy?
Preto sa aj deti z materskej školy rozhodli ukončiť toto najveselšie obdobie roku svojim tradičným fašiangovým karnevalom. Pani učiteľky s deťmi zhotovovali rôzne škrabošky,
ozdoby, premenili triedu na miestnosť vyzdobenú pestrofarebnými girlandami, balónmi, ktoré u detí vzbudzovali
čoraz väčšiu radosť z prichádzajúceho dňa. Otázok typu:„...
koľko sa ešte musíme vyspať a bude karneval...?“, alebo„...
aká budeš maska...?“ bolo nespočetné množstvo.
Až konečne prišiel deň 21. február, keď sa celá materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa
stretli takmer všetky rozprávkové bytosti – princezničky,
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4. ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Galavečer boxu
V tomto jarnom čase, keď už mnohí z nás pomaličky
pomýšľajú aj na leto nedá nám sa nevrátiť ešte k jednej veľmi
zaujímavej akcii či vlastne podujatiu, ktoré malo minulé
leto premiéru v našej obci. Jednalo sa o „Galavečer boxu“,
ktorý organizoval za pomoci sponzorov boxeristický tréner
p. Marián Mariáš. Všetko sa to odohralo v areáli ihriska
Belá, kde sa hokejové ihrisko na jeden večer premenilo na

naozajstnú arénu v strede ktorej sa ligotal profi boxerský
ring. Odohrali sa na ňom reprezentačné boje v rôznych
kategóriách medzi Slovenskom a Maďarskom, v rámci šou
sa predstavili v zápasoch aj domáci borci z Belej Marek a
Miroslav Mihalčatin ako aj známy borec Andrzej Sárközi,
ktorý svojho súpera vo vyvrcholení celej šou knokautoval.
Veríme, že sa i toto leto dočkáme viacerých akcií na ktorých
budeme môcť príjemne stráviť dlhé letné večery či noci. (pš)

Prírodný ľad

niekoľko týždňov. Keď si k tomu domyslíme aj výborné
bežkárske trasy v okolí našej obce, či prírodné terény, tak
môžeme konštatovať, že v našej obci sa naozaj zima užiť
dala.
(pš)

Aj keď na inom mieste v týchto novinách píšeme, že zima
a hlavne veľa snehu narobili problémy pri bežnom chode obce, bohatá snehová nádielka a dlhé obdobie mrazov
prispelo k tomu, že si mnohí z vás túto zimu naozaj užili pri aktivitách, ktoré sa so zimou neodmysliteľne spájajú.
Lyžovanie, sánkovanie, turistika, či rôzne zimné radovánky.
Okrem toho sa v našej obci dalo aj korčuľovať na ľadovej
ploche pri ihrisku. Dobrovoľníci Hudec Štefan ml., Kubáň
Anton, Franek Jozef, Cabadaj Peter, Holúbek Vladimír,
Jankov Anton, Kurila Rastislav a iní vytvorili s podporou
obce kvalitnú ľadovú plochu, na ktorú prichádzalo mnoho
detí či dospelých zahrať si hokej, korčuľovať sa, či len tak sa
pošmýkať. Tým, že táto zima bola po dlhom čase naozaj taká
ako má byť vydržali ihrisko vo výbornom stave nepretržite

Futbal
Veľmi pekný úspech dosiahli treťoligoví dorastenci ŠK Belá,
ktorí pod vedením svojho trénera Mgr.J.Holúbka vyhrali
halový futbalový turnaj v Dolnom Kubíne. Turnaja, ktorý
organizoval klub z Istebného sa zúčastnilo 10 mužstiev zo
Žiliny a Oravy. Mužstvo z Belej sa pomalšie rozbiehalo, ale
v zápasoch play-off už nezaváhalo a po výhre vo finále 1-0
s Nededzou zaslúžene vyhralo.Najlepším hráčom turnaja
sa stal Ján Ďurčan z ŠK Belá. Turnaj bol výborne zorganizovaný a chlapci sa veľmi potešili z celkového prvenstva.
Zostava-M.Mihalčatin,D.Zimen-J.Žingora,J.Ďurčan,S.
Židek,M.Mucha,P.Bačinský,P.Vrábel,T.Kopera,R.Šipčiak
a S.Šipčiak.

Tréner-Mgr.Ján Holúbek
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Zimná príprava mladších žiakov
a prípravky

nových hráčov z prípravky. Prvého apríla ( t. j. sobota)
začíname jarnú časť 2.ligy sever na domácom trávniku o 1200 hod. proti Mšk Žiline, na ktorý vás srdečne
pozývame.
Nedá mi nepoďakovať rodičom, ktorí s nami chodili na
turnaje a vytvárali pre deti výbornú hernú atmosféru.
Veľká vďaka patri firme B-stav, ktorá nám zakúpila ceny
do turnaja žiakov. Ďalej pánovi Petrovi Belovi, ktorý
po poslednom turnaji v Tvrdošín chlapcov pozval na
večeru do miestnej reštaurácie. Ďakujeme šoférovi Adamovi Mahútovi , ktorý nás bezpečne a vždy presne

Zimnú prípravu nazývame v tejto vekovej kategórii
aj halovou sezónou. Meritom zimnej časti prípravy
mladších žiakov a prípravky sú halové turnaje. Môžem
skutočne smelo povedať, že aktuálna halová sezóna
bola jedna z najúspešnejších, akú som s chlapcami
zažil. Z toho množstva turnajov sme ani na jednom
neskončili horšie ako do tretieho miesta. Skutočne by
som nerád opomenul nejaký pekný kolektívny alebo
individuálny výsledok, tak poďme radšej pekne poporiadku:
1.
Turnaj Belá mladší žiaci roč. 2004 a ml.
– 1.miesto – najlepší strelec turnaja Michal Šipčiak
2.
Turnaj Belá prípravka roč. 2006 a ml. –
1.miesto – najlepší strelec turnaja Filip Bela
3.
Turnaj Strečno žiaci roč. 2007 a ml. –
2.miesto – najlepší hráč turnaja Roman Jankovský
4.
Turnaj Belá predprípravka roč. 2008
a ml. – 2.miesto - najlepší strelec turnaja Chovanec
Jakub a najlepší hráč družstva Vrábel Ján
5.
Turnaj Belá prípravka roč. 2006 a ml. –
1.miesto – najlepší hráč aj strelec turnaja Roman Jankovský, najužitočnejší hráč družstva Marek Mažgút
6.
Turnaj Tvrdošín mladší žiaci roč. 2004
a ml. 2.miesto – najlepší strelec turnaja Michal Šipčiak
a najlepší hráč družstva Meško František
7.
Turnaj Tvrdošín prípravka roč. 2006
a ml. – 3.miesto – najlepší hráč družstva Šimon Mihalčatin

Počas zimnej prípravy žiaci absolvovali herné sústre- všade dovezie na čas, klubu Šk Belá a v neposlednom
denie v Liptovskom Bobrovci od 20. – 24. marca, kde rade vedeniu Spojenej školy Belá. Ak som na niekoho
odohrali dva prípravné zápasy. V Liptovskom Mikuláši zabudol vopred sa ospravedlňujem...
sme po výbornom hernom výkone vyhrali 4:3 (3:1)
a v Ružomberku, kde sme prehrali vysokým rozdielom. Ďalej sme odohrali prípravný zápas na umelej
tráve v Žiline proti Juventusu Žilina, kde sme skúšali
Tréner: Mgr. Peter Boháč

Turnaj vyslúžilcov nad 35 rokov
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Futsal
Veľmi pekný úspech dosiahli aj naši futsalisti 5.-7. ročníka
,ktorí pod vedením svojho trénera Mgr.J.Holúbka vyhrali
regionálnu futsalovú miniligu mladších žiakov. Súťaž sme
vyhrali s 11- bodovým náskokom pred ŠK Makroteam Žilina
i keď dôležitejšie bolo ,že sme sa hlavne prezentovali solídnym futsalom. Najlepším strelcom ligy bol Dávid Chovanec-17 gólov a najlepším hráčom ligy Romanko Jankovský.
Úspech nás veľmi potešil a dúfam, že budeme pokračovať
takto úspešne aj do budúcnosti.
Káder-Š.Mihalčatin,A.Cingel-F.Bela,R.Jankovský,D.
Šugár,A.Berešík,D.Chovanec,J.Mažgút,M.Mažgút,M.Bačinský,M.Šipčiak a F.Meško
Tréner-Mgr.Ján Holubek
Košiciach. Na turnaji znova vzorne reprezentovali obec,
športový klub aj školu a obsadili pekné 2.miesto,keď vo
finálovom zápase prehrali na samostatné nájazdy. Napriek
tomu sme predvádzali peknú hru a naša hráčka Veronika
Vráblová bola naj hráčkou turnaja. Po turnaji sme dostali
ďalšie ponuky na turnaje na Slovensku ale aj do Čiech a v
júni budeme organizovať veľký medzinárodný turnaj v Belej. Dievčatám patrí obrovské poďakovanie za veľmi úspešnú
sezónu a veľmi reálne vypadá náš vstup do 1 .ligy žien vo
florbale. Na záver chcem poďakovať za podporu vedeniu
obce, Športovému klubu Belá a Spojenej škole Belá.

Florbal
Po ligovej súťaži si spestrili záver sezóny naše florbalistky
pod vedením svojho trénera Mgr. J. Holúbka na turnaji v

Káder hráčok na turnaji v Košiciach-L.Mihalčatinová-T.
Kaňová,S.Mahútová,K.Šimlíková,S.Ondrášková,V.Vráblová,S.Ďuranová,R.Vráblová,A.Chabadová,M.Pučeková,A.Bajanová,J.Danišková a V.Jaroščiaková.
tréner-Mgr.Ján Holubek

Veteráni
Veľmi dobre reprezentovali našu obec aj naši veteráni na
turnaji v Dolnom Kubíne ,kde sa zúčastnili veľmi kvalitného
medzinárodného turnaja a obsadili pekné 4.miesto .Turnaja
sa zúčastnilo 12 mužstiev z Poľska a Slovenska. Okrem toho
sa najlepším strelcom turnaja stal Peter Hreus a brankárom
Janko Guláš. Poďakovanie patrí všetkým hráčom ,ktorí
odviedli dobré výkony a len veľká smola v semifinále nás
pripravila o finále. V klube máme v pláne rozbehnúť aj
kategóriu veteránov a budeme radi ak sa zapoja naši hráči
do ďalších aktivít. Poďakovanie patrí aj firme Jamistav (J.Mihalčatin), ktorá účasť nášho mužstva sponzorovala.
Káder - J.Guláš, L.Laščiak,J.Mihalčatin,J.Holubek,J.Labant,P.Hreus,P.Gazdica,K.Mihalčatin,J.Mihalčatin a M.Mihalčatin.
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4. ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Florbalová liga starších žiačok

toré z hráčok je záujem aj v reprezentačných juniorských
výberoch a dostali sme veľmi lákavú ponuku hrať v Belej
1.ligu žien vo florbale. Sú to príjemné starosti ,ale všetko
bude záležať od finančnej situácie v klube. V závere nás ešte
čakajú turnaje v Košiciach a v Žiline, kde chceme úspešne
ukončiť túto sezónu.

Pokračovala posledným turnajom v Banskej Bystrici.
Na hráčky Šk Belá čakali momentálne asi dve najlepšie
mládežnické mužstvá Slovenska-Tvrdošín a Kysucké Nové
Mesto. Naše dievčatá pod vedením svojho trénera J.Holúbka sa zodpovedne pripravovali a veľmi tešili na vzájomnú konfrontáciu s týmito mužstvami. V príprave na tento
turnaj prijali pozvanie na turnaj do Čadce, kde hrali s dievčatami o 2-3 roky staršími a napriek tomu obsadili veľmi
pekné 3.miesto.Prvý zápas sme odohrali s minuloročným
majstrom Slovenska mužstvom Tvrdošína a prehrali sme
ho 5-4,keď gól sme inkasovali v poslednej sekunde a priebežne sme viedli 3-1 a práve táto jedna sekunda nás nakoniec odsunula na konečne 3.miesto v lige. Posledný zápas
sme hrali s mužstvom z Kysuckého Nového Mesta, ktoré
dovtedy nestratilo ani jeden bod. V tomto výbornom zápase
sme remizovali 2-2 a ako jediné mužstvo v súťaži sme zobrali vedúcemu mužstvu dva body. V zápase sme dokonca viedli 2-1,ale sme ho neudržali. Napriek tretiemu miestu som veľmi spokojný s hrou aj umiestnením v lige, keď
sme boli príjemným oživením súťaže ako nováčik. O niek-

5. SPOLOČNOSŤ
Belá má svoje more v chorvátskej
Maslenici

pre ďalší rok, čím sa umožní včasné finančné a rozpočtové
zabezpečenie dohodnutých vzájomných kontaktov a aktivít.
J. Filip

Na základe Dohody o medzinárodnej spolupráci a partnerstve medzi obcou Belá a chorvátskou
obcou Jasenice – Maslenica v Zadarskej župe na
Jadrane, ktorá bola podpísaná v roku 2013, starosta
obce Belá Matúš Krajči v druhej polovici marca bol na pracovných rokovaniach s náčelníkom obce Jasenice - Maslenica Martinom Baričevićom. Spoločne konštatovali, že partnerstvo doteraz prinieslo výsledky predovšetkým na úrovni
základných škôl, ale aj v oblasti cestovného ruchu. Hostiteľ
Martin Baričević uviedol, že vďaka partnerstvu mnohí
Slováci z Belej objavili svoj nádherný jadranský domov a nadviazali trvalé priateľstva s obyvateľmi Jaseníc – Maslenice.
Starosta obce Belá Matuš Krajči v hodnotení vzájomnej spolupráce osobitne vyzdvihol význam výmenných
poznávacích pobytov žiakov základných škôl a ich vzájomné športové súťaženia vo futbale a volejbale. Počas rokovaní
obaja partneri potvrdili záujem nielen pokračovať v doterajšej spolupráci, ale ju aj rozšíriť na vzájomné stretnutia záujmových organizácií a podnikateľských subjektov z oboch
partnerských prostredí.
Výsledkom rokovaní je aj dohodnuté hosťovanie žiakov
SZŠ Belá do Jaseníc – Maslenice už koncom mája a začiatkom júna tohto roku. Starosta Belej Matúš Krajči odovzdal
Martinovi Baričevićovi pozvanie pre partnerskú delegáciu
na tohtoročnú Belskú púť a spoločne sa dohodli aj na termíne
ďalšieho pracovného rokovania. Malo by to byť každoročne
koncom augusta, kedy by sa naplánovali spoločné aktivity

Starosta Matúš Krajči a náčelník Martin Baričević
počas rokovaní v Chorvátsku

Žiaci z Belej v Maslenici
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Na Hromnice do Belej zavítal
detský folklórny súbor Branka
Radičevića zo Srbska

poldňový lyžiarsky výcvik v Terchovej, deti zo Starej Pazovy
si vychutnali aj plávanie v Aquaparku AquaRelax v Dolnom
Kubíne, tiež slovenské jedlá, ale aj komfortné ubytovanie
v nových celoročných chatkách známeho Campingu Belá
- Nižné Kamence. Spoločný rozlúčkový večer detí z Belej
a Starej Pazovy strávili v belianskom Country salóne pri
spoločenských hrách.
Ako poďakovanie za nádherný prázdninový pobyt v Belej vedúci Kultúrno-umeleckého spolku Branka Radičevića
zo Starej Pazovy Petar Nerandžić odovzdal starostovi Belej
Matúšovi Krajčimu pozvanie pre súbor MaláBelianka a belianskych spevákov a folkloristov na 15. jubilejný ročník
medzinárodného detského folklórneho festivalu Vidovdanské stretnutia do Starej Pazovy v Srbsku už koncom júna
tohto roku.
Ján Filip

Prišli s klenotnicou srbského folkóru zo Starej Pazovy
Na pôde SZŠ Belá bol 2. februára 2017 parádny folklórny
sviatok. V deň odovzdávania polročných vysvedčení žiaci
v Belej dostali za odmenu nádherný darček. Z autonómnej
oblasti Vojvodina v Srbsku, zo slovensko-srbskej obce Stará

Foto: Milan Kosec
Texty pod fotografie:
1. Pestrú paletu srbských krojov, tancov, spevu a hudby detského folkórneho súboru z partnerskej slovensko-srbskej
obce Stará Pazova vyzdobili aj členovia ľudovej hudby Malá
Belianka počas spoločného programu v SZŠ Belá.
Pazova ho v podobe skvostov srbského folklóru priniesli
žiaci tamojších základných škôl, ktorí pôsobia v rámci detského folklórneho súboru Kultúrno-umeleckého spolku
Branka Radičevića. Dvojhodinový program, pásma tancov
v choreografii Danijely Krkić, spevov a hudby srbského
ľudového orchestra spestrili hudbou a spevom aj členovia
domáceho súboru Malá Belianka.
To bol prvý výsledok nového partnerstva, ktoré na sklonku
minulého roka podpismi Dohody o medzinárodnej spolupráci spečatili starosta obce Belá Matúš Krajči, predseda
Zhromaždenia obce Stará Pazova Dragan Jović a predseda
obce Stará Pazova zo Srbska Djordje Radinović.
35 členný detský súbor zo Starej Pazovy počas trojňového
pobytu na Slovensku okrem vystúpenia pred žiakmi,
učiteľmi i občanmi Belej v školskej telocvični absolvoval aj

2. Žiakom, učiteľom i občanom Belej sa predstavili aj organizátori hosťovania folkloristov zo Srbska. Z ľava do prava: Ján Filip, Vladimir Kerkez, Dragoslav Bondji, Dragana
Stević, Boris Babík, Matúš Krajči, Anna Přechová a Petar
Nerandžić.
3. Takto vznikajú vzácne medzinárodné priateľstva na dlhé
roky, keď sa už žiaci základných škôl z Belej a Starej Pazovy
zoznamujú s bohatou kultúrou a folklórom Slovenska a Srbska.
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Kemp

Príprava na letnú sezónu

Tak ako sa striedajú ročné obdobia tak aj v kempingu vystrieda zimnú sezónu letná. Ak mám hodnotiť zimnú sezónu
tak bola o niečo lepšia ako predošlá zimná sezóna. Hlavne
Silvester ktorý sme organizovali už po druhý krát, sa stretol
s veľkým ohlasom. Zišlo sa 18 posádok na karavanoch a všetky nové chatky boli plne obsadené. Pre účastníkov sme
pripravili Silvestrovskú zábavu a samozrejme aj občerstvenie. Podávala sa kapustnica, Silvestrovská večera a všetko
čo k takejto zábave patrí. Ako napríklad Silvestrovská vatra,
ohňostroj a pod. O tom, že sa táto akcia vydarila svedčí aj
fakt, že všetky chatky sú na ďalší Silvester už rezervované.
Okrem iného som sa venoval aj údržbe a propagácií bežkárskych tratí, ktoré využívali nie iba turisti ale aj domáci
a ľudia z blízkeho okolia. No bohužiaľ našu snahu a prácu
často ničili vandali na snežných skútroch, alebo terénnych
autách. A tiež nám zobrali značky ktorými bola bežkárska
trať značená.
Momentálne sa venujeme príprave na letnú sezónu
Odštartujeme ju na Veľkú noc. V rámci prípravy na letnú
sezónu sme kompletne zrekonštruovali bufet, pripravili
státie pre karavany, kde boli v dĺžke 100 m osadené 4 elek-

trické rozvodne pre pripojenie karavanov. Tiež sa tam dotiahli prípojky vody a namontovali sa dve solárne sprchy. Po
týchto výkopových prácach nás čakali terénne úpravy. Sezóna 2017 sa ukazuje sľubne, chatky sa priebežne obsadzujú
a tiež akcie ktoré sme plánovali sa postupne potvrdzujú ako
napríklad:
6.5 - 7.5. Dogtrekking –bežecké preteky so psami,
12.5 - 14.5. Preteky minikár,
2.6. - 4.6. Festina 24hod MTB – 24 hodinové preteky na bicykloch,
9.6. - 11.6. Národný zraz karavanov – najväčšia akcia na
Slovensku tohto typu
23.6. - 25.6. Francúzsky buldoček – výstava a pretek
Ostatné víkendy mimo hlavnej sezóny sú rezervované na
rôzne firemné a rodinné gulášky. Verím, že všetky naplánované akcie dopadnú dobre a bude nám hlavne priať počasie.
Cyril Matejov – správca Campingu Belá
„O Silvestri v kempe sa veľa písalo, odporúčame navštíviť
na webe nasledovný link“
http://www.caravaning.sk/caravaning/podujatiacaravaning/322-silvester-2016-v-kamencoch

Matrika
Zosnulí
1. FUJDIAK František 			
2. ŠIPČIAKOVÁ Paulína		
3. CABADAJOVÁ Mária 		
4. HAZDA Adam 			
5. MIHALČATINOVÁ Emília 		
6. VLČEK Milan 			
7. ŽIDEKOVÁ Ľudmila 			
8. MAŽGÚT Milan 			
9. HUDEC Peter 			
10. KÁČER Milan 			
11. KURILA Miroslav 			
12. STAŇOVÁ Kamila 			
13. ŠKORVÁNKOVÁ Žofia 		
14. MAHÚT Ľubomír			

Narodení
27.12.2016
01.01.2017
06.01.2017
12.01.2017
24.01.2017
26.01.2017
03.02.2017
05.02.2017
12.02.2017
21.02.2017
24.02.2017
26.02.2017
08.03.2017
25.03.2017

1. PRÍLEPKOVÁ Mária
2. ZÁVODSKÁ Tereza
3. KOŽA Dominik
4. MIKO Daniel
5. MAŽGÚT Patrik
6. MORAVCOVÁ Eliška
7. KUBÁŇ Sebastian
8. JANÍK Jakub
9. FRANEKOVÁ Michaela
10. KRIŽOVÁ Gréta
11. DOBROŇ Dávid
12. ŠVÍK Michal
13. JANIŠOVÁ Daniela
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Zosobášili sa
V prvom štvrťroku 2017 manželstvo uzavreli v našej obci :
občania Belej, manželstvo uzavreté inde :
1.Ing. Erik Michalko, Štrba a Ing. Miroslava Šuštiaková, Belá,
2.Filip Šugár, Belá a Klaudia Kováčová, Žilina
3.Milan Kubík, Belá a Hana Janíková, Belá

Demografia 2016
Ukazovateľ

Muži

Ženy

Spolu

Počet obyvateľov

1656

1696

3352

PredprodukIvny vek (0-14)

279

253

532

ProdukIvny vek – z toho (15-59)
- z toho (15-54)

1140
-

1006

2146

poprodukIvny vek – z toho (60+)
- z toho (55+)

237

437

674

PredprodukIvny vek (0-14)

279

253

532

ProdukIvny vek (15-64)

1235

1221

2456

PoprodukIvny vek (65+)

142

222

364

-

Šta?s?ka podľa
noriem SR

Šta?s?ka podľa
noriem EÚ

Demograﬁa 2016
Spomíname
Dňa 06.03.2010 Ti smrť
skrížila všetky vysnívané
plány. Pre nás všetkých nastal deň plný sĺz a smútku,
veď Tvoje studené a ťažké
ruky nepohladia žiadnu
hlávku ani rúčku. Tvoj odchod nás zasiahol ako najkrutejšia rana. Slová otecko
náš drahý už nikdy nebudeš
počuť z úst Tvojich blízkych, tie si budeme šepkať
už len pre seba pri Tvojom
hrobe a so slzami v očiach
spomínať na Tvoju lásku,
dobrotu s ktorou si nás všetkých zahŕňal po celý Tvoj
život. Ťažko je myslieť na
to, že už sa nevrátiš späť, tá
krutá veta bude nám v ušiach a v srdciach do smrti
našej znieť.

„Čas plynie, neúprosne sa rúti rýchlosťou
splašených koní“ ... Týmto výrokom začínal
článok v minuloročnom vydaní jarných Belských novín, ktorého autorom bol náš pravidelný prispievateľ Peter Hudec alias -bag-, ktorý
začiatkom februára po dlhej zákernej chorobe
odišiel na večnosť. S veľkou ľútosťou sa dnes
vraciam k jeho článkom, už in memorial mu
v mene obce ďakujem za jeho prínos pre obecné noviny a život v našej obci, za jeho podporu.
V tichosti spomínam na jeho bystrého ducha,
zmysluplné filozofické názory, na jeho talent,
priateľstvo, na neho ako človeka s veľkým Č.
Odišiel si kamarát, zo slzami v očiach ti venujem tieto riadky, buď česť Tvojej pamiatke. Zbohom.

Dňa 6. marca 2017 uplynie
7 smutných rokov, keď od
nás odišiel otec náš dobrý,
no my sme v spomienkach
každý deň.
S láskou spomínajú manželka Emília, dcéry Katarína,
Monika a Mária s rodinami
a syn Ľuboslav.

							
(pš)

Peter Babiš, Belá
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Dobrá novina – koledovnie v Belej

rokov, no v našej obci sa konal pätnásty ročník koledovania. V minulých rokoch sa celá dedina ozývala spevom
a smiechom detí, ktoré spievali mnohé koledy a vinšovali
rôzne vinše. Avšak počet detí, ktoré majú záujem o koledovanie klesá. Tento rok sa nám podarilo vytvoriť len dve
skupinky, ktoré koledovali na Jamách (vzhľadom na to, že
väčšina z nich bola odtiaľ) a tri malinké skupinky v Lysici.
Vyriešili sme to tak, že sa dala jedna pokladnička do kosto-

Ako každé Vianoce, tak aj tieto sme s deťmi vyrazili do ulíc
hlásať Dobrú novinu, že sa v meste Betlehemskom narodil
Ježiš Kristus Kráľ. Tento rok však bol troška výnimočný
tým, že v našej obci išlo už o pätnásty ročník Dobrej noviny.
Je neuveriteľné, ako ten čas letí, a ako sa z jedného dobrého
zámeru stala tak povediac tradícia.

la, kde ste mohli odovzdať svoje milodary v prípade, že vás
koledníci nenavštívili. Napriek nízkemu počtu detí sa nám
podarilo vyzbierať dary v hodnote 3 350 €.
Veľmi malá účasť bola už na stretkách v miestnej knižnici,
kde boli pre deti pripravené rôzne zábavné hry a aktivity.
Viem, že je niekedy ťažké prísť z rôznych príčin, preto sme
boli radi, keď nám niekto oznámil, že koledovať bude, len sa
nemohol dostaviť na stretko. Na týchto stretkách sa snažíme
deťom priblížiť pravý zmysel a podstatu Vianoc a zároveň
nám slúžia na zorientovanie sa pri vytváraní skupiniek a
pomáhajú nám pri organizovaní.
Lucia Boháčová

Deti sú srdcom zmeny

Tento ročník Dobrej noviny sa niesol v téme: „Deti sú srdcom zmeny“. Každoročne sa pýtame detí, prečo chodia
koledovať a odpoveď je rok čo rok pomerne rovnaká. Chcú
pomôcť tým, ktorí sa majú oveľa horšie ako oni sami. No
okrem toho, Dobrá novina pomáha aj našej farnosti. Deti
učí hlbšie prežiť narodenie Pána, vedieť sa vcítiť do pocitov
druhých, a tiež prináša radostnú zvesť do mnohých rodín,
dokonca môžem povedať, že pre niekoho sú koledníci jedinou návštevou počas vianočných sviatkov. Preto sa počas
Vianoc stáva vďaka našim deťom – hrdinom, niekoľko zázrakov. Zázraky v srdciach ľudí, ku ktorým prídu a zázraky
pre deti, ktorým pomohli v biede. Koledníci svojím časom
pomáhajú nielen deťom v Afrike, ale prinášajú Vianočnú
náladu a radosť do domácností. Deti práve tým, že obetujú
pár hodín zo svojho času, pomáhajú blížnym presne tak, ako
to chcel od nás Ježiš. On hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“.
Zbierka, ktorú koná organizácia eRko, je určená najmä pre
deti z Afriky. Tento rok sa humanitárna pomoc zamerala
najmä na Etiópiu. V jednom okrese Arsi sú to práve deti,
ktoré spôsobujú vo svojom okolí zmenu zmýšľania, prekonávajú zaužívané predsudky a prinášajú novú pozitívnu
energiu medzi ľuďmi. Ide predovšetkým o deti, ktoré trpia
rôznymi postihnutiami. Tieto deti žijú na okraji spoločnosti
a sú chápané ako boží trest, a preto sú mnohokrát diskriminované. Pomoc prostredníctvom pracovníkov, ktorí sú
podporovaní aj našimi zbierkami, zvyšuje šance nielen na
celkom normálny život, ale mení aj mienku o týchto deťoch,
ktoré sú prijímané naspäť do spoločnosti.

Chceme sa predovšetkým poďakovať všetkým koledníkom
a sprevádzajúcim osobám za ich obetavosť, vytrvalosť a nadšenie, pánu kanoníkovi M. Krkoškovi za jeho pomoc pri
organizovaní zbierky a obecnému úradu v Belej za poskytnuté priestory. Na záver ešte treba poďakovať všetkým vám,
ktorí ste podporili myšlienku Dobrej noviny, ktorú koledníci ohlasovali v našich domovoch počas vianočného obdobia. Ďakujeme za ochotu prijať koledníkov a aj za finančné
dary na podporu núdznych v krajinách Afriky.

Dobrá novina funguje na Slovensku už dvadsaťdva

24

6. KULTÚRA
Fašiangy 2017
Tohtoročné fašiangy sa niesli vo vynovenom šate. Posledných niekoľko rokov mali veľmi podobnú a musím
konštatovať podľa ohlasov, že veľmi dobrú choreografiu.
Tento rok sa však do akcie zapojilo ešte viac dobrovoľníkov – kultúrnych nadšencov a veruže sa vysoký štandard
fašiangov z minulých pár rokov podarilo tromfnúť. V sobotu od rána na posledné fašiangy sa tradične pred Kultúrnym

a postavičky stáli za povšimnutie, takého turvoňa nemali
naširoko naďaleko. Večer sa po prvý krát za posledné roky
konala aj Fašiangová oldies zábava, na ktorú sa prišla zabaviť plná sála ľudí kultúrneho domu. Kultúrny dom pred
zábavou prešiel poriadnym vynovením a aj vďaka tomu stála zábava za to. Samozrejme hlavná zásluha na dobrej akcii
spočívala v ľuďoch, ktorí sa do toho „opreli“. Fašiangy roku

domom varila obecná zabíjačková kapustnica, ku ktorej sa
podávali veľmi chutné pravé zabíjačkové mäsové pochúťky.
Fašiangový sprievod po obci oživila miestna staronová folklórna skupinka Malá Belianka, o ktorej v týchto novinách
viac píšeme na inom mieste. Taktiež nové fašiangové masky

2017 boli naozaj hodné zapamätania a pozitívneho uznania.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o tohtoročné
vydarené fašiangy v Belej –, p. Jozefovi Franekovi a celej jeho
rodine, p. Danielisovi a p. Cabadajovi, rodine Hodoňovej
a Ševčíkovej, Malej Belianke, pani G. Mihalčatinovej
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s manželom Zdenom, p. J. Janišovi, p. R. Mihaliakovi, p.
Ľ. Kubíkovi, dievčatám pri obsluhe, ostatnému zainteresovanému personálu, kolektívu školskej kuchyne a vedeniu obce Belá.
Týmto chceme poďakovať aj za dary do tomboly na zábave
nasledovným sponzorom: Potraviny Večierka p. Muráň,
Obec Belá, Drogéria p. Žideková, Katka Kvetinárstvo Katka
Šugárová, Village resort Hanuliak, Hella salón, Pumpa Vyšné Kamence p. Franeková, Železiarstvo p. Užáková, B-stav,
Robert Boco, Chov produkt p. Cabadaj, Lekáreň u liečivého

prameňa, Cukráreň Belá p. Cabadajová, Pracovné odevy p.
Kurčinová, p. Krištofík, p. Kubíková a priateľom obce (nechceli byť menovaní).
Poďakovanie patrí aj organizátorom zábavy p. Petrovi Belovi s rodinou, p. Blažke Kolárikovej s manželom Viliamom,
Márii Cabadajovej, Márii Vráblovej, Anne Kaňovej, Anne
Hodoňovej a ďalším. Zisk z akcie bude použitý na detské
ihrisko na Vyšnom konci. Dúfame, že táto akcia započne
tradíciu podobným akciám v našej obci.
						
(pš)

Výročná členská schôdza našich seniorov
Belá.

jemnili chvíle nášho posedenia. Vďaka patrí predovšetkým
mladým členom tohto súboru, ale určite aj všetkým, ktorí
v nich tento talent rozvíjajú a tak zachovávajú tradíciu
našich otcov a materí. Bolo príjemné započúvať sa do krásnej hudby a piesní z našej mladosti. Chceme im zaželať nech
sa im darí, a určite ich radi medzi sebou znovu uvítame.
Touto cestou by sa členovia Klubu dôchodcov Belá, chceli poďakovať sponzorom našej obce Belá, ktorí prispeli
do tomboly nášho klubu. Nemôžeme nespomenúť, že pri
obchádzaní jednotlivých sponzorov, sme sa nestretli s neochotou, práve naopak. Príspevky od sponzorov, boli hodnotné, v hojnom počte, čo nás určite potešilo. Môžeme len
konštatovať, že občania našej obce nie sú nevšímaví, voči
nám dôchodcom. Vážime si to a ďakujeme za ich podporu.
Boli to nasledovní sponzori :
Hastra Belá - Jozef Hanuliak, Linos – Ján Sušienka, Koruna – Belá, Pizzéria Belá – Vierka Dvorská, Gabika Bočková,
Irena Hanusová, Lekáreň – Kultúrny dom Belá, Potraviny
Belá – Kamil Muráň, Potraviny Belá – Anna Cabadajová,
Chovateľstvo Belá – Martin Cabadaj, Jednota Belá, Drogéria
Belá – Janka Žideková, Domáce potreby Belá – Janka Užáková, Cukráreň Belá – Evka Cabadajová, Kvetinárstvo pod
Hôrkou - Belá, Stánok syry Belá - Majka Boháčová, Hotel
– Bránica.
Výbor Klubu dôchodcov Belá

Výročná členská schôdza Klubu dôchodcov Belá sa konala
dňa 09.02.2017 v Spoločenskom dome Kubíková.
Schôdza sa riadila podľa stanoveného programu.
Predseda klubu dôchodcov p. Mária Samelová vyhodnotila
celkovú činnosť za rok 2016 a zaželala všetkým do Nového
roka hlavne zdravie, pohodu medzi svojimi blízkymi, lásku
a Božie požehnanie.
Celkove sa schôdzi zúčastnilo 58 dôchodcov aj napriek nepriaznivému počasiu.
Medzi našich seniorov zavítali aj predstavitelia obce Ing.
Matúš Krajči – starosta obce a jeho zástupca Mgr. Peter
Šugár.
Starosta sa v krátkosti prihovoril dôchodcom a zároveň
vyjadril poďakovanie, že sa podieľajú hlavne na brigádach
v obci a rôznych aktivitách, ktoré obec organizuje.
Na výročnej schôdzi sme si uctili aj našich jubilantov, z radu
dôchodcov, ktorí sa dožili požehnaných okrúhlych narodenín. Toho roku ich bolo 13. Jubilanti boli obdarovaní
malými upomienkovými darčekmi.
Oživením celej výročnej schôdze bolo vystúpenie súboru
Malá Belianka. Svojím prednesom, hudbou a spevom sprí-
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Malá Belianka opäť ožila

podujatí Párnickô švábkobraňá, kde táto mládež na podujatí
odobrala a odspievala celú pol hodinu. V mesiaci október pri
príležitosti úcty starším bola belská muzička pozvaná do centra sociálnych služieb Stránik. Tu potešila a rozplakala tých,
ktorí našu pozornosť potrebujú po celý rok. V našej obci ste
Malú Belianku mohli vidieť pri obecnom úrade pri príležitosti rozsvietenia vianočného stromčeka Mikulášom. V domove sociálnych služieb v Terchovej potešila zas najstaršiu
generáciu koledami.
Cez prázdniny, keď prevažná časť detí a mládeže sedela
pri počítačoch, televíznych prijímačoch alebo odpočívala v

Písal sa rok 1979, keď naša obec slávila 600-té výročie
vzniku. Pri tejto príležitosti vznikla myšlienka ukázať mladej
generácii bežný život a tradície ich predkov.
Myšlienka nenechala dlho na seba čakať. Nadšenci, milovníci folklóru a tradícii v podobe rodákov a učiteľov založili
folklórnu skupinu Belianka. Belianka seniorom pripomínala
časy mladosti v podobe prác na poli, kosenie, prácu s ľanom,
páranie peria, tradície spojené s krstom, svadbou, Vianocami
a mnohé iné. Tam, kde seniori spomínali, mládež sa učila.
Aby Belianka mala
svojich následníkov, v roku 1981
vznikol ďalší folklórny súbor Malá
Belianka. Viedla
ho pani učiteľka
Hermína Štrbová.
Deti
navštevovali
najstarších
obyvateľov obce,
počúvali
príbehy,
vypytovali sa na piesne,
tradície,
zvyky
aj obyčaje. Malá
Belianka v spolupráci s Beliankou tieto poznatky
predávala v podobe
vystúpení
na domácej pôde,
ale aj na krajských
prehliadkach.
Časom však aj
členovia Belianky
aj Malej Belianky
zostarli, vyrástli
alebo sa rozutekali
do sveta. Belianka
aj Malá Belianka
zanikla.
Pri
príležitosti
podujatia, ktorá sa
koná každoročne
v našej obci s názvom Belská púť
v roku 2016 Malá
Belianka opäť ožila. Predstavila sa v podobe hudby a piesní.
Za veľkej podpory rodičov v dnešnej podobe Malú Belianku
tvorí päť členov hrajúcich na hudobné nástroje, ako sú husle,
basa, heligónka. Na prvé husle hrá Tatiana Franeková, druhé
husle Tomáš Jánošík, na kontru Roman Franek, na basu Lívia
Rybárová a heligónka patrí Vanese Mihalčatinovej. Koncom
augusta Malá Belianka prezentovala obec Belú v Párnici na

teple domova, Malá Belianka chodila po koledách. V januári
sa predstavila v domove sociálnych služieb Harmónia v
Žiline a so svojím vystúpením a spolupracovala pri trojkráľovom koncerte v obci Beluša. Viac o aktivitách Malej
Belianky sa môžete dozvedieť na známej sociálnej sieti.
Gabriela Mihalčatinová
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Poďakovanie
Poďakovania:
Mgr. Irena Kolčáková, Mgr. Ján Holúbek, Ing. Anna Přechová, Cyril Matejov, Mariana Berešíková
a kol., Mgr. Peter Boháč, Miloslava Cabadajová, Mgr. Ľubica Hriníková, Mgr. Ján Filip, PaedDr.
Mária Holubková, Ján Kaňa, Mgr. Anna Mahútová, Mgr. Petra Stráska DiS.art., Anna Sušienková,
Mária Samelová, Mária Kubíková, Ján Kosec, Gabriela Mihalčatinová, Lucia Boháčová

K článkom

Vaše články môžu byť editované (skracované, upravované)
a do novín sa niekedy nezmestia v úplnej podobe. Primárna
zodpovednosť za obsah náleží autorom, ktorí sú pod
článkami podpísaní. Pôvod fotografií uverejňujeme len na
Vaše požiadanie.
BN č. 2/2017 vyjdú pred Belskou púťou

Prispejte aj vy

Pomôžte nám vylepšovať Belské noviny, aby sme ich pre Vás
pripravovali také, aké si naozaj želáte! Máte podnety, tipy,
nápady? Disponujete informáciami, o ktoré by ste sa chceli
podeliť s ostatnými občanmi obce? Chcete sa nájsť v ďalšom
čísle? Kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese, ktorá je
zároveň oficiálnou emailovou adresou obce Belá:

sekretariat@bela.sk
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