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Dávneho priateľa neopúšťaj, lebo nový nebude mu podobný. Ako nové víno je nový priateľ;
až zostarne, budeš ho piť s pôžitkom.
Kniha Sirachovcova 9,14-15

TRADIČNÝ FOLKLÓRNY FESTIVALOVÝ SPRIEVOD
CENTROM STAREJ PAZOVY.
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1. OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Milí spoluobčania!
Čas plynie závratnou rýchlosťou a opäť raz sme sa ocitli pre jedným z najobľúbenejších
ročných období. Nielen preto, že je čas prázdnin a dovoleniek, ale taktiež oslavujeme
v tomto mesiaci dni zasvätené našej patrónke svätej Márii Magdaléne. Naša obec v týchto
dňoch zažíva taktiež príchod nového pána farára Mgr. Ivana Pšenáka, ktorý po 25 rokoch
vymenil p. kanoníka Mgr. Milana Krkošku. Nového pána farára srdečne vítame a tak jemu
ako aj jeho predchodcovi prajeme veľa zdravia, šťastia a úspechov v ďalšej nastávajúcej
etape ich života.
Nuž a keďže rýchlosť doby poznačuje všetky aspekty života, aj u nás v obci sme opäť zahájili rekonštrukcie materskej škôlky, jedálne, miestneho farského úradu a opravu niektorých
ciest v obci. Často sa stretávam aj s pripomienkami, čo všetko by sme mali a nerobíme. Je
jasné, že každá verejná funkcia vždy bola a bude podrobená aj kritike, chcem však všetkých
občanov požiadať o trpezlivosť a pochopenie, keďže ľudské potreby sú neobmedzené, ale
zdroje na ich uspokojenie už žiaľ neobmedzené nie sú. Pri výkone každodenných povinností a činností, ktorí musia naši zamestnanci vykonávať a ktoré mnohí z nás považujú za samozrejmosť si ani neuvedomujeme, koľko vyžadujú energie a času. Zber odpadu,
kosenie, udržovanie poriadku na verejných priestranstvách. Stačí že vám nepraje počasie
a časový harmonogram prác je narušený, načo nás samozrejme radi niektorí upozornia
ako sa zanedbáva kosenie a v akom žalostnom stave je napríklad detské ihrisko, ktoré sa
opravuje x-krát a opäť tam nájdete porozbíjané fľaše, a povytrhávané komponenty a pod.
Problémom je, že aj my sami sme veľmi ľahostajní k svojmu okoliu. Keď sme my ako deti
vystrájali a robili neporiadok na ihrisku, vždy sa našli tí, ktorí nás pokarhali a pred ktorými
sme mali rešpekt a viackrát sme sa už podobnú vec neopovážili urobiť. Dnes je situácia
taká, že mne sa ľudia sťažujú na mládež, že vykríka, že robia výtržnosti, ale takmer nikto
sa neodváži prísť a upozorniť ich, veď čo ak náhodou nás vysmejú, alebo snáď skočia aj do
nás. Viem, že dnešná doba sa už veľmi ťažko porovnáva s minulosťou ale stále pevne verím,
že pri troche snahy dokážeme aj my sami, že vieme si ctiť jeden druhého a vieme taktiež
byť ohľaduplní k sebe navzájom. Že aj napriek tomu, že deti majú prázdniny, dokážu akceptovať, že niektorí vstávajú ráno do práce, alebo majú malé deti a preto nebudú narúšať
nočný kľud. Že si všetci uvedomíme, že prostredie, v ktorom žijeme reprezentuje aj nás
samých a preto nebudeme vyhadzovať odpadky na zem a do potokov, že každý z nás sa
začne správať uvedomelo a tak ako sa na zrelú vyspelú a inteligentnú bytosť patrí.
Úroveň kvality života sa neodvíja len od množstva peňazí ktoré máme, či zarábame ale
taktiež od kvality prostredia v ktorom žijeme, od medziľudských vzťahov, od pocitu šťastia,
ktoré často krát dokážu spôsobiť tie najjednoduchšie veci, ktoré stoja najmenej. Milé slovo,
úsmev, láska a tolerancia medzi ľuďmi, ktoré pri dobrom zdraví vytvárajú to najvzácnejšie,
čo môžeme mať.
Prajem všetkým občanom a ich rodinným príslušníkom aby práve tieto hodnoty boli tie,
ktoré ich neopúšťajú a sú s nimi všadeprítomné.
Ing. Matúš Krajči
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1. OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
PRÁCE V OBCI
V našej obci sa počas tejto jari pracovalo a upratovalo vo
veľkom. Pracovníci obecnej firmy a samotnej obce pod ve-

spustenia do prevádzky je neustále plné detí.
V rámci zveľaďovania obce sa vyriešili dlhodobé problémy
z odtokmi dažďovej vody keď sa vybudovali zvody povrchovej vody do kanalizačnej siete na Cintorínskej ulici a na
Jamách. Opravilo sa aj niekoľko poklopov a taktiež v rámci
záchranných prác pri vyhlásenom treťom a druhom stupni
povodňovej aktivity sa opravilo niekoľko brehov riek a vybudovali nové rigoly. Budova obecného úradu sa pripojila
do kanalizačnej siete, odvodnila sa aj ulica pred obecným
úradom.
Na viacerých miestach v obci sa kompletne zrekonštruovali
dlhšie úseky ciest keď sa zmesou drveného asfaltu potiahli

dením vedúceho pracovníka p. Kaňu okrem tradičných činností potrebných k zabezpečeniu chodu obce,
ktorými sú zber odpadu,
dopravné služby, bežná
údržba, kosenie, orezy
stromov a iné sa podieľali aj na realizácii
viacerých plánov a projektov, ktoré si obec
predsavzala vo svojom
rozpočte. Veľmi vítaným
projektom, ktorý sa
podarilo dotiahnuť do
konca bolo vybudovanie
nového detského ihriska na vyšnom konci na
„otočke“. Toto ihrisko
bolo v tejto lokalite už veľmi žiadané a od prvého dňa jeho

celé nové „koberce“. Boli to miestne komunikácie - úseky
popri potoku Belianka pri strednej krčme, cesta na Hôštinu,
dve cestičky na Vyšných Kamencoch, cesta pri ulici SNP
oproti Mlynu a niekoľko menších rohov rôznych uličiek.
V rekonštrukcii ciest sa bude pokračovať aj v letnom ob-

dobí, či už rezaním a látaním dier alebo aj metódou kladenia drveného asfaltu, v pláne je celá cesta na Vyšných Kamencoch do Petrov, ulice v Kubíkovej, cestička do Chrastky
a za Židkovým mostom.
Okrem zveľaďovania a údržby bolo na programe aj veľa
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1. OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
posilnila svoje rady prevádzkových zamestnancov a robotníkov o niekoľko brigádnikov, hlavne z radov študentov
a po krátkej odmlke sa obci opäť podarilo získať aj niekoľko
zamestnancov v rámci projektov ponúkaných prostredníctvom úradu práce. Ľudovo povedané – roboty je v dedine
veľa. Chce to dennodenné nasadenie už len ju udržať pri
bežnom chode a keď sa pridajú projekty a realizácia plánovaných či neplánovaných akcií, tak je práce skutočne dosť

opráv, opravovali sa dve autobusové zastávky po dopravných nehodách (v obci a pri Lysici), už tradične ihrisko
na Jamách, ktoré bolo opäť zdevastované výrastkami,
opravili sa miestne komunikácie pri škole, na pár úsekoch
na Nižných Kamencoch a na Jamách, opravoval sa miestny
rozhlas, verejné osvetlenie, zabrať dalo námestie na jamách
a iné obecné kapacity. Všetko toto vyšlo obec nemalé finančné prostriedky. Nehovoriac o sústavnom upratovaní
neporiadku po zastávkach, okolo kontajnerov po dedine
a všeobecne po verejných priestranstvách.
V lete sa začalo robiť na veľkom projekte rekonštrukcie školskej jedálne a ďalšej fáze rekonštrukcie škôlky (report prinesieme v ďaľšom čísle), rekonštrukcii sú podrobené v týchto dňoch aj vnútorné priestory miestnej fary. V lete obec

a nik zo zamestnancov sa na nudu sťažovať nemôže. Ďakujeme našim zamestnancom a robotníkom pod obcou za ich
prístup a nasadenie, vaša práca je vážená, veď je to práca
v prospech občanov tejto obce.
						
(pš)

Škola škola škola

lom lete všetkým žiakom a učiteľom krásne prázdniny
plné zážitkov a dobrej nálady.
(pš)

Milí žiaci, drahí rodičia, vážení pedagógovia a všetci
priatelia školy. Belská Spojená škola so všetkými jej
zložkami patrí medzi najlepšie v širokom okolí. Nie
je to len kompliment, dokazujú to jej výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu. Naši žiaci sa pravidelne
v hojnom počte umiestňujú na popredných priečkach vedomostných či športových súťaží, dostávajú sa
na vytúžené kvalitné stredné školy, zvládajú množstvo úloh, vynikajú v prospechu. Vedia to aj vo svojich
ďalších štúdiách a pracovných či športových kariérach
využiť. Sú nadstavení napredovať vo všetkých smeroch.
Je to vďaka učiteľom z našej školy, vďaka ich prístupu
a každodennej práci. Samozrejme je to aj vďaka tomu,
že máme v obci naozaj šikovné deti a žiakov. Sám som
bol účastný vyhodnotenia školského roka, kde skutočne veľa našich žiakov a športovcov obdržalo uznania a ocenenia. My spolu so starostom obce Matúšom
Krajčim sme za obec Belá na našu školu, jej žiakov
a učiteľov právom hrdí. Patrí vám veľká vďaka. Čo
dodať, ďalší školský rok je za nami, prázdniny sú v plnom prúde. Preto ešte raz prajem už v tomto pokroči-
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2. ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Belský borec terchovského regiónu

vytrvalosť. No boli tam aj 3 stanovištia na overenie vedo-

Spojená škola Belá organizovala 1. ročník športovo-vedomostnej súťaže pod názvom: BELSKÝ BOREC Z TERCHOVSKÉHO REGIÓNU v areáli Campingu Belá – Nižné
Kamence. Hlavným zámerom súťaže bolo darovať deťom
nezabudnuteľný zážitok a vytvoriť priateľskú spoluprácu
medzi školami terchovského regiónu. Cez súťaž Belský borec
si osem-členné družstvá v dvoch vekových kategóriách zo
základných škôl: Gbeľany, Varín, Belá a Terchová, zmerali
sily v prekonávaní 10 stanovíš s prekážkami (prekonávanie

kríkov. Ak sa niekomu nepodarilo splniť stanovenú úlohu,

mostí, ako určovanie azimutu, liečivých rastlín, stromov a
mohol sa vykúpiť určeným počtom ,,angličákov“ a potom
ďalej pokračovať na trati. Takto si žiaci otestovali nielen svoju kondíciu, ale aj poznatky o prírode a orientácii v nej. Na
to, aby osem-členné družstvo bolo na trati úspešné, museli
jednotliví členovia medzi sebou komunikovať, pomáhať si,
povzbudzovať sa, súťažiť v hesle fair play. Ako odmena za
vynaložené úsilie bolo vybojovanie pohárov a jednej z hodnotných cien (prvé miesto 5 hádzanárskych lôpt, druhé
miesto 5 volejbalových lôpt, tretie miesto 5 basketbalových
lôpt a štvrté miesto 10 švihadiel) pre svoju školu. Ceny boli
zakúpené vďaka podpore Nadácie SPP. Ešte poďakovanie
patrí aj firme COBA, ktorá prispela finančnou sumou na

zakúpenie pamätných drevených medailí pre každého
zúčastneného žiaka, pánovi starostovi Ing. Matúšovi Krajčimu za umožnenie zorganizovať súťaž v prekrásnom
prostredí Campingu Belá – Nižné Kamence a správcovi
campingu, pánovi Cyrilovi Matejovi, za trpezlivosť počas

preliezok podľa pokynov, prenášanie vedier, prenášanie
raneného, preplávanie jazera, plazenie, brodenie po rieke ku
zvieratkám, chôdza na choduliach, chôdza po balančnom
lane, streľba zo vzduchovky, pavučina) na 2,5 km trati.
Prekážky boli náročné na kondíciu, obratnosť, rýchlosť,

dňa a sprístupnenie spŕch pre súťažiacich. Samotná súťaž
mala veľký úspech medzi deťmi a už teraz sa tešíme na jej
2. ročník.

PaedDr. Anna Babišová

Výsledky
Mladší žiaci					
1. miesto: Spojená škola Belá		
		
2. miesto: ZŠ Gbeľany			
		
3. miesto: ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín		
4. miesto: ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Terchová
PaedDr. Anna Babišová

Starší žiaci
1. miesto: Spojená škola Belá
2. miesto: ZŠ s MŠ O. Štefku, Varín
3. miesto: ZŠ Gbeľany
4. miesto: ZŠ s MŠ A. F. Kollára, Terchová
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2. ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Ľahšie to ide ľahšie

tri prekážkové dráhy, ktorých časy sa spočítavali. K tomuto
výslednému času sa pripočítal aj čas za beh na 400 m, ktorý
odbehol za naše družstvo Peter Franek. Zásluhou našich
žiakov: Alici Mariašovej, Filipovi Belovi, Natálii Múčkovej, Dávidovi Chovancovi, Michaele Múčkovej, Františkovi
Meškovi, Romane Vráblovej a Petrovi Franekovi pod vedením p. učiteľky Babišovej sa podarilo dosiahnuť v rámci
kraja najlepší čas, a tým sme vyhrali pre našu školu 5 000
€ na nákup športových potrieb a športového vybavenia.
Pre nás boj ešte neskončil, lebo náš dosiahnutý čas nás posunul do Súťaže o najlepšiu školu, kde postupovali len šiesti zo všetkých 24 zúčastnených škôl. Po veľmi náročnom
boji sa nám podarilo aj túto cvičebnú zostavu vyhrať, a tak
5 000 € sme navýšili o ďalších 2 000 €, ktoré sú určené na
nákup drogérie v DM pre našu školu. Počas prestávok medzi jednotlivými súťažnými kolami bol pripravený aj zábavný
program. Naučili sme sa nové tanečné kroky s tanečnou
skupinou Jumbo Chicks a The Pastels. Zatancovali a zaspievali sme si s Veselými zúbkami, Dominikou Mirgovou,
Darou Rolins a Adamom Ďuricom. Celým dňom nás sprevádzal svojím priateľským a zábavným humorom Richard
Lintner :).
Touto cestou chceme veľmi poďakovať organizátorovi projektu, spoločnosti dm drogerie markt. Pripravili pre deti
nezabudnuteľný zážitok a pre školy finančnú pomoc. Vďaka patrí aj našim žiakom, ktorí prejavili už počas prípravy,
ako aj Veľkého finále, bojovného ducha, spolupatričnosť,
disciplinovanosť a húževnatosť. ĎAKUJEME

Predstavujeme Vám projekt, do ktorého sa zapojila aj naša
škola, Ľahšie to ide ľahšie, CSR projekt spoločnosti dm
drogerie markt, ktorý vznikol v spolupráci s profesionálnymi trénermi vrcholových športovcov. Zuzana a Maroš
Molnároví sú nielen partnermi, ale aj odbornými garantmi
celého projektu. Cieľom projektu Ľahšie to ide ľahšie je motivovať a inšpirovať deti k cvičeniu, vyššej pohybovej aktivite. Projekt bol určený pre 2. stupeň základných škôl a prvé
štyri ročníky 8-ročných gymnázií, ktoré mali možnosť sa
doň zapojiť zostavením súťažného tímu.
Každá škola mala vytvoriť jeden 8-členný tím, ktorý mal
pozostávať z dvojice chlapec-dievča z 5., 6., 7. a 8. ročníka.
Počas troch mesiacov absolvovali tímy tri prekážkové
dráhy, ktoré boli veľmi náročné a vyčerpávajúce na fyzickú
kondíciu. Počas nacvičovania cvičebných zostáv zlepšovali
svoju kondíciu, učili sa k spolupráci, rozvíjali svoju tímovosť
a vzájomnú dôveru. Z každého kraja Slovenska postupovali
tri školy s najlepšími časmi zaznamenanými na videách na
Veľké finále, ktoré sa konalo v sobotu 10. júna 2017 na Partizánskej lúke v Bratislave.
Šikovnosťou našich detí sme sa prebojovali aj my na toto
finále a do Bratislavy sme cestovali už v piatok spolu
s ďalšími dvoma postupujúcimi školami zo žilinského kraja (ZŠ Košťany nad Turcom a ZŠ Bytča). Prechodným bydliskom do nedele sa nám stal hotel Bratislava, kde bolo o nás
kráľovsky postarané. Na Veľkom finále sa nás stretlo 24
škôl z celého Slovenska. O hlavnú výhru, čo predstavovalo
5 000 €, bojovali proti sebe vždy tri školy z rovnakého kraja. Opäť jednotlivé družstvá zdolávali fyzicky veľmi náročné

p. u. Babišová
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2. ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Úspešný projekt Nadácie SPP
Medzi 14 podporenými projektami bola úspešná aj naša
škola pri žiadaní o poskytnutie finančného príspevku zo
Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP. Podpora vo výške 800 € bola vyčlenená na nákup hodnotných
cien pre súťaž Belský borec z terchovského regiónu. Veľká
vďaka patrí pani Marte Gigacovej, zamestnankyni SPP. Na
základe jej odporúčania mohol byť náš projekt zaradený
medzi žiadateľov o podporu. PaedDr. Anna Babišová, autor
projektu
				
Mgr. Ľubica Hriníková

Netradičný olympijský deň na 1. stupni
Dňa 28.06.2017 sa konal Netradičný olympijský deň pre ži-

akov 1. stupňa, ktorý bol zahájený Olympijským behom na
námestí Jamy. Prváčikovia a druháci bežali jedno koliečko,
kde víťazne z dievčat dobehla Anetka Mažgútová, za ňou
Natálka Ondrišíková a tretia Lucka Boháčová, všetky dievčatá z 2.A triedy. Z chlapcov bol prvý Jakubko Šavel (2.A),
druhý Alex Vrábel (2.A) a tretí Rastík Púček (1.B). Žiaci tretieho a štvrtého ročníka absolvovali dve koliečka, kde z dievčat prvá bola Alžbetka Zuziaková (3.A), druhá Viktória

Papánková (3.A) a tretia Adriána Dávidíková (4.B). Z chlapcov vybojoval prvé miesto Robko Šavel (4.B), druhé Jakubko
Chovanec (3.A) a tretie miesto Romanko Jankovský (4.A).
Prví bežci boli odmenení športovými zošitmi s logom olympijských hier. Po behu náš olympijský deň pokračoval na
ihrisku Jamy, kde si triedy medzi sebou zmerali sily v netradičných športoch: Prekážkový beh, Štuplíková, Vrecia a
Skokan. Vyhodnotenie bolo v dvoch vekových kategóriách,
kde dve prvácke triedy podľa získaného počtu bodov obsadili rovnaké druhé miesto.
1. a 2. ročníky:				
3. a 4. ročníky:
1. miesto: 2.A				
1. miesto: 4.A
2. miesto: 1.A a 1.B			
2. miesto: 3.A
3. miesto: 1.C				
3. miesto: 4.B
					4. miesto: 3.B
Všetkým zúčastneným olympionikom patrí veľká vďaka za
súťaživú atmosféru v hesle „fair play” a aj za to, že napriek
veľmi horúcemu počasiu zvládli všetky športové disciplíny
v plnom nasadení.
PaedDr. Anna Babišová.

Vítanie leta „Indiánskym dňom“ v školskom klube detí
Už tradične vítame v našom školskom klube detí leto „Indiánskym dňom“. Ani tento rok tomu nebolo ináč. Popoludní dňa 9.6.2017 sa deti mohli zahrať na indiánov a zažiť tak
indiánsky život. V indiánskom desaťboji plnili rôzne úlohy.
To znamená, že každý indián musí mať indiánsku čelenku a náhrdelník a byť pomaľovaný indiánskymi kresbami.
Správny indián by mal tiež poznať indiánsky symbol – totem a indiánske písmo. Indián musí vedieť jazdiť na koni,
bojovať, loviť, strieľať a liezť. Toto všetko si deti vyskúšali
pod školským altánkom, v krásnom indiánskom stane
a v jeho okolí. Po splnení všetkých desiatich úloh, ktoré si
deti značili do Indiánskeho preukazu sa vybrali s plánom
areálu školy a školskej záhrady hľadať poklad. Ako inak, indiánsky poklad sa malým indiánom podarilo nájsť, priniesli

ho a spoločne okolo ohňa zaspievali indiánsku pieseň s indiánskymi porikmi a poklad si rozdelili. Plní emócií, šťastní a veselí odchádzali domov. Do organizácie Indiánskeho
dňa sa zapojili pani vychovávateľky Mahútová, Kubíková,
Hriníková a praktikantky zo Strednej pedagogickej školy
v Turčianskych Tepliciach.
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Medzinárodný deň detí v školskom klube

pri zranení si deti spoločne prečítali a potom prakticky vyskúšali. Na tomto stanovišti ich čakal aj zábavno-poučný
„Kvíz nielen na zasmiatie“. Po splnení úlohy deti dostali
preukaz – Malí zdravotník. Tretie stanovište sa nachádzalo
na multifunkčnom ihrisku, kde si deti rôznymi športovými
disciplínami rozvíjali rýchlosť, presnosť, obratnosť a postreh. Na tomto stanovišti boli odmenené medailou. Štvrté
stanovište bol orientačný beh spojený s vylúštením tajničky.
Deti ho absolvovali v areáli školy, pričom na stromoch mali
úlohy zo zdravotnej a dopravnej výchovy. Po ich správnom
vyriešení im vyšla tajnička, ktorá bola odpoveďou na otázku „Aký je dnes deň?“. Každé dieťa si po splnení úloh na
„Detskom kolese šťastia“ vytočilo sladkú odmenu. Zábavné
popoludnie v ŠKD pri príležitosti MDD sa skončilo s veľkou
radosťou a smiechom detí. Na realizácii MDD sa podieľali pani vychovávateľky Mahútová, Kubíková, Hriníková
a praktikantky zo Strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach. Zároveň ďakujeme našim piatačkám
(Ráchelke Leskovej, Lenke Leskovej, Ninke Cabadajovej
a Simonke Franekovej), že prijali naše pozvanie na MDD
a stali sa kapitánkami jednotlivých družstiev.

Dňa 1. júna sme spoločne s deťmi oslávili MDD aj v našom
školskom klube. Počas popoludnia sa deti zabavili na štyroch stanovištiach. Na dopravnom ihrisku, po zvládnutí
jazdy na kolobežkách podľa dopravných značiek a predpisov, deti získali cyklistický (kolobežkársky) preukaz so
svojou fotografiou. Pod altánkom ich čakali úlohy o poskytovaní prvej pomoci pri rôznych poraneniach. Prvú pomoc

Mgr. Ľubica Hriníková

Turistická vychádzka k prameňu „Vajcovka v Lysici“
Turistická vychádzka k prameňu „Vajcovka v Lysici“
Malú rozlúčku s krúžkom Škola hrou – Malí turisti a ŠKD
si deti vychutnali dňa 19.5.2017 na turistickej vychádzke
ku prameňu Vajcovka v Lysici. Po príchode k prameňu si
deti opiekli špekáčiky a začala zábava. Prostredie okolo
prameňa deti poznali z minulého školského roka a veľmi sa
tešili na hry v okolí. Prekonávanie prírodných prekážok im
nerobilo žiadne problémy, a tak si na svahu ponad prameň
vybudovali vlastné obydlia, kde sa veľmi pekne zahrali. Na
záver si v skupinkách z prírodnín vytvorili krásne obrázky.
Šťastné, spokojné a veselé sa vrátili domov. Mgr. Ľubica
Hriníková

Stráže. Túto prechádzku sme ukončili návštevou MŠ a detského ihriska v Lysici. Kde sa deti vyšantili a spokojné sa
vrátili v horúcom letnom počasí domov. Už teraz sa tešíme
na budúci školský rok na naše pekné turistické zážitky,

Turistická vychádzka „Belá – Lysica –
Stráža a späť“

pri ktorých budeme spoznávať nové zákutia bližších, či
vzdialenejších zaujímavých miest nášho okresu, kraja ale
i Slovenska. Pekné prázdniny Vám prajú p. uč. Mahútová,

Dňa 24.6.2017 sme s deťmi z krúžku Škola Hrou - Malí
turisti absolvovali ešte jeden pekný výlet. Vychádzkou sme
prešli z Belej cez Lysicu na cestu, ktorá prechádza až do

Pechotová a Hriníková.
Mgr. Ľubica Hriníková
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na správne miesto a nie do prírody. Školskému klubu detí
ste pomohli získať body, ktoré sme si v katalógu odmien vymenili za pastelky, fixky, výkresy a spoločenské hry. Školský
klub detí okrem zberu nepotrebných elektrozariadení plnil
aj v tomto školskom roku úlohy v projekte RECYKLOHRY.
V jesennom a v zimnom období sme s deťmi vyrobili kŕmidlo pre vtáčiky z odpadového materiálu. V jarnom období sa
deti v Slniečkove zahrali na malých tlačiarov. Zo zemiakov
si vyrobili pečiatky a ozdobovali veľkonočné vajíčka, srdiečka, slniečka a pod. Obrázky zberných nádob na elektroodpad kopírovali cez kopírovací papier a vymaľovávali si ich
podľa vlastnej fantázie. Dievčatá z 3. oddelenia – Bádatelia - Natálka Šuštiaková a Terezka Štefková rozlúštili tajnú
správu, ktorú prepisovali cez kopírovací papier. Tánička
Hazdová vypočítala slovné úlohy a vyriešila kódovačku. Na
základe výsledkov z týchto úloh sme úspešne odpovedali na
kvíz „Viete, že...“
Veríme, že aj v nasledujúcom školskom roku sa budete aktívne zapájať do zberu pokazených malých a veľkých elek-

Projekt ŠKD „Recyklohry“

trospotrebičov, batérií a tonerov a tým zabraňovať voľným

Ďakujeme všetkým rodičom, deťom, pedagógom a ostatným, ktorí nám v tomto školskom roku priniesli pokazené elektrospotrebiče, batérie a tonery. Týmto ste pomohli
nášmu životnému prostrediu. Vďaka Vám sa odpad dostal

cykláciou tohto odpadu učíme deti chrániť si životné pros-

skládkam takéhoto nebezpečného odpadu. Zberom a retredie a našu planétu ZEM. ĎAKUJEME!
Mgr. Ľubica Hriníková

Výlet „Vyhliadková veža - Terchová“

S prichádzajúcimi teplými letnými dňami sme triedu a
kuchynku s dievčatami z krúžku Šikovníček 24.5.2017 vymenili za pekný výlet na vyhliadkovú vežu do Terchovej.
Po prechádzke, výstupe a výhľade na Terchovú sme sa cestou na autobus zastavili v kostole. Deti si pozreli drevený,
pohyblivý betlehem. Niektoré z nich ho videli po prvýkrát
a pohľad naň ich veľmi zaujal. Po návrate do Belej sme
spoločne navštívili pizzériu, kde sa deti posilnili. Potom
odišli spokojné a s peknými zážitkami domov. Mgr. Ľubica
Hriníková

Cyklistický výlet do Belskej doliny

Malú rozlúčku s krúžkom Šikovníček zažili deti dňa
14.6.2017, keď sme sa v popoludňajších hodinách vybrali na
cyklistický výlet do Belskej doliny. Trasou po Rojkovej ulici,
cez Račnicu a Brehy sme prešli až na vyšný koniec. Niektoré
odvážne dievčatá skúsili aj studenú, ale čistú vodu v Belskej
doline. Vyšantili sa na detskom ihrisku. Na bicykloch si vyskúšali svoje sily a kondíciu. Spokojné, veselé a možno trochu unavené sa večer vrátili domov.

Mgr. Ľubica Hriníková
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há májová nedeľa je spojená s oslavou všetkých mamičiek
a v našej škole sme si tento sviatok pripomenuli trošku
neskôr, a to 23. mája. Vďaka príspevku ZRŠ sme mohli
zakúpiť mobilné pódium na chodbu, usilovná pani riaditeľka zabezpečila a postarala sa o ozvučenie, a tak si naši hostia a účinkujúci mohli vychutnať kvalitné vystúpenie. Vystúpenie pre mamičky si pripravili žiačikovia z 1.A triedy
(p.uč.Babišová), z 1.B triedy (p.uč.Holubková), z 1.C triedy
(p.uč.Kolčáková), z 2.A triedy (p.uč.Babiš), z 3.A triedy
(p.uč.Pechotová), z 3.B triedy (p.uč.Stráska), z 5.A a 5.B
triedy (p.uč.Chabadová) a žiaci z krúžku Čarovná flauta
(p.uč.Stráska P.). Účinkujúcim veľmi pekne ĎAKUJEME
za pripravený krásny program, dievčatám zo ŽP za pomoc,
ZRŠ za príspevok na pódium, Obecnému úradu Belá za kvietky pre mamičky a hosťom za účasť. Veríme, že sme všetkých potešili programom a dúfame, že sa opäť stretneme na
umeleckej prezentácií našich usilovných žiakov.

Deň mamičiek
„V brušku si ma nosila, aj v kočíku vozila. Pamätáš môj
prvý zúbok a obité kolienka? Pri všetkom si vždycky bola,
moja zlatá maminka.“ Touto básničkou privítala všetky
mamičky a hostí Tamarka Ondrišíková z 5.A triedy. Dru-

Mgr. Irena Kolčáková

Rozlúčka deviatakov
„Deväť rokov je v živote človeka iba jeho zlomok. Je to pomerne krátky úsek, ale aj napriek tomu je pre život človeka
veľmi významný. V živote našich deviatakov sa zavŕšila azda
najvýznamnejšia etapa – ukončili svoje pôsobenie na našej
škole. Z malých a nesmelých prváčikov sa stali mladí ľudia
plní snov, ideálov a chuti do života. Prežili ste na našej škole
úžasných deväť rokov, ktoré sa nepochybne navždy vpíšu
nielen do Vašej pamäte, ale aj našej :).“ 27. júna sa opäť uskutočnil Rozlúčkový večierok deviatakov, kde sme sa lúčili
s našimi deviatakmi (s mojimi deviatakmi). Večierok mal
bohatý program, okrem vyhodnotenia Naj-deviatakov sme
si vychutnali deviatakov ako hercov, spevákov a tanečníkov. Pripravili úžasný program, ktorý by si zaslúžil aj nejaké
ocenenie :). Ocenením Naj-športovec sa môže pochváliť
Juraj Poliak z 9.A triedy, Naj-športovkyňou sa stala Terézia
Kaňová z 9.A triedy. Titul Naj-deviatak učiteľov získal Štefan Franček z 9.A triedy, Naj-deviatačka Simona Mahútová
z 9.A triedy, Naj-deviatakom sa stal Marek Mihalčatin z 9.A
triedy. Srdečne blahoželáme! V mene žiakov a vedenia školy
úprimne ďakujeme pani učiteľke Aničke Hudecovej, ktorá aj
napriek tomu, že je na materskej dovolenke, sa postarala o
celú prípravu a organizáciu večierka. „Milí deviataci, želáme
Vám, aby sa Vám v živote darilo, aby ste našli veľa nových,
dobrých kamarátov, a aby každý z Vás našiel svoje šťastie! V
ďalšom študijnom živote Vám prajeme len to najlepšie, aby
sa Vám splnili všetky Vaše túžby a predsavzatia, aby všetko
to, čo ste zažili doposiaľ, bola jedna veľká, krásna a šťastná
spomienka.“

Mgr. Irena Kolčáková
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Deň detí
1. jún patrí našim deťom :) My sme tento sviatok oslávili o
niečo skôr a to 30. mája v Campingu Belá-Nižné Kamence.
Sokoliari a Horská záchranná služba z Terchovej zabezpečili
deťom poučný a výborný program. Veľmi pekne ĎAKUJEME p. Cyrilovi Matejovi za poskytnutie priestorov, zabezpečenie horských záchranárov a sladké nanuky pre všetky
deti. ZRŠ ďakujeme za príspevok na sokoliarov a čokoládové
sušienky.
Vedenie školy

Najlepší žiaci školy v školskom roku
2016/2017
„Opäť je posledný júnový deň a my všetci si odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce. Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia v podobe kvetov a rodičia v úsmeve
svojich detí.“ 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
jbale: Roman Jankovský 4.A, Filip Bela 5.A, Damián Šugár
5.A, Šimon Mihalčatin 5.A, Marek Mažgút 5.A, Ján Mažgút
6.A, Dávid Chovanec 6.A, Michal Šipčiak 7.A, Adam Cingel 7.A, Janka Danišková 8.A, Adriána Bajanová 8.A, Veronika Jaroščiaková 8.A, Lea Sušienková 8.A, Veronika
Vráblová 8.A, Lujza Mihalčatinová 9.A, Terézia Kaňová
9.A, Silvia Ondrášková 9.B. Tamara Težak z 2.A triedy,
Laura Koniorová zo 4.A triedy a Jakub Chovanec z 3.A
triedy získali pochvalu riaditeľkou školy za 0 vymeškaných
hodín počas celého školského roka. Za reprezentáciu školy na celoslovenskej športovej súťaži Ľahšie to ide ľahšie a
získanie 1. miesta pre školu = 5 000 € + 2 000 € získali pochvalu riaditeľkou školy títo športovci: Alica Mariašová 5.A,
Filip Bela 5.A, Natália Múčková 6.A, Dávid Chovanec 6.A,
František Meško 7.A, Michaela Múčková 7.A, Romana
Vráblová 8.A a Peter Franek 8.A. 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

siedmeho ročníka a sú odmenení finančnou čiastkou podľa
umiestnenia (80 €, 60 €, 40 €), ktorú poskytuje Obecný úrad
Belá. Na slávnostnom ukončení školského roka 2016/2017
získala 1.miesto: Sára Zimenová 8.A (súťaže vedomostné)
a Romana Vráblová 8.A (súťaže športové), 2.miesto: Tamara Ďurinová 7.A (súťaže vedomostné) a Sára Zimenová 8.A
(súťaže športové), 3.miesto: Terézia Ďurišová 9.B (súťaže
vedomostné) a Simona Mahútová 9.A (súťaže športové).
Boli udelené aj riaditeľské pochvaly za výborný prospech
a reprezentáciu školy na súťažiach týmto žiakom: Ľubomír
Zuziak 7.B, Samuel Lesko 8.A a Michaela Lodňanová 9.B.
Riaditeľskú pochvalu získali aj športovci, ktorých nominovali tréneri za výborné výsledky vo futbale, florbale a vole-
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Rodičovská brigáda
Dňa 13.05.2017 (v sobotu) sa po prvýkrát uskutočnila
spoločná pracovná akcia pri budovaní školskej záhrady –
areálu školy, za účelom skvalitnenia vyučovania a zároveň
vybudovania príjemného prostredia pre žiakov. Brigády sa
zúčastnili rodičia, priatelia a zamestnanci školy. Naše veľké
ĎAKUJEM patrí: rodičom žiakov 6.A triedy - p. Erike
Tomašovej za pomoc a prinesené bylinky, p. Márii Holubkovej; rodičom žiakov 8.A triedy – p. Monike Kubíkovej, p.
Danke Leskovej; rodičom žiakov 5.A, 5.B a 1.B triedy – p.
Richardovi Ondrišíkovi, p. Ľubošovi Mičovi, p. Martinke
Filovej; p. školníkovi M. Bačinskému, p. Jánovi Přechovi,
p. zástupkyni Stráskej, Kolčákovej a našej usilovnej žiačke
Tamarke Ondrišíkovej z 5.A triedy.

Ing. Anna Přechová, riaditeľka školy

Zber starého papiera sa stal na našej škole
tradíciou

Romančíková, Mirko Janík, Sabina Kováčová, Zuzka Kubíková, Terézia Kaňová, Anetka Pechotová, Jakub Pechota,
Milan Chabada, Janko Vrábel, Tomáš Mažgút, Jakub Martinec, Jakub Vrábel, Petra Franeková, Aneta Kompaniková,
Miška Ťažká, Martin Kubík, Tatiana Kvočková, Michaela
Lodňanová, Romanka Hanuliaková, Viktória Papánková,
Matej Bačinský, Zuzana Mihalčatinová, Benjamín Šmehýl,
Adriána Kubíková.

Tak ako každý rok, aj tento rok informujeme o zbere papiera. V tomto školskom roku sme spoločnými silami nazbierali 19 760 kg starého papiera a zachránili sme 158 stromov –
v porovnaní s minulým rokom je to o 54 stromov viac. Teší
nás, že počet nami zachránených stromov je každoročne
viac (125 kg starého papiera zachráni jeden veľký strom).
Najusilovnejšie triedy získali finančnú odmenu: 1. miesto 50 €, 2. miesto - 30 €, 3. miesto - 20 €. V tomto školskom
roku boli ocenení opäť aj jednotlivci, ktorí prispeli v každom
zbere 100 kg a viac. Odmena pre najusilovnejších žiakov
(jednotlivcov) podľa počtu nazbieraných kg: viac ako 1 000

Vyhodnotenie: 1. stupeň (počet kg papiera sa delí počtom
jednotlivých žiakov v triede)
1. miesto: 1.C trieda, nazbierala 2 231 kg (139,43) a zachránila 18 stromov
2. miesto: 3.B trieda, nazbierala 1 438 kg (110,61) a zachránila 12 stromov
3. miesto: 2.A trieda, nazbierala 1 562 kg (78,10) a zachránila 13 stromov
2. stupeň (počet kg papiera sa delí počtom jednotlivých žiakov v triede)
1. miesto: 8.B trieda, nazbierala 2 712 kg (129,14) a zachránila 22 stromov
2. miesto: 7.A trieda, nazbierala 2 263 kg (90,52) a zachránila 18 stromov
3. miesto: 7.B trieda, nazbierala 1 465 kg (61,04) a zachránila 12 stromov
Dôležité INFO: V školskom roku sme spoločne nazbierali
a získali: september 6 710 kg – 268,40 €, február 6 660 kg
– 333 €, máj 6 390 kg – 513,20 €. Peniažky sme využili na
vyhodnotenie najusilovnejších tried – 200 €, nákup tričiek
s logom školy, nákup kníh, vecných cien a pomôcok – sú
súčasťou vyúčtovania účtu ZRŠ.
Milí rodičia, naši spoluobčania, aj keď je čas prázdnin
a možno chystáte prázdninové upratovanie, nezabudnite
pre vaše deti a našich žiačikov poodkladať starý papier, aby
sme v budúcom školskom roku zachránili ešte viac stromov.
Vopred vám všetkým veľmi pekne ďakujeme.

kg (špeciálna odmena): tričko s logom školy + finančná odmena, nad 500 kg: tričko s logom školy + kniha, 230 kg - 500
kg: tričko s logom školy, 150 kg - 229 kg: kniha, 100 kg - 149
kg: vecná cena. Najusilovnejší zberači boli: Sabínka Cvingerová, Andrej Svetlovský, Natália Boháčová, Mária Martinická, Šimon Tichák, Filip Brezáni, Kristína Richtáriková,
Nela Romančíková, Kristína Nemčeková, Emka Ťažká, Majko Vrábel, Filip Ďurana, Sofia Kubová, Janka Orlická, Samuel Kvočka, Samko Sochuliak, Alexandra Vráblová, Adela

Mgr. Irena Kolčáková
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Úspechy žiakov ZUŠ
V priebehu školského roka 2016/2017 sa naši žiaci zúčastnili
na viacerých súťažiach a prehliadkach.
Vo februári získali v krajskom kole súťaže „Hnúšťanský
akord“ v Tvrdošíne krásne druhé miesto. Svoje vedomosti
z Hudobnej náuky tam pod vedením p. uč. Stráskej ukázali
Tamara Ďurinová, Silvia Pechotová a Benjamín Šmehýl.

vedením p. uč Zuziakovej). Dievčatá sa so svojim triom
umiestnili v striebornom pásme. Huslistky mali možnosť
pracovať vo workshope s Kysuckým komorným orchestrom.

Štvrtého apríla sa žiačky z triedy p. uč. Hudecovej a Zuziakovej zúčastnili „Regionálnej súťažnej prehliadky v štvorručnej hre na klavíri“ v Žiline. Dominika Ždánska a Radoslava Frnčová sa umiestnili v striebornom pásme.
P. uč. Hučková sa tretieho mája 2017 so svojimi žiakmi
zúčastnila „Speváckej súťaže“ vo Vrútkach. Soňa Gaňová si
vybojovala umiestnenie v zlatom pásme a Katarína Stráska
v bronzovom pásme. Piateho júna sa na „Festivale komornej
hudby“ v Čadci, v štvorručnej hre na klavíri, Dominika
Ždánska a Radoslava Frnčová z triedy p. uč. Hudecovej
a Zuziakovej umiestnili v bronzovom pásme.
Na „Festivale komornej hudby“ v Čadci sa ôsmeho júna
zúčastnili aj Sára Šmehýlová, Terézia Kaňová (husle – pod
vedením p. uč. Stráskej) a Anna Chabadová (klavír – pod

Pod vedením výborného dirigenta Karla Kevického si zahrali aj na záverečnom koncerte festivalu v Kultúrnom dome
v Čadci. Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.
Mgr. Petra Stráska DiS. art.

Absolventský koncert
Dňa 21. júna 2017 prebehol na našej ZUŠ absolventský koncert, na ktorom účinkovali žiaci štvrtých
ročníkov prvého a druhého stupňa. Slávnostne sme
sa rozlúčili z desiatimi absolventmi. Na klavíri nám
zahrala Anna Chabadová, Natália Boháčová, Martina
Bačinská a Lukáš Gacho z triedy pani učiteľky Zuziakovej. Z triedy pani učiteľky Stráskej nám na zobcovej
flaute predviedli svoje výkony Mária Patrnčiaková,
Michal Sihlovec a Terézia Kaňová, ktorá súčasne ab- Všetci absolventi sa snažili, podali pekné výkony a pri
solvovala aj z hry na husliach. Tóny gitary sme si vy- ich záverečnom príhovore padlo aj veľa sĺz. Želáme im
počuli v podaní Jána Bajanu a Dávida Zimena z triedy veľa úspechov v ich ceste životom.
pána učiteľa Jurču. Na violončele nám zahrala Alžbeta Mažgútová z triedy pani zástupkyne Tichákovej.
Mgr. Petra Stráska DiS.art.
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Samuel Lesko a Sára Zimenová (obaja z 8.A). V konkurencii
42 tímov sa umiestnili na 14. mieste. 22. apríla si každoročne pripomíname DEŇ ZEME. Keďže tento deň bol v sobotu, naši žiaci oslávili DEŇ ZEME v piatok 21. apríla. Žiaci 1. – 5. ročníkov zažili zábavný interaktívny koncert Dr.
Zembolí- plný poučných textov a veselých pesničiek, ktoré
sú zamerané na otázky ekológie a zodpovednosti k budúcemu vývoju našej Zeme. 24. apríla sa uskutočnil Zápis do
prvého ročníka a úspešne sme zapísali 44 prvákov. Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru. Šnúra florbalových turnajov dievčat 5. a 6. ročníkov pokračovala dňa 27. apríla v
Terchovej. 28. apríla deti z krúžku Škola hrou – Malí turisti
a ŠKD navštívili detské zábavné centrum KONGO v Žiline.
Počas tohto mesiaca prebiehalo aj testovanie finančnej
gramotnosti na 2. stupni.

Aktivity od apríla po jún
Posledné mesiace školského roka 2016/2017 boli bohaté na
vedomostné a športové aktivity, úspešné súťaže a projekty,
vychádzky do prírody a výlety.

V MÁJI žiaci 3. ročníkov prežili plavecký výcvik, ktorý sa
uskutočnil od 3.mája do 9.mája v plaveckej škole NEREUS
na Mestskej plavárni v Žiline. 4. mája sa uskutočnil McDonalds Cup žiakov 3.-4. ročníkov, 12. mája Dôvera Cup
žiakov 5.-9. ročníkov a 16. mája Volejbalový turnaj dievčat
v Strečne. Dňa 10. mája sa naši žiaci zúčastnili súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom a v nemeckom jazyku v ZŠ
Gbeľany, kde si zmerali svoje sily žiaci z „Terchovskej doliny”.
Katka Prílepková (4.A) sa umiestnila vo svojej kategórii v
anglickom jazyku na 1. mieste a Julka Lesková (8.B) na 1.
mieste v nemeckom jazyku. 10. mája žiaci ôsmych ročníkov navštívili hrad Budatín. Dňa 13. mája (v sobotu) sa po
prvýkrát uskutočnila spoločná pracovná akcia pri budovaní
školskej záhrady – areálu školy, za účelom skvalitnenia vyučovania a zároveň vybudovania príjemného prostredia pre
žiakov. Brigády sa zúčastnili rodičia, priatelia a zamestnanci
školy. Účelové cvičenie a Didaktické hry sa konali 18. a 19.
mája. 19. mája sa vďaka podporenému projektu Mgr. Petra
Boháča, Revitalizácia telocvične a športových aktivít, uskutočnil Florbalový turnaj dievčat 5. – 6. ročníka pod záštitou
ČSOB nadácie. Malú rozlúčku s krúžkom Škola hrou – Malí
turisti a ŠKD si deti vychutnali 19. mája na turistickej vychádzke ku prameňu Vajcovka v Lysici. Talentové skúšky do
piateho ročníka, zamerané na futbal a florbal sa uskutočnili
22. mája. Uskutočnili sa školské výlety, vyhodnotili sme zber
papiera a najusilovnejšie triedy získali finančnú odmenu: 1.
miesto - 50 €, 2. miesto - 30 €, 3. miesto - 20 €. Dňa 23.
mája sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Matematický klokan, medzi úspešných riešiteľov patrili: Patrícia Zuziaková,
Nela Pecková, Linda Cabadajová, Siana Mariašová (všetky
z 1.B), František Meško (7.A) a Samuel Lesko (8.A). Linda Cabadajová ako najúspešnejšia riešiteľka z našej školy
a stala sa školskou šampiónkou. 23. mája sa uskutočnilo

V APRÍLI prebiehalo školské kolo matematickej súťaže IQ
olympiáda. Na našej škole sa zaregistrovalo 21 súťažiacich zo
šiesteho a ôsmeho ročníka. Medzi najúspešnejších riešiteľov
patrili: Kristián Chabada (8.B), Juraj Orlický (8.B), Samuel
Lesko (8.A), Samuel Tomašov (6.A), Ján Kováč (6.A), Nina
Komačková (6.A), Sára Zimenová (8.A) a Emma Majerová
(6.A). 5. apríla sa uskutočnilo Testovanie 9, kde si žiaci 9.
ročníka testovali svoje vedomosti zo Slovenského jazyka
a Matematiky. Dobrou náladou, fantáziou, trpezlivosťou
a zručnosťou sa predviedli deti v pondelok 10. apríla na
tvorivých dielňach. Deti zo školského klubu z oddelenia
SLNIEČKOVO boli zapojené v projekte eTwinning. Projekt
„Sviatky jari – Veľká noc“ realizovali s partnermi a novými
kamarátmi z Českej republiky a z východného Slovenska. V
stredu 12. apríla sa rozozvučali hlasy našich talentovaných
slávikov, pretože sa konalo školské kolo súťaže Slávik
Slovenska. Tí najtalentovanejší sú: I. kategória: 1.miesto:
Dominika Horváthová 3.A, 2.miesto: Dominika Pálešová
2.A, Nikolka Kubíková 1.A, 3.miesto: Romanka Hanuliaková 1.C, Saška Vráblová 1.A, II. kategória: 2.miesto: Anička
Fujdiaková 4.B, Katka Stráska 6.A, 3.miesto: Tibor Papánek
5.A, III. kategória: 1.miesto: Romanka Vráblová 8.A, 2.miesto: Klaudia Šimlíková 9.A, Zuzka Fujdiaková 9.A, Simonka Mahútová 9.A. Naši tretiaci sa zapojili do projektu Malá
finančná akadémia s KOZMIXOM, ktorá kombinovala
kreativitu, tímovú prácu, komunikáciu a hlavne finančnú
gramotnosť detí. 21. apríla sa uskutočnila matematická
súťaž GvoBoj. Našu školu reprezentovalo družstvo Belani v
zložení: Terézia Kaňová (9.A), Michaela Lodňanová (9.B),
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vystúpenie pre mamičky, ktoré si pripravili žiaci z 1.A,B,C
triedy, z 2.A triedy, z 3.A,B triedy, z 5.A, B triedy a žiaci z
krúžku Čarovná flauta. 24. mája žiaci z ŠKD a krúžku Šikovníček vymenili triedu za pekný výlet na vyhliadkovú vežu
v Terchovej. Dňa 25. mája sa žiaci 8.B triedy zúčastnili exkurzie vo Vodárňach Nová Bystrica. 30. mája sa v Campingu Belá-Nižné Kamence konal Deň detí a poniektorí športovci cestovali do Chorvátska, aby predviedli svoje športové
nadanie v družobnej škole. 31. mája sa 15 žiakov našej školy
zúčastnilo 20. ročníka súťaže „Beh do strečnianskych hradných schodov”. Všetci žiaci zdolali schody a najrýchlejší z

tišek Meško 7.A, Romana Vráblová 8.A a Peter Franek 8.B
pod vedením p. učiteľky Anny Babišovej zúčastnili veľkého
finále projektu Ľahšie to ide ľahšie, ktoré sa konalo v Bratislave. Z 24 škôl z celého Slovenska vybojovali 1. miesto
a získali pre školu 5 000 € + 2 000 €, blahoželáme! 15. júna
sa konal Športový deň v Gbeľanoch, kde naši žiaci vybojovali 1. miesto, 16. júna ďalšia aktivita projektu ČSOB – futsal.
20. júna vďaka podporenému projektu zamestnaneckého
grantového programu Nadácie SPP (autorka projektu p.uč.
Anna Babišová) sa uskutočnil 1. ročník súťaže Belský borec
z terchovského regiónu v areáli Campingu Belá – Nižné Kamence. Naše obe družstvá vybojovali 1. miesta. Pani učiteľka Anna Hudecová zorganizovala Rozlúčkový večierok deviatakov, bola vyhodnotená súťaž O najlepšieho žiaka školy,
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 vybudovať učebňu
fyziky, ktorá bude žiakom k dispozícii už v septembri
nového školského roka.
Vedenie školy ďakuje všetkým rodičom, priateľom, známym
i neznámym, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.
Ďalší sponzori školy v tomto šk. roku boli: Zmrzlina Belá
– sladkosti pre deti na Prvácku imatrikuláciu, vecné ceny
a sladkosti do letného tábora, p. Ján Chodúr (Lysica) - medaile na lyžiarsky výcvik v Krušetnici, p. Cyril Matejov organizačné zabezpečenie MDD a nanuky pre všetky deti,
p. Kamil Muráň - sladkosti na MDD, p. Ján Srniak - materiál na rodičovskú brigádu, rodičia Nelky Peckovej - materiál na rodičovskú brigádu, Obecný úrad Belá - materiál
na rodičovskú brigádu, firma Ipecon - florbalové dresy a
brankárska výstroj pre mladšie žiačky, COBA automotive
s.r.o. Terchová - Vyšné Kamence - doprava žiakov (prvákov) na exkurziu a školský výlet + finančný dar na letný tábor a ďalšie aktivity žiakov (zoznam všetkých sponzorov
sa nachádza na stránke školy). Ďakujeme všetkým, ktorí
nám poskytli 2 % z daní, zoznam darcov bude zverejnený
na stránke školy. 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“.

našich žiakov obstáli výborne: Mária Martinická (7.B) a
František Meško (7.A) obsadili vo svojej kategórii 2. miesto. Dievčatá z 1.C triedy získali v celoslovenskej výtvarnej
súťaži Škola z Marsu 12. miesto a Zarka Drengubiaková z
1.B triedy získala čestné uznanie v medzinárodnej výtvarnej
súťaži ZELENÝ SVET.
V JÚNI aj v ŠKD sa oslavoval Deň detí a tradičný Indiánsky deň. Dňa 5. júna sa žiaci 9. ročníkov zúčastnili exkurzie
v závode na výrobu plastov COBA AUTOMOTIVE s.r.o.
Vyšné Kamence a navštívili aj firmu PÍLA MARUNA, kde
si pozreli spracovanie dreva a výrobu drevených výrobkov.
V týždni od 5. júna do 9. júna sa 27 štvrtákov zúčastnilo

Školy v prírode v Novom Smokovci. V sobotu 10. júna sa
žiaci Alica Mariašová 5.A, Filip Bela 5.A, Natália Múčková
6.A, Dávid Chovanec 6.A, Michaela Múčková 7.A, Fran-

Ing. Anna Přechová, riaditeľka Spojenej školy Belá
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PROJEKT „ Revitalizácia telocvične
a športových aktivít “ ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ

prebiehalo do marca 2017. V mesiaci apríl prebiehala samotná realizácia výmeny osvetlenia v telocvični.
V mesiacoch máj a jún prebiehali jednotlivé športové
aktivity. Začali sme florbalovým turnajom dievčat, kde
sa naším mladším žiačkam podarilo za účasti piatich
Projekt bol vybraný ešte v novembri minulého roka tímov získať prvé miesto. Pokračovali sme turnajom vo
v grantovom programe ČSOB NADÁCIE a schválený volejbale dievčat. Naše dievčatá sa v silnej konkurencii
v plnej sume 3000 €. Cieľom projektu bola rekonšt- ZŠ Gorazda, ZŠ Strečno, ZŠ Varín umiestnili na tretej

priečke. Posledným ostal futsalový turnaj chlapcov,
na ktorý prijali pozvánku ZŠ Varín, ZŠ Terchová
a ZŠ Gbeľany. Naši mladší chlapci s prehľadom všetky
zápasy vyhrali a obsadili prvé miesto.
Veľké poďakovanie patrí ČSOB NADÁCII a jej zamestnaneckému grantovému programu, ktorý nám
umožnil zrealizovať náš projekt.
			

rukcia celého osvetlenia telocvične na moderné a
úsporné ledkové osvetlenie a následné zorganizovanie
športových aktivít pre deti na našej škole a v regióne.
Po zrekonštruovaní osvetlenia telocvične sme sa zaviazali usporiadať tri turnaje pre všetky školy v našom
regióne, ktoré budú mať záujem o športové aktivity:
futsal chlapci, florbal a volejbal dievčatá. Samotná realizácia prebiehala od decembre 2016, kedy sa začalo
výberové konanie na zhotoviteľa nového osvetlenia. To

Autor: Mgr. Peter Boháč

3. NAŠI NAJMENŠÍ
Rozlúčka predškolákov

vo nových vecí, spoznať inú školu. Malý človek vyrástol
na veľkého školáka. Vie si viazať šnúrky, pozná číslice
a farby, vie skákať, behať, kresliť, spievať aj recitovať. Je
čas odísť. Naši kamaráti nám ukázali krásne vystúpenie
na rozlúčku. Pohladením duše bol úsmev a spokojnosť
rozžiarených detí a ich rodičov. Každý predškolák dostal Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a malé prekvapenie. Na koniec sa deti občerstvili pri rozlúčkovej torte a malom spoločnom posedení.

Bolo nám tu dobre, dobre s vami,
otvárajú sa však školské brány.
Veľkej školy budem žiakom,
vám všetkým ostávam kamarátom.
Posledná pieseň na rozlúčku a posledné spoločné objatie s tými, s ktorými sme trávili dlhý čas v materskej škole. Ťažké bývajú chvíle lúčenia, slzám sa sotva
niekto ubráni, ale život je už taký – čas plynie a vždy
prináša niečo nové.
Keď z konca lehátok už trčia prvácke chodidlá, keď
hračky už trochu nudia a knižky viac lákajú, je čas zažiť
nové dobrodružstvo – dobrodružstvo ozajstného prváka. Je čas spoznať nových kamarátov, naučiť sa množst-

Ďakujeme všetkých rodičom za občerstvenie a pohostenie. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispeli
na darčekové prekvapenie pre deti. Všetkým budúcim
prváčikom prajeme vykročenie tou správnou nohou a
úspešný začiatok prváckeho života.
						
Bc. Mariana Berešíková
22

3. NAŠI NAJMENŠÍ
Poďakovanie za materiálnu a
finančnú podporu pre materskú školu

sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na
pomoci a podpore našej materskej školy. Ďakujem za
všetky finančné a materiálne dary, ktoré sme od Vás
„ Jeden bez druhého nič neznamenáme a nespravíme dostali. Tieto dary nám pomáhajú zefektívniť a zkvalitnič, len spoločnými silami sa dopracujeme k vy- niť výchovno - vzdelávací proces, vylepšiť našu prácu
a cítiť sa našim deťom v lepšom, príjemnejšom, kvalittúženému cieľu.“
V mene detí a pedagogických zamestnancov našej nejšom a hlavne bezpečnejšom prostredí.
materskej školy mi dovoľte poďakovať, ďakujem všetkým rodičom, priateľom, známym i neznámym, ktorí
Za kolektív MŠ Bc. Mariana Berešíková

Nové ihrisko

A to, že zmrzlina všetkým naozaj chutila môžu potvrdiť aj vymaľované ústočká detí od zmrzlinky či už

Vodičku do ruky, šiltovky na hlavy a plní očakávania
čo nás čaká sme sa vybrali s deťmi na ihrisko, ktoré sa
nachádza na vyšnom konci v Belej. Po dlhej a únavnej
chôdzi sme konečne zbadali ihrisko ktoré nám vyčarilo úsmev na tvári. Privítala nás mamina našich
dvoch kamarátov pani Janka Zuziaková. Ukázala nám
čo všetko sa na ihrisku nachádza. Pripravila pre nás
neočakávané prekvapenie vo forme sladkého potešenia šišiek a pitného režimu pre deti. Touto cestou sa
jej chceme za občerstvenie poďakovať. Deti sa vyšantili
do sýtosti. Zahrali si futbal, pohojdali sa, pošmýkali na
šmýkačke a vyhrali sa v piesku. Ani sa nám nechcelo
odísť.

čokoládovej, šmolkovej, citrónovej...
Veľmi pekne ďakujeme za pozvanie

MDD
Nie je nič krajšie, ako vidieť rozžiarené detské očká.
jún - MDD je sviatok, na ktorý sa tešia všetky detí

Zmrzlinkujeme
Počas týchto horúcich dní, ktoré nám naznačujú
blížiace sa leto každému dobre padne trochu osvieženia. Preto naša materská škola s radosťou prijala pozvanie na zmrzlinu od pani Laščiakovej a Šipčiakovej
k sviatku našich najmenších k MDD. Deti sa veľmi
potešili a už dopredu si pýtali svoju obľúbenú príchuť.

a patrí všetkým bez rozdielu. Nadišiel a hoci bol trošku
daždivý, bol krásny, plný prekvapenia, radosti, nadšenia, smiechu, súťaženia a dobrej nálady. Aj deti v našej
Materskej škole ho prežívali naozaj „super“. Škôlkou
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výkony svoje i iných detí. Ďakujeme za tento deň všetkým, ktorí prispeli, aby oslava MDD sa vydarila nad
naše očakávania.

Deň Matiek
Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám
ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im
našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Aj v našej
Materskej škole dýchala atmosféra slávnosťou a nedočkavosťou osláviť tento krásny sviatok. Deti sa nevedeli dočkať popoludnia, aby mohli svojim mamičkám
predviesť všetko, čo si pre ne s pani učiteľkami dlhšie
pripravovali. Každé dieťa chcelo piesňou, tancom,
básňou alebo dramatizáciou rozprávky vyjadriť, že
mama je pre nich jedinečná a nenahraditeľná. Rodičia
boli milo prekvapení, ako krásne sa detičky na tento
deň pripravili. V závere venovali deti mamám vlastnoručne vyrobené darčeky.
Pochvala a poďakovanie patrí aj všetkým pani
učiteľkám, ktoré deti na tento deň pripravili a slávnostne ich obliekli tak, aby bol program pre mamičky čo
najkrajší.
			
Bc. Mariana Berešíková

sa niesli krásne melódie piesne „Dnes je veľký sviatok
detí hoja, ja....” Nechýbalo spoločné posedenie pri sladkých a ovocných stoloch. Hry, súťaže, spev, tanec a fotografovanie sprevádzali detí po celý deň. Zo škôlky odchádzali spokojné a šťastné v rukách si odnášali sladké
prekvapenie. Hrdé boli na získané ocenenia, diplomy,
medaily, balóny i na drobné upomienkové darčeky za
svoje všestranné vynikajúce výkony v speve, kresbe i za
plnenie športových disciplín, ktoré realizovali v rámci „športovej olympiády“. Deti boli voči sebe milé a tolerantné, navzájom sa obdarovali a pozitívne oceňovali

FOTO ROZLÚČKA
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Pekné úspechy mladších žiačok vo florbale

Simona, Mariašová Alica, Ondrišíková Tamara, Pálešová
Nikola, Putnokyová Klaudia), všetko žiačky 5.A triedy.
Dievčatá podávali veľmi pekné výkony, užili si súťaživú atmosféru, nadobudli nové športové skúsenosti a nadviazali
nové kamarátstva. Už teraz sa tešia na ďalšiu sezónu a nové
športové výzvy v nových dresoch, ktoré im zakúpila firma
Ipecon. Taktiež táto firma zakúpila aj brankársku výstroj pre
Adriánu Jaroščiakovú.
Výsledky z turnajov:

Vianočným turnajom vo Varíne sa spustila florbalová
šnúra turnajov mladších žiačok Spojenej školy Belá. Ďalšie
zápasy pokračovali v Terchovej a dvakrát v Belej. Našu školu

Vo Varíne, Belá B – 3. miesto, Belá A – 4. miesto
V Belej, Belá B – 2. miesto, Belá A – 3. miesto
V Terchovej, Belá B – 2. miesto, Belá A – 3. miesto
V Belej, Belá B – 1. miesto, Belá A – 3. miesto
Na výkonoch dievčat z 5.A triedy sa podpísala systematická
práca p. učiteľky Babišovej, ktorá od prvého ročníka sa zamerala na ich všestranný rozvoj pohybových schopností. Od
piateho ročníka dievčatá boli zaradené do športovej triedy
so zameraním na florbal, ale vynikajú aj v atletike a v iných
športových hrách.
PaedDr. Anna Babisova

reprezentovalo zmiešané družstvo Belá A (Judáková Žaneta
5.A, Zuziaková Laura 6.A, Múčková Natália 6.A, Stročková
Veronika 6.A, Ničová Valentína 5.A, Raganová Alexandra
5.A) a družstvo Belá B (Jaroščiaková Adriána, Boháčová

Starší žiaci
Príjemným zistením a potešením je, že sa pred nami umiestnili len väčšie mesta. Za rozhodujúci faktor tohto pekného
umiestnenia považujem hlavne to, že sa nám v priebehu
súťaže vyhýbali zranenia kľúčových hráčov (Poliak, Cabadaj,
Šipčiak), ktorí v zápasoch potiahli ďalších našich chlapcov.
Mrzí nás ,že ďalší kľúčový ,dlhodobo zranený hráč M. Mihalčatin už v jarnej časti nenastúpil na žiadny ligový zápas.
Výborne ho však zastúpil a úlohu lídra tímu prevzal Juraj
Poliak, ktorý bol aj najlepší hráč a strelec mužstva. Svojimi výkonmi a prístupom v zápasoch ma tiež potešili mladší
hráči, ktorí môžu ešte hrať celú budúcu sezónu za starších
žiakov. Na záver sa chcem poďakovať p. starostovi Ing. M.
Krajčimu za zorganizovanie posedenia na záver sezóny st.
a ml. žiakov v prijemnom prostredí pizzerie v Mlyne v Belej
tréner: Mgr. I. Černák

Sezónu 2016/2017 sme začínali vzhľadom na kvalitu a šírku
kádra s cieľom záchrana v súťaži. Nakoniec na veľké prekvap-

enie nás všetkých z toho bolo výborné 5.miesto. Odohrali
sme 26 zápasov s bilanciou 13 vitazstiev,1remiza,12 prehier.

Hodnotenie - florbal dievčatá

s bilanciou: Terchová, Belá, Budatín - 1.miesto, Košice
-2.miesto, Čadca-3.miesto. Hráčky predvádzali počas
celého roka výborné výkony, ktoré ocenili aj tréneri
ostatných mužstiev a veľmi pochvalne sa vyjadrovali
o našej hre aj juniorskí reprezentační tréneri. Viacero
prvoligových klubov chcú s našim klubom nadviazať
spoluprácu. Na základe pozitívnych ohlasov sme sa
nesmelo zahrávali s myšlienkou o podaní si prihlášky do
prvej ligy žien vo florbale. Po konzultáciách športového
klubu (Mgr. Ján Holúbek) s vedením obce a sponzormi

Fantastické úspechy dosiahli v tejto sezóne naše florbalistky pod vedením svojho trénera Mgr. Jána Holúbka. Po roku účinkovania v celoslovenských súťažiach
obsadili v prvej lige krásne 3.miesto,vďaka čomu sa
kvalifikovali na majstrovstvá Slovenska starších žiačok
do Kysuckého Nového Mesta. V konkurencii najlepších
mužstiev Slovenska obsadili pekné 6.miesto. Okrem
týchto úspechov sa zúčastnili aj viacerých turnajov
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sme sa rozhodli prihlášku podať a na florbalovom zväze
našu prihlášku akceptovali. Takže od novej sezóny sa
v Belej bude hrať prvá liga vo florbale žien. Cez leto nás
čaká množstvo práce po stránke športovej, administratívnej a finančnej. Veríme, že po dohode športového
klubu s obcou a sponzormi budeme dôstojne reprezentovať našu obec a klub. Budeme sa stretávať s mužstvami z Bratislavy, Košíc, Prešova, Topoľčian, Banskej
Bystrice, KNM a Partizánskeho. Pre dievčatá to bude
možnosť konfrontovať sa s dobrými hráčkami z iných
klubov z celého Slovenska. Cez letnú prestávku nás
čaká tvrdá letná príprava s množstvom prípravných
zápasov a turnajov (Stupava, Košice, Belá...). V závere
prázdnin usporiadame veľký medzinárodný florbalový turnaj dievčat. Všetkým dievčatám chcem vyjadriť
veľké poďakovanie za uplynulú sezónu a verím, že naše
spoločné úspechy budú pokračovať. Chcem poďakovať
aj doterajším sponzorom florbalistiek: ŠK Belá, Obec
Belá, Spojená škola Belá, Firma Bautherm (pán Ševčík)
a firme Grupo Antolini.

Káder ŠK Belá florbal: L.Mihalčatinová,Z.Kubíková,S.
Mahútová,T.Kaňová,K.Šimlíková,S.Ondrášková,J.
Danišková,S.Ďuranová,A.Bajanová,R.Vráblová,V.
Vráblová,S.Zimenová,L.Sušienková,V.Jaroščiaková,T.
Gašková,A.Chabadová,S.Žiaková,M.Pučeková a E.
Krištofíková.
Tréner-Mgr.Ján Holúbek

Futsal
Veľmi úspešnú sezónu majú za sebou aj mladší aj
starší futsalisti, ktorí pod vedením svojho trénera
Mgr. J. Holúbka vyhrali svoje ligové súťaže, čo sa zatiaľ
nikomu nepodarilo a potvrdili svoju vysokú výkon-

kde po základnej časti obsadili 2.miesto, no v play-off
všetko vyhrali a obsadili 1.miesto.Najlepším hráčom
súťaže bol Juraj Poliak. Chlapcom patrí poďakovanie
za vzornú reprezentáciu obce Belá.
Zostava mladší žiaci- A.Cingel,Š.Mihalčatin-M.
Šipčiak,F.Meško,F.Bela,R.Jankovský,D.Chovanec,D.
Šugár,A.Berešík,M.Mažgút,J.Cabadaj,
M. Bačinský- tréner Ján Holúbek

nosť v danom športe. Mladší žiaci hrali turnajovým
spôsobom a vyhrali tri zo štyroch turnajov a súťaž
vyhrali s náskokom 11 bodov pred Makroteam Žilina. Najlepším strelcom súťaže sa stal Dávid Chovanec
(17 gólov) a do najlepšej štvorky turnaja sa dostal aj
Romanko Jankovský. Starší žiaci hrali dlhodobú súťaž,

Starší žiaci-A.Cingel,T.Bela-M.Šipčiak,M.Cabadaj,D.
Trnka,J.Poliak,M.Hýll,D.Hudec,J.Kubala,F.Meško,B.
Šavel,R.Boháč, M. Mihalčatin a Ľ. Kubík
Tréner Ján Holúbek

Hodnotenie –dorast 2016/2017

spokojní, boli sme pochválení aj od iných trénerov za pekný
herný prejav. Oveľa dôležitejšie bolo ,že veľa hráčov dorastu naskakuje aj do zápasov našich mužov- M. Mihalčatin,
A. Hýll, J. Žingora, P. Svetlovský, M. Vrábel ,P. Vrábel a R.
Šipčiak. Mužstvá na prvých troch miestach sme vo vzá-

V historicky prvej sezóne v 3.lige dorastu sme nakoniec
obsadili 4.miesto s bilanciou- 17 výhier-3 remízy-6 prehier -skóre 87-14. S umiestnením i s herným prejavom sme
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jomných zápasoch veľmi potrápili, kde nie vždy sa rozhodovalo len na ihrisku (Rosina, Ludrová). V mužstve končia
štyria hráči a niekoľko hráčov prechádza od žiakov. V letnej prestávke máme naplánovaných niekoľko prípravných
zápasov a turnaj v Istebnom. Našim cieľom do budúcna je
umiestniť sa v prvej trojke, predvádzať naďalej pekný futbal
a pripraviť čo najviac hráčov k mužom.
Hodnotenie mužov - sezóna 2016-2017V sezóne 2016-2017 sme sa umiestnili na 6.mieste(bilancia
13-4-9,skóre 56-42,43 bodov),ktoré berieme ako menšie
sklamanie, nakoľko sme dlho bojovali o 3.miesto. Bohužiaľ
domáce zaváhania nás stáli lepšie umiestnenie. Nevyrovnané
boli aj výkony v jarnej časti, kde sme odohrali výborné
zápasy(Varín, Čierne, Predmier), ale boli aj zápasy kde sme
sklamali(Skalité, Rudina, Zborov).Mali sme v mužstve aj
tretieho najlepšieho strelca súťaže M. Ševčíka (25 gólov).
Stále doplácame na nie vždy ideálny prístup k tréningom
aj zápasom ,čo sa potom prejavuje v našich nevyrovnaných
výkonoch. Po súťaži sme absolvovali zájazd na ME 21-Slovensko-Anglicko, ktoré bolo ukončením našej jarnej činnosti. V lete plánujeme posilnenie nášho kádra a zapracovať
našich odchovancov do kádra. Na hody odohráme 1.kolo

Slovenského pohára. Na záver chcem poďakovať všetkým
svojím spolupracovníkom -J. Kaňa, D. Káčer, T. Káčer, M.
Hurta, J. Ševčík, bratia Majerovci, J. Štefko, G .a R. Šipčiakovci - za príkladnú spoluprácu počas celej sezóny. Poďakovanie tiež patrí vedeniu obci Belá, ktorá nás podporuje finančne aj materiálne a miestnym sponzorom: Ján Sušienka,
Ján Mihalčatin, Ján Kurčina, Lekáreň u liečivého prameňa
KD Belá, Richard Mahút, Janka Lišková a Mária Šipčiaková.
Mgr.Ján Holúbek

The run Slovakia 2017

13-členný štafetový tím (8 mužov a 5 žien) spolu s cyklodoprovodom súťažil v kategórii EAST. Do Košíc sme vycestovali v piatok o 4:00 hodine ráno na troch autách. Každý
člen z tímu mal už určené etapy, ktoré odbehne. Jednotlivé
etapy boli vyznačené odovzdávkovými tabuľami s QR kódmi, pri ktorých dochádzalo aj k výmene štafetového kolíka (náramok s čipom) medzi bežcami. Mne bola pridelená
12. etapa – z Veľkej Lomnice do Tatranskej Lomnice, a 27.
– z Campingu Belá Nižné Kamence do Kempingu Varín.
Počas prepravy na stanovištia sme svojmu bežcovi boli
vždy nablízku. Štartovalo sa s 15-minútovými rozostupmi
medzi jednotlivými tímami. Preto sa všade uvádza začiatok
od 9:00 hod., no my sme vyštartovali o 9:30 hod. Zdolávali
sme 291 km dlhú trasu rozdelenú na 28 etáp The Run Slovakia z Košíc cez tie najkrajšie kúty našej krajiny. Bežali sme
okolo Spišského hradu, popod Vysoké Tatry, cez Kvačiansku dolinu, okolo Oravského hradu, malebným a mne
srdcu blízkym terchovským regiónom, až do nášho cieľa
v Tepličke nad Váhom. Trvalo nám to presne 24 hodín a 36
minút. Za ten čas sme pociťovali adrenalín, radosť, smiech,
zúfalstvo, vyčerpanosť, spolupatričnosť, silu tímovej práce,
vypätie, krásu v nás a okolo nás, spokojnosť, úľavu, nepohodu, absenciu spánku, cez deň horúčavu, v noci zimu,
únavu, odhodlanie, tímovú zodpovednosť. Počas dňa, ale aj
v noci sme vnímali Slovensko, prírodu, dedinky, mestá a ich
obyvateľov, ktorí pre nás pripravili občerstvenie, povzbudenie, milé slová a niekde aj spev a tanec. Ďakujem za neopísateľný zážitok, nové priateľstvá a fantastický pocit víťazstva.

V sobotu 3. júna mohli naši občania vidieť bežať bežcov
cez našu obec. Boli to účastníci Prvého ročníka najdlhšieho
štafetového behu na Slovensku, ktorý odštartoval v piatok

2. júna od 9:00 hod. v Košiciach pri Dolnej Bráne. Súťažlo sa v troch kategóriach: THE RUN SLOVAKIA – FULL,
Košice - Šamorín (etapy 1. až 48. – 529 km, štart v piatok
2.6.2017 od 9:00), THE RUN SLOVAKIA – EAST, Košice
– Teplička nad Váhom (etapy 1. až 28. – 291km, štart v piatok 2.6.2017 od 9:00) a THE RUN SLOVAKIA – WEST,
Teplička nad Váhom – Šamorín (etapy 29. až 48. – 230 km,
štart v sobotu 3.6.2017 od 16:00). Mala som tú česť byť
súčasťou THE RUNning teamu Teplička nad Váhom. Náš

PaedDr. Anna Babišová
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Odohrali sme vyrovnané zápasy, bohužiaľ, nestačilo to na
postup do finále. Koncovky setov boli veľmi neúspešné
a prehrali sme o pár bodov. Druhý turnaj bol v Strečne, kde
sme odohrali výborné zápasy a skončili na druhom mieste. Na turnaji nás porazili len stredoškoláčky zo Strečna.
Posledný, sme organizovali my, v našej telocvični, kde sa
nám nepodarilo naplniť naše ambície o domácom víťazstve
a skončili sme na treťom mieste. Dievčatá ešte odohrali dramatický duel v Maslenici, kde sme tesne vyhrali nad domácimi hráčkami 2:1 na sety. Dúfam, že budúci rok budeme ešte
úspešnejší, lebo tím ostáva skoro nezmenený. Zároveň to
bude aj záverečný ročník pre všetky dievčatá na ZŠ.

								

Volejbal
Naše dievčatá sa zúčastnili troch volejbalových turnajov.
Prvý, na Martinskej škole, kde prebiehalo okresné kolo.

Mladší žiaci a prípravka

Tréner: Mgr. Peter Boháč
Ďakujem rodičom, ktorí nás neúnavne povzbudzovali na
turnajoch a boli neraz vyhlásení za najlepších fanúšikov.
Veľkú vďaku vyslovujem pánovi Petrovi Belovi za všetko, čo pre nás urobil. Nemôžem opomenúť a nepoďakovať
starostovi a zároveň aj prezidentovi klubu, Matúšovi Krajčimu, zástupcovi starostu, Petrovi Šugárovi a riaditeľke
Spojenej školy Belá, Anne Přechovej, za zorganizovanie

Sme na konci futbalovej sezóny 2016/17 a môžeme začať
bilancovať, čo sa nám s chlapcami podarilo. Začal by som
hodnotením žiackej II. ligy - sever, kde sa nám až tak nedarilo. Chlapcov sa však musím zastať a na ich obranu povedať,
že v prevažnej miere hrali zápasy proti o dva roky starším
protihráčom , ktorým sa dokázali technikou vyrovnať, ale
fyzicky nestačili. Obdivujem, že zle výsledky nezlomili ich
vášeň pre futbal a chodili na zápasy pravidelne a vždy s vidinou vyhrať. Slabé výsledky v lige sme vykompenzovali úspechmi na turnajoch, kde chlapci už nastupovali vo svojich
vekových kategóriách a herne i výsledkovo dominovali.
Výsledky z turnajov:
1.miesto – turnaj prípraviek OBFZA v Kotrčinej Lúčke
ročník 2007 a mladší
2. miesto – McDonald´s Cup obvodové kolo - prípravka
2. miesto – SFZ školský pohár – mladší žiaci roč. 2004
a mladší
5. miesto – Turnaj Kvačany – prípravka – absencia viacerých opôr
1. miesto – Futsalový turnaj cez nadáciu ČSOB – mladší žiaci
2.miesto – Medzinárodný turnaj v Rakovej - staršia prípravka
7. miesto- Medzinárodný turnaj v Rakovej – mladšia
prípravka

ukončenia sezóny mladým futbalistom v miestnej pizzérii.
Deťom poďakovali za výbornú reprezentáciu obce, ocenili prácu trénerov a podporu rodičov. Veľmi si cením tento
trojuholník: vedenie - tréneri - rodičia, nech nám to takto
spolu vydrží čo najdlhšie.

Chcem sa aj takouto cestou rozlúčiť s našimi veľkými oporami Romanom Jankovským a Filipom Belom, ktorí od
nás odchádzajú a od novej sezóny budú hrať za MŠK Žilina. Na jednej strane sa mi ťažko lúči, na druhej strane je
to zadosťučinenie mojej trojročnej trénerskej práce s týmito
chlapcami. Prajem im veľa športových úspech, pevné zdravie a nech sa im darí v novom klube.

							
Tréner: Mgr. Peter Boháč
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Farár Mgr. Ivan Pšenák
Má 47 rokov.
Pochádza z Plevníka-Drienového pri Považskej Bystrici
Diakonát: 20.06.1993
Presbyterát: 18.06.1994
1994 – 1995 - kaplán v Nitre – Dolné mesto
1995 – 1996 - kaplán v Kysuckom Novom Meste
1996 – 2002 - administrátor vo Varíne
2002 – 2007 - administrátor v Chynoranoch
2007 – 2017 – farár v Nesluši
Od 2. Júla 2017 - farár v Belej pri Žiline

Tradičná Belská púť má mať aj vzácny duchovný rozmer. V nedeľu 2. júla 2017 v kostole sv. Márie Magdalény bol Mgr. Ivan Pšenák inštalovaný za nového
farára v obci Belá pri Žiline. V období príprav na
blížiacu sa tohtoročnú Belskú púť sme ho oslovili a ochotne prijal ponuku na rozhovor. Aby sme ho
bližšie predstavili všetkým čitateľom Belských novín,
načreli sme najprv do rokov, ktoré ho formovali v jeho
rodisku.

verzity Komenského v Bratislave?
„Áno, v tom čase sa na Bohosloveckú fakultu mohlo ísť
iba z gymnázia. Tam som nastúpil v prelomovom roku
1989. Po zmene systému mohli do seminára vstúpiť aj
všetci tí, ktorí mali maturitu alebo aj ukončenú inú vysokú školu, čo sa predtým nedalo. Nuž, roky na fakulte
boli také originálne, hneď na začiatku aj tak trochu
hektické, lebo dva mesiace od začiatku roka prišiel ten
novembrový zlom – Nežná revolúcia a zmena systému,
takže bolo všetko nové, prišlo nadšenie zo slobody, boli
to okamihy, na ktoré človek nikdy nezabudne. Štúdium som úspešne ukončil roku 1994, rok predtým som
bol vysvätený za diakona a 1994 som prijal presbyterát.
Zhodou okolností náš ročník prijal vysviacku v kostole
Návštevy pani Márie v Považskej Bystrici, v mojom
okresnom meste, ktoré mi v srdci zostáva stále.“
Prvé kaplanské miesto Vás zaviedlo do
historickej Nitry.
„Áno po vysviacke 1994 som nastúpil ako kaplan v Nitre do farnosti Dolné mesto, vtedy ju spravovali jezuiti,
bol som tam jeden rok a v jeho závere bola historická
návšteva svätého Jána Pavla druhého v Nitre a od augusta 1995 som bol ako kaplan v Kysuckom Novom
Meste.Po relatívne krátkom čase som sa v roku 1996
dostal za administrátora do Varína, kde som s Božou
pomocou strávil šesť rokov. Potom som sa na päť rokov
dostal za administrátora na „dolniaky“, boli to Chynorany. Odtiaľ som potom znova putoval na sever, na dolné Kysuce do farnosti Nesluša. V roku2008 vznikla Žilinská diecéza a bol som inkardinovaný v tejto diecéze.
V nesluši som pôsobil plných desať rokov v tradičnom
kysuckom kresťanskom prostredí. Významné boli
napríklad oslavy dvesto rokov tamojšieho kostola.
V Nesluši som ukončil pôsobenie k 30. júnu tohto

„Vyrastal som v tradičnej kresťanskej rodine, rodičia
boli pracujúci, robotníci. Mám tri mladšie sestry Nuž
a celé detstvo som strávil v rodisku, v obci Plevník pod
Malým Manínom, v takom klasickom bezstarostnom
spôsobe života tých sedemdesiatych a osemdesiatych
rokov, samozrejme v minulom storočí.“
Potom ste sa dostali na gymnázium
v Považskej Bystrici a tam už prichádzalo obdobie
rozhodovania o životnej dráhe?
„Áno, v osemdesiatom piatom roku som skončil
základnú školu a nastúpil som na gymnázium v Považskej Bystrici. Asi v tom treťom ročníku gymnázia
som sa už vážne zaoberal tou myšlienkou o kňazstve
a hľadal som odpoveď na to Božie pozvanie, ktoré som
tak v sebe cítil aj vďaka kňazom, ktorí viacerí v našej
farnosti Predmier a filiálke Plevník – Drieňové dovtedy pôsobili a takisto aj to rodinné zázemie, kde sa tie
kresťanské hodnoty snažili praktizovať. Pokiaľ sa dobre
pamätám, maturoval som zo slovenčiny a matematiky,
tiež z geografie a histórie. A keďže to bolo obdobie
povestného socializmu, tak aj z ruštiny, ale tá veľmi
rýchlo vyprchala.“
S ukončeným gymnáziom boli otvorené dvere smerom na Bohosloveckú fakultu Uni29
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roku.“

sahovať v sebe. Ja budem mať na starosti predovšetkým tú duchovnú stránku a tú tému večnosti, ku ktorej
dozrievame a v ktorej Pán Boh chce, aby som nejaký
čas tu bol v Belej a samozrejme fandím aj obci, aby aj
po tej materiálnej stránke vychádzala ľuďom v ústrety
a pomohla ozaj k takému komfortnému a spokojnému
životu.“
Pan farár, poďme celkom na záver ešte
k Vašim najbližším a aj tým vzdialenejším plánom
a aktivitám. Blíži sa už aj Belská púť. Čo teda najbližšie plánujete?
„Na Belskej púti som, priznám sa, ešte nebol, zdá sa,
že ma čaká premiéra, takže sa teším na ten víkend,
kedy budú tie slávnosti a samotné Belské hody. V predchádzajúcich farnostiach som robil tak, že keď boli farské hody z titulu kostola, tak na tú druhú slávnostnú
omšu som vždy pozval nejakého hosťa, ktorý mal svätu omšu a prihovoril sa veriacim. Tak teraz prvý krát
by do Belej prišiel pán dekan mons. Ján Šmelka. Je to
bývalý farár v Kysuckom Novom Meste a potom Hornej
Porube, momentálne žije na dôchodku v Čadci. Takže
on bude tým prvým, ktorého pozývam na Belské hody.
No a po mojom zabývaní sa na belskej fare, chcel by
som aj s miestnou samosprávou čosi viac urobiť v kostolíku aj v okolí kostolíka, aby sme to spoločne to trochu oživili, okrášlili, aby ozaj bol to ten stánok Boží,
kde človek prichádza, aby sa posilnil, aby načerpal
duchovnej sily, povzbudil, aby našiel dôvod k radosti
a nebál sa zápasiť s tými výzvami každodenného života.
Tiež by som rád chcel zaviesť aj púte pre našich farníkov na pútnické miesta. Všetko ukáže čas, ale s Božou
pomocou sa chcem do toho pustiť.“

Prijali ste novú výzvu stať sa farárom
v novom prostredí. S akými pocitmi?,
„Za tie roky v Nesluši sa tam vybudovali s ľuďmi dobré
vzťahy, takže za z tohto dôvodu ťažšie odchádza a zase
to nové miesto je určitá výzva a tá nová výzva je aj posunom možností pre človeka, posunúť sa niekde ďalej.
Takže pôsobenie v Nesluši beriem ako dar a príchod do
Belej beriem ako výzvu. Príchod do Belej vzišiel z iniciatívy diecézneho biskupa otca Tomáša Galisa. Po vzájomnom stretnutí a krátkom zvážení a v prosbe, modlitbe som odpovedal, že áno, pôjdem do Belej.“
Aké boli prvé pocity po príchode do
obce, na faru?
„Belá pre mňa nebola úplná veľká neznáma, pretože
keď som pôsobil ako administrátor vo Varíne, neraz
som bol aj v blízkej Belej pomáhať spovedať k veľkým
sviatkom, či to boli Vianoce, Veľká noc, birmovky
a tomu podobne. Ale teraz som od 2. júla po inštalácii
tu v Belej a chcem poprosiť aj prostredníctvom Belských novín, aby ma tunajší veriaci svojimi modlitbami a obetami tak trochu podporovali, sprevádzali,
aby sme s Božou pomocou a vďaka ich obetavosti tiež
niečo urobili pre to Božie kráľovstvo v srdciach ľudí
tohto prostredia.“
Hovorieva sa, že nová metla dobre
metie, takže ste sa pustili hneď aj do úprav fary. Pán
farár, ako to prebieha?
„Obraz tej novej metly je teda zaujímavý, chcem sa však
v prvom rade zo srdca poďakovať môjmu predchodcovi, pánovi kanonikovi Milanovi Krkoškovi za všetko
dobré, čo vlastne urobil pre farnosť Belá, v ktorej pôsobil požehnaných 25 rokov. Ja by som bol rád, keby som
hneď na začiatku niektoré veci vo farnosti rozbehol,
to zázemie fary dať do poriadku. Pán kanónik opravil
vonkajšok budovy, je to naozaj vo veľmi dobrom stave,
nejaké úpravy si ja zrealizujem vnútri, aby sme mohli rozbehnúť ďalšie plány a aktivity. Moja skúsenosť s ľuďmi v Belej je veľmi pozitívna, či už zo strany
farníkov, ktorí pracujú, ktorých stretávam, pomáhajú
pri kostole, ale aj so samotným vedením obce Belá na
čele s pánom starostom aj všetkými zamestnancami,
s ktorými som už mal také úvodné stretnutie. Takže sa
teším aj tejto spolupráci, pretože nám vlastne ide o tých
istých ľudí, kde je to moje poslanie také duchovné a ich
je to poslanie bežné, každodenné, aby sme to tak aj
spolu zladili, aby ľudia aj po tej materiálnej stránke, aj
po tej duchovnej, náboženskej stránke naozaj mohli
žiť taký radostný, spokojný život napriek tým všetkým
výzvam, ťažkostiam, ktoré ten ľudský život môže ob-

Za rozhovor ďakuje Ján Filip a Peter Šugár
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Zahraničné
noviny o nás.

V lokálnom
parlamente
delegácia
z Belej.

V druhom štvrťroku 2017 manželstvo uzavreli v našej obci :
1.
Marek Pivarči, Hubice a Lucia Vráblová, Bratislava
2.
Ing. Ľubomír Puček, Žilina a Ing. Soňa Hrubá, Žilina
3.
Igor Súlovec, Podhorie a Bc. Iveta Kubíková, Belá
4.
Ing. Peter Cigánek, Stránske a Monika Uhrová, Stránske
5.
Ing. Branislav Pavlík, Považská Bystrica a Slavomíra Petríková, Považská Bystrica
			

Občania Belej, manželstvo uzavreté inde :
1.
2.
3.

Daniel Chabada, Belá a Miriama Gálová, Belá
Ing. Martin Papán, Žilina a Daniela Žideková,Belá
Ing. Daniel Mariaš, Belá a Ing. Tatiana Franková, Lemešany

Narodení

Zomrelí

1. POLIAK Tobias
2. SUŠIENKOVÁ Júlia
3. ZVEDELOVÁ Terézia
4. KUBK Martin
5. MACHO Juraj
6. FOGADA Adam
7. KUŤOV Karolína
8. POLČEK Šimon

1. VRÁBEL Jaroslav 			
2. MACHOVÁ Mária 			
3. TLACHÁČ Štefan 			
4. VALACH Jozef 			
5. KUBÁŇ Jozef 			
6. KOLČÁK Jozef 			
7. BOSÍK Kamil 			
8. JAROŠČIAKOVÁ Oľga 		
9. ČEPELOVÁ Johana 		
10. ŠEVČÍKOVÁ Štefánia 		
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17.04.2017
25.04.2017
27.04.2017
05.05.2017
06.05.2017
08.06.2017
17.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
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SPOMIENKA

Dňa 17.06.2017 uplynulo už 50 rokov od úmrtia nášho starkého
Františka Korenčiaka a v máji bolo už 21 rokov, ako si Pán povolal do večnosti jeho syna a nášho otecka Jána Korenčiaka.
S veľkou úctou a vďakou za všetko spomína celá rodina. Odpočívajte v pokoji.

SPOMIENKA

„Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, to si Ty, otec náš a pozeráš na nás z neba.
Tam, v raji nebeskom, pokoj večný maj, buď našim anjelom, na zemi nás chráň. Hoci si
odišiel, nie si medzi nami, navždy si zostal v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.“
Dňa 03.07.2017 sme si pripomenuli tridsiate výročie rozlúčky s naším milovaným otcom a starým otcom, Ľudovítom Káčerom.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Ťažké sú kroky k miestu, kde Ty navždy spíš, prešiel už 14. rok a Ty sa k nám už nikdy nevrátiš. Smútok v srdci stále máme, na
Tvoju dobrotu a lásku stále spomíname. Tam v raji nebeskom pokoj večný maj, buď naším anjelom, na zemi nás chráň. Hoci
si odišiel, nie si medzi nami, navždy si zostal v srdciach tých, čo Ťa vrúcne milovali.
Dňa 04.03.2017 sme si pripomenuli 14. výročie
úmrtia môjho manžela, ocka, syna, zaťa, brata, švagra
a krstného otca

Petra Špirku
z Belej.
S láskou spomína manželka Ľubica, synovia Michal, Jakub a ostatná rodina.

Vedúci kempu oslavoval
V uplynulých dňoch oslávil pekné životné jubileum 60. narodenín vedúci kempingu Belá – Nižné Kamence pán Cyril
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Matejov. Dovoľte nám mu takto verejne zavinšovať slovami
z pera jeho zamestnancov.
Milý vedúci, zišli sme sa tu všetci Tvoji pracovníci pri krásnej príležitosti. Dovŕšil si pekné jubileum dvoch 30-tok.
Teraz je ten správny čas, aby sme ti všetci povedali, že ako
náš starostlivý a sem-tam prísny vedúci sa o nás vzorne
staráš a dohliadaš na to aby sme neboli spokojní len my, ale
aj návštevníci kempu. Sme hrdí na náš kemp, ktorý má veľa
ocenení, ale to vďaka Tvojej trpezlivosti a starostlivosti všetko dotiahnuť do konca. Za toto všetko Ti ďakujeme a prajeme ti ešte veľa zdravia, šťastia a lásky. Dúfame, že to s nami
ešte dlho vydržíš!
Tvoj kolektív zamestnancov kempu.
K blahoželaniam sa za obec Belá týmto pripájame.
(pš)
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Z Belej až do MEXIKA
Skupinka občaniek z Belej, z radov klubu dôchodcov podnikla vskutku jedinečný výlet na druhú stranu sveta do vzdialeného a prekrásneho Mexika. O svoje dojmy a zážitky sa
na tomto mieste podelia aj s čitateľmi našich novín

Zócalo, Centro Histórico – prekrásna Katedrála so zvonicou, Prezidentský palác, Temple Mayor – táto katedrála sa
nachádza presne na mieste, kde Aztékovia videli svojho orla
s hadom v jeho zobáku – ten sa stal symbolom dnešného
Mexika.
Basílica de Guadalupe – je bazilika a národná svätyňa Mexika na severe Mexika. Svätyňa bola postavená v blízkosti
vrchu Tepeyac, kde sa predpokladá, že Panna Mária z Guadalupe zjavila Juanovi Diegovi Cuauhtlatoatzina. Bazilika
je jednou z najdôležitejších pútnických miest katolicizmu,
navštevuje ju niekoľko miliónov ľudí každý rok, najmä okolo
12. decembra kedy je sviatok Panny Márie
z Guadalupe.

Máloktorá krajina v strednej Amerike dokáže ponúknuť
doslova zo všetkého niečo. Fantastická mystická história
plná pyramíd a šamanizmu, gurmánske špeciality a plodiny,
ktoré dobyli celý svet, nádherné pláže na brehoch Tichého
oceánu a Karibského mora. Mexiko je podmanivá krajina,
ktorá Vás pozýva na objavovanie. Tak sme sa tam jedného
dňa vybrali.

Xochimilco (Sočimilko) – je to prehliadka loďkou po
pôvodných brehoch tunajšieho jazera Texcoco. Atmosféra
tohto výletu na loďke je dotváraná pravými mexickými
muzikantmi tzv. mariachi.

Leteli sme z Viedne, let bol dlhý, takže keď sme v Mexiku
na letisku vystupovali boli sme spokojné a šťastné. Náš pobyt v tejto krajine trval 10 dní, počas ktorých sme navštívili
nádherné a jedinečné miesta, ktoré sa nám vryli hlboko do
pamäti, preto Vám ich chceme v skratke priblížiť.
Popocatepetl, (z jazyka nahuatl - Dymiaca hora) – je aktívna sopka a zároveň druhý najvyšší vrch Mexika. Týči sa do
výšky 5 426 m n. m., jej vrchol je pokrytý trvalým ľadom a
pri priaznivých poveternostných podmienkach je pozorovateľná aj z hlavného mesta Mexiko,
od ktorého je
vzdialená 70 km juhovýchodne. Na úpätí sa nachádza niekoľko kláštorov zo
16. storočia, ktoré sú zaradené do
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva.

Teotihuacan – severne od Mexico – City sa nachádzajú
pozostatky najväčšieho starobylého mesta Theothiuacan.
Toto mesto bolo hlavným mestom prvej veľkej civilizácie.
Nachádza sa tu Pyramída Slnka, Pyramída Mesiaca a v
neďalekom meste TULA sú 4 m vysoké kamene, ktoré predstavujú bojovníkov.
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Koniec nášho poznávacieho pobytu sme zavŕšili v Acapulcu, v meste v ktorom je veľa čistých pláží, slnka, nekonečnej
zábavy, ale aj zaujímavých atrakcií. Teploty sa vyšplhali na
35 stupňov, a preto nám padlo vhod osviežiť sa v mori a vychutnať si záver tohto nášho jedinečného pobytu.
Domov sme sa vrátili unavené, ale spokojné a s novými vedomosťami a skúsenosťami z nezabudnuteľných zážitkov
v Mexiku.
Štefánia Žideková, pš

6. KULTÚRA
Belá úspešne reprezentovala Slovensko na medzinárodnom detskom folklórnom festivale v Srbsku

Vidovdanské folklórne slávnosti v Starej
Pazove
Medzinárodná spolupráca obce Belá má od tohto roku
ďalší rozmer. K existujúcim partnerským obciam pribudla obec slovensko-srbská obec Stará Pazova v Autonómnej
oblasti Vojvodina v Republike Srbsko. Koncom januára
až po Hromnice pobudol v Belej detský folklórny súbor
Kultúrno-umelecký spolok Branka Radičevića zo Starej Pa-

vystúpenie slovenských heligonkárov. Ľudová hudba Malá
Belianka sa úspešne predstavila aj v oficiálnom programe
festivalu v sobotu 24. júna a doslova žiarila na festivalovom
javisku tamojšieho profesionálneho slovenského divadla
pri Slovenskom národnom dome. Belská výprava s veľkým
záujmom sledovala aj výkony detských folklórnych súborov z Nového Pazaru, Kraljeva, Somboru, Koceljeva, Indjije,
Nových Karloviec, Nových Bánoviec a hostiteľov zo Starej
Pazovy.
Mimoriadne pohostinní domáci predstavitelia obce Stará
Pazova Goran Jović, Dragoslav Bondji, Dragana Stević, Boris Babík a z hostiteľského súboru Petar Nerandžić pre slovenskú výpravu zabezpečili aj doplnkový poznávací program.
Výprava z Belej navštívila kultúrno-historickú a cirkevnú
pamiatku - starobilý pravoslávny kláštor Krušedol v jed-

zovy a prezentoval na pôde Spojenej školy v Belej atraktívny
srbský folklór v spoločnom programe s Ľudovou hudbou
Malá Belianka. Nasledovalo vzácne pozvanie spomínaného
spolku a vedenia obce Stará Pazova na tamojšie už tradičné
folklórne Vidovdanské stretnutia. Vidovdan je srbský sviatok slnovratu v čase kedy sa u nás pália Janské ohne. Tohto
roku sa v dňoch 23.-25. júna v Starej Pazove konal už jubilejný pätnásty ročník tohto medzinárodného detského folklórneho festivalu.
Z Belej do Srbska odcestovala 44-členná výprava s Ľudovou hudbou Malá Belianka, s Folklórnym súborom Chotár,
so ženskou speváckou skupinou, žiakmi Spojenej školy Belá
a delegáciou obce. Česť slávnostným celovečerným gala
programom pred členmi pozvaných desiatich detských
súborov a domácim publikom otvoriť jubilejný festival mal
práve slovenský folklór. S veľkým nadšením účastníci festivalu sledovali prezentáciu ľudovej hudby, spevov a tancov

inom vojvodinskom pohorí – Národnom parku Frušká
Hora, nechýbala obhliadka historického jadra Nového Sadu
- hlavného mesta Vojvodiny, tiež historického centra Belehradu – hlavného mesta Republiky Srbsko, ako aj obhliadku
supermoderného Národného futbalového tréningového pri
partnerskej obci Stará Pazova.
Realizáciu účasti belskej výpravy na medzinárodných
Vidovdanských stretnutiach detského folklóru v Starej Pazove v Srbsku okrem obce Belá podporil grantovým spolufinancovaním aj Žilinský samosprávny kraj.
Ján Filip

mikroregiónu Terchovská dolina a dlhým potleskom odmenili umenie slovenskej výpravy. S údivom sledovali aj
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Projekt „Športom k priateľstvu“ naplnil
očakávania

Jadranské športové hry žiakov v Maslenici s úspešnou
výpravou z Belej
Po jednoročnej prestávke sa tohto roku na prelome mája
a júna obnovila spolupráca obce Belá s partnerskou obcou
Jasenice – Maslenica v Chorvátsku. Príprava na zájazd 35
talentovaných športovcov z radov žiakov Spojenej školy
Belá bola dôkladná a priniesla aj dobré výsledky. Realizáciu
projektu „Športom k priateľstvu“ a tohto zájazdu na Jadranské športové hry okrem obce Belá prvýkrát spolufinancovaním podporil aj Žilinský samosprávny kraj, za čo mu patrí
vďaka.
Cestovalo sa z Belej 29. mája 2017 v neskorých večerných

predstavili tento u nás už populárny a v Chorvátsku takmer
neznámy šport. Osobitný význam prikladáme aj rokovahodinách. Ráno 30. mája výprava so žiakmi i pedagógmi
a delegáciou obce Belá mala na programe poznávací program na svetoznámych Plitvických jazerách a večer už patril
hostiteľskej obci Jasenice – Maslenica.
Športové súperenie s chorvátskymi rovesníkmi odštartovali
volejbalistky a po dramatickom súboji si aj vďaka dobrému
koučovaniu pedagóga Petra Boháča belské dievčatá pripísali cenné víťazstvo 2:1. Palce riadne držala aj pani riaditeľka
Anna Přechová a učiteľka Eva Krajčiová, šťastná z výsledku
niam vedení škôl, Dve Anny – riaditeľka z Belej Anna
Přechová a riaditeľka Základnej školy Jasenice – Maslenica Ana Milosavac prejavili záujem o prehĺbenie spolupráce
a možností výmenných pobytov pedagógov na partnerských

a bez zranení hráčok ale potom aj z futbalistov bola aj zdravotná sestra Eva Nemčeková.
Nasledovalo futbalové stretnutie Maslenica – Belá. Napriek
kvalitnej hre a obrovskému úsiliu chlapci z Belej aj „vďaka“
neprestrelnému maslenickému brankárovi prehrali prvý
zápas 2:0. So súperom si však na druhý deň dohodli revanš
a ten veru aj priniesol víťazstvo pre Belú. Takže nakoniec
futbalisti na zápasy - vyrovnaný výsledok 1:1. Potešením
pre vedenie i žiačky z Maslenice bolo neplánované prezentačné stretnutie, na ktorom belské dievčatá – florbalistky

školách, čo vlastne potvrdilo zámer realizovaného projektu
„Športom k priateľstvu“.
A celkom na záver, vďaka patrí aj skvelým vodičom autobusu - otcovi a synovi Milanovi a Petrovi Štrbkovcom z Považskej Bystrice.
Mgr. Ján Filip
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dom a ostatný majetok, tým získali peniaze na cestu a na usadenie sa v novej vlasti. Na cestu si brali oblečenie, peniaze
a stravu.

Vysťahovalectvo z obce Belá do USA
v rokoch 1892 - 1938

Počet vysťahovalcov z Belej

Milí naši čitatelia, prinášame vám jedinečnú štúdiu o vysťahovalectve z našej obce do USA koncom minulého a začiatkom tohto storočia. Mnoho vašich starých a prastarých
rodičov z obce vycestovali za prácou a za lepším zajtrajškom. Aká paralela k dobe dnešnej, keď sú ľudia zas vo
veľkom pohybe za lepším životom. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete unikátne informácie, ktoré nezachytáva ani
obecná kronika. Autorom tejto štúdie pre obec Belá je PhDr.
Juraj Laššuth. Celá štúdia vrátane kompletného menného
zoznamu emigrovaných osôb z Belej, zahrňujúceho dátumy
a miesta ich príchodu do USA, vek a iné údaje na tieto osoby
je k nahliadnutiu pre občanov, ktorí majú záujem na obecnom úrade v Belej.
(pš)

Vysťahovalectvu do USA sa venovala iba malá pozornosť. Je
biele miesto v dejinách obce.
Americké úrady umožnili prístup do evidencie prisťahovalcov Imigračného úradu na Ellis Islande v New Yorku,
prístavov Baltimore a Philadelphia, ktorým prešli všetci
prisťahovalci v rokoch 1892 – 1938. To bola doba v ktorej
vycestovala veľká väčšina emigrantov z Belej. Vyhľadávanie
sťažovalo, že mená a názvy boli písané maďarským pravopisom a pri prepisovaní do evidencie americkí prisťahovaleckí
úradníci ešte viac skresľovali slovenské mená. Napriek uvedeným problémom nám to umožnilo podľa mena a miesta
pôvodného pobytu vyhľadať 463 vysťahovalcov z Belej do
USA. V zozname sú všetci ktorí pristáli pri brehoch Ameriky; s pasom alebo bez neho.

„Tvrdé hospodárske a prírodné pomery severného Slovenska často motivovali ľudí aby si hľadali živobytie mimo
svoj rodný kraj. Obyvatelia obcí Belá, Dolná Tižina a Horná
Tižina (ďalej Belá) v minulosti často chodili na zárobky na
Dolnú zem. Od osemdesiatych rokov 19. storočia sa najlepšie podmienky na dobrý zárobok vytvorili v USA.

Podľa veku najväčšiu skupinu tvorili vysťahovalci vo veku
31 – 40 rokov 149 (32,2%) osôb, potom 26 – 30 rokov 115
(24,5%)osôb; priemerný vek bol 28,8 rokov. Celkovo sa vysťahovalo 420 mužov, tj. 90,7%, žien 43 tj. 9,3%. Z mužov
bolo ženatých 307 (73,1%), slobodných 113 (26,9%); ženy
vydatých 25 (58,1%), slobodných 18 (41,9%). Najviac ich
pristálo v USA v roku 1907 – 66 (14,3%) osôb, potom v roku
1909 – 52 (11,2%) osôb.

Sťahovanie za prácou do USA
V USA sa po skončení Občianskej vojny, v ktorej zvíťazil
priemyselný Sever, prudko rozvíjal prie-mysel a Amerika
potrebovala veľké množstvo nových pracovných síl. Preto sa
majitelia baní v roku 1877 rozhodli, že aj na Slovensko pošlú
agentov, aby verbovali robotníkov pre banský a oceliarsky
priemysel v USA. Amerika poskytovala pracovné príležitosti aj pre nekvalifikovaných robotníkov a zárobok bol v porovnaní s Uhorskom niekoľkonásobne vyšší. V rokoch 1875
až 1914 emigrovalo do Spojených štátov viac ako 650 000
Slovákov, t.j. ¼ všetkých Slovákov.
Na rozhodnutí vysťahovať sa do USA mala vplyv aj stupňujúca sa maďarizácia Slovákov. Deti v školách sa učili po
maďarsky, na úradoch sa komunikovalo v maďarskom jazyku, všetky dokumenty boli v maďarčine, na obchodoch
a budovách boli maďarské nápisy. Všetko to presviedčalo
obyvateľov Belej, že nie sú Slováci, ale Maďari. To viedlo k oslabeniu vzťahu k domovu a uľahčilo rozhodovanie
o ceste za more.
Aj vo Belej boli agenti verbovať na prácu do Ameriky, boli tu
tiež agenti lodných spoločností, ktorí podávali informácie
o cestovaní a dali sa u nich kúpiť aj lodné lístky.
Veľká časť vysťahovalcov sa neplánovala usadiť v USA
natrvalo. Plánovali niekoľko rokov tam pra-covať, našetriť
doláre a s úsporami sa vrátiť domov; kúpiť pôdu, postaviť
murovaný dom a žiť v lepšom sociálnom postavení. Ktorí
sa rozhodli v Amerike natrvalo usadiť, predali svoje pole,

Cesta do prístavu
Keď boli so všetkým pripravení vydali sa Belania na ďale-

Cestovný
lístok

kú cestu. Často ich sprevádzal agent lodiarskej spoločností,
ktorý im pomáhal orientovať sa v novej neznámej situácii.
Veľká väčšina vysťahovalcov cestovala železnicou do prístavu
Brémy (357 osôb). Ďalší vycestovali z prístavov Hamburg
(38 osôb), Fiume (25 osôb), Antwerp (15 osôb), Rotterdam
(12 osôb), Cuxhaven a Cherbourg (4 osoby), Liverpool (3
osoby), Le Havre a Southampton (po 2 osobách) a Trieste
(1 osoba).
V prístave sa ubytovali v barakoch, v ktorých čakali na loď
a zakúpili si lodné lístky do najlacnejšej tretej tzv. „vysťahovaleckej triedy“.
Pred nalodením bol vypracovaný zoznam cestujúcich, ktorý
obsahoval meno vysťahovalca, pôvodné bydlisko a odpovede na 29 otázok. Tento dokument po príchode do USA
odovzdal kapitán lode americkým úradníkom, ktorým slúžil
na posúdenie spôsobilosti prisťahovalca usadiť sa v USA.
Vysťahovalci cestovali do Ameriky na veľkých parníkoch,
ktoré boli postavené koncom 19. a za-čiatkom 20. storočia.
Boli konštruované na prevoz veľkého množstva chudob-

Registrácia
Šándora Vrábela
v USA
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ných vysťahovalcov z Európy do USA.
Plavba
V prístave sa mladí muži iste pokúsili zamestnať sa na lodi
a počas plavby vykonávať pomocné práce, napr. hádzať uhlie do kotlov. Lodné spoločnosti na pomocné práce najímali
lodných pasažierov, aby ušetrili lôžka v kajutách pre cestujúcich.
Cestujúci 3. triedy boli umiestnení v podpalubí, v malých

Ellis Island oficiálne uzavretý. V r. 1965 vyhlásili Ellis Island
za súčasť Národného pamätníka „Socha slobody“, ktorá bola
postavená na susednom ostrove. Po dôkladnej rekonštrukcii otvorili ostrov pre verejnosť a v budove Imigračného
úradu zriadili múzeum „Ellis Island Immigration Museum“.
Múzeum navštevuje takmer 2 milióny záujemcov ročne.

Zoznam pasažierov parníka „Rhein“ zo dňa 13.4.1900 v ktorom sú
zapísaní vysťahovalci z Dolnej Tižiny.

izbách ležali ľudia na regáloch na jednoduchom slamníku,
spolu muži, ženy aj deti. Strava bola minimálna, väčšinou
sa museli stravovať zo svojich zásob. Pitná voda sa rozdávala na prídel v časových intervaloch, alebo len raz do dňa.
Hygiena bola nedostatočná, vzduchu v izbe málo, mnohých
premáhala morská nemoc.

Vysťahovalci na palube parníka. Rok 1892

Kontrola na Imigračnom úrade
Vláda Spojených štátov zaviedla regulačné opatrenia. Do
krajiny nesmeli vstúpiť: chorí, najmä na infekčné nemoci,
negramotní, a úplne nemajetní – prisťahovalec musel mať
majetok, min. 10 dolárov v hotovosti, alebo sponzora, ktorý
by sa za neho zaručil. Preto musel každý imigrant absolvovať lekársku a právnu kontrolu. Po prevezení na ostrov Ellis
Island oddelili mužov od žien a detí. Všetkých zoradili do
radu a čakala na nich vstupná zdravotná prehliadka.
Prehliadka začala už pri vstupe do hlavnej haly. Do haly
viedli schody, na konci ktorých stál lekár a pozoroval
prichádzajúcich hore schodmi. Všímal si, či niektorý z nich
nekríva, či nie je veľmi zadýchaný, či sa u neho navonok neprejavuje nejaká fyzická, psychická alebo motorická porucha. Následne ich kontroloval očný lekár, ktorý po rýchlom
zbežnom vyšetrení rozhodol, či dotyčný pokračuje ďalej,
alebo ho poslal na detailnejšie vyšetrenia, alebo ho hneď
vrátil na najbližší parník do jeho krajiny, odkiaľ prišiel.

Parník „Amerika“ bol spustený
na vodu v Belfaste v r. 1905.
Viezol celkom
897 pasažierov,
z toho 1. triedy
420, 2. triedy 254
a 3. triedy 223
pasažierov.
Parník „Kaiserin
Auguste Victoria“
bol spustený na vodu
v Štetíne v r. 1905. V tom
čase bol najväčšou loďou
na svete. Viezol celkom
2 996 cestujúcich, z toho
1. triedy 652, 2. triedy
286 a 3. triedy 2 058
pasažierov.

Po 10 až 20-tich dňoch pristála loď v prístave, pri móle East
River v New Yorku. Vysťahovalci 3. triedy boli prevezení člnmi alebo trajektami na ostrov Ellis Island, kde sídlil Imigračný /prisťahovalecký/ úrad a kde museli Belania prekonať poslednú prekážku na ceste za lepším životom.
Imigračný (prisťahovalecký) úrad
V rokoch 1820 – 1892 sídlil Imigračný úrad na juhu Manhattanu v prístave Castle Garden. Odtiaľ ho presťahovali na
ostrov Ellis Island, kde v tieni Sochy Slobody postavili novú
budovu a otvorený bol 1.1.1892. Tento ostrov sa premenil
na malé mesto, v ktorom sa nachádzal nový Imigračný úrad,
súd, škola, nemocnica, obchody a ubytovne. Večer 17. júna
1897 budova do základov vyhorela.
Okamžite začali stavať novú budovu otvorenú 17. decembra
1900 a v tento deň prijali 2 251 prisťahovalcov. Cez tento
ostrov prešlo medzi rokmi 1892 až 1924 do Ameriky viac
ako dvanásť miliónov prisťahovalcov. V novembri 1954 bol

Budova Imigračného úradu dnes. V budove sídli múzeum prisťahovalectva „Ellis Island Immigration Museum“.

Od očného lekára ho poslali na ďalšie vyšetrenia, kde sledovali duševné či fyzické deformácie, nákazlivé choroby, tehotenstvo, pohlavné choroby a podobne. Po každom vyšetrení
prisťahovalcovi na hruď napísali kriedou znak, ktorý predstavoval v skratke jeho diagnózu.
Po vyšetreniach čakal prisťahovalca pohovor s úradníkom,
ktorý mal pred sebou spis o všetkom, čo sa jeho osoby týkalo.
Tento spis bol doplnený o jeho chorobopis, ktorý mu lekári
vystavili. Všetky tieto náležitosti boli podrobne skúmané a
na ich základe sa úradník rozhodol, či prisťahovalca do krajiny pustí, alebo nie. Úradníkovi často pomáhal tlmočník,
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keďže väčšina prisťahovalcov neovládala anglický jazyk.
Každému bolo položených tridsať dva otázok, v ktorých sa
ho pýtali na jeho meno, vek, povolanie, krajinu pôvodu, či je
vzdelaný, či vie písať, čítať, koľko peňazí si nesie so sebou a
podobne. Ak mali kontrolovaní nejaké problémy umiestnili
ich do tzv. „väzby“. Napríklad ženy s deťmi, ktoré cestovali

skôr prácu a začať sporiť. Vysťahovalci z Belej boli v drvivej
väčšine nekvalifikované pracovné sily, preto sa zamestnávali
v baniach, oceliarňach a ako poľnohospodárski robotníci.
Práca v týchto profesiách bola často oveľa ťažšia ako doma,
no pláca sa nedala ani zďaleka porovnať. Baníci a pracovníci v železiarňach mohli zarobiť až $1.50 - $2.00 na deň.
Doma by pritom zarobili niečo okolo 15 – 30 centov. Zatiaľ
čo muži pracovali v baniach, továrňach a na poliach, ženy
sa buď starali o domácnosť alebo o ubytovne, prípadne tiež
pracovali. Muži pracovali v neľudských podmienkach, pri
nedostatočnej hygiene, v uzavretých priestoroch v baniach
a továrňach. Časté boli smrteľné úrazy.
Belania sa pripájali k už existujúcim slovenským komunitám,
zapájali sa do činnosti slovenských spolkov, prispôsobovali
sa novým životným podmienkam. Spomenúť ale treba, že
pri krstinách, sobášoch, pohreboch, zábave a iných príležitostiach dôsledne zachovávali zvyky, tradície a obrady z domova.
Život Slovákov v Spojených štátoch výstižne charakterizoval významný dejateľ K. Čulen, keď povedal: „Nikde nebolo
Slovákom tak dobre ako v Amerike, ale nikde netrpeli toľko
ako v Amerike“.

Čakanie pred vchodom do Imigračného úradu na lekársku prehliadku a vstupný pohovor s prisťahovaleckým úradníkom.
hovalectva „Ellis Island Immigration Museum“.

Vysťahovalci a rodná Belá
Vysťahovalci mali na rodnú obec veľký a dlhodobý vplyv,
ktorý doteraz nebol preskúmaný. Vysťahovalcov rozdeľujeme na dve skupiny.
Osoby ktoré išli do USA na určitú dobu – napríklad na päť
rokov – pracovať a s našetrenými dolármi sa vrátiť domov.
Takéto dočasné vycestovanie za zárobkom nazývame migrácia.
Na zárobky odišli ženatí muži v počte 307 mužov. Zvyčajne
sa vrátili všetci, v USA zostali z nich výnimočne iba jednotlivci. Ktorým sa v Amerike zapáčilo a chceli tam zostať, povolali svoje manžel-ky aj s deťmi a usadili sa tam natrvalo. Za
svojimi mužmi odcestovalo 25 manželiek aj s deťmi, takže
domov sa vrátilo 282 mužov. Za ušetrené prostriedky doma
vyplatili prípadné dlhy, kúpili pôdu a väčšinou postavili nové
murované domy. Tieto „amerikánske“ domy stoja dodnes.
Navrátilci výrazne zlepšili sociálne postavenie svojich rodín,
môžeme ich považovať za majetných gazdov. Okrem peňazí
prinášali z demokratického a podnikateľského prostredia
USA nové nápady a podnety.

samé, museli v tejto väzbe počkať, kým pre nich neprišiel
ich manžel. Ľudia, ktorí cestovali bez peňazí, museli počkať
na niekoho, kto im prinesie peniaze, alebo sa za nich verejne finančne zaručí. Chorí a tehotné ženy boli nútené ostať
v nemocnici. Zločinci a políciou hľadané osoby boli hneď
zadržané a vyhostené. Táto väzba trvala pre niekoho pár
hodín, pre iného pár dní, no našli sa aj takí, ktorí tam strávili
niekoľko mesiacov. Približne 80% všetkých prisťa-hovalcov
strávilo na Ellis Island len niekoľko hodín. Ostatní prisťahovalci boli zadržaní pre nejakú zdravotnú alebo administratívnu príčinu a len 2% boli automaticky vyhostení z krajiny.

Druhá skupina vysťahovalcov sa rozhodla odísť natrvalo a
usadiť sa v USA /emigrácia/. Boli to väčšinou mladí a slobodní chlapci a dievčatá, spolu 131 osôb, z ktorých sa vrátilo
domov veľmi málo. K nim treba pripočítať 25 vydatých žien,
ktoré odišli za manželmi a 25 ženatých mužov, ktorí v USA
zostali, spolu 50 osôb. Celkove sa z Belej natrvalo vysťahovalo 181 osôb. Ich pomoc rodnej obci bola iného charakteru a bola dlhodobá. Mladí ľudia si v USA dobre pamätali
v akom chudobnom a zaostalom prostredí vyrastali a ako
stále ťažko a chudobne žijú ich príbuzní doma. Preto po celý
život posielali svojim rodinám určité finančné prostriedky.
Ich výšku nepoznáme, pravdepodobne to neboli vysoké
sumy, ale aj to málo dolárov ktoré pravidelne posielali doma
určite pomohlo.

Lekáraka prehliadka.

V Amerike
Slováci sa usádzali v priemyselnej oblasti v severovýchodnej
oblasti v štátoch New York, New Jersey, Illinois, Connecticut,
Ohio, ale najmä v Pensylvánii, kde sa mesto Pittsburg stalo
najväčším strediskom Slovákov. Život v Amerike bol pre
pre nich ťažkou skúškou. Po neľahkých udalostiach doma,
ťažkej a nepríjemnej plavbe po mori, stresujúcich podmienkach na Imigračnom úrade sa dostali do ďalšej neľahkej situácie. Prvoradou úlohou bolo usadiť sa, nájsť si čím

Vzhľadom na veľkú a dlhodobú pomoc domovu, ktorá bola
v tom najťažšom období, je správne, keď ich mená budú zaradené do pamäti obce.

PhDr. Juraj Laššuth
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Belská Guláška
7. ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ GULÁŠU
Areál futbalového ihriska Belá

19.august 2017
od 9:00 hod.
www.facebook.com/belskagulaska

www.bela.sk
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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. 3/2017 vyjdú pred Vianocami
Prajeme všetkým čitateľom krásne leto

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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