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„Už v detstve vkladá Boh do sŕdc ideál pravdy a dobra: v tom spočíva pravá
a večná mladosť ducha! Tí, čo napriek prehrám a sklamaniam zostanú verní
tomuto ideálu, zostávajú stále mladí, i keď sa míňajú roky ich života.“
Ján Pavol II.
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Obecný úrad informuje
Áno, skutočne je to tak! Naša obec sa
chystá na veľké oslavy. Konkrétne na
svoju 640-tku.

xusom ako samozrejmosťou. To, že máme čo jesť, čo piť, že
žijeme v mieri nás zaraďuje k najspokojnejším štátom sveta.
Samozrejme netreba vidieť veci len čierno-bielo a treba byť
aj kritický v mnohých smeroch, pretože nie všetko funguje
ideálne a máme veľké množstvo rezerv a slabých miest. Ale
ako som už spomenul, nezabúdajme taktiež na to, že podstatné množstvo ľudí na zemi, by bolo ochotné obetovať čokoľvek zato, aby žili minimálne ako my!
Skúsme preto my všetci zamyslieť sa nad týmito riadkami
a zhodnotiť, či skutočne naši prarodičia, rodičia, predkovia
nežili v ťažších časoch ako my. Koľko sa narobili na svoj
každodenný chlebík, koľko mozoľov a potu ich stálo to, aby
zabezpečili seba a svoju rodinu, častokrát vycestovali ďaleko
do zahraničia, kde trávili veľkú časť života, pričom prekonávanie vzdialenosti bolo v tom čase úplne inou veličinou
akou je dnes.
Pevne verím, že toto naše výročie, nielen obce ale aj farnosti, budúci rok 2018 oslávime náležite a s hrdosťou. Veď
história nám ukázala, že máme byť na čo hrdí.
Želám Vám všetkým v tomto predvianočnom období,
aby ste tie blížiace sviatky, ktoré nesú prívlastok najkrajšie
v roku, prežili v kruhu svojich najbližších a priateľov, po celý
budúci rok 2018 nech všetci máte pevné zdravie, všadeprítomné šťastie a pocit lásky na každom kroku. Ak chceme
zmeniť svet k lepšiemu, najlepšie je začať od seba! Držím
nám všetkým v tomto úsilí palce!

Belá vznikla v roku 1378 a hrdo sa môže pýšiť štatútom
obce skôr ako jej slávna sestra Terchová. Môžeme byť skutočne hrdí, pretože naša história už napísala nejednu zaujímavú stránku do kroniky obce.
V obci alebo ako sa skôr hovorilo v dedine si ľudia vždy
boli blízki a nápomocní. Hlavným zdrojom obživy pre
všetkých boli predovšetkým poľnohospodárstvo, roľníctvo
a chov dobytka. Ľudia boli skôr viac kamaráti a známi a keďže všetci mali plus mínus rovnako, taký fenomén ako je
závisť či nevraživosť v minulosti dominoval len minimálne.
Žiaľ, práve závisť je tá, ktorá výrazným spôsobom bráni nám
ľuďom žiť šťastný život v súčasnosti.
Na svete je približne 194 štátov. Aj keď sa štatistiky v tomto čísle líšia, keďže niekde sa uvádza číslo nižšie, niekde vyššie, môže vychádzať aspoň z pravdepodobného údaju. Keď
zoberieme do úvahy, že v štatistikách vyspelosti životnej
úrovne sa Slovensko pohybuje od 25 miesta do 34 miesta,
môžeme pokojne konštatovať, že patríme medzi cca 15 %
najvyspelejších krajín na svete. Viem, že ľudia a občania chápu túto štatistiku úsmevne, keďže všetci máme tendenciu
porovnávať sa vždy s tými najlepšími. Netreba však zabúdať
na to, že existujú aj štáty, v ktorých mať každý deň elektriku,
výdobytky modernej doby, či vôbec pitnú vodu je skôr lu-

Ing. Matúš Krajči, starosta obce Belá

Rekonštrukcia školskej jedálne
Rekonštrukcia jedálne by sa dala nazvať aj ako 3. fáza
rekonštrukcie a opráv v budove Materskej školy Belá, ktorá prebieha vo fázach už tretí rok po sebe, vždy v letných
mesiacoch. V prvých dvoch fázach sa zrekonštruovali umývarky a WC postupne na oboch poschodiach, viaceré triedy
a celkovo interiér, v ktorom deti trávia všetok svoj čas v rámci predprimárneho vzdelávania a výchovy v rámci našej Materskej školy. Tento rok sa dostala na radu hlavne školská
kuchyňa. Práce na kompletnej rekonštrukcii a doplnení potrebného zariadenia trvali celé leto a náklady sa vyšplhali
na takmer 50 tisíc eur. Obec Belá, ktorá túto rekonštrukciu
vykonala s vlastnými zamestnancami či prostredníctvom
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obecnej firmy, investovala tieto
prostriedky z vlastných zdrojov. V subdodávke bolo verejným obstarávaním vysúťažené
dodanie a montáž konvektomatu a veľmi žiadanej vzduchotechniky na odvetrávanie
priestorov smerom k zdravšiemu prostrediu v celej jedálni.
Práce na rekonštrukcii zahŕňali vysekanie a oškrábanie
stien, stropov a podlahy, novú
podlahu – potery a obklady,
nový strop – polystyrén a stierka, výmenu starej a prirobenie
potrebnej novej elektroinštalácie, pripojenie na kanalizáciu
a nové rozvody odpadu a vody,
nové plastové okno exteriérové,
nové vnútorné dvere 3 ks, nová
výdajňa jedla – stoly a okienka, nové prepojenia miestností,
nové obklady a dlažby a ďalšie
menšie úpravy. Rekonštrukciou
sa dosiahla zvýšená bezpečnosť
práce, odstránenie havarijného
stavu niektorých častí jedálne,
lepšie podmienky na prípravu
a výdaj stravy, vyhovelo sa náročným požiadavkám hygieny,
zjednodušene povedané jedáleň
sa modernizovala a zlepšilo sa
pracovné prostredie. Obec takto
postupne opravuje, rekonštruuje a zveľaďuje budovu materskej
školy – hlavne jej interiér, každý sa môže presvedčiť že triedy,
sociálne zariadenia pre deti či
učiteľov alebo po novom aj jedáleň sú na veľmi vysokej kvalitatívnej, funkčnej a estetickej
úrovni a tieto časti spolu tvoria
veľmi príjemnú charakteristickú
atmosféru hlavne pre deti z našej obce. Na budove je však stále
ešte veľa práce, na obec čaká tá
najväčšia výzva a síce výmena
okien, oprava strechy či fasády
budovy. To však zatiaľ presahuje finančné možnosti obce, preto sa aj v roku 2018 bude obec
uchádzať o možnosti dotácií či
projektov vzťahujúcich sa na
opravu havarijných stavov či
stavebných rekonštrukcií obecných objektov, takisto sa pripravuje aj z vlastných zdrojov ďalšia
fáza postupného zveľaďovania.
(pš)

Rekonštrukcia Školskej jedálne v Belej – poďakovanie
Kolektív Školskej jedálne v Belej chce touto formou poďakovať Obecnému úradu
v Belej za zmodernizovanie školskej kuchyne, osobitne p. starostovi Ing. Matúšovi
Krajčímu, p. zástupcovi Mgr. Petrovi Šugárovi a v neposlednom rade p. Jánovi Kaňovi, ktorý zabezpečoval a organizoval všetky práce pri rekonštrukcii.
Urobil sa skutočne veľký kus práce za pomerne krátky čas. Začalo sa hneď v prvý
deň prázdnin, najskôr sa vyhádzala stará betónová podlaha v obidvoch miestnostiach, poobíjal sa obklad aj celá maľovka na stenách a na strope. Následne sa urobilo nové elektrické vedenie, nové vodovodné a kanalizačné rozvody, vymenili sa
radiátory a nainštalovala sa vzduchotechnika. V kuchyni sa vymenilo staré drevené
okno za plastové. Urobili sa nové potery s izoláciou, obložili sa steny, položila sa
nová podlaha, vymenili sa všetky vnútorné dvere a urobili sa nové výdajné okná.
Natiahli do sieťky a vymaľovali sa obidve miestnosti. Zakúpil sa nový konvektomat,
vyhrievací výdajný pult a 3 antikorové stoly.
Práce boli ukončené v polovici septembra 2017, kedy už bola kuchyňa v prevádzke. Ďakujeme za to, že touto rekonštrukciou sa nám vytvorilo hlavne zdravotne
bezpečné prostredie a uľahčili sa nám pracovné podmienky na prípravu jedla pre
našich stravníkov.
Všetky práce boli vykonané na základe ústretového a zodpovedného prístupu
vedenia Obecného úradu v Belej.
kolektív Školskej jedálne v Belej
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Obecný úrad informuje
Nové koberce
V letnom čísle sme čitateľov Belských novín informovali o rekonštrukcii väčších či menších úsekov ciest, keď sa
zmesou drveného asfaltu potiahli či opravili viaceré miestne
komunikácie či ich časti. Nezostalo však len pri opravách
úsekov. Podarilo sa totiž urobiť aj celkom nové cestné asfaltové „koberce“ na celých uliciach či miestnych častiach
a to konkrétne cesta do Petrov na Vyšných Kamencoch, ulica pri Kríži v Kubíkovej, ulica za Židkovým mostom a cesta
do miestnej časti Chrastka. Tieto nové pokrývky vykonala
firma Cesty Nitra, a. s., ktorá sa na dané práce špecializuje
a ktorá si zákazku v našej obci vysúťažila vo verejnom obstarávaní. Celá realizácia bola hradená s vlastných finančných
prostriedkov obce. Prípravné práce vykonali pracovníci
obce či obecnej firmy. V obci sa takto dosiahlo vyriešenie
dlhodobých problémov s havarijným stavom týchto ulíc či
ciest, zlepšil sa komfort obyvateľov týchto častí a všetkých
používateľov týchto ciest, obec sa takto celkovo postupne
zveľaďuje. Aj v roku 2018 pamätá rozpočet obce na realizáciu aj ďalších ulíc či úsekov ciest. 
(pš)

Rôzne práce v obci
V letných a jesenných mesiacoch obec vykonávala okrem
v predchádzajúcich článkoch spomínaných projektov aj
bežné činnosti a práce v rámci údržby obce a komunálnych
služieb. Komunálny odpad zamestnáva našich pracovníkov
azda najviac. Odpadu neustále pribúda. Separovanie v našej obci je stále na nízkej úrovni, česť však výnimkám. Stále
však obec Belá zberá všetok odpad, ktorý vyprodukujú naši
občania, služba v tomto smere je stále plnená a obec ju zvláda v rámci vlastných personálnych a technických kapacít.
Takisto prebieha aj zber separovaného odpadu a jeho dotrieďovanie na zbernom dvore. V rámci údržby obce prebiehajú neustále drobné opravy na obecných budovách či zariadeniach, nedávno to bola väčšia oprava strechy na dome
smútku, kde už tieklo dovnútra. V blízkej budúcnosti bude
táto strecha vyžadovať väčšiu investíciu. Obecní zamestnanci sa ďalej priebežne starali o údržbu verejnej zelene, kosili
sa obecné priestranstvá, cintoríny a pásy popri cestách či
uliciach. Obec sa nepretržite stará a udržuje futbalové ihriská a príslušný areál. Orezávali sa prerastené konáre na
drevinách v obci, opravujú sa priebežne lampy verejného
osvetlenia. Opravili sa aj niektoré stĺpy obecného rozhlasu.
Dorábali sa niektoré výtlky v obci, opravovali sa zábradlia,
osádzali ďalšie dopravné zrkadlá. V neposlednom rade nemožno opomenúť aj výrazné podieľanie sa na rekonštrukcii
fary, kde pracovníci obce, obecní brigádnici spolu s dobrovoľníkmi upratali, opravili, zrekonštruovali a vynovili faru
na nepoznanie. Vyhotovilo sa viacero drenáží na odtoky vody, nakoľko práve voda v súčasnosti spôsobuje veľké
problémy obci a súkromníkom, keď už po krátkotrvajúcich
dažďoch sa často upchávajú kanály, tečie dolu dedinou a ľu4

ďom do dvorov či pivníc. Nedávno sa tak museli opätovne
prečisťovať takmer všetky odvodové rúry v dedine, najväčší zásah bol naposledy na ulici
SNP tesne pod starou školou.
Po vzhliadnutí nasledujúceho obrázka čo sa v rúre našlo
však pochopíte, že tomu nie je
na vine len príroda.

ty v strede dediny či za úradom. Nehovoriac o nelegálnych
skládkach odpadu. Spoločenská zodpovednosť k obecnému
majetku, ktorý patrí nám všetkým, je u niektorých cudzím
pojmom. Ďalšími činnosťami, ktoré boli v lete či na jeseň
aktuálne boli opravy niekoľkých menších porúch na obecných vodovodoch, ktoré sa museli urgentne riešiť. Pracovníci obce, či už jej priamy zamestnanci, zamestnanci obecnej
firmy alebo zamestnanci v rámci rôznych projektov v spolupráci s úradom práce sú dostatočne vyťažení bez ohľadu na
ročné obdodie. Začína zima a obec je už zmobilizovaná na
zimnú údržbu. V zimných mesiacoch sa bude obec poväčšine zamestnávať okrem zberu odpadu a nevyhnutnej údržby
hlavne odpratávaním a ohŕňaním snehu z miestnych komunikácií a chodníkov.
(pš)

Nuž a tu sa dostávame
k bodu, čo ešte výrazne navyše zamestnáva obecných
zamestnancov. Okrem zveľaďovania, údržby, nevyhnutných opráv či zberu odpadu
sú to extra práce, ktoré by sa
nemuseli robiť keby. Keby sa
tak nedehonestovali obecné
priestranstvá, zastávky a hlavne detské ihriská vandalmi. Opravy, opravy a zas len opravy,
lebo tam odtrhutá lavička, tam zvalený plot, tam porozbíjané obklady, tam diery vo fasáde, tam neporiadok po pár-

Obec Belá v zastúpení
starostom
obce Ing. Matúšom Krajčim, spolu zo zástupcom
starostu Mgr. Petrom Šugárom a vedúcim prác v obci
poslancom OZ Belá p. Jánom Kaňom chce touto cestou poďakovať všetkým zamestnancom obce na všetkých úsekoch – administratívnym zamestnancom,
obecným pracovníkom, pracovníkom obecnej firmy,
externým poskytovateľom profesných služieb z radov
našich občanov, aktívnym poslancom obecného zastupiteľstva a v neposlednom rade zamestnancom zložiek, v ktorých je obec zriaďovateľom, za ich vykonanú

prácu a plnenie bežných,
ale
i náročných pracovných úloh, vykonaním ktorých sa v roku 2017 našej
obci vďaka vám podarilo naplniť ambiciózny plán, ktorý pre tento rok mala. Oceňujeme vašu snahu pri práci
pre občanov našej obce. Patrí vám veľké ĎAKUJEME.
Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a do
roka 2018 veľa pozitívnej energie pri plnení ďalších výziev, ktoré nás čakajú a ako načrtáva sebavedomý plán
pre budúci rok, práce bude zasa veľa. Tak nech sa nám
spoločne darí.
Za vedenie obce Mgr. Peter Šugár – zástupca starostu
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Obecný úrad informuje
Naša škola bude mať špičkové vybavenie v učebni informatiky
V rámci celoslovenského školenia pre zástupcov základných škôl a školské úrady sa obec Belá v zastúpení PaedDr.
Emíliou Surovcovou zúčastnila na konferencii Združenia
základných škôl Slovenska v dňoch 27. až 29. novembra
2017 v Starom Smokovci. Okrem získania dôležitých informácií z ministerstva školstva sme mali veľké šťastie pri
žrebovaní tomboly. Získali sme PRVÚ cenu, ktorá bola veľmi hodnotná a bol ňou poukaz na hardvérové vybavenie
IKT učebne 21. storočia technológiou SINO ZEROclient
v hodnote 12 500 €. Túto cenu sme sa rozhodli venovať
našej Spojenej škole Belá. Cenu do tomboly venovala spoločnosť SINO, s. r. o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava.
V cene poukazu spoločnosti SINO, s. r. o. je zahrnutá konfigurácia a dodávka servera SINO ZC, 16 pracovných staníc ZEROclient (1 za učiteľa a 15 za žiakov), sieťové prvky,
16 monitorov klávesníc a myší, doprava, inštalácia systému
SINO ZEROclient a zaškolenie učiteľov informatiky. Takže
učebňa IKT v našej spojenej škole bude novou technológiou
úplne vynovená, za čo patrí naše poďakovanie donorovi tohto poukazu – spoločnosti SINO, s. r. o. Bratislava. V mene
obce chcem poďakovať hlavne p. doktorke Surovcovej,
ktorá obec na tejto konferencii reprezentovala a jej šťastie
pri vylosovaní jej čísla v tombole bude teraz zhmotnené
v novom hodnotnom vybavení našej školy.
Emília Surovcová, pš.

Podľa slov prezentátora spoločnosti SINO, s. r. o., Bratislava, ktoré odzneli na tejto konferencii ZŠ, je to inovatívna
technológia, ktorá šetrí elekrickú energiu a umožní učiteľovi robiť kontrolu zadaných úloh priamo vo svojom počítači
(nemusí ísť ku žiakovi). Učiteľ takisto odsleduje vo svojom
PC, či si žiak namiesto plnenia úloh „odskočil“ na FB či iné
sociálne siete alebo surfuje na internete. Učiteľ má centrálny server SINO ZC. Takisto sa nemusia vymazávať súbory.
Poskytujú servis v trojmesačných intervaloch. V prípade
nahlásenia poruchy školou, sú odstraňované hneď, lebo
systémy sú zosieťované. O funkcionalite vybavenia a ďalších výhodách sa budú môcť presvedčiť učitelia i žiaci po
nainštalovaní vybavenia v IKT učebni, ktorú spoločnosť
prisľúbila zabezpečiť ešte v decembri tohto roka. Sme presvedčení, že aj moderné inovatívne vybavenie IKT učebne
pomôže našim žiakom pri získavaní vedomostí, zvyšovaní
IKT zručností a hodiny sa pre nich stanú zaujímavými. Súčasne sa zvýši kvalita vzdelávania, napomôže našim žiakom
pri ďalšom vzdelávaní a neskôr budú úspešní na trhu práce.

Voľby do samosprávnych krajov 2017 4. 11. 2017 - výsledky za Obec Belá
Počet voličov:
Počet zúčastnených voličov:
Účasť:
Predseda: Okr. č. 1
Jurinová
Za celú obec: 1. Jurinová
2. Blanár
3. Sagan
Poslanci: Okr. č. 1
Hodoň
Za celú obec: 1. Hodoň
2. Laurenčík
3. Mičo

2710
586
21.52%
Okr. č. 2
Blanár

Okr. č. 3
Blanár

Okr. č. 4
Jurinová

217
204
66
Okr. č. 2
Hodoň

Okr. č. 3 Okr. č. 4
Hanuliak Mičo

Počet voličov:
Počet prítomných voličov:
percentuálna
účasť

218
208
177

www.bela.sk je oficiálnou webovou stránkou obce. Nájdete na nej aktuálne správy, hlásenia obecného rozhlasu,
potrebné informácie a viaceré iné zaujímavosti, v neposlednom rade aj Obcou Belá povinne zverejňované náležitosti a dokumenty, akými sú rozpočet obce, objednávky,

4. Gažo
5. Sečkár
6. Hanuliak M.
7. Popluhár
8. Kapitulík
9. Ticháková
10. Durmis
11. Badibangová
12. Barčík
13. Hanuliak T.

121
116
99
90
73
63
61
59
58
56

Okr. č. 4
- Kam.
446

Okr. č. 3
- Kub.
199

Okr. č. 2
- KD
1016

Okr. č. 1
- ŠJ
1049

99

37

207

243

23,16%

20,37%

18,59%

22,19%

faktúry, zmluvy, verejné vyhlášky, aktuálne povinné dokumenty a iné. Oficiálny email obce je sekretariat@bela.sk,
na elektronické podania do elektronickej schránky obce
môžete použiť doménu www.slovensko.sk
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Uznesenia OZ

Uznesenie č. 9/2017 z 3. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Belá v r. 2017 konaného dňa 08. 09. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ

Od posledného vydania Belských novín zasadlo obecné zastupiteľstvo
3 krát, prinášame vám príslušné uznesenia. Uznesenie zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo pred pár dňami 11/12/2017 vám prinesieme v nasledujúcom čísle, nakoľko sa uskutočnilo po uzávierke tohto čísla.

Berie na vedomie
1) Prehodnotenie úverov obce Belá a úrokových sadzieb
0. 1. Správu riaditeľa ČSOB Ing. Bojka, v ktorej navrhol zmenu úrokovej
sadzby na všetkých účelových úveroch, ktoré ČSOB, a. s. obci Belá
poskytla a ktoré k dnešnému dňu vykazujú zostatok.
0. 2.
Správu riaditeľa SLSP Ing. Šimalčíka, v ktorej navrhol zmenu
úrokovej sadzby na všetky účelové úvery.
2) Správu Ing. Anny Přechovej riaditeľky SŠ Belá o tom, že Spojená škola Belá sa zapojila do projektu s názvom „Zvýšenie inklúzie a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov v Spojenej škole Belá“,
v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPLZ-PO1/2016/
DOP/1. 1. 1-01. je potrebné zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie vo výške 1 557€ počas dĺžky 36 mesiacov, ktoré si
škola zabezpečí sama.
3) Správu Ing. Anny Přechovej, riaditeľky SŠ Belá, v ktorej podala informácie ohľadne prevádzky, financovania a organizačného zabezpečenia
školy.
4) Oficiálne stanovisko obce Belá ku káblovej televízii, ktoré predniesol
zástupca starostu obce Mgr. Peter Šugár.
5) Informácie, ktoré predniesol Ing. František Podmanický ohľadne káblovej televízie v obci Belá – súčasný stav a plány do budúcnosti.

Uznesenie č. 8/2017 zo 6. mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Belá v r. 2017 konaného dňa 11. 07. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ
Berie na vedomie
1) Informáciu starostu obce Belá – nový farár v obci, práce obce na fare
pri jej rekonštrukcii a brigády dobrovoľníkov, odkanalizovanie a iné
opravy farskej budovy
2) Správu starostu obce Belá o vykonaných a prebiehajúcich prácach
v obci
- Rekonštrukcia Materskej školy a Školskej jedálne v Belej
- Oprava ciest v obci, výtlky, jamy
- Predkladanie cenových ponúk – položiť celý koberec v časti obce
Belá U Žídkov, Petrovia a Chrastka
3) Informáciu starostu obce čo sa týka odstávky zemného plynu v obci
v čase od 17. 07. 2017 do 28. 07. 2017, odprezentovanie všetkých
krokov, ktoré obec vykonala za účelom zrušenia odstávky plynu
4) Informáciu zástupcu starostu obce Mgr. Petra Šugára ohľadne káblovej televízie v obci Belá – žiadosť o jej predaj či prenájom firmou
P. F.S., s. r. o., Kamenná cesta 4, 010 01 Žilina.

Schvaľuje
1) Upravený návrh programu na rokovanie OZ, konaného dňa
08. 09. 2017

Schvaľuje
1) Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO, názov
projektu „Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“. Výška
maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov je 5131,25€.
Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-23
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

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

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

ZDR
ZA
Nepr
PRO.

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

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

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

Nepr.
ZA
ZA

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

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

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

Nepr.
Nepr.
ZA

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

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

Nepr.
ZA
ZA

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

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

Nepr.
ZA
ZA

4) Schválenie zmeny otváracích a zatváracích hodín v prevádzke Drogéria - Kozmetika - Janka Žideková, SNP 455/115, 01305 Belá /viď.
príloha/

Nepr.
PRO
ZDR

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

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

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

Nepr.
ZA
ZA

Odporúča:
1) Starostovi obce zvolať do konca mesiaca september 2017 mimoriadne zasadnutie OZ. Na rokovanie pripraviť konkrétne údaje, ktoré pomôžu OZ pri rozhodovaní a určení banky s najvýhodnejšou úrokovou
sadzbou.
2) Starostovi obce Belá, nevstupovať do podmienok prevádzky káblovej televízie firmy ASNET, s. r. o., keďže Obec Belá nemá už od roku
2002 žiadne majetkové práva k žiadnej časti technológie tvoriacej
káblovú televíziu.
V prípade záujmu iných poskytovateľov internetu, televízie alebo dátových služieb, nemá vedenie obce žiadne námietky.

Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
ZA
ZA
Nepr.
ZA

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

3) Schválenie zmeny prevádzkových hodín pre prevádzku HASTRA,
Dolné Rudiny 2/3528, Žilina, Prevádzka Vilage resort Hanuliak,
Oslobodenia 1071, 01305 Belá
/viď. príloha/

Ukladá:
1) Vedeniu obce zaslať protest Obecného zastupiteľstva Belá proti odstávke zemného plynu do SPP – D, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava.
Informovať občanov, podnikateľov formou hlásenia v MR, na webovej stránke obce, obecnej tabuli s protestom a nesúhlasom Obecného
zastupiteľstva Belá s odstávkou plynu v dňoch od 17. 07. 2017 do
28. 07. 2017.

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

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

2) Úpravu rozpočtu obce Belá na r. 2017

Neschvaľuje:
1) Žiadosť pána Miroslava Baďu bytom Nigrob 355, doručenú na Obecný úrad pod protokolárnym číslom 1453/2017 o prenájom chaty Krkavec.
Predložené podmienky žiadateľa pána Miroslava Baďu: Prenájom chaty Krkavec na 15 rokov, mesačne platiť do obce 100€ nájom a 150€ preukázateľné náklady zainvestované do chaty.
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Nepr.
ZA
ZA

Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh uznesenia
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak Ing.
Peter Chabada

7

ZA
ZA
Nepr.
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

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

Nepr.
ZA
ZA

tie úveru zo SLSP, a. s. do výšky 650.000,– € s 11 ročnou lehotou
splatnosti a jeho zabezpečenie blankozmenkou, za účelom refinancovania zostatkov úverov vrátane príslušenstva vedených v ČSOB, a. s.
(Zmluva o úvere číslo 7305/12/08635 zo dňa 10. 04. 2012 a Zmluva
o úvere číslo 0289/14/08635 zo dňa 13. 05. 2014)
b) Poverenie starostu na podpis Zmluvy o úvere a Zmluvy o zmenkovom
vyplňovacom práve k blankozmenke, uzavretej medzi Obcou Belá
a SLSP, a. s. a samotnej blanko-zmenky.

Uznesenie č. 10/2017 zo 7. mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Belá v r. 2017 konaného dňa 04. 10. 2017
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V BELEJ
Berie na vedomie
1) Stanovisko hlavného kontrolóra Ing. Michala Šugára
2) Stanovisko k zmluvnej pokute ČSOB, a. s. za predčasné splatenie
účelových úverov
3) Ponuku VÚB banky, a. s. na refinancovanie existujúcich úverov
ČSOB, a. s.
4) Ponuku SLSP, a. s. na refinancovanie existujúcich úverov ČSOB, a. s.
s 10 a 11 ročnou splatnosťou
5) Informácie ohľadom zapisovania vlastníctva nehnuteľností na ROEP
Belá
6) Návrh na zakúpenie stoličiek do Kultúrneho domu Belá

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

ZA
ZA
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

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

Nepr.
Nepr.
ZA

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

ZA
ZA
ZA
ZA

Ján Kaňa
Jozef Kubík
Rudolf Macek, Ing.
Richard Mahút

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

Nepr.
Nepr.
ZA

Mená poslancov, ktorí hlasovali za celkový predložený návrh
uznesenia

Schvaľuje
1) a) Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Belá na prija-

Zo školských lavíc
Spomienky na leto
neková; p. Viera Floreková; MUDr. Igor Bízik; p. Jozef
Poláček Toyota Žilina; Libex; Tatranská mliekareň, a. s.;
Wüstenrot poisťovňa; MB Tech, s. r. o.; SLOVNAFT, a. s.;
Prvá stavebná sporiteľňa. Úprimná vďaka patrí firme
COBA automotive, s. r. o. Terchová – Vyšné Kamence,
ktorá nám financovala dopravu do tábora a späť domov
a zakúpenie táborových tričiek, ktoré deťom zostali ako
spomienka na nezabudnuteľné chvíle a zážitky z táborových
dní.
Mgr. Irena Kolčáková, zástupkyňa školy

Po ročnej prestávke, počas letných prázdnin, sa stal penzión Pohoda v Krušetnici prechodným pobytom žiakov
a pedagógov zo Spojenej školy Belá. Letný tábor sa uskutočnil v termíne od 31. júla do 6. augusta 2017. Týždeň plný
zábavy, kúpania, športovania a raftovania ubehol veľmi
rýchlo. Žiaci v jednotlivých aktivitách získavali táborové
eurobelky, za ktoré si mohli nakúpiť rôzne predmety
v táborovom obchode. Veľmi pekne ďakujeme sponzorom
a priateľom školy, ktorí poskytli vecné dary a sladkosti pre
deti do táborového obchodu: Zmrzlina Belá; p. Elena Fra-
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Školský klub detí pri Spojenej škole v Belej s názvom „Svet očami detí“
Cieľom a poslaním výchovy v školskom klube detí je
individuálny a spoločenský rozvoj dieťaťa, ktorý ovplyvňuje
všetky stránky jeho osobnosti. Čas, ktorý deti strávia v ŠKD
sa snažíme využiť na odpočinok a posilnenie zdravia. Preto musí byť po skončení vyučovania do programu ŠKD zaraďovaná činnosť oddychová, relaxačná a rekreačná, ktorá
umožňuje deťom odpočinok,
nakoľko vyučovací proces
kladie na deti vysoké nároky
a vyvoláva u nich psychickú
i fyzickú únavu. Oddychová
a rekreačná činnosť je preto
významnou súčasťou obsahu
výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD. Oddychovú a relaxačnú činnosť realizujeme
ako veľmi pokojnú, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Optimálnym riešením
relaxácie je voľba činnosti
samotným dieťaťom, podľa
individuálnej potreby. Rekreačná činnosť má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú
podľa možnosti vonku na
školskom dvore, dopravnom
ihrisku a pobyte v prírode.
V zimnom období v telocvični, na chodbe a vonku na
snehu. Príprava na vyučovanie nespočíva len v písaní
domácich úloh, ale umožňuje zaujímavou a hravou formou pomocou didaktických
hier precvičiť si vedomosti nadobudnuté na vyučovaní.
Aktivity nášho školského klubu detí od začiatku školského roku 2017/2018. V mesiaci september sa deti musia
opäť zaradiť do vyučovacieho a školského procesu, preto
sa snažíme deťom v ŠKD zaraďovať aktivity hlavne vonku,
aby adaptácia na nový školský rok prebehla čo najlepšie.
V septembri sme s deťmi volili loptové, pohybové a súťažno-zábavné hry na školskom dvore. Na dopravnom ihrisku
si deti vyskúšali svoje zručnosti na kolobežkách. Vychádzky
na Diel so šarkanmi u detí zanechali neopakovateľné zážitky. V mesiaci október sme našich malých prváčikov pasovali za „KLUBKÁČIKOV“, cestovali sme okolo sveta, spali
v škole a mali veľkú „ŠARKANIÁDU“. November máme už

tradične v ŠKD zameraný na rozprávky, pretože dobro a ponaučenie z rozprávok veľmi ovplyvňujú citový život dieťaťa. Záver rozprávkového mesiaca sme v telocvični ukončili
„Rozprávkovo súťažno-zábavno-vedomostným popoludním“. Koniec novembra a začiatok decembra už niekoľko rokov patrí v našom ŠKD vyrábaniu adventných venčekov pre
deti a prípravy adventného
stromčeka, na ktorý si deti
do vrecúšok balia cukríky
a počas decembra si každý
deň jedno vrecúško rozdelia.
Tento rok nám pribudli aj
poučné adventné rozprávky.
Deti v oddelení Slniečkovo si
na Mikuláša spoločne každý
rok ozdobujú a rozsvecujú
vianočný stromček priateľstva. Samozrejme na rozsvietenie stromčeka pozvali
aj svojich kamarátov z ostatných oddelení. Na vianočnom stromčeku majú deti
vločky s úlohami, ktoré plnia
počas decembra. Splnené
úlohy si maľujú v pracovnom liste „Vianočný stromček dobrých skutkov“. Dobré
skutky môžu robiť aj doma
ako napr. pomôcť rodičom,
podeliť sa so súrodencom
a pod. V mikulášskom týždni si deti zmerali svoje sily
v „Mikulášskom čertovsko-anjelskom viacboji“. Nechýbali nám ani vianočné tvorivé dielne, pečenie a zdobenie medovníčkov. V posledný
deň pred Vianocami budeme mať opäť „ŠTEDRÝ DEŇ“ pri
sviečkach s peknými vianočnými príbehmi a piesňami. Na
našom štedrovečernom stole nám nebudú chýbať oblátky
s medom. Tento deň ukončíme, ak bude sneh, vianočnou
lopárovačkou. A na záver Vám milé deti, pani vychovávateľky Hanka, Majka a Ľubka prajú krásne Vianoce plné radosti, šťastia, úsmevu na tvári a pekné darčeky od Ježiška.
Vám milí rodičia, kolektív ŠKD praje pokojné a požehnané vianočné sviatky v kruhu rodiny, aby ste načerpali silu
do ďalších dní. V Novom roku 2018 Vám želáme zdravie,
šťastie, lásku a pokoj.
Mgr. Ľubica Hriníková

Cesta okolo sveta s Mary Poppinsovou

teľku. Niekedy bola na neposlušného Mišina trošku prísna,
ale milá a zábavná. Dnes zobrala všetky deti, ktoré boli v školskom klube aj s pani vychovávateľkami cestovať okolo sveta
bez GPS, lietadiel i bez lodí. Zobrali si iba kompas a ide sa do
sveta. Prešli skoro celú zemeguľu od západu po východ, od
severu po juh. Postupne v skupinách spoznávali kontinenty
našej planéty ZEM. Na ZÁPADE objavili AMERIKU, kde
sa oboznámili s minulosťou tohto kontinentu. Zistili, ako

Dňa 6. 10. 2017 prišla k nám do ŠKD na návštevu vychovávateľka Mary Poppinsová v dlhej čiernej sukni, bielej blúzke
s červenou mašľou, v okuliaroch a s kúzelným dáždnikom.
Našich malých prváčikov po splnení jednoduchých úloh
a sľubu pasovala za klubkáčikov. Potom deťom porozprávala
krátky príbeh o Mišinovi a Janke, ktorým robila vychováva9

a prečo sa volali prví obyvatelia Ameriky INDIÁNI. Zahrali
a zatancovali si pri indiánskom stane a navliekali indiánske
náhrdelníky. Dievčatá v sukničkách s havajskými náhrdelníkmi veselo tancovali, pred obrovskými mrakodrapmi, latinskoamerický tanec Cha-Cha s Američankou Ráchelkou
zo 6.A. Kompas ich ďalej zaviedol celkom na VÝCHOD do
ÁZIE. V Japonsku čakali na deti rôzne čajíky, ktoré si v kruhu na koberci popíjali a rozprávali sa o tomto zaujímavom
kontinente, kde sa bohatá história prelína s obrovskou modernizáciou súčasnosti. Ázijčanka Miriamka (6.A) deťom
porozprávala o ich obľúbenom jedle „SUŠI“ a učila deti jesť
ryžu paličkami. Ostatné deti si zatiaľ maľovali a vystrihovali
vejáriky. Mary Poppinsová zatočila kompasom a už boli spolu s deťmi na SEVERE v studenej ARKTÍDE. Tam ich v štáte
Grónsko privítali Eskimáci (Simonka F. 6.B a Ninka C. 6.A)
v bielych kožuchoch a hrubých čiapkach. Deti sa dozvedeli
aké zvieratká tam žijú a veľa zaujímavých informácií o živote

v severských krajinách, o Eskimákoch a ich domoch, ktoré
sa volajú IGLU. Vyrobili si malé iglu alebo vymaľovali psa
Haskiho. S Arktídou sa rozlúčili vyslovovaním pozdravov
v eskimáckom jazyku a veľkou guľovačkou. Svoje putovanie
ukončili na JUHU v AFRIKE. Tu ich už čakala Afričanka
Emka D. (6.B). Deti jej porozprávali aké zvieratká tam žijú.
Dozvedeli sa koľkými jazykmi sa Afričania dorozumievajú
a pod. Naučili sa zaspievať a na orffových nástrojoch zahrať
pieseň „JAMBO“ v preklade „AHOJ“, ktorú si aj preložili.
Deti sa počas dnešného popoludnia veľa nového dozvedeli
a výborne zabavili. Ďakujeme našim bývalým družinárkam
Ráchelke, Miriamke, Ninke, Emke a Simonke, že sa zúčastnili nášho putovania po svete a stali sa príjemnými spoločníčkami detí v školskom klube. Tešíme sa na ďalšie pekné
zážitky v ŠKD.
Mgr. Ľubica Hriníková

Noc v škole s Mary Poppinsovou
Cestu okolo sveta s Mary Poppinsovou dňa 6. 10. 2017 sme
ukončili spaním v škole s deťmi druhého ročníka z krúžku
ŠKOLA HROU – MALÍ TURISTI a šiestačkami, ktoré nám
počas celého popoludnia pomáhali. Deti sa ešte raz vybrali
pozrieť na juh do Afriky, na východ do Ázie, na sever do
Arktídy. Na západe v Amerike si veselo zatancovali a zaspievali. Potom sa všetci spoločne presunuli do EURÓPY,
kde nám do talianskej pizzérie priniesli výbornú pizzu. Deti
si pochutnali aj na dobrôtkach, ktoré im pribalili rodičia.
Po dobrej hostinke si pripravili svoje postieľky (karimatky,
spacáky a vankúšiky), obliekli sa do pyžamiek a už na nich
čakala posledná aktivita večera ZÁBAVNÝ MILIONÁR.
Počas popoludnia na jednotlivých kontinentoch získavali

kartičky s písmenami. Večer v Milionárovi získali chýbajúce
kartičky a spoločne poskladali tajničku, ktorá im prezradila,
kde je ukrytý poklad. Šťastné, spokojné a unavené si ho rozdelili a vrátili sa do svojich postieľok odkiaľ pozerali obľúbenú rozprávku. Pred spaním sme si ešte prečítali rozprávku
o Mary Poppinsovej a jej ceste okolo sveta s Mišinom a Jankou. Doružova vyspinkané sa ráno rozlúčili a išli so svojimi
rodičmi domov. Deti aj pani vychovávateľky Hanka, Majka
a Ľubka sa tešia na ďalšie pekné, spoločné aktivity z krúžku
aj z ŠKD.
Mgr. Ľubica Hriníková
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Exkurzia

drevené baraky, v ktorých bývali väzni v neznesiteľných životných podmienkach. V závere našej exkurzie
sa nám naša sprievodkyňa poďakovala za pozornosť,
tiché a dôstojné správanie a zaželala nám veľa úspechov.

V októbri 2017 sa žiaci 8.a 9.ročníka našej školy
zúčastnili dejepisnej exkurzie do koncentračného tábora Osvienčim pod vedením svojho učiteľa dejepisu
Mgr. Jána Holúbka. Navštívili obidva, tábory smrti“- Auschwitz a Birkenau. Najprv sa žiaci dozvedeli
o funkciách tábora. Modely a fotografie obetí nacizmu
im mali pomôcť predstaviť si, ako Židov, Poliakov,
Rómov či politických väzňov privážali na rampu, ako
ich triedili a posielali do plynových komôr. Žiakov zaujala aj expozícia venovaná Slovákom. Na záver videli

Mgr. Ján Holúbek
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Zo školských lavíc
Spojená škola Belá – školský rok 2017/2018
Aktivity od septembra po november

mlieka uspela Emma Mahútová zo 4.A triedy a Ján Cabadaj
z 8.A triedy. Vyhodnotená bola tvorba jednotlivcov aj kolektívov, ocenená bola Tamara Ďurinová (8.A), Ema Drengubiaková (6.B) a triedy 2.B, 2.C, 4.A a 4.B.
V OKTÓBRI začala krúžková činnosť – v ponuke máme
27 krúžkov. 2. októbra v rámci predmetu Regionálna výchova spoznávali žiaci krásy našej obce- ľudovú architektúru,
v Belskej doline si vychutnali krásy prírody z Belských skál.
3. októbra žiaci ôsmych ročníkov vymenili školské lavice
za návštevu pracovného tábora v Seredi, kde sa nachádza
múzeum holokaustu a je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Svetový
deň zvierat sme si pripomenuli v piatok - 6. októbra, kedy
si žiaci 1. stupňa mohli priniesť do školy svojich obľúbených
domácich miláčikov a v ŠKD sa uskutočnilo pasovanie
prváčikov za klubáčikov. Uskutočnil sa tradičný zber papiera a spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať 6 590 kg
a získať 527,20 €. ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli do
zberu, aj tento školský rok budú ocenené nielen triedy, ale
aj najusilovnejší jednotlivci. 16. október sa niesol v duchu
zdravia a výživy, keďže ani tento rok sme nezabudli na Deň
bielej palice (reláciou do školského rozhlasu) a Svetový deň

4. septembra sa opäť otvorili brány našej školy. Okrem
starších žiakov sme privítali aj nových žiačikov – prváčikov:
triedu Smejkov a Motýlikov. Prajeme nielen im, ale všetkým,
nech je pre nich rok 2017/2018 rokom veľmi úspešným…

V SEPTEMBRI (8. septembra) si žiaci na 1. stupni pripomenuli Deň finančnej gramotnosti, 18. septembra sa žiaci
7. ročníka vybrali v rámci nového predmetu Regionálna
výchova spoznávať Lysicu. 27. septembra sa uskutočnili
majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok, kde
našu školu na trati 1 500 m reprezentovali dievčatá Natália
Múčková (7.A), Michaela Múčková (8.A), Tamara Friedlová
(8.A), chlapci Branislav Šavel (9.A), František Meško (8.A)
a Dávid Chovanec (6.A), ktorí
bežali 3 000 m.
Natália Múčková s Tamarou
Friedlovou obsadili 7. miesto,
Branislav Šavel
(9.A) suverénne vyhral svoju
kategóriu a pričinil sa o tretie miesto svojho družstva. 28.
septembra sa na našej škole uskutočnil Svetový deň mlieka
na školách, v rámci ktorého sme si pripomenuli dôležitosť
mlieka a mliečnych
výrobkov. Prebehla
školská súťaž
v pití mlieka a v tvorbe
mliečnych výrobkov. Do súťaže sa zapojili
žiaci 1. stupňa
a 8.A trieda.
V súťaži pití

výživy. V rámci tohto dňa sa uskutočnila beseda s p. Jánom
Hodoňom, účastníkom relácie „Extrémne premeny“, projektové vyučovanie na 1. stupni a súťaže. V súťaži o Najjabĺčko zvíťazil Martinko Kubík (2.A), v súťaži Chutné
tvorenie obsadili prvé miesto: Samko Pražiak (1.B) a triedy
2.A, 2.B, 2.C a 4.A. Na druhom stupni zabodovala trieda
8.A s najvyššou zdravou 3D pyramídou. 17. októbra sa uskutočnil slávnostný sľub „poslancov“ žiackeho parlamentu,
20. októbra prebehla Olympiáda zo slovenského jazyka
a literatúry, ktorej sa zúčastnilo 16 žiakov: 1. miesto získala Sára Zimenová (9.A), 2. miesto Samuel Lesko (9.A), Andrej Trnka (9.B), 3. miesto Adrian Hurban (8.B) a 4. miesto
František Meško (8.A). Uskutočnili sa Didaktické hry pre
1. stupeň a Účelové cvičenie pre 2.stupeň, svoju sezónu zahájili aj starší žiaci vo futsale, ktorí sa zúčastnili na futsalovom turnaji v Budatíne, uskutočnil sa florbalový turnaj
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dievčat 7.-9.ročníka, Florbal Cup 2017“- 5. ročník. Dňa 24.
októbra sa v RIC Terchovec konalo slávnostné vyhodnotenie 4. ročníka výtvarnej súťaže na tému „Naša obec- Naša
MAS“, ktorú vyhlasuje Občianske združenie „partnerstvo
pre MAS Terchovská dolina“. Violka Judáková (2.B) získala
2. miesto v kategórii A a rovnako aj Adriánka Dávidíková (5.A) získala 2. miesto v kategórii B. Žiaci 7.A triedy
absolvovali exkurziu do Národného parku Dunajské luhy
(Donau Auen v Rakúsku tesne susediaceho s Bratislavou),
do poslednej nezastavanej riečnej lužnej oblasti strednej Európy. 26. októbra sa na našej škole uskutočnila súťaž o Wau-tekvicu, žiaci priniesli 58 nádherných tekvíc, o víťazoch sa
rozhodlo hlasovaním a najviac hlasov získali tekvice týchto

lárov, žiaci 5. ročníka si vyskúšali svoje vedomosti zo Slovenského jazyka a Matematiky v prípravnom elektronickom
testovaní a mladšie dievčatá reprezentovali našu školu v celoslovenskej lige Florbal SK. V týždni od 6. novembra do 10.
novembra prebehla informatická súťaž žiakov 3. – 9. ročníka iBobor. 13. novembra sa žiaci druhého stupňa zúčastnili
hudobno-vzdelávacieho programu „Buďme ľuďmi“, ktorý
bol zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva.
14. novembra boli žiaci druhého ročníka slávnostne pasovaní za čitateľov Krajskej knižnice v Žiline. 15. novembra
sa uskutočnil piaty ročník odborno-technickej súťaže pre
deviatakov s názvom „Zručnosti pre úspech“. 22. novembra
prebehlo Testovanie piatakov z predmetov Slovenský jazyk
a Matematika a žiaci 6.-9. ročníka prežili projektový deň
v rámci Svetového dňa nefajčenia, Svetového dňa tolerancie a Európskeho týždňa boja proti drogám, zapojili sa do
rôznych ohodnotených aktivít. 24. novembra žiaci 1. stupňa
prežili inscenované čítanie a tvorivé dielne s Osmijankom,
dva tímy z našej školy sa zúčastnili matematickej súťaže
GvoBoj v Žiline. V silnej konkurencii sa naši žiaci nestratili a dosiahli veľmi pekné umiestnenia. 1. tím v zložení Samuel Lesko, Sára Zimenová (obaja 9.A), Tamara Ďurinová,
František Meško (obaja 8.A) sa umiestnil na vynikajúcom 2.
mieste. Rovnako aj 2. tím v zložení Kristián Chabada, Soňa
Vestenická (obaja 9.B), Adrian Hurban, Ľubomír Zuziak
(obaja 8.B) dosiahol veľmi pekné 10. miesto. 27. novembra
sa uskutočnil Florbalový turnaj mladších žiačok vo Varíne.

žiakov: 1.miesto Denis Franek (5.B), 2.miesto Samko Pražiak (1.B), 3.miesto Petronelka Kaplíková (8.A), 4.miesto
Tobiasko Jankov (2.A), 5.miesto Katarínka Ťažká (1.A). 27.
októbra žiaci 2.A,B,C, 4.A,B a krúžku Čarovná flauta prežili
noc v škole.
V NOVEMBRI v rámci Svetového dňa behu sme 3. novembra na námestí Jamy zorganizovali súťaž „Bežím za zdravím“.
Behu sa zúčastnilo 59 detí z 1. stupňa a 30 detí z 2. stupňa.
Súťažilo sa v 2 kategóriách: 1. stupeň bežal 800 metrov a 2.
stupeň 1600 metrov zvlášť chlapci a dievčatá. Víťazmi boli
všetky deti, ktoré dobehli do cieľa. Prvé 3 miesta boli odmenené zlatou, striebornou a bronzovou medailou. V ten istý
deň žiaci ôsmeho ročníka navštívili Národnú
banku Slovenska
v Bratislave, ktorá je centrálnou
bankou Slovenskej
republiky
a neoddeliteľnou
súčasťou Eurosystému. 10. novembra navštívili
žiaci ôsmych ročníkov dielne SOŠ
stavebnej v Žiline, kde si mohli
vyskúšať prácu
obkladačov, inštalatérov a sto-

Týmito aktivitami, ktoré prebehli počas prvých troch mesiacov, som Vám chcela priblížiť život na našej škole, ktorá
žije aj futbalom a florbalom, ale o týchto športových úspechoch každoročne bližšie informujú naši učitelia – tréneri
vo svojich článkoch.
Vedenie školy ďakuje všetkým rodičom, priateľom, známym i neznámym, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
a podieľajú na pomoci a podpore našej školy.
Na záver chcem všetkým poďakovať za spoluprácu a dôveru, ktorú ste nám prejavili v celom roku 2017. Prajem Vám
príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2018.
Ing. Anna Přechová, riaditeľka Spojenej školy Belá
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Zo školských lavíc
Aktivity na 1. stupni
Deň finančnej gramotnosti

8. september je Dňom finančnej gramotnosti, ktorý sme
si pripomenuli aj na našej škole. Žiaci 1. stupňa si vyrobili
krásne peňaženky na eurobankovky, navrhli novú 5-eurovú
bankovku, precvičili si svoje vedomosti na portáli Kozmix,
zahrali sa na obchod a vyskúšali si nakupovanie v naozajstnom obchode.

Svetový deň výživy

16. októbra sme si opäť pripomenuli tento deň. Žiaci tvorili plagáty, zdravé jedálničky, potravinovú pyramídu, pripravili ovocné a zeleninové šaláty, dokonca aj piekli. V súťaži o Naj-jabĺčko zvíťazil Martinko Kubík (2.A), v súťaži
Chutné tvorenie obsadili prvé miesto: Samko Pražiak (1.B)
ovocná loď, kačky; trieda 2.B ovocný ježko; trieda 2.C mrkvové muffiny, jablková štrúdľa; trieda 2.A koláž jablko, hruška; trieda 4.A ovocno-zeleninoví panáčikovia.

Svetový deň mlieka

28. septembra sa uskutočnil Svetový deň mlieka na
školách, počas ktorého sme si pripomenuli dôležitosť
mlieka a mliečnych výrobkov. Počítali sme mliečne
príklady, tvorili, lepili, nakupovali, triedili mliečny
odpad… Prebehla školská súťaž v pití mlieka a v tvorbe mliečnych výrobkov. V súťaži pití mlieka uspela
Emma Mahútová zo 4.A triedy, v tvorbe mliečnych výrobkov boli ocenené triedy 2.B, 2.C, 4.A a 4.B.

Tekvičková noc

27. októbra žiaci 2.A,B,C a 4.A,B prežili noc v škole. Tento
rok sme trošku zmenili náš plán a navštívili sme Kongo –
detské zábavné centrum a špeciálnu dobovú večernú prehliadku bývalých obyvateľov Rosenfeldovho paláca. Nechýbalo večerné maškrtenie, zábava, vankúšová vojna a skúška
odvahy – spanie v škole bez rodičov. Všetci to super zvládli – nielen veľkí, ale aj tí najmenší.

Svetový deň zvierat

Svetový deň zvierat sa oslavuje 4. októbra, ale my sme si
ho na našej škole urobili o niečo neskôr a to piatok - 6. októbra. Žiaci 1. stupňa si mohli priniesť do školy svojich obľúbených domácich miláčikov (okrem psov, mačiek a hadov).
A bolo ich tu naozaj neúrekom…
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Pasovanie za čitateľov Krajskej knižnice v Žiline

„Priateľky knižky dnes sľubujem, že do knižnice za Vami
pribehnem, budem Vás chrániť, čítať rád, som Váš ozajstný
kamarát“ – sľub našich druhákov a dvoch prvákov, ktorí
boli 14. novembra slávnostne pasovaní za čitateľov Krajskej
knižnice v Žiline. Po splnení všetkých úloh a sľube, získali
naozajstný čitateľský preukaz. Veríme, že svoj sľub, čítať knihy pre radosť i poučenie, dodržia.

Osmijankova návšteva

24. novembra žiakov 1. stupňa navštívil Osmijanko
a bábkoherci z Bratislavy. Pre prvákov a druhákov pripravili inscenované čítanie a tvorivé dielne, kde sa zahrali na
rozprávkarov a ilustrátorov. Tretiaci a štvrtáci sa zoznámili
s knižkou Mareka Vadasa Útek a mohli si vyskúšať vodenie
bábok.
Mgr. Irena Kolčáková

Športové aktivity
V Belej máme majstra Európy v lukostreľbe
Majstrovstvá Európy HDH IAA 2017 v Strass im Attergau,
Austria (Rakúsko). Na majstrovstvách súťažilo 15 krajín, náš
reprezentant Mirko, vybojoval zlatú medailu a titul majstra

V našej obci sa dosahujú vynikajúce úspechy nielen vo
florbale, futbale, futsale, volejbale, ale aj v lukostreľbe. Šport,
ktorý v sebe ukrýva veľkú dávku trpezlivosti i sily. Cieľom
tohto športu je čo najpresnejšie strieľať v horskom teréne
z rôznych vzdialeností do 3D terča v tvare zvieraťa a zásahmi
získať čo najviac bodov.
Lukostreľbe sa v Belej venuje Miroslav Janík. Ako 6 - ročný
začal navštevovať Lukostrelecký klub Varín 3D. Pevne sa do
tohto športu zahryzol a odvtedy strieľa. Jeho prvou výhrou
bol Slovenský pohár v Kráľovej pri Zvolene. V lukostreľbe
sú súťažiaci rozdelení podľa veku do jednotlivých kategórií,
Mirko patrí do štýlu TRLB - TRADITIONAL LONGBOW
(Tradičný dlhý luk) a triedy Mini pod 15 rokov. Čo je to
TRLB? Je to luk, ktorého tetiva sa okrem bodov uchytenia
nedotýka žiadnej inej časti luku. Strieľa sa s rukavicou alebo
holými prstami. Počas strieľania sa musí strelec dotýkať šípu
prstami a zabraňovať mu pohybu po tetive. Na luku ani tetive nesmú byť žiadne značky, ktoré by mohli byť použiteľné
ako pomôcka pri odhade vzdialenosti, alebo na mierenie.
Povolené sú iba drevené šípy z rovnakého materiálu a rovnakou dĺžkou a hmotnosťou.
V súčasnosti má Mirko 11 rokov, každá účasť na súťaži si
vyžaduje sprievod dospelého člena rodiny. Často sprevádza
Mirka Marián Mariaš, za čo sú mu jeho rodičia povďační.
Každý utorok Mirko chodí trénovať do telocvične v Tepličke
nad Váhom. Príprava na súťaže nespočíva len v krátkej príprave pred danou súťažou, ale o celo – sezónnej. Pravidelne
sa zúčastňuje na týchto podujatiach: Zimná liga, Slovenský
pohár, Európsky pohár Varín Cup, Majstrovstvá Slovenska. Minuloročnou výhrou na Majstrovstvách Slovenska
sa kvalifikoval na Majstrovstvá Európy. Tento rok sa konali
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Európy vo svojej kategórií.
Mirkovi rodičia by chceli vyjadriť
poďakovanie trénerovi, p. Jozefovi
Ďugelovi, za motiváciu, povzbudenie
a podporu, milé slovo, možnosť účasti na jednotlivých súťažiach a presadenie do sveta.
Slovenská lukostrelecká asociácia
ocenila dňa 17. 11. 2017 na chate
Fatranka vo Varíne najúspešnejších
lukostrelcov za ich úspechy na medzinárodných lukostreleckých súťažiach a za ich vzornú reprezentáciu.
Oceneným bol aj Mirko, za čo mu
všetci pracovníci Obecného úradu
v Belej GRATULUJÚ!
A na záver by sme chceli Mirkovi
zaželať veľa krásnych úspechov, pevné zdravie a aby jeho luk aj najďalej
kraľoval!
Mgr. Lenka Kováčová

Halové turnaje Jamistav Cup 2017
Športový klub Belá (v z.
Mgr. Jánom Holúbkom) v spolupráci s firmou Jamistav (Ján
Mihalčatin) už tradične na
prelome novembra a decembra usporiadali klasické halové
turnaje pre mladších a starších
žiakov. Tento rok sa jednalo už
o 7.ročníky.V oboch turnajoch
sa darilo našim žiakom, keď
starší porazili vo finále Dlhú
nad Oravou 4-1 a mladší vyhrali vo finále 2-1 s Attack Vrútky.
Obidva úspechy našich žiakov
potešili všetkých prítomných
a pochvala patrí aj obom trénerom Mgr. Petrovi Boháčovi
a Mgr. Ivanovi Černákovi. Dúfame, že im tieto výhry pomôžu v jarnej časti 2.ligy.
Mgr. Ján Holúbek
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Športové aktivity
Hodnotenie mužstva ŠK Belá – dorast
Hodnotenie jesennej časti 3.ligy dorastu je veľmi pozitívne, nakoľko som spokojný s našim herným prejavom
i postavením v tabuľke. Po jeseni nám patrí 4.miesto s malou stratou na 1.miesto. Dokonca v tabuľke pravdy sme na
1.mieste. Na jeseň sme odohrali až osem zápasov vonku a len
päť doma. Jedine čo ma mrzí je prehra v Dolnom Kubíne
v závere súťaže, kde kebyže sme vyhrali tak sme na 1.mieste.
Odohrali sme niekoľko výborných zápasov: Nededza 4-0,
Tvrdošín 7-1, Rosina 0-0, Ludrová 2-1, ale bohužiaľ občas
sme aj vybuchli (Predmier, Vrútky, Dolný Kubín). Dôleži-

té je, že hráči herne napredujú a z mužstva už pravidelne
nastupuje dosť hráčov za mužov (M.Mihalčatin, J.Žingora,
A.Hýll, P. Svetlovský, J.Ďurčan a M.Vrábel). V zime nás čaká
náročná príprava spolu s, A“-čkom a niekoľko prípravných
zápasov a halových turnajov. Dúfam že sa dobre pripravíme
a pokúsime sa 3.ligu v doraste vyhrať, čo by bol historický
úspech. Na záver chcem poďakovať všetkým hráčom za výkony v jesennej časti a popriať im veselé prežitie vianočných
sviatkov.
Mgr. Ján Holúbek

Hodnotenie-muži-jeseň 2017
Pri hodnotení výkonov a výsledkov našich mužov musím vysloviť spokojnosť s naším umiestnením, kde sme na
5.mieste so stratou 3 bodov na 1.miesto. V tabuľke pravdy
sme na 2.mieste a doma sme vyhrali všetky zápasy. Máme
najviac výhier so všetkých mužstiev, sedem.Naopak nespokojný sme s našimi výkonmi na ihriskách súperov
a s vypadnutím v 1.kole Slovenského pohára. Pred súťažou
opustilo naše mužstvo päť hráčov, ktorí hrávali väčšinou
v základnej zostave, čo nás veľmi oslabilo. Podarilo sa nám
posilniť mužstvo o troch hráčov (V.Melišík, M.Špirka a M.
Holák).V domácom prostredí sme podávali solídne výkony
a vyhrali všetkých šesť zápasov, horšie to bolo vonku, kde
sme vyhrali len derby zápas vo Varíne. Bohužiaľ celú jeseň

nás trápila častá PN,čo sa podpísalo pod naše výkony hlavne na súperových ihriskách. Vážne zdravotné problémy mali
hlavne naši dvaja strelci- M.Ševčík a P. Mintách. Nahradili sme to kolektívnym výkon celého mužstva. Verím, že po
vhodnom doplnení kádra a odstránení zdravotných problémov sa mužstvo na jar úspešne pobije o vedúce priečky
v súťaži. Naším cieľom do jarnej časti sezóny je zlepšiť herný
prejav a výkony na ihriskách súperov. Máme veľmi priaznivé
vyžrebovanie, ktoré by sme radi využili na posun v tabuľke. Na záver chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom,
hráčom, fanúšikom a sponzorom za podporu v jesennej časti a prajem im veselé prežitie vianočných sviatkov.
Mgr. Ján Holúbek
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Športové aktivity
Florbalový turnaj
Dňa 27. 11. 2017 sa vo Varíne konal florbalový turnaj
mladších žiačok, kde sa stretli dievčatá zo ZŠ Varín, Budatín, Teplička nad Váhom, Belá a Terchová. Súťažilo sedem
družstiev. Turnaj mladších žiačok sa hral systémom dvoch
skupín, každý s každým. Súboje play-off sa
hrali už o konečné umiestnenie. Družstvo
Belá A (Múčková Narália, Stročková Veronika - 7.A, Pálešová Nikola, Raganová Alexandra, Cabadajová Nina, Lesková Ráchel
Mária, Kovalčíková Natália – 6.A) v play-off
bojovalo o 5. miesto, čo sa mu aj podarilo získať. Naše druhé družstvo (Boháčová Simona,
Mariašová Alica, Jaroščiaková Adriána, Putnokyová Klaudia, Ničová Valentína, Janišová
Miriam, Mičová Zoja - 6.A) sa dostalo do finále, kde po hektickom doťahovaní podľahli
dievčatám z Terchovej 5:7. Celé dopoludnie
prebiehalo vo výbornej športovej atmosfére
za čo patrí vďaka aj našim dievčatám, ktoré

podávali krásne výkony a už teraz sa tešia na ďalšie kolo,
ktoré bude organizovať v januári naša škola.
Anna Babišová

Floorball SK liga
V školskom roku 2017/2018 sme sa prihlásili
do projektu s oficiálny názov „floorball SK
LIGA“. Organizátorom je Nadácia TV JOJ.
Projekt pozostáva z troch fáz - okresných mini
líg, krajských turnajov o pohár konkrétnej
florbalovej superstar (účasť na tomto
šampionáte si vybojujú školy víťazstvom vo
svojej okresnej mini lige) a celonárodného
finálového turnaja víťazov jednotlivých
krajských šampionátov. V okresnej mini lige
našimi súpermi sú družstvá ZŠ Gbeľany,
ZŠ Lichardová – Žilina a ZŠ Svrčinovec.
Prvé zápasy dievčatá odohrali turnajovým
spôsobom dňa 10. 11. 2017 v Belej. Hralo sa
po 2x15 minút hrubého času. Po prvom kole
naše dievčatá (Boháčová Simona, Mariašová
Alica, Jaroščiaková Adriána, Pálešová
Nikola, Putnokyová Klaudia, Ničová
Valentína, Judáková Žaneta, Raganová
Alexandra, Cabadajová Nina, Janišová
Miriam, Mičová Zoja, Lesková Ráchel Mária,
Kovalčíková Natália- 6.A, Zuziaková Laura,
Múčková Narália, Stročková Veronika - 7.A,
Múčková Michaela 8.A) zatiaľ skončili na
3. mieste. Dievčatám ďakujeme za vzornú
reprezentáciu školy a držíme palce v 2.kole,
ktoré sa uskutoční v januári 2018.
PaedDr. Anna Babišová
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Florbal-dievčatá
Svoju sezónu začali aj naše florbalistky
pod vedením svojho trénera Mgr. J.Holúbka.Tréningy na novú sezónu začali už
v auguste a spestrením bola veľmi ťažká
vysokohorská túra v Malej Fatre.Odohrali
aj prípravný zápas v KNM. Na úvod sezóny vyhrali turnaj v Belej bez straty bodu.
Čaka nás ešte 1.liga žiačok a množstvo
turnajov a školských súťaží. V decembri
sa zúčastnime ako diváci na finále MS vo
florbale žien, ktoré sa konajú v Bratislave.
Veríme že aj táto sezóna bude taká úspešná ako minulý rok.
Mgr. Ján Holúbek

Turnaj na Zdravotníckej škole
Belá, A“-2.miesto - T.Ďurinová- S.Mahútová, V.Vráblová,
J.Danišková, M.Vráblová, L.Sušienková, E.Krištofíková

Veľmi pekný úspech dosiahli naše florbalistky, ktoré sa
pod vedením svojho trénera Mgr. J. Holúbka zúčastnili na
turnaji stredných a základných škôl na Zdravotníckej škole
v Žiline. Na turnaji sme mali dve mužstvá žiačok základnej školy, ktoré sme doplnili stredoškoláčkami- T. Kaňová a S. Mahútová. Na
turnaji sa darilo obom mužstvám, ktoré
porazili všetky mužstvá a nakoniec hrali spolu finále. V „sestro- vražednom“
a najlepšom zápase na turnaji sa zápas
skončil 6-6 a rozhodli až samostatné nájazdy, ktoré lepšie zvládli dievčatá označené ako Belá-,B“. Všetci ocenili našu
predvedenú hru, nasadenie aj florbalové
kvality, napriek tomu, že sme mali najmladšie mužstvo na turnaji.
Zostava-Belá, B“-1.miesto - K.Stráska- T.Kaňová, R.Vráblová, S.Zimenová,
A.Bajanová, V.Jaroščiaková, A.Malichová

Futsal –Spojená škola Belá
Svoju sezónu zahájili aj futsalisti z našej školy
pod vedením svojho trénera Mgr. J. Holúbka. Na
úvod sezóny vyhrali suverénne turnaj v Budatíne, kde nestratili ani bod a vyhrali so skóre 19-2.
Najlepším brankárom sa stal Adam Cingeľ. Turnaj
bol prípravou pre našich hráčov na ligu starších
žiakov vo futsale.Hrali sme v zostave-A.Cingel-M.
Cabadaj, M.Šipčiak, M.Hýll, J.Smieško, D.Hudec,
Ľ.Kubík, J.Kubala, P. Rusnák a P. Franek. Tento rok
nás čaká obhajoba ligového prvenstva v Žiline, niekoľko turnajov a kvalifikácia na Majstrovstvá Slovenska. Veríme že sa bude chlapcom dariť tak ako
minulý rok.
Mgr. Ján Holúbek
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Návšteva zápasu
Slovensko U21 - Španielsko U 21
Veľmi peknú akciu zorganizoval tréner našich florbalistiek a futsalistov Mgr. Ján Holubek, ktorý zobral žiakov
našej školy na futbalový zápas Slovensko U21-Španielsko
U21, ktorý sa hral v Poprade. Španieli sú najlepší tím na
svete v tejto vekovej kategórií a to bolo veľkým lákadlom
pre našich žiakov. Mali možnosť vidieť hráčov, ktorí hrajú
za Real Madrid, FC Barcelonu či Atletico Madrid. Hráči
zo Španielska pripravili našim žiakom a žiačkám nádherný
futbalový zážitok. Predviedli nádherné akcie na jeden dotyk
a množstvo krásnych gólov. Rozdiel v hre bol obrovský
a naši športovci videli na vlastné oči čo je svetový mládežnícky futbal. Po skončení zápasu odchádzali veľmi spokojný
a vyjadrili prianie zúčastniť sa podobných akcií.
Mgr. Ján Holubek

2. liga starších žiakov sk. sever
V jesennej časti ligy sme obsadili pekné 6.miesto, ziskali
25 bodov s bilanciou: 8 vyhier, 1 remíza, 4 prehry. Súťaž sme
začali s veľmi úzkym kádrom, kde prvý zápas u najlepšieho
tímu súťaže v Lipt. Mikuláši sme odohrali dokonca desiati,
čo sa mi za môjho 15 ročného pôsobenia v Belej ešte nestalo.
Naštastie sa už tento stav neopakoval.
V tíme sme mali kvalitnú os hráčov a to v bráne A. Cingel,
v obrane M. Cabadaj, v zálohe M. Šipčiak a v útoku B. Šavel,

ktorí potiahli aj ostatných menej skúsených chlapcov.
Cez zimné obdobie by som chcel získať do kádra nášho
žiaka, výborného hráča Jakuba Smieška z Varína a zabojovať
s ním o prvú štvorku v súťaži.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí financovali a rôznym spôsobom pomáhali rozvoju mládežníckeho futbalu v Belej.
Tréner: Mgr. Ivan Černák

Spoločnosť
Poďakovanie za úrodu
„Prijmi, Pane, z našich polí chlieb.
Prijmi, Pane, z našich viníc víno“

To sú slová piesne, ktoré zazneli na slávnostnej svätej
omši vo farskom kostole v Belej v nedeľu 1. októbra 2017
počas ktorej pán farár Ivan Pšenák požehnal plody tohtoročnej úrody z našich záhrad a sadov. Kostol sa po roku
opäť zaskvel dekoráciou z krásnych plodov ovocia, zeleniny
a kvetov. Aj týmto spôsobom sme chceli prejaviť vďaku za
všetky dary zeme.
Mnohí si ani neuvedomujeme, že na svete je ešte stále
veľa krajín, kde takúto hojnosť nemajú. Na tieto skutočnosti
poukázal páter Jozef Noga misionár v Hondurase, ktorý sa
v homílii podelil o svoje zážitky a skúsenosti z tejto krajiny
v strednej Amerike. Bolo zaujímavé a poučné počúvať príbehy o ľuďoch skúšaných biedou, chorobami a slabou zdravotnou starostlivosťou, bez pitnej vody a bez nádeje na lepší
zajtrajšok.
Tu sme si uvedomili, že zemiaky, jablká či hrušky sú niečím výnimočné a zvláštne. A to je dar prírody a výsledok
ľudskej práce, za ktorý Ti Pane ďakujeme.

Anna Belová
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Spoločnosť
Diecézna charita Žilina v rámci Fondu európskej pomoci pre najodkázalejšie osoby FEAD www.employment.gov.sk, www.upsvar.sk, v spolupráci s obcou Belá
zabezpečuje aj v našej obci pravidelný prísun potravinových balíčkov našim sociálne a ekonomicky najodkázanejším osobám. Aj tento rok tu niekoľkokrát boli a darovali týmto občanom 13,5 kilové balíčky so základnými
potravinami. Táto služba je veľmi nezištná a na mieste.
(pš)

Chaty - kemping Belá

pacitou 4 - 5 lôžok (v niektorých je možnosť využitia
prísteliek na rozťahovacom kresle). Súčasťou objektov
sú vždy plne zariadené kuchynky na prípravu vlastných
chutných jedál, v ktorých nájdete kompletný kuchynský
riad, elektrický varič (dvojplatničku), chladničku, mikrovlnnú rúru, rýchlovarnú kanvicu a jedálenské posedenie.

sú situované pozdĺž rieky Varínka, medzi obcami Belá
a Terchová v Žilinskom kraji. Tento každoročne vysoko
oceňovaný kemp patrí vďaka ponuke komfortného ubytovania v kombinácii s kvalitnými doplnkovými službami a umiestnením v prekrásnom prostredí medzi TOP 10
kempov v rámci celej Slovenskej republiky. Je vynikajúcou voľbou pre usporadúvanie detských táborov, lyžiarskych výcvikov, teambuldingov, ako aj na trávenie príjemnej rodinnej dovolenky či víkendové pobyty jednotlivcov.
Milovníci prírody, turistiky, cyklistiky, hubárčenia a pokojnej atmosféry tradičného kempovania pri šume lesa
a hukote riek si tu istotne prídu na svoje. Nadšenci pre
zimné športy si môžu počas chladnejších mesiacov v roku
s bohatou snehovou nádielkou vychutnávať dokonalý relax pri zjazdovom lyžovaní, snowboardingu, sánkovaní aj
bežkovaní. Pripravené sú výborné služby blízkeho lyžiarskeho strediska Vrátna Free Time Zone Terchová, ku ktorému sa dostanete už za necelých 10 minút cesty autom.

Príjemne posedieť a zabaviť sa v kruhu rodiny či priateľov
môžete vždy v priestrannej spoločenskej miestnosti s televízorom so satelitným príjmom, rádiom, spoločenskými hrami,
pohodlným posedením a možnosťou využitia WiFi pripojenia
na internet. Zároveň sa v každom bungalove nachádza vlastná kúpeľňa s toaletou a v jeho vonkajšej časti aj menšia terasa.
Od hlavnej cesty je kemp, rozprestierajúci sa na 2 000 m2, oddelený bohatou výsadbou stromov. V rámci areálu si tu na svoje prídu mladší aj starší z Vás. Pobyt si u nás môžete spríjemniť
napríklad grilovaním či opekaním na grile a ohnisku, varením gulášu na zapožičanom kotlíku, posedením si v altánku,
mini Zoo, rybárčením priamo v kempingovom rybníku alebo rôznymi športovými aktivitami ako je bicyklovanie, hranie futbalu/volejbalu, prípadne aj stolného futbalu a tenisu.
Vaše detičky sa môžu zatiaľ pohrať na novovybudovaných detských ihriskách s rôznymi preliezkami a šmýkačkami, detským bazénom, pieskoviskom a hojdačkami. Po príjemne náročnej túre Vám možno padne
vhod aj osvieženie vo vonkajšom bazéne. Samozrejmosťou je služba recepcie a v letných mesiacoch aj obchodu s potravinami či bufetu. Parkovanie Vašich áut je
zabezpečené priamo pri jednotlivých bungalovoch.
Svojim hosťom zároveň ponúka aj možnosť ubytovať sa vo
vlastnom či zapožičanom stane, v prenajatej chatke či vo
svojom karavane. Pripravené sú tu elektrické prípojky, novovybudované sociálne zariadenia a sprchy s teplou vodou.
Príďte k nám zažiť jednu z najlepších dovoleniek, o ktorej ste
dlho snívali! Tešíme sa na Vás!

Celoročne Vám ponúka príjemné ubytovanie v 10 novopostavených samostatných bungalovoch. Každý bungalov disponuje dvomi 2-lôžkovými spálňami, teda ka-

Celková kapacita ubytovania v bungalovoch: max 45 (5x
Bungalov: 2x2, 5x Bungalov: 1x2, 1x2+1)
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Z ničoho nič
Koncom septembra, jedno pekné piatkové
popoludnie, keď babie leto bolo v „najlepšej
forme“, slniečko svietilo, vládlo bezvetrie som
cestovala smerom z Belej do Kubíkovej, keď
tu zrazu z ničoho nič, v časti oproti cestárom
spadol na cestu starý mohutný strom. Obrovská masa sa zrútila tesne pred idúce autá
z oboch smerov a tento kolos kompletne odrezal cestu a oproti zničil silný betónový plot.
Boli to stotiny sekundy aby nespadol na autá
a nebral životy. Človek nikdy nevie a veru aj
blesk z jasného neba môže udrieť, alebo ako
v tomto prípade, jeden pekný deň spadne
strom. Z ničoho nič to však predsalen asi nespadlo, ako bolo rozpoznať v troskách na zemi,
strom bol vyschnutý, zhnitý a bola to otázka času kedy sa to
stane. Tento strom tam už dávno nemal čo robiť. Vraj už mal
byť obcou odstránený, avšak na zrezanie stromu nedostali
povolenie, vraj tam hniezdi akýsi vták. No tak teraz nech si
tam idú toho vtáka hľadať a zachrániť, zvyšky stromu zhrnul

bager vedľa cesty. Našťastie sa nikomu nič nestalo, uznávam
že prírodu treba chrániť, avšak netreba to preháňať. Niekedy mám pocit že sa viac chránia stromy, kríky, vtáky, žaby,
kvety, muchy a všeličo iné ako ľudia. Víťaziť by mal zdravý
rozum, jedine ten dokáže ochrániť aj človeka aj prírodu.  a.

Narodení

1 ŽIDEK Richard
2 MICHALKO Richard
3 ŽIDEK Filip
4 KUBLINIAK Marek
5 REMENÁR Peter
6 POLIAČEK Adam
7 ĎURANA Dávid
8 ŽERIAVA Filip
9 CHABADA Andrej
10 HOTERA Tobias
11 CHABADA Patrik
12 MURÁŇ Matej
13 MAŽGÚTOVÁ Laura
14 ŠELESTIAKOVÁ Eva
15 VRÁBLOVÁ Natália
16 CABADAJOVÁ Alžbeta
17 PAŽITNÁ Alexandra

Od júla 2017 do decembra 2017 manželstvo
uzavreli v našej obci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jozef Mintál, Rosina a Andrea Stančiaková, Belá
Jozef Meško, Varín a Mgr. Zuzana Pecková, Trnové
Ing. Peter Trstenský Trstená, a Kristína Kuchárová, Brodno
Martin Gulán, Štiavnik a Terézia Cabadajová, Belá
Juraj Ftorek, Žilina a Eva Rumanová, Žilina
Ján Cabadaj, Žilina a Ing. Michaela Mitašíková, Žilina
Peter Fridrich, Nitra a Stanislava Masárová, Lysica
Peter Krkoška, Belá a Dominika Sýkorová, Belá

18 TICHÁKOVÁ Sofia
19 TEŽAK Darija
20 KUZMOVÁ Eliška
21 FALAŠTOVÁ Shannon
22 NEMČEKOVÁ Lea
23 MINTÁLOVÁ Soňa
24 SÚLOVCOVÁ Lilien

Občania Belej, manželstvo uzavreté inde:
1. Miroslav Dávidík, Belá a Monika Vrabcová, Trnové
2. Peter Mihálik, Prašník a Zuzana Žideková, Belá
3. Michal Macho, Belá a Daniela Adamcová, Trnové
4. Ján Ševčík, Belá a Ing. Eulália Ďurišková, Strečno
5. Vojtech Dvořák, Praha a Ľubomíra Kubíková, Belá
6. Ing. Michal Valjašek, Varín a Zuzana Švecová, Belá
7. Zuzana Franeková, Belá a František Chabada, Varín
8. Roman Beňo, Martin a Ing. Jana Nemčeková, Belá
9. Jakub Ivanič, Belá a Petra Takáčová, Terchová
10. Lukáš Kaľavský, Terchová a Ing. Jana Valchárová, Belá
11. Marek Cabadaj, Belá a Anežka Chovancová, Lutiše
12. Ján Buchta, Dolná Tižina a Terézia Hlavková, Belá

Zomrelí

1 VRÁBLOVÁ Mária 
20. 07. 2017
2 VRÁBEL Karol 
23. 07. 2017
3 VRÁBLOVÁ Anna 
28. 07. 2017
4 LACEKOVÁ Mária 
17. 08. 2017
5 ŠMEHÝLOVÁ Anna  03. 10. 2017
6 VRÁBEL PAVOL 
08. 10. 2017
7 BALÁTOVÁ Mária 
11. 10. 2017
8 KMEŤ Pavel 
08. 11. 2017
9 HAZDOVÁ Štefánia  19. 11. 2017
10 SVETLOVSKÝ Adam  28. 11. 2017
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Spomienka

Poďakovanie
Odišiel si tak náhle, nás to veľmi bolí,
Opustil tento svet proti svojej vôli.
Ťažko je opísať bolesť, srdce puká bôľom,
Veď si nám, nestihol dať ani len zbohom.
Nechal si nás samých, ostali sme v žiali
No vždy budeš v srdciach tých, čo Ťa milovali.
Na krídlach anjela vzlietol som v diaľ,
Už necítim bolesť, necítim žiaľ.
Mal som Vás všetkých rád a
Chcel som s Vami ešte byť,
Ale nadišla ta chvíľa, keď
do večnosti musel som ísť.
Neplačte moji milý, nechajte ma tíško spať,
Čo mi bolo súdené muselo sa stať.

Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko,
čo si rada mala.
S tichou spomienkou k hrobu chodíme
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť
no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 8. 10. 2017
Vo veku 70-rokov
Nás náhle opustil milovaný manžel,
otecko, starký, prastarký, švagor, krsný otec, brat.

Dňa 29. 10. 2017
Sme si pripomenuli 32 výročie
úmrtia našej milovanej mamičky,
starkej a prastarkej
Márie Mahútovej
rod. Cabadajovej
z Belej.
************************

Pavol Vrábel
z Belej.

Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezdička,
to si ty ocko náš a pozeráš na nás z nebíčka.
Tam v raji nebeskom pokoj večný maj,
buď naším anjelom na zemi nás chráň.
Hoci odišiel si nie si medzi nami,
navždy si však zostal, tým čo Ťa vrúcne
milovali.
Dňa 11. 12. 2017
si pripomíname 12-výročie nášho
milovaného otecka, starkého, prastarkého
Jána Mahúta
z Belej
S láskou a úctou spomínajú dcéra Kamila
a Ľudmila, synovia Ján a Kamil s rodinou,
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.
Smútiaca rodina

Touto cestou úprimne ďakujem rodine, všetkých príbuzných, susedom, známych, ktorý sa dňa 10. 10. 2017 zúčastnili a odprevadili na
ceste do večnosti nášho drahého manžela, otca, starkého, prastarkého
švagra. Zvlášť ďakujem duchovnému otcovi VDP IVANOVI PŠENÁKOVI za dôstojnú rozlúčku a tiež speváckemu zboru.
Ďakujem za Vaše modlitby ako aj kvetiny a prejavené slová útechy.
Smútiaca rodina

Chýba nám Tvoj úsmev,
Láska a dobrota, budeš
nám chýbať do konca života
Dňa 30. 8. 2017 sme si pripomenuli
25 rokov, čo nás navždy opustil
Náš manžel a otec
Anton Kubík
S láskou spomína celá rodina.
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Spoločnosť

TROCHU NESKORŠIE,
ALE PREDSA…

Dojímavé bolo odmenenie najmladšej účastníčky 1 - ročnej Violky Hajasovej, a najstarších účastníčok pani Pavlíny
Mažgútovej 1935 a pani Ireny Pechotovej 1937.
Ján Holienka

Trochu neskoršie, ale predsa si vám dovoľujem oznámiť, že
sľub ktorý sme dali vtedajšiemu šéfredaktorovi Belských novín p. Viliamovi Chlebovi v decembri r. 1994 sa nám podarilo
splniť. Spolu s p. Chlebom, Ján Holienka st., Ján Holienka ml.
a Anton Holienka sme navštívili bačovisko-košiarec na Hajasovom vrchu.
Dnes už bohužiaľ nemôžeme byť všetci, lebo nás navždy
opustili p. šéfredaktor V. Chlebo ako aj môj syn Ján Holienka
ml. Vtedy sme sľúbili, že kaplnku v 500-ročnom buku ktorý už
bol značne poškodený, vybudujeme
novú, ktorá by dôstojné reprezentovala
bačovskú usadlosť košiarec.
Dielo spolu s našim synom Antonom a nezištnou
pomocou p. Eugena Markuša a jeho
syna Michala ako aj
ďalších ochotných
susedov
dôstojne
nahradil 100-ročnú
kaplnku v 500-ročnom buku. V uvedenej
kamennej
kaplnke je značná
zbierka kamienkov
z rôznych častí sveta napr. Z Fatimy, svätého kopečka-Olomouc, Gerlachu, Nevady–USA a pod. Boli by sme radi, ak niekto
navštívi nejaké pútnické miesto doplnil zbierku kamienkov
v tejto kaplnke.
Za zmienku stojí zmieniť sa o minulosti bačoviska–košiarec. Tento salaš dal postaviť v roku 1825 gróf Pongrác, svojmu
správcovi grófskych lesov môjmu prapradedovi Jozefovi vlkovi
na celoročné bývanie. Objekt, ktorý dodnes stojí, je stále obývateľný a je výnimočne postavený z bukového
dreva. Domnievam sa, že v našom Belskom
katastri staršia drevená stavba neexistuje. Ku
obom kaplnkám aj dnes s úctou a pokorou
prichádzajú tak starousadlíci ako aj náhodní
návštevníci Hajasového vrchu.
Veľa tvorivých síl redakcii Belských novín
prajú žijúci pamätníci - 4 muži a 6 žien, ktorí v tesnej blízkosti kaplnky prežili ako deti II.
svetovú vojnu v kamennej pivnici u Holienkov, pod ochranou Panny Márie.
Na záver, úprimné „Pán Boh zaplať“ patrí
novému správcovi farnosti v Belej Pánovi farárovi Ivanovi Pšenákovi, ktorý dňa 15. 10. 2017
za prítomnosti svojej matky, miništrantov
a odhadom asi 80-tich veriacich z Belej, Lysice a Terchovej slávnostne kaplnku vysvätil.
Tomuto obradu, za spevu a modlitieb, prialo
nádherné slnečné počasie. Zároveň pánovi
farárovi na novom pôsobisku želáme veľa trpezlivosti a pevné zdravie pri plnení si svojich
dušpatierských povinnosti.

Boli sme na Hajasovom vrchu
V nedeľu 16. 10. 2017 o 14 hod. za krásneho počasia bol zraz
pod Hajasovým vrchom. Zišlo sa nás okolo 80. Stúpanie do
kopca sme všetci zvládli, poniektorí potrebovali viac kyslíka,
veď sme boli generačne zastúpení od šiestich mesiacov do 88
rokov.
Na Hajasovom vrchu celú skupinu na čele s pánom farárom
privítal pán Ján Holienka s rodinou. Po krátkej informácii
o pôvode kaplnky nám ponúkli malé občerstvenie – chlebíčky
a zákusky, za čo im všetci veľmi pekne ďakujeme. Po krátkej
modlitbe pán farár posvätil kaplnku, ktorú sami svojpomocne postavili. Pán farár najmladšieho a najstaršieho účastníka
odmenil malou pozornosťou – daroval im svätý obrázok. Následne sme sa presunuli k cholvárkom u „Martinčov a Hajasov“, kde boli posvätené ďalšie dve kaplnky s pannou Máriou.
Za zmienku stojí nádherný výhľad na Rozsutec a kopce malej
Fatry. Tí skôr narodení si zaspomínali na svoje detstvo, ktoré strávili v týchto miestach, pri pasení dobytku, a poľnohospodárskych prácach. Po
načerpaní síl krásnej prírody sme ukončili našu
túru a vrátili sa plný pekných dojmov do svojich
domovov. Touto cestou
ďakujeme pánu farárovi,
že sa snami zúčastnil pri
objavovaní krás v našom
Belskom chotári a tešíme sa na ďalšie spoločné
podujatia.
Paulína Blahovcová
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Výstava holubov
Ako každoročne začiatkom decembra sa aj tento rok uskutočnila oblastná
výstava holubov OZ CHPH Terchová
v Kultúrnom dome Belá, ktorú zorganizovala základná organizácia Belá. V Belej bola základná organizácia chovateľov
poštových holubov založená v r. 1975, zakladajúci členovia
boli z Belej, Dolnej Tižiny a Stráže, ktorými boli Bernard
Chabada, Rudolf Boháč, MVDr. Ondrej Šimko, Ján Vrábeľ,
Ján Kubala, Jozef Cabadaj, Štefan Židek, Adam Hazda, Kamil a František Mihalčatinovci, Ján Cabadaj, Ján Adamec,
Ján Kolenčin, Miroslav Zicho, Peter Ďurina, Viktor Maťko,
Karol Vrábeľ, Juraj Mažgút a Jozef Židuliak.
Výstavné kategórie boli: Šport A – víťaz Ďurana Miro+Jana, Šport B – víťaz Púček Miroslav, Šport C – víťaz Holubek
Viktor ml., Šport D – víťaz Hanuliak+Jelluš, Šport E – víťaz Holúbek Rudo+R, Štandard holub – víťaz Cvacho Duo,
Štandard holubica – víťaz Holubek Viktor ml., Šport F – víťaz Boková Jana, Šport G – víťaz Holubek Viktor ml., Šport
H – víťaz Holúbek Daniel, výkon za rok 2017 holub – víťaz
Dávidík Radovan +T, výkon za rok 2017 holubica – víťaz
Cvacho Duo. V poradí základných organizácii patrí Belej
tretie miesto po Terchovej a Gbeľanoch. V mene členov
výstavného výboru ďakujeme všetkým, ktorí sponzorovali
tohtoročnú výstavu: Obecný úrad Belá, Tradičná pekáreň
Belá, Chovateľské potreby Cabadaj, Holubek, s. r. o., AC Slovakia, s. r. o., Jami Stav, s. r. o., Cingel Miroslav, Maťko František, Drevoštýl – Varín, Váš holubník – Edo Buček
Bernard Chabada, Ľuboslav Babiš, pš

Kultúra
Mesiac úcty k starším
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším obec každoročne
usporadúva posedenie pre dôchodcov obce v Kultúrnom
dome s občerstvením a kultúrnym programom. Tento rok
táto udalosť, ktorá sa konala poslednú októbrovú nedeľu,
niesla špeciálny punc a atraktivitu, nakoľko bola očakávaná
aj zahraničná návšteva vzácnej delegácie - skupiny dôchodcov z družobnej obce Stará Pazova zo Srbska. Ešte tri hodiny
pred začiatkom plánovaného podujatia to však nevyzeralo
pred Kultúrnym domom veľmi dobre, naopak, bola tu kalamita, keď po síce krátkom, ale zato výdatnom daždi zliala
dažďová voda „dolu závozom“ z Diela cez Cintorínsku ulicu
a okolo fary až na hlavnú cestu a pred kultúrny dom. Tu doslova vytvorila jazero, chvíľu sa uvažovalo, že sa pre povodeň
bude musieť táto akcia zrušiť.
Zasiahli však obecní zamestnanci a mechanizmy, keď napriek tomu, že bola nedeľa dopoludnia prišlo do práce väčšina zamestnancov a sprietočnili zapchatú rúru, ktorou je
vedený jarok Nigrob, veľkým čerpadlom tzv. fekálom sa odčerpala všetka voda a situácia sa tak zachránila. Posedenie sa
predsalen uskutočnilo a ako sa viacerí mohli na vlastnej koži
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presvedčiť, stálo za to. Pozvané slovenské ženy zo Srbska –
Združenie Pazovských žien, predviedli ich miestny folklór,
prejavili chuť zoznámiť sa, vymeniť si skúsenosti, porozprávať a spriateliť s našimi seniormi. Okrem ich krásneho
vystúpenia plného básní a piesní, účinkovali so svojim repertoárom naši belskí folkloristi – folklórny súbor Malá Belianka, belská muzika Bránica a kreatívne zoskupenie našich
heligonkárov. Bola to jedna z najvydarenejších akcií v rámci
usporadúvania mesiaca úcty k starším v Kultúrnom dome.
Okrem chutného občerstvenia sa totiž naši seniori skutočne
vyžívali vo folklóre, v zábave a nadväzovaní priateľstva so
svojimi slovenskými vrstovníkmi zo Srbska.
(pš)

Mesiac úcty k starším očami dôchodcov poďakovanie

Tak ako každý rok v októbri, tak aj tento rok nám
obecný úrad na čele so starostom Ing. Matúšom Krajčim
spríjemnili deň úcty k starším zorganizovaním a prípravou príjemného posedenia s pohostením a kultúrnym
programom. Bol pozvaný súbor žien, našich rovesníčiek
zo Srbska, ktoré veľmi obohatili toto naše posedenie
peknými prednesmi básní či prózy a tiež piesňami, všetko dokonca pekne po slovensky. Všetci sme si odtiaľ odniesli veľmi príjemné dojmy. Chceme sa týmto vedeniu
obce a pracovníčkam a pracovníkom obecného úradu
poďakovať, tiež vďaka aj účinkujúcim deťom zo súboru Malá Belianka, ich rodičom, ktorý ich sprevádzali,
takisto aj Belským muzikantom a ostatným pozvaným
účinkujúcim za to, že nám krásne zahrali a zaspievali.
Za všetkých dôchodcov srdečná vďaka vám za toto milé
posedenie.
Kamila Šugárová a Helena Kováčová
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Kultúra
30. výročie založenia Základnej umeleckej školy
v Belej – Nižných Kamencoch
Svet umenia existuje ako zvláštny, ale krásny svet. Umenie a hudba boli a vždy budú odrazom celkového chápania
sveta. Hudba má výnimočnú schopnosť tlmočiť „slová“ bez
slov.
A práve takto bez slov tlmočili svoje umenie na slávnostnom koncerte pri príležitosti 30. výročia založenia ZUŠ
mladí umelci.
Ich hudba znela ako hlasný zvon. 12. novembra 2017 sa
v Terchovskej galérii na jednom pódiu stretli nielen súčasní
žiaci a hostia, ale hlavne bývalí absolventi školy. A naozaj
bolo na čo pozerať a samozrejme počúvať! Ľudové piesne
striedali klasiku - tá si podala ruky s modernou hudbou

- jednoducho poézia pre dušu. Skvelé publikum, úžasní
muzikanti, potlesk i slzy, ale hlavne veľká vďaka všetkým
účinkujúcim za ich ochotu a vystúpenie na takom krásnom

podujatí, akým bol tento slávnostný koncert. Spolu s hudobným svetom ako ruka v ruke kráčalo aj výtvarné umenie.
Výstava prác našich žiakov nešetrila nápadom, farebnosťou
ani humorom a mohli ste ju navštíviť do konca novembra.
Miroslava Ticháková, Lucia Stročková
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MIKULÁŠ
S mesiacom december sa vkráda do príbytkov a detských srdiečok podmanivá vianočná nálada, ktorá sa
s príchodom Svätého Mikuláša každým dňom stupňuje.
O tom, že sa Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom
a čertom chystá navštíviť i obec Belá sa niesla zvesť už
niekoľko dní. V nedeľu 03. 12. 2017 nastal ten dlho očakávaný deň a to, čo sa zatiaľ iba šepkalo, stalo sa skutočnosťou. Dedinou sa rozliehal hlas zvončekov a dupot
nádherných koní, ktoré ťahali voz s veselou Mikulášovou družinou. Mikuláš začal svoju púť o 14:00 na vyšnom konci, kde ho už radostne očakávalo plno detí, ktoré
potešili Mikuláša krátkou básničkou, či pesničkou a on
ich za to obdaroval sladkou odmenou. Samozrejme, že
tí najväčší loptoši sa neubránili slzám, keď zbadali neposedného čerta ako sa k ním rúti s vrecom plným uhlia
a železnými reťazami. Našťastie situáciu zachránil anjelik,
ktorý verí, že všetky deti na svete sú dobré a aj loptošov,
po prísľube, že sa polepšia, obdarovali sladkosťou. Mikulášova cesta pokračovala na Jamy a odtiaľ k obecnému
úradu, kde sa deti, rodičia i starí rodičia mohli s Mikulá-

Detský beh
V našej obci sa dňa 22. júla 2017
konal už 7. ročník Belskej hodovej
sedmičky. V rámci tohto podujatia je
aj kategória - detský beh, ktorého sa
zúčastnili aj naši žiaci: Adriána Jaroš-

šom, anjelom a čertom odfotografovať. Družina Svätého
Mikuláša zavítala do našej obce prvú adventnú nedeľu,
a tak Mikuláš v sprievode vianočných kolied, ktoré zahrali a zaspievali deti zo súboru Malá Belianka, symbolicky rozsvietil obecný vianočný stromček. Potom sa už
s deťmi rozlúčil a v sprievode svojich pomocníkov anjela
a čerta vysadol na svoj zázračný voz a uháňal za ďalšími
deťmi, ktoré sa ho už nemohli dočkať. Prisľúbil však, že sa
ešte príde pozrieť do materskej školy, kde si pre neho deti
pripravili niekoľko mikulášskych básničiek a pesničiek.
(Anna Hodoňová)

čiaková, Klaudia Putnokyová, Tamara Ondrišíková, Natália Ondrišíková
a Martin Meliš. Trať bola nenáročná,
po asfaltovom povrchu v dĺžke 600
m. Po podanom výkone si detičky
pochutnali na guláši a kofole. Okrem
toho si vybojovali sladký balíček a za-

Na sl e dujú ce
fotografie vám
pomôžu si trochu pripomenúť
atmosféru tohoročnej púti.

Víťazi turnaja mužstvo Nižný koniec
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žili slávnostné ocenenie na pódiu za
potlesku dospelých účastníkov behu.
Tento druh pohybu sa stáva čoraz populárnejší, tak i my veríme, že v nasledujúcom ročníku privítame viac detských bežcov.
Anna Babišová
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POZVÁNKA
Srdečne Vás pozývame na Jasličkovú pobožnosť,
ktorá sa uskutoční na prvý sviatok vianočný

25. decembra o 14.00 hod.

vo farskom kostole sv. Márie Magdalény.
Účinkujúcich recitátorov a spevákov bude doprevadzať
ĽH Malá Belianka, Bránická muzika a trio zo ZUŠ Belá.

NÁPAD
Raz pri prechádzkach po okolí ma napadlo, že čo všetko sme s kamarátmi
a rodinami od mladosti až doteraz pochodili. Od našich krásnych skál až po
fľaky, čo bola v našich očiach rovina. Zrazu som si uvedomil a začal v pamäti
počítať koľko kaplniek a krížov tu v našom Belskom katastri máme a či by ich
fotky stačili na realizáciu nového belského kalendára. O tomto nápade som
povedal svojej dcére Erike, a opýtal sa, či by mi s tým pomohla. Jej úsmev
mi bol odpoveďou a pustili sme sa do práce. Dohodli sme, že na to pôjdeme
geograficky a to od západu na východ, teda od Stráže po Nižné Kamence. Trvalo nám to rok, pretože sme chceli dosiahnuť to aby každá fotografia korešpondovala s mesiacom, ktorý jej mal prislúchať aj v kalendári. Chceme, aby
ste všetci videli tu krásnu prácu našich predkov a kus našej histórie, na ktorú
môžeme byť právom hrdí. Verím, že tento kalendár zaujme každú generáciu.
Staršia generácia si povie „Šak tajto zme chodeli.“, stredná, „No tak tam som už
dávno nebol.“ a najmladší sa budú pýtať „Starký, starká, kde to je?“. Dúfam, že
vás tieto fotografie budú inšpirovať a zoberiete aj vy svoje rodiny na príjemnú
prechádzku a pospomínate si na staré časy a svojich predkov, ktorý dostali
NÁPAD ako prví. Postavili ich.
Anton Holienka, Erika Holienková
BN č. 1/2018 vyjdú pred veľkonočnými sviatkami
Čitateľom Belských novín a všetkým občanom obce Belá prajeme požehnané
vianočné sviatky a štastie počas celého nového roka 2018
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Obec Belá
pri príležitosti svojho
640. výročia
vydáva kalendár
kaplniek a krížov
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