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„Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako
rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko.“
Charlie Chaplin

KEMPING BELÁ - NIŽNÉ KAMENCE
OTVORENÝ AJ V ZIME
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1. OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Vážení spoluobčania

však kľudne môžeme ísť do práce aj medzi sviatkami. Cestou
z obchodu opäť raz nejaká nehoda a my stojíme v kolónach.
Nervózny a hromžiaci, nenávidiaci šoféra, ktorý spôsobil
toto zdržanie, či bezohľadní chodci, ktorí nás „spomaľujú“
vďaka ich prednosti na prechodoch pre chodcov!
A dokonca už dnes ani nie je niečo výnimočné, že sa nám
domov na Vianoce nevracajú priatelia či známi zo zahraničia, veď sa to vlastne ani neoplatí na 3 dni a potom zas
musia ísť do práce. Nuž, s rukou na srdci, ktorá z týchto
dvoch verzií nám skôr pripomína dnešnú dobu? Pokiaľ tá
prvá, tak je všetko v najlepšom poriadku! A pokiaľ tá druhá, tak skúsme prehodnotiť postoj k ľuďom a životu tak, aby
sme sa čo i len na kúsok priblížili všetkým tým hodnotám
po ktorých v podstate všetci podvedome túžime. Po láske,
radosti a porozumení medzi nami.
Dovoľte mi, aby som vám všetkým poprial šťastné a veselé
Vianoce. Aby sme všetci v pevnom zdraví mohli užívať
šťastné chvíle v kruhu svojich najbližších a priateľov, nielen počas tých pár nastávajúcich dní, ale počas celého nadchádzajúceho roku, ktorý je pred nami.
			

Prichádza koniec roka a s ním spojené jedny z najkrajších
sviatkov. Prečo práve Vianoce vnímame ako ten najkrajší čas
zo všetkých? Azda už oddávna nám práve sneh a biela perina, ktorou je pokryté všetko okolo nás, pripomína moment
očistenia, pokoja a kľudu. A práve táto nostalgia spojená
s koncom roka v nás prebúdza ľudskosť a odpustenie, zbližuje ľudí, susedov, rodiny. V krboch či pieckach sa rozhoria
ohne a teplo domova naberá nejaké zvláštne čaro. Kúzlo Vianoc prináša atmosféru, ktorá v nás evokuje, či spúšťa niečo
pozitívne a dobré, čo je v každom človeku, v každom z nás.
Rekapitulujem starý rok a opäť raz dúfam, že ten nový bude
lepší a štedrejší. Áno, je to presne tak! Ale máme skutočne
ten pocit? Naozaj po prečítaní predchádzajúcich riadkov
sme nemali pocit, že čítame úvod nejakej novej sci-fi literatúry? Koľkí z nás sa do poslednej chvíle naháňajú, aby sme
splnili plány, aby sme stihli poriešiť uzávierky, naplnili všetky ukazovatele. Ponáhľame sa z práce rýchlo nakúpiť, všade
chaos, stres, panika. Čakáme v radoch ku pokladni, predbiehame sa jeden pred druhým, nervozita stúpa. Popritom
premýšľame, čo všetko ešte musím stihnúť dokončiť v práci kým nastanú vytúžené Vianoce, alebo vlastne to nevadí,

(Ing. Matúš Krajči, starosta obce Belá)

Zbabelý
vandalizmus
Námestie na Jamách, detské ihrisko, zberný dvor, rôzne
spoločné zariadenia, okolitá príroda. Čo majú tieto miesta spoločné? Stali sa priestorom pre realizovanie protispoločenskej činnosti, ktorá sa značne v našej obci rozmáha
a tou je vandalizmus. Potvrdzuje to aj Polícia SR, kde sa
začínajú množiť podania na rôzne poškodenia majetku v Belej. Posprejované steny, vajíčka na fasádach, rozbité okná na
súkromných domoch, nelegálne skládky odpadu v prírode
naokolo, znečisťovanie priestorov pred zberným dvorom
načierno dovezeným odpadom, úplne zdevastované detské
ihrisko, poškodenia zariadení na námestí na jamách, bordel
a rozbité fľaše na tribúne a ihrisku... Pokračovať by sa dalo
bohužiaľ dosť dlho. Mládež naša, aj starší z nás v obci boli
raz mladí, tiež veru niektorí aj divokí, avšak myslím, že si
viac vážili vecí, nebolo vtedy nadbytku. Neničme si čo tu
máme a má slúžiť všetkým, svoju energiu využite konštruktívne a radšej prispejte k rozvoju a zveľaďovaniu nášho okolia. V obci nájdeme veľa pozitívnych príkladov, či už jednotlivcov alebo skupín, ktorí prispievajú k zlepšovaniu kvality
života okolo nás. A kto práve nemôže alebo nechce pomôcť,
tak prosím neškoďte. Spoločenská zodpovednosť voči najbližšiemu prostrediu v ktorom žijeme by mala byť prítomná
v každom z nás, aké okolie si robíme, také ho máme. Nehovoriac ani o tom, koľko finančných prostriedkov, ktoré by
sa dali využiť inde a lepšie, toto neustále opravovanie obec
stojí.

Rekonštrukcia prechodov pre chodcov
Obec Belá bola úspešným prijímateľom grantu nadácie
ČSOB na rekonštrukciu prechodov pre chodcov. V obci boli
vďaka tomuto projektu poskytnuté finančné prostriedky na
nasvietenie troch prechodov pre chodcov najmodernejšími
svietidlami.” V dnešnej hustej premávke sú akékoľvek aktivity, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti detí a dospelých
mimoriadne vítané.

PROJEKT
PODPORILA
NADÁCIA

(pš)
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1. OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Rekonštrukcia MŠ - 2. fáza

prospešní zamestnanci a živnostníci z našej obce. Na túto rekonštrukciu prispelo aj viacero sponzorov, ktorým srdečne ďakujeme.
Obec na túto rekonštrukciu prispela z vlastných zdrojov sumou
takmer 30 tisíc eur a takisto tak plánuje urobiť aj v tretej fáze rekonštrukcie v lete budúceho roku. Takto postupne krok po kroku
sa stáva škôlka opäť vyhovujúcou a modernou, v ktorej sa deti,
rodičia aj všetci zamestnanci môžu cítiť dobre a bezpečne.
(pš)

Aj počas tohtoročných letných prázdnin pokračovala rekonštrukcia priestorov materskej školy, starej budovy na ulici SNP. Tak ako
aj minulé leto, tak aj teraz sa rekonštruovali sociálne zariadenia,
tentokrát na prízemí, takisto sa rekonštruovalo viacero tried.
Na rekonštrukcii sa podieľali hlavne Belské Služby s.r.o., verejno-

Výsledný efekt, na záchodík, či umývadielko
žiačikovia pekne dočiahnu.
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bodenia a taktiež sa opravili malé úseky ciest a výtlky vo viacerých
častiach obce. Ďalej sa na niektorých križovatkách doplnili dopravné značky alebo stĺp v Chrastke. V Kubíkovej sa vykonalo odvodnenie žľabov popri ceste, taktiež sa na miestne detské ihrisko
doplnila hojdačka. Na Kamencoch pri ZUŠ sa dorobilo schodište
a nová dlažba. Ďalej treba ešte spomenúť vybetónovanie nového
mosta pred Kultúrnym domom po jeho zničení vozidlom SSE. Popri zbere komunálneho a separovaného odpadu obec aj v druhom
polroku zorganizovala veľkokapacitný zber, množstvo odpadu
bolo nesmierne.
Do budúceho roka sa sú plány veľké. Obec prostredníctvom svojej
obecnej firmy chce v lete spustiť 3. fázu rekonštrukcie materskej
školy, rekonštrukcia by nemala minúť ani budovu obecného úradu,
taktiež sa zvýšená pozornosť bude venovať oprave väčších úsekov
obecných ciest. Všetky tieto plány podporuje aj návrh rozpočtu
na rok 2017. Okrem týchto prác bude opäť najviac uskutočnených
výkonov pri zbere a nakladaní s odpadmi, obec chce naďalej zostať na tomto poli sebestačná. Ostatná údržba obce bude takisto

Z činnosti obecnej firmy
Po veľkej rekonštrukcii škôlky v lete tohto roku, popri ktorej nebolo veľa času ani personálnych kapacít na ostatné práce v obci
(samozrejme okrem pravidelných činností akými sú zber odpadu,
základná údržba obce, dopravné služby a iné, ktoré musia byť zabezpečované nepretržite) sa aktivity obecnej firmy uberali nielen
smerom k údržbe a rekonštrukciám, ale aj k zveľaďovaniu obecného inventáru či verejných priestranstiev. Prvou takou najviac
viditeľnou činnosťou bolo natretie všetkých zábradlí okolo vodných tokov a budov v obci. K tomuto prispeli aj letní brigádnici,
prevažne študenti z našej obce. Zábradlia zasvietili krásnou žlto
– modrou kombináciou farieb, ako ináč, to sú predsa farby naše.
Natieraniu predchádzala ich oprava a doplnenie, viacero miest
bolo poškodených, chýbali časti zábradlí, boli ohnuté či zlomené.
Ďalej sa pokračovalo na vyšnom konci, kde na viaceré podnety
občanov sa oplotilo športové ihrisko na „otočke“ a takisto sa aj
zrekonštruovala miestna autobusová zástavka, ktorá bola v katastrofálnom stave. Pri zdravotnom stredisku sa opravila strecha na
garážach do ktorých tieklo, zrekonštruovala sa čakáreň u všeobecnej lekárky a hlavne sa vymenili dvere vo všetkých vchodoch do
zdravotného strediska. Pravidelne boli pokosené všetky trávniky
v obci, vykonala sa základná údržba drevín, na námestí na jamách
sa opäť nasadili smreky, opravila sa časť chodníka na ulici Oslo-

na každodennom poriadku. Poskytovať kvalitné služby je pre nás
stále tá najväčšia výzva. V mene zamestnancov obecného úradu
a obecnej firmy vám chceme vážení občania popriať príjemné
prežitie vianočných sviatkov a úspešný štart do nového roka.
(pš)

„Zdravo žiť- znamená zdravo sa stravovať
a hýbať sa“

stoly, misky na šalát, duritové poháre, dezertné lyžičky a dezertné taniere. Zamestnanci školskej jedálne robili v rámci aktivít
zdravej výživy ochutnávky mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia,
zeleniny, zeleninových šalátov a jedál, zdravých nátierok a zdravý
pitný režim. Okrem toho spojená škola realizovala pohybové aktivity ako olympijský deň, florbalový turnaj a turistickú vychádzku k Belským vodopádom, kde natočili „Moje aqua video“ a tiež
súťaž o najkrajšiu ovocnú, zeleninovú a mliečnu nástenku. Žiaci
tvorili prezentácie na hodinách INF a pripravovali jedlá na predmete Ekonomika domácnosti. ZUŠ naspievala a nahrala na video
Hymnu zdravej výživy na melódiu slovenskej ľudovej piesne Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Autormi textu hymny sú žiaci spojenej školy.
Materská škola sa venovala hrovému projektu o zdravej výžive.
Školský úrad zabezpečil informatívne a vzdelávacie programy
pre zamestnancov školských jedální združených v Školských úradoch Belá a Varín. Obec Belá urobila celkové zúčtovanie projektu
a zaslala kópie účtovných dokladov na ministerstvo školstva.
Povedali deti a žiaci na ochutnávkach:
„Mňam, to je lepšie ako pribináček!“ (mixovaný tvaroh s marhuľami)
„ To je hotová bomba!“ (ovocná bomba s medom)

To je názov projektu, ktorý bol pre obec Belá úspešný. Získali sme
dotáciu z ministerstva školstva vo výške 4 500€. Spoluúčasť obce
činila 350€. Pre školskú jedáleň sme nakúpili chladničku, chladiacu vitrínu na šaláty, odšťavovač, nerezové misy na šalát, 2 nerezové
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„To je famózne!“ (mlieko s čerstvými jahodami)
„To ste kúpili alebo ste to pripravili Vy?“ (zeleninová pizza)
„ Keby tak boli každý deň!“ (ochutnávky)
„Hráme a spievame pre zdravie“ (žiaci ZUŠ)
Povedali dospelí:
„Môj prvý projekt mi priniesol nové skúsenosti, radosť z nakúpených vecí a starosť z nového, ešte nepoznaného“ (vedúca ŠJ)
„Boli sme pyšné, že všetko sme pripravovali my“ (kuchárky)
„Prezentovali sme svoju prácu, vysvetľovali, aké suroviny a postupy sme použili pri príprave“ (kuchárky)
„Na školení sme si v duchu overovali a „ odfajkovali“, čo robíme
dobre a čo treba ešte dotiahnuť“ (zamestnanci ŠJ)
„Naše školy a zariadenia sú otvorené širokej verejnosti“ (starosta)
Po skončení projektu môžeme konštatovať, že všetci zainteresovaní na projekte odviedli kus dobrej, zmysluplnej práce, za
ktorú srdečne ďakujeme. Pani kuchárky znova ukázali, že práca

v ŠJ ich napĺňa, je ich koníčkom a záľubou a že jedlá pripravujú
s láskou a srdcom, len aby ulahodili svojim stravníkom. A chcú
ponúkať len zdravé a kvalitné jedlá. Nevadili im nadčasy, veď to
bolo niečo nové, zviditeľnili sa a urobili si dobré meno a pozitívnu
reklamu u svojich stravníkov a nielen u nich. Veď počuť z úst
malých i veľkých degustátorov na ochutnávkach takmer samé superlatívy o zmysluplnosti takýchto akcií a o ponúkaných chutných
ovocných, zeleninových šalátoch, o šťavách, o mlieku a mliečnych
výrobkoch - to nebýva každodenným zvykom. A to takmer
každého z nás posúva dopredu: v každodennom živote i v práci.
Ministerstvo školstva pozvalo obec Belá prezentovať výsledky
tohto projektu na celoslovenskú odbornú konferenciu školských
jedální, ktorá sa konala v dňoch 24.- 25. novembra 2016 v Tatranskej Lomnici. Pozvanie sme prijali a zúčastnili sme sa nej. Prezentáciu z konferencie spolu s fotografiami a 2 videami si môžete
pozrieť na www.
Emília Surovcová

2.ŠKOLA A JEJ AKTIVITY
Aktivity na 1. stupni a ŠKD
Dopravná hra „S hadom na zebre“

Počas dní od 19.09. do 30.09. sa žiaci 1.stupňa zúčastnili dopravnej
hry „S hadom na zebre“ (kedy prebiehal aj Európsky týždeň mobility). Cieľom dopravnej hry bolo - cestovať do školy zdraviu
prospešným spôsobom, naučiť sa cestovať do školy bezpečne a
udržateľne, naučiť sa cestovať samostatnejšie, znížiť dopravné zápchy v blízkosti školy a zároveň urobiť prostredie okolo školy bezpečnejšie. Každý žiak, ktorý v priebehu kampane cestoval do školy
udržateľným spôsobom (chôdza, jazda na bicykli, autobus, spolujazda), získal za daný deň samolepku. Všetky samolepky za triedy
sa postupne lepili na veľký plagát s dopravným hadom Edom,

ktorý bol vyvesený v našej škole. Po ukončení hry sme zistili, že
55 % žiakov 1. stupňa chodí do školy pešo, autobusom chodí 15 %
detí, spolujazda autom predstavuje 14 %, dokonca pár detí chodí
aj bicyklom (1 %) a autom až ku škole sa vozí 15 % detí. Celkový
výsledok udržateľného spôsobu cestovania bolo 85 %. Veríme, že
aj touto aktivitou sme pomohli znížiť dopravné zápchy v blízkosti
školy a zároveň sa budeme snažiť všetci pomáhať robiť prostredie
okolo školy bezpečnejšie. Mgr. Irena Kolčáková
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Svetový deň mlieka v školách
V stredu 28. septembra 2016 si naši žiaci, rovnako ako aj mnohé
školy na Slovensku, pripomenuli Svetový deň mlieka v školách.
Tento sviatok sme oslávili projektovým vyučovaním. Počas tohto
dňa sme spoločne vykonávali rôzne aktivity, ktoré mali prispieť
k uvedomeniu si potreby mlieka pre náš život. Okrem vzájomnej diskusie, herných činností, výstavy mliečnych produktov a
iných aktivít, si žiaci pochutnali aj na mliečnej desiate, ktorú im
prichystali mamičky. Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na
Slovensku v posledných rokoch neustále klesá, a to aj napriek jeho
významnej úlohe, ktorú zohráva pri zdravom stravovaní. Veríme,
že aj vďaka Svetovému dňu mlieka v školách naši žiaci nevynechajú mlieko a mliečne výrobky zo svojho jedálneho lístka. PaedDr.
Mária Holubková

ieval Tiborko Papánek z 5.A triedy. Básne babkám a dedkom
zarecitovali (Natálka Malichová, Adrianka Kubíková, Marianka
Kubíková, Tánička Hazdová – všetky z 3.B a Vikinka Papánková
3.A, Tiborko Papánek 5.A). Pieseň Čížiček, čížiček v pohybovej
hre zahrali a zaspievali deti z 1.B. Spoločnú báseň „MOJI STARKÍ“
na záver programu zarecitovali deti z 1.A, 1.B a 1.C, ktoré navštevujú ŠKD. Po ukončení programu boli starí rodičia pozvaní na
malé občerstvenie, ktoré pripravili deti z krúžku varenia a pani
učiteľky s pani vychovávateľkami. Starí rodičia si spolu so svojimi vnúčatami mohli zhotoviť pekné jesenné dielka z prírodnín,
kytice z listov, z farebnej hmoty zo slaného cesta si deti vyrábali
postavičky, ktoré dotvárali prírodninami, z farebného papiera si
vytvárali rôzne jesenné postavičky, tekvičky,.... Ďakujeme starým
rodičom za to, že si ukradli kúsok zo svojho vzácneho času a prišli medzi nás, aby spolu so svojimi vnúčatkami a zamestnancami
strávili príjemné popoludnie v prostredí, ktoré ich detičky už
dôverne poznajú. Mgr. Ľubica Hriníková

Jesenné posedenie a tvorenie so starými rodičmi

Ani sme sa nenazdali a je tu opäť jeseň. Jeseň je jedným z najkrajších ročných období, plná farieb a jesenných plodov. Jeseň sa

Tekvičková noc

spája aj s mesiacom október, ktorý je už tradične spojený s Mesiacom úcty k starším. V pondelok 24.10.2016 si deti našej školy
spolu s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami pripravili krátky kultúrny program spolu s pohostením a jesenným tvorením
so starými rodičmi. Celý kultúrny program uvádzali a prihovárali
sa k starým rodičom dedko (Emmka Mahútová) a babka (Veronika Majerová) – dievčatá z 3.A triedy. Postupne privítali jesenné
mesiace – september (Terezka Štefková), október (Nikolka Ovčíková), november (Natálka Šuštiaková) a pani jeseň (Zuzka Mihalčatinová) – dievčatá z 3.B triedy. Na heligónku zahral a zasp-

27. októbra žiaci 1.A,B,C, 2.A, 3.A, 3.B, 5.A, 8.B a krúžku Čarovná
flauta prežili noc v škole. Zatiaľ čo starší žiaci boli na strašidelnej
prehliadke hradu Strečno, naši odvážni prváčikovia v škole tvorili tekvicové dielka. Nechýbala zábava, športovanie v telocvični,
hlasovanie o NAJ tekvicu a skúška odvahy – spanie v škole bez
rodičov. Všetci to super zvládli – nielen veľkí, ale aj tí najmenší.
Mgr. Irena Kolčáková

CVČ pri Spojenej škole Belá

V Centre voľného času pri Spojenej škole Belá, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí
a mládeže v ich voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží
a individuálneho prístupu v priebehu kalendárneho roka, máme
v tomto školskom roku 28 záujmových útvarov. Okrem učiteľov
sú medzi vedúcimi krúžkov aj rodičia a bývalí žiaci našej školy. Aj touto formou sa naša škola otvára širšej verejnosti a hľadá
nové možnosti spolupráce s rodičmi. CVČ rozvíja aj príležitostnú činnosť formou jednorázových podujatí, organizujú sa športové, turistické a zábavno-oddychové aktivity. Činnosť sa u nás
nekončí záverom školského roka, ale pokračuje aj počas letných
prázdnin. Organizujeme letný tábor pre našich žiakov – ukončili
sme už prvú desiatku. Toto leto bola síce prestávka, ale verím, že
leto, ktoré nás čaká, bude začiatkom novej desiatky. Snažíme sa
vytvárať podmienky na zmysluplné trávenie voľného času našich
detí. V našom príspevku Vám predstavíme niekoľko „starých“
a nových krúžkov.
Koordinátorka CVČ Mgr. Viera Stráska

ŠIKOVNÍČEK

Krúžok „Šikovníček – Až budem veľká“ funguje na našej
škole tretí rok s ročnou prestávkou. Krúžok mávame jedenkrát týždenne. Jedenkrát za mesiac sa dievčatá učia kuchárskym
zručnostiam v našej školskej kuchynke, kde si pripravia nejakú
špecialitku alebo upečú dobrý koláčik. V tomto školskom roku
máme za sebou varenie pudingu, pečenie mafiniek a už sa veľmi
tešíme na vianočné pečenie a zdobenie medovníkov a varenie vi-
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anočného punču. V novom blížiacom sa roku 2017 nám určite
nebude chýbať v našich receptoch príprava rôznych vitamínových
nápojov, pečenie tvarohových fašiangových šišiek, príprava pomazánok, šalátov a mnoho ďalších dobrôt. Okrem varenia a pečenia
si dievčatá osvojujú v krúžku aj základné zručnosti, ktoré potrebuje každá gazdinka. Dievčatá už zvládli prvé vyšívanie krížikovou
technikou, čaká nás štrikovanie, prišívanie gombíkov a rôzne
techniky šitia a obšívania. Poslednou zručnosťou, ktorú sa dievčatá osvoja, je úprava prostredia, to znamená, výroba rôznych
dekorácií na sviatky počas roka. V rámci krúžku pripravujeme
program na vystúpenia napr. pre starých rodičov, mamičky, adventné nedele, jesenné, vianočné a veľkonočné tvorivé dielne a
pod. Tešíme sa na ďalšie pekné chvíle plné zábavy. Mgr. Ľubica
Hriníková.

dieťaťa – hlavne na dýchacie ústrojenstvo. Cieľom tohto krúžku
je predovšetkým to, aby bol žiak schopný zahrať podľa nôt jednoduché piesne, pestoval si kladný vzťah k hudbe. Okrem toho
žiaci vystupujú na verejnosti. Pravidelne sa konajú triedne besiedky, na ktorých deti ukazujú svoje nadobudnuté zručnosti. Každý
žiak postupuje vlastným tempom, podľa miery jeho schopností a
nadania. Mgr. Stráska Petra, DiS.art.

Škola hrou – malí turisti

„Výchova detí je činnosť, pri ktorej musíme obetovať čas, aby sme
získali deti.“ Rousseau
Krúžok ŠKOLA HOU – MALÍ TURISTI začal svoju činnosť v
tomto školskom roku. Záujem o krúžok je veľmi veľký. Navštevujú
ho žiaci od prvého do šiesteho ročníka, čo u nich upevňuje spolupatričnosť a deti sa učia žiť v rôznorodom kolektíve. Náš krúžok
ponúka pre žiakov príležitosť, ako voľný čas využiť čo najefektívnejšie. Stráviť voľné dni len doma v obývačke pred televízorom
nie je pre nás typickou voľbou, oveľa radšej sa vyberieme na výlet
do prírody, i keď len na jeden deň. Náš krúžok ponúka návštevu
zaujímavých miest pre rôzne druhy aktivít. Prvou akciou krúžku
bola Tekvičková noc spojená s večernou návštevou hradu Strečno.
Nezabudnuteľným zážitkom pre deti bol výlet vlakom a zubačkou v sobotu 19.11.2016 do Vysokých Tatier. Prezreli sme si nádherné zákutia jedinečného Štrbského Plesa a taktiež sme sa kochali krásou tatranskej prírody. Potom sme sa presunuli električkou
do Popradu. Cesta bola veľmi príjemná, deti mohli pozorovať
krásnu prírodu a štíty Vysokých Tatier. Aký by to bol výlet bez
nákupov! Samozrejme, nemohli chýbať ani suveníry pre rodičov
a súrodencov. Vo večerných hodinách sme sa plní zážitkov a v
dobrej nálade vrátili domov. Ďalšími plánovanými akciami krúžku sú pešie túry v našom okolí: Belská dolina, prechod z Lysice
do Gbelian, zimná turistika spojená so sánkovaním, lyžovanie v
Terchovej, túry vo Vrátnej doline a návštevy hradov. Okrem pešej
turistiky chceme cestovať vlakom po Slovensku a spoznávať krásy
našej krajiny. Vlastným príkladom sa snažíme deti motivovať a
inšpirovať ich k zdravému životnému štýlu, snažíme sa o rozvoj
kladných vlastností, učíme ich samostatnosti, vytrvalosti, ale aj
vzájomnej spolupráci a tolerancii. Tešíme sa na ďalšie pekné výlety plné zábavy, dobrodružstva a športu. Mgr. Jana Pechotová, Mgr.
Ľubica Hriníková, Mgr. Anna Mahutová

Športovo-strelecký krúžok

Strelecký šport na Slovensku má dlhoročnú tradíciu, ktorá sa prejavuje aj v krúžkovej činnosti. Streleckému športu sa môžu venovať všetky vekové skupiny. Na našej škole sme po dlhej dobe
obnovili strelecký krúžok, ktorý sa bude zaoberať výlučne streľbou
zo vzduchovej pušky, a na ktorý sa prihlásilo 16 žiakov. Pre spestrenie krúžkovej činnosti si vyskúšame streľbu aj z iných zbraní.

Žiaci sú rozdelení na dve skupiny: mladší a starší žiaci. Deti sa
postupne naučia pravidlá bezpečnosti pri streľbe, zoznámia sa so
základmi športovej streľby, oboznámia sa so zbraňou a získajú k
nej rešpekt. Do budúcna plánujeme organizovať strelecké súťaže
medzi žiakmi v rámci školy, ale aj s inými školami. Svoje strelecké
poznatky môžu zužitkovať aj v branno-športových aktivitách.
Budúci záujemcovia sa môžu prísť kedykoľvek na činnosť krúžku
pozrieť, vítaní sú i rodičia žiakov. Čo sa týka materiálovo-technického zabezpečenia krúžku, to sa snažíme neustále budovať a
vylepšovať či už svojpomocne, alebo formou sponzorov.

Čarovná flauta

Krúžok „Čarovná flauta“ je určený pre všetky deti, ktoré sa chcú
bližšie zoznámiť s notami, naučiť sa zahrať jednoduché piesne.
Sopránová zobcová flauta je finančne nenáročným hudobným
nástrojom a hra na nej má priaznivý vplyv na zdravotný stav

Bc. Peter Bosík

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Belá v spolupráci so Spojenou školou v Belej a Okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov uskutočnili 27.08.2016 nácvik letného
rezu ovocných stromov, pod vedením odborných inštruktorov
OV SZZ p. Vrábla a p. Maceka. Po inštruktáži sa hneď všetci pustili do práce.
Riaditeľka školy Ing. Přechová chce touto cestou všetkým 18

účastníkom zo SZZ poďakovať za ošetrenie stromov. Aj vďaka
nim sa ovocný sad školy každoročne odvďačuje bohatou, sladkou
a šťavnatou úrodou. Ďakujú aj žiaci, ktorí si v jesenných a zimných
mesiacoch pochutnávajú na výborných jabĺčkach. Dopĺňajú si vitamíny a energiu a tak sa môžu lepšie sústrediť na učenie a zábavu
v škole.
Ing. Anna Přechová
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Športové triedy

Milí priatelia, vážení športoví priatelia!

Telesná výchova a šport môže v živote mladého človeka zohrávať
veľmi dôležitú úlohu.
Stáva sa súčasťou jeho snahy o získanie potrebnej duševnej
rovnováhy, zdravého životného
štýlu i adekvátneho začlenenia sa do života spoločnosti. Tento efekt prirodzene priaznivo ovplyvňuje aj iné dôležité aktivity
mladého človeka, proces vzdelávania a výchovy nevynímajúc. Pohybová aktivita veľmi vhodne kompenzuje psychické zaťaženie žiakov, dáva im možnosť aktívnej regenerácie a získavania odolnosti
voči dlhotrvajúcej jednotvárnej činnosti.

Naša škola nechce zostať na okraji diania. Pociťujeme potrebu otvoriť deťom možnosti v oblasti športu, aby sa rozvíjali,
zdokonaľovali a účelne využívali svoj voľný čas.
Máme množstvo talentovaných žiakov, ktorým ponúkame pomocnú ruku, aby zdokonaľovali svoj talent vo svoj prospech, v
prospech svojho zdravia a v prospech nás všetkých.
Viesť ich k tomu, aby vedeli čo najlepšie reprezentovať seba, svojich rodičov, školu, klub, trénerov, sponzorov a svoju obec. Deti
získajú veľa nádherných zážitkov z turnajov, nadviažu nové priateľstvá, prežijú naozaj krásne detstvo a mladosť. Myslíme si, že
toto je najlepšia prevencia pred závislosťami na rôznych drogách.
Našou filozofiou je postaviť na prvé miesto úroveň vzdelania a aktívne sa podieľať na riadení kvality tréningového procesu žiakov.
Nebudeme si vopred klásť ciele, že z každého dieťaťa musíme
vychovať úspešného športovca. My vyhráme už s tým, keď „deti
budú šport milovať“… Vďaka športu prežijú krásne detstvo, budú
mať množstvo zážitkov a priateľov, svoju záľubu, svojho koníčka,
vyhnú sa nástrahám doby, získajú pevnú vôľu, sebavedomie, zdravý životný štýl a pod.
					Ing. Anna Přechová

Vízia športových tried

Vybudovanie funkčného systému starostlivosti a výchovy talentovanej mládeže od prípraviek cez žiakov, až po dorastencov,
kadetov, juniorov a dospelých. Výstup tohto systému bude nielen kvalitná hráčska základňa, ale u tých naj – talentovanejších
reprezentácia školy, klubu, obce, okresu na úrovni mládežníckych,
republikových a regionálnych výberov. Našou filozofiou bude budovať družstvá na vlastných odchovancoch .Tým, že budú hrávať
vlastní odchovanci je predpoklad zvýšenia záujmu verejnosti o
šport v obci.

historického začiatku až k súčasným plánovaným misiám a medzinárodným kozmickým projektom. Výstava obsahovala viac ako
200 originálnych exponátov z USA a Sovietskeho zväzu, reálne
modely rakiet a raketoplánov a unikátne dobové dokumenty.
Pri vstupe dostal každý žiak Space Card – Kartu kozmonauta s
menom a životným príbehom reálneho kozmonauta, o ktorého
vesmírnej misii sa dozvedeli ďalšie podrobnosti v priestoroch celej
expozície.
Žiaci uvideli aj ruský Sputnik, Lajku i Gagarina., nechýbal ani
americký lunárny program Apollo či ruský Lunochod. Na výstave
sa nachádzal aj veľký model americkej rakety Saturn, časť riadiaceho strediska v Houstone a taktiež originál ruskej lode Sojuz.
V závere čakala žiakov rozsiahla interaktívna playzóna Cosmocamp, kde si vyskúšali náročný výcvik kozmonautov, či najnovšie
3D technológie. Po skončení výstavy ešte mali prehliadku historického centra Bratislavy. Žiakom sa výstava a celý program
veľmi páčili a vyjadrili želanie na ďalšie exkurzie.
(jh)

Kozmonautika

Veľmi peknú exkurziu zorganizoval pre žiakov 9.ročníka učiteľ
dejepisu Mgr. Ján Holúbek, ktorý so svojimi žiakmi navštívil najväčšiu výstavu kozmonautiky na svete - Cosmos Discovery v Bratislave. Na výstave videli vývoj pilotovaných kozmických letov od

Úspešný projekt „Revitalizácia telocvične
a športových aktivít“

diteľke Spojenej školy Belá a pani Pučalovej, vzťahovej manažérke
ČSOB, bez ktorej by sme sa nemohli zapojiť do projektu.
				
Mgr. Peter Boháč

Úspešný projekt „Revitalizácia telocvične a športových aktivít“ je
z finančného grantu nadácie ČSOB pod názvom zamestnanecký
grantový program. Podpora je určená pre projekty z oblasti zdravého životného štýlu a ochrany zdravia detí. Náš projekt bol vybratý ako jediný zo 167 predložených projektov a bol podporený
v plnej sume grantu 3000 €. Cieľom projektu je výmena starého
osvetlenia telocvične za nové úsporne LED reflektory. Ďalej sme
sa zaviazali, že po realizáci nového osvetlenia usporiadame tri turnaje pre všetky školy, ktoré budú mať záujem v našom regióne o
športové aktivity športoch: futsal chlapcov, florbal a volejbal dievčat. Ukončenie celého projektu je naplánované do júna 2017.
Ďakujem za prejavenú dôveru pri predkladaní projektu pani ria-
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Spojená škola Belá – školský rok 2016/2017

slávnostný sľub „poslancov” žiackeho parlamentu. Dňa 19.10.
2016 sa na našej škole uskutočnila Olympiáda zo slovenského
jazyka a literatúry, ktorej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných škôl v slovenskom jazyku a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.
5.A a 5.B trieda navštívili Obecnú knižnicu v Belej. V pondelok
24.10.2016 si deti našej školy spolu s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami pripravili krátky kultúrny program spolu s pohostením a jesenným tvorením so starými rodičmi, a tak ukázali, že
nezabúdajú ani na starých rodičov. Vďaka Nadácie Tesco a Nadácie Pontis sme zriadili minulý školský rok kuchynku pre žiakov
a teší nás, že naďalej majú žiaci o varenie záujem, a to nielen počas
vyučovania, ale aj v rámci krúžku Varenia. Vo štvrtok 27. októbra
sa uskutočnilo viacero aktivít: tekvičkovo-strašidelné vyučovanie,
súťaž o Naj tekvicu, Nočná škola a návšteva Viedne. Uskutočnili
sa Didaktické hry pre 1. stupeň a Účelové cvičenie pre 2.stupeň.

Aktivity od septembra po december

5. septembra sa opäť otvorili brány našej školy. Okrem starších žiakov sme privítali aj nových žiačikov – prváčikov – triedu Mravčekov, Sovičiek a Cestovateľov. Prajeme nielen im, ale všetkým, nech
je pre nich rok 2016/2017 rokom veľmi úspešným...

V SEPTEMBRI žiaci 1.stupňa sa zúčastnili dopravnej hry „S
hadom na zebre“ počas dní od 19.09. do 30.09. (kedy prebieha
aj Európsky týždeň mobility). Išlo o zábavnú a efektívnu kampaň pre základné školy k podpore udržateľného cestovania, ako
je chôdza, jazda na bicykli, cestovanie verejnou dopravou alebo
spolujazda pre cesty do školy. Vždy na začiatku školského roka
organizujeme zber papiera a bolo tomu tak aj tento september,
kedy sme spoločnými silami nazbierali 6 710 kg a získali sme
268,40 €. ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli do septembrového
zberu. Aj tento školský rok budú ocenené nielen triedy, ale aj najusilovnejší jednotlivci. Naši siedmaci pod vedením p. uč. Martiny
Ďurinovej pri príležitosti Európskeho dňa jazykov - 26. septembra nám ukázali, že cudzie jazyky im nie sú cudzie. V stredu 28.
septembra si naši žiaci, rovnako ako aj mnohé školy na Slovensku,
pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Tento sviatok oslávili
projektovým vyučovaním. Dňa 30. 09. 2016 sa šiestaci spolu s pani
učiteľkami Z. Remenárovou a P. Vácvalovou zúčastnili festivalu
vedy – Európska noc výskumníkov v Žiline. Robilo sa viacero aktivít v rámci projektu „Zdravo žiť - znamená učiť sa zdravo stravovať a hýbať sa“ našej ŠJ Belá.

V NOVEMBRI v dňoch 8.11. až 11.11.2016 sa prvýkrát uskutočnilo
florbalové sústredenie dievčat v dedinke Bobrovec pri Liptovskom
Mikuláši. ,,Mladí zdravotníci“ pod vedením p.uč. Kvočkovej sa
zúčastnili veľmi poučnej mini exkurzie v lekárni Lenka v Belej.
Dňa 15. 11. 2016 sa uskutočnil štvrtý ročník odborno-technickej
súťaže pre deviatakov s názvom „Zručnosti pre úspech”, aktivity sa zúčastnilo 60 súťažiacich a našu školu reprezentovali: Štefan
Franček (9.A), Adrián Vrábel (9.A) a Jozef Kováč (9.A), ktorí vybojovali krásne 2. miesto. Blahoželáme :) Prebehla informatická
súťaž žiakov 3. – 9. ročníka iBobor, kde úspešnými riešiteľmi sú:
Štefan Franček, Marek Mihalčatín (9.A) a Michaela Lodňanová
(9.B), Ján Kováč (6.A), Tamara Ďurinová, Karin Ďurinová, Tamara Friedlová a František Meško (7.A) a Ľubomír Zuziak (7.B). V
sobotu 19.11.2016 žiaci z krúžku ŠKOLA HROU – MALÍ TURISTI cestovali vlakom do Vysokých Tatier, bol to pre nich nezabudnuteľný zážitok. 25. 11. 2016 sa dve štvorčlenné skupiny v zložení:
1. tím – Štefan Franček (9.A), Jozef Franček (9.B), Samuel Lesko
(8.A) a Kristián Chabada (8.B) a 2. tím – Simona Mahútová (9.A),
Michaela Lodňanová (9.B), Romana Vráblová a Sára Zimenová
(obe z 8.A) zúčastnili medzinárodnej matematicko-fyzikálnej
súťaže Náboj junior. 1. tím sa umiestnil na peknom 7. mieste z
tímov prihlásených a súťažiacich v Žiline, 2. tím skončil na 10. mieste. Pripomenuli sme si Týždeň boja proti drogám: výchovným
koncertom 13. komnata a športovo-tvorivými aktivitami. Prebehlo po druhýkrát Testovanie piatakov z predmetov Slovenský jazyk
a literatúra a Matematika. Zorganizovali sme viaceré turnaje vo
florbale dievčat a futbale chlapcov.

V OKTÓBRI začala krúžková činnosť – v ponuke máme 28
krúžkov. V rámci projektu „Zdravo žiť - znamená učiť sa zdravo
stravovať a hýbať sa“ sme oslávili Svetový deň výživy, kde nám ŠJ
pripravila chutné a zdravé zeleninové a ovocné šaláty. 11.10.2016
sa uskutočnil 4.ročník florbalového turnaja ,,O pohár riaditeľky
školy” pre dievčatá 7.- 9.ročníka. 18. októbra sa uskutočnil

V DECEMBRI sa uskutočnilo viacero vedomostných aj športových súťaží: Expert geniality show, Jazykový kvet, Šaliansky
Maťko – školské kolo, Pytagoriáda – školské kolo. Už tradične sme
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p. Richard Mahút - materiál na úpravu interiéru ZŠ a sponzorský
dar do ZRŠ
p. František Vrábel - materiál na maľovanie učebne na Výtvarný
krúžok
p. Jozef Ďurana (pri starom mlyne) - pomoc pri úprave vonkajších
priestorov ZŠ
p. Milan Čepela ml. - darovanie nábytku do interiéru ZŠ
p. Jozef Janíček - pomoc pri úprave interiéru ZŠ
p. Rastislav Vrábel – pomoc pri úprave okolia školy
p. Zdenko Ďurina (Dolná Tižina) - materiál na tvorivú činnosť
(výtvarná výchova, technika, CVČ)
p. Bc. Peter Bosík (Krasňany) – materiál na činnosť streleckého
krúžku
p. MDDr. Zuzana Santorisová (Krasňany) – finančný dar na CVČ
(strelecký krúžok)
p. Róbert Gacho (Krasňany) - materiál na činnosť streleckého
krúžku
p. Mgr. Ing. Peter Kurta (Žilina) - finančný dar na CVČ (strelecký
krúžok)

oslávili Mikuláša, zorganizovali sme Žiacke vianočné trhy a uskutočnili sa 4 adventné nedeľné popoludnia.
Týmito aktivitami, ktoré prebehli počas prvých štyroch mesiacov,
som Vám chcela priblížiť život na našej škole, ktorá samozrejme
žije aj futbalom a florbalom, ale o týchto športových úspechoch
každoročne bližšie informujú naši učitelia – tréneri vo svojich
článkoch.

Na záver chcem všetkým poďakovať za spoluprácu a dôveru, ktorú
ste nám prejavili v celom roku 2016. Prajem Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2017.

Vedenie školy ďakuje všetkým rodičom, priateľom, známym i
neznámym, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú
na pomoci a podpore našej školy.

Ing. Anna Přechová, riaditeľka Spojenej školy Belá
privítali 3 prvácke triedy: 1.A triedu Mravčekov, 1.B triedu Sovičiek a 1.C triedu Cestovateľov. Na 1. stupni máme 8 tried a na
2. stupni 9 tried. Aby sme postupovali podľa Školského zákona
a dodržiavali počty žiakov v jednotlivých ročníkoch, zlúčili sme
triedy 7.C, 8.C a 9.C, ktoré boli triedy so športovou prípravou zamerané na futbal, a vytvorili sme nové triedy so športovým zameraním – chlapci futbal a dievčatá florbal, ide o triedy 5.A, 7.A,
8.A a 9.A. To znamená, že na 2. stupni už nie sú tri triedy v ročníku, ale iba dve. Aj vďaka našim rodičom, ktorí podporujú nielen
našich chlapcov – futbalistov, ale aj dievčatá – florbalistky, sme
mohli tieto triedy otvoriť. Zároveň pri novootvorených florbalových triedach patrí vďaka pani učiteľke Anne Babišovej (ktorá sa
venuje dievčatám už od prvého ročníka a vedie žiačky 5.A triedy)
a Ivane Fogadovej (vďaka ktorej boli vytvorené triedy 7.A a 9.A).
Na záver niekoľko slov z príhovoru našej pani riaditeľky: „Verím,
že školský rok 2016/2017 bude plný zaujímavých spoločenských
a športových podujatí, projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali
školu hrou. Úprimne si želám, aby naša škola, tak ako doteraz,
fungovala nielen ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale
zároveň mala aj svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v
dobrej rodine. Prajem všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok.“
Mgr. Irena Kolčáková

Začiatok nového školského roka

„Aj tento rok sa to stalo, presne ako vlani, naša škola otvorila
deťom školské brány.“ Školský rok 2016/2017 slávnostne otvorila
5. septembra pani riaditeľka Ing. Anna Přechová.
V tomto školskom roku našu školu navštevuje 346 žiakov, ktorí sa
učia v 17 triedach. Určite najviac zo všetkých sa do školy tešili naši
malí prváčikovia, pre ktorých začína ďalšia etapa života, v ktorej
bude množstvo písmen, číslic a veľa nových vecí. Po prvýkrát sme

Úspešní a talentovaní žiaci našej školy
v rôznych športoch

však nepochybne boli Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v 3D
lukostreľbe , kde po náročnom dvojdňovom preteku, ktorého sa
zúčastnili aj pretekári z Česka, Poľska a Maďarska, získal vytúžený
titul majstra Slovenska, ktorým si otvoril dvierka do reprezentácie
Slovenska a svojim 1. miestom si zabezpečil aj účasť na Majstrovstvách Európy na budúci rok v Rakúsku. Je to obrovský úspech,
ku ktorému mu gratulujeme a prajeme pevnú ruku a veľa ďalších
víťazstiev. PaedDr. Mária Holubková

Žiak našej školy, Mirko Janík z 5.B je už niekoľko rokov členom
Lukostreleckého klubu Varín 3D. Pod vedením trénera Jozefa
Ďugela už od samého začiatku žne jeden úspech za druhým, získava medaily, poháre a ocenenia. Len v tomto školskom roku vyhral
viacero súťaží, prebojoval sa až do finále Slovenského pohára, kde
v Rimavskej Sobote získal krásne 1. miesto. Najväčším úspechom

Karate nie je iba šport ale svojím spôsobom do istej miery aj
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umenie, ešte k tomu navyše technicky veľmi náročné. Platí
nepísané pravidlo, že cvičenec je zrkadlom svojho trénera. Takými
sa snažia byť aj mladí karatisti z našej školy, Jakub Pechota z 3.A
a Aneta Pechotová zo 7.A triedy, ktorí sú držiteľmi technického
stupňa 4. kyu, t. j. zeleného opasku. Cvičia štvrtý rok za karate
klub Žilina a aktívne súťažia v kumite dva roky. Začiatky boli
náročné, keďže vo svojich kategóriách boli nováčikmi. Dnes sa
tešia zo svojich úspechov, ktoré im pripomínajú medaily i poháre.
Najväčším úspechom pre Jakubka boli majstrovstvá Slovenska,

kde získal krásne druhé miesto. Významným úspechom Anetky
bola medzinárodná súťaž v štýle SHITO RYU, kde si vybojovala
zlatú medailu. Rozhodne ich každá výhra posunie ďalej a dúfajú,
že sa im bude i naďalej dariť získavať nové ocenenia. Každé umiestnenie znamená pre našich karatistov veľký úspech, preto im
prajeme veľa vytrvalosti počas náročných tréningov a veľa vybojovaných víťazstiev.
Mgr. Jana Pechotová

3. ŠKÔLKA
		ÚCTA K STARŠÍM

ci s rodičmi tvorivo využiť prírodný materiál na rozvoj environmentálneho cítenia a manuálnych zručností detí, citlivo vnímať
krásy prírody, jej čara a jedinečnosti, vedieť ju chrániť a zveľaďovať.
Spoločne sme popustili uzdu fantázii a z nazberaných prírodnín vytvorili krásne dielka na jesenných tvorivých dielňach. Jeseň
je jedno z najkrajších ročných období a deti úžasným spôsobom
rozvíjali svoju predstavivosť a fantáziu. Každý rok sú výrobky krajšie a tvorivejšie. Všetky vystavené diela zdobia interiér našej materskej školy.
Ďakujeme rodičom za to, že si ukradli kúsok zo svojho vzácneho
času a prišli medzi nás , aby spolu so svojimi deťmi a zamestnancami strávili príjemné popoludnie v prostredí, ktoré ich detičky už
dôverne poznajú.

Milá babka, milý dedko!
Ďakujem vám za všetko.
Za tie chvíle starosti ,úsmevu i radosti.
Mám vás veľmi rád , chcem vám darček dať.
Je to darček skromný, malý, o to viac s láskou daný.
Je to slovko ĎAKUJEM, ktoré Vám vždy rád poviem.

Jesenné aktivity

Jeseň je krásny čas, kedy si môžete vyzdobiť našu škôlku nádhernými jesennými prírodnými materiálmi. Deti výtvarné aktivity sprevádzajú od ranného detstva. Sú prirodzenou súčasťou
Týmito milými slovami sme privítali starých rodičov v mene
našich najmenších v materskej škole, aby im ich vnúčatká prejavili
vďaku a lásku za starostlivosť, ktorou ich obklopujú. Deti im uvili
kytičku v podobe básní, piesní, rozprávky i tančeka, pričom nezabudli ani na veľkú pusu a objatie. Na oplátku sme si od starých
rodičov vypočuli krásnu ľudovú rozprávku a pri čarovnej ceruzke
si vymaľovali krásny obrázok, ktorý zdobí interiér našej materskej školy. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých vecí o ľudových
zvykoch a tradíciách. Aj naši starí rodičia si s nami zatancovali, zaspievali aj zahrali. V nejednom oku sa zaleskla slzička pri
pohľade na šťastné, usmiate tváre svojich vnúčat, keď im vyjadrili
svoju lásku a vďačnosť i bozkom či objatím. Zahodili sme starosti,
vyčarili úsmev na tvári a spoločne sme si posedeli pri ovocnom čaji a ochutnali rôzne druhy dobrôt, ktoré pripravili tety
kuchárky, aby aj starí rodičia vedeli ako sa zdravo stravujeme
v našej materskej škole.

JESENNÉ TVORIVÉ DIELNE
Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad. Zletel vietor šiky - miky,
hojdá všetky konáriky, vraj by stromy zobliecť rád...
Ani sme sa nenazdali a je tu opäť jeseň. Ponúka nám prírodné dary- farebné lístie, tekvičky, gaštany...Stačí si len vybrať. Ako
každý rok na jeseň aj tento rok detičky spolu s rodičmi vytvárali
z darov prírody - ako sú farebné listy, gaštany, tekvičky, jabĺčka
- rôzne dekorácie. Hlavným zámerom je aktívnou tvorivou činnosťou zlepšiť vzájomnú spoluprácu rodiny a školy. V spoluprá-
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rozvoja poznávacích funkcií dieťaťa predškolského veku, prostredníctvom nich sa rozvíja osobnosť dieťaťa. V tomto období
dieťa objavuje samo seba, poznáva svet okolo seba, hľadá odpovede na svoje otázky. Zvedavosť je jeho prirodzeným prejavom a
hnacou silou jeho učenia sa. Výtvarné činnosti podporujú procesy
učenia sa dieťaťa, sú integrujúcou zložkou, keďže v tomto období
dieťa spoznáva okolitý svet najmä cez obrazové vnímanie. Dávajú
deťom priestor na rozvoj zmyslového vnímania, ktoré je východiskom poznávania skutočnosti v tomto období. Sú nástrojom
komunikácie voči sebe samému i okolitému svetu.Cez výtvarné
aktivity si deti osvojujú kompetencie potrebné na úspešné zvládnutie vyjadrenia vlastných názorov a postojov v komunikačnom
reťazci.
Detskej fantázie sa medze nekladú a to môžeme vidieť aj na výtvarných prácach našich detí z materskej školy. Naši kamaráti vytvárajú rôzne dekorácie z rozmanitého materiálu ako šarkana,
ježkov či pestrofarebné jesenné stromy. Všetky krásne práce zdobia interiér materskej školy a môžete si ich kedykoľvek pozrieť.
Srdečne ste vítaní.

3. ŠKÔLKA
pretože je to práve jeseň, ktorá nám ponúka najvhodnejšie poveternostné podmienky na ich púšťanie. Spoločne s deťmi sme sa
vybrali na kopec púšťať šarkanov. Počasie bolo celkom krásne, slniečko vykukalo z pod obláčika, vetrík príjemne pofukoval. Všetci
sme sa vyšantili do sýtosti so šarkanmi. Šarkaníci boli rôznych
tvarov, farieb či materiálov. Púšťanie sa detičkám veľmi páčilo.
Nakoniec každé dieťa dostalo za účasť sladkú odmenu.

NÁVŠTÍVÍLO NÁS DIVADIELKO

Našu materskú školu navštívilo bábkové divadlo Teatro Pimprlo
z predstavením pod názvom Emulianka. Účinkovala pani Renáta
Repková a 13 bábok. Veselá, hravá a vymýšľavá rozprávka tety
Emy, ktorá nám predstavila počas vystúpenia všakovaké bábky
a spievala všakovaké pesničky. S Emulienkou a motýľom Emom
si na chvíľočku odletela do sveta, kde býva mama žaba a jej neposlušné deti, lúčny koník Pedro , pán Krt a pani Myš. Malé neposedné dievča Emulienka sa vedelo sa tešiť, smiať, báť a všeličo
si vymýšľať. A vedelo aj to , že všetci na svete majú svoje nielen
radosti ale aj starosti, a vždy sa nájde niekto alebo niečo, čo nám
pomôže nájsť cestu poznania.
Deti boli v priebehu vystúpenia zapojené do deja a odmenené
veľkým potleskom. Veľmi radi ich opäť privítame medzi nami.

TEKVIČKOVÝ DEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE

Deti strávili v materskej škole dlhší čas ako sú zvyknuté. Počas
celého dopoludnia boli plné očakávania čo budú robiť. Program, ktorí mali pripravený v tento deň sa prelínal rôznymi aktivitami ako napríklad čistenie tekvíc, cestu odvahy, zábavné
hranie, jesenné tancovanie. Náš tekvičkový deň sme začali ako
ináč čistením tekvičiek. Spoločnými silami sa nám podarilo vytvoriť krásnych jesenných tekvičiakov, ktorí zdobili interiér našich
tried. Pokračovali sme zábavnými hrami, jesenným tancovaním,
kde sa deti vyšantili a vyskákali do sýtosti. V podvečerných hodinách na záver nášho dňa čakala detí cesta odvahy, kde deti len za
osvetlenia svojich bateriek prešli po jednotlivých stanovištiach v
priestoroch budovy materskej školy.

NÁRODNÝ PARK MALÁ FATRA

Environmentálna výchova – vedie žiakov ku komplexnému
pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä
pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju
spoločnosti.
Našu materskú
školu navštívila pani Mirka,
ktorá pracuje
v
NÁRODNOM PARKU
MALÁ FATRA
vo Varíne.
Škola ochrany
prírody ponúka
rôzne aktivity a
výukové programy pre školy. Aj naša materská škola využila takúto formu vzdelávania pre našich najmenších kamarátov.
Pani Mirka sa nám predstavila s aktivitou TAJOMSTVO LESA. V
príbehu „Ako deduško smrek prežil svoj život“ sa deti dozvedeli
o živote smreka. Prostredníctvom aktivity spoznávali obyvateľov
stromu a určovali, kde na strome žijú. Počas aktivity boli deti
zapájané do deja,pracovali na interaktívnej tabuli, vzájomne komunikovali,hádali, spoznávali a oboznamovali sa s rôznymi pred-

V rámci jednotlivých aktivít si deti rozvíjali pohyb, telesnú zdatnosť, vytrvalosť, jemnú motoriku, manipuláciu s rôznymi predmetmi, orientáciu v priestore, vzájomnú spoluprácu. Cieľom
dňa bolo poukázať na tradície našich predkov, ktorí už dávno
vyrezávali Svetlonosov a pripravovali sa na blížiace sviatky. Čas
rýchlo prešiel a deťom sa nechcelo ani tento úžasný deň skončiť,
ale odmenený sladkým prekvapením a medailou sme spokojne
všetci ukončili tekvičkový deň.

ŠARKANIÁDA

Vietor vzduchom poletuje, všetko všade rozhadzuje, smeti, lístie
zo stromov, vbehne aj do komínov.
Vetrík nebuď taký zlý, radšej niečo vymysli. Poď mi pomôcť nosiť
draka, nech mi lieta ako straka, vysoko až pod oblaky, kde lietajú
dravé vtáky.
Čaro jesene dokážu oceniť najmä deti váľajúce sa v kope lístia, alebo
stačí len pohľad na lietajúceho draka, ktorý brázdi na zatiahnutej,
ba až tmavej oblohe, unášaného ujom vetrom k výšinám. Jeseň
je obdobím šarkanov. Stali sa akýmsi symbolom tohto obdobia,
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metmi ako sú napríklad hadia koža, vták, odliatok stopy vlka, kôry
stromov, hádali a spoznávali. Deťom sa páčilo.Po skončení, plní
vedomostí a nových informácií sme sa presunuli všetci do tried,posadali k stolom a overili si poznatky v pracovnom liste.Už teraz
sa opäť tešíme na ďalšiu návštevu s novým príbehom „Vodný kolotoč“a skvelú spoluprácu.

ČISTÍME SI ZÚBKY
Čistím zúbky, rezy, rezy,
nech sú biele ako brezy.
Vpravo, vľavo, vpredu, vzadu,
hornú a aj dolnú radu.
Nech sú ako sniežik biele,
nech sa nám vždy dobre smeje.

Tešíme sa na ďalšiu návštevu a ďakujeme

POĎAKOVANIE ZA MATERIÁLNU A FINANČNÚ
PODPORU PRE MATERSKÚ ŠKOLU

Týmto projektom chceme dosiahnuť, aby úsmev našich detí bol
bez škaredého kazu a k zubárovi chodili len pre pochvalu, ako
krásne sa o zúbky starajú. Pri čistení deťom pomáhajú ich verní
kamaráti z pesničky o Zúbkoch. Poznávajú aj pieseň Zubožrút,
ktorá je zubnom kaze.
Prostredníctvom aktivity ukázala pani Janka deťom správny
postup čistenia zúbkov, teda po krokoch. Deti sa dozvedeli, ako
si treba držať správne zubnú kefku pri čistení, akým spôsobom si
jednotlivé zúbky správne očistia, čo všetko zúbkom škodí, kedy
treba navštíviť zubného lekára. Pani Janka im taktiež priblížila
starostlivosť o zúbky z hľadiska zdravej stravy. Spoločne s deťmi
viedla rozhovor o jednotlivých potravinách. Deti sa do rozhovoru
zapájali a otvorene komunikovali s pani Jankou. V závere aktivity

V mene detí a pedagogických zamestnancov našej materskej školy, ďakujem všetkým rodičom, priateľom, známym i neznámym,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a
podpore našej materskej školy.Ďakujem za všetky finančné a materiálne dary, ktoré sme od Vás dostali. Tieto dary nám pomáhajú
zefektívniť výchovno - vzdelávací proces, skvalitniť našu prácu
a cítiť sa našim deťom v príjemnejšom, kvalitnejšom a hlavne bezpečnejšom prostredí.
Za kolektív MŠ Bc. Mariana Berešíková

deti boli odmenené pracovným listom, jabĺčkami, odznakom zúbka a pesničkami pesničkami formou CD.

4. ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Sponzorské odovzdávanie dresov pre ŠK Belá od dodávateľa energií BCF
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úzky káder, hrali sme bez brankára špecialistu - chytal hráč Tadeáš
Belá a navyše v siedmom kole utrpel vážne zranenie kolena náš
najlepší hráč Marek Mihalčatin, považujem 9.miesto za úspech.
Veľké pozitívum ku koncu súťaže bolo aj vybavenie hosťovania
hráča J. Poliaka zo Stráže, ktorý výborne zapadol do kolektívu a
podával kvalitné výkony. Medzi najlepších hráčov jesene patrili
M. Šipčiak, M. Cabadaj a spomínaný J. Poliak. Samozrejme aj ostatní chlapci sa snažili, v zápasoch bojovali a postupne zvyšovali
svoju výkonnosť. Pre jarnú časť ligy si hlavne prajem uzdravenie
M. Mihalčatina, s ktorým by sme mohli pomýšľať na celkové umiestnenie do piateho miesta ,na ktoré strácame 3 body. Na záver
chcem poďakovať p. K. Mahútovi, ktorý pre starších a mladších žiakov pripravil po súťaži príjemné posedenie a pohostenie v hoteli
Diana. Koncom novembra sme ešte odohrali 6.ročník halového
turnaja Jamistav-cup v Belej, na ktorom sa nám darilo a po štyroch víťazstvách sme obsadili 1.miesto. Chlapcom gratulujem.

Žiaci

V jesennej časti 2.ligy st. žiakov skupiny Sever, sme obsadili so
ziskom 18 bodov 9.miesto, s bilanciou 6 víťazstiev, 0 remíz, 7
prehier. Vzhľadom na to, že od začiatku som mal k dispozícii veľmi

Tréner: Mgr. Ivan Černák

solútne ani nesnívali. Veľmi dramatické stretnutie sme odohrali
s Banskou Bystricou, keď sme 120 sekúnd pred koncom prehrávali 2-0 a nakoniec po vydarenom finiši vyhrali 4-2. Naše výborné
výkony ocenili aj tréneri ostatných mužstiev, ktorých zaujal ich
obrovský pokrok našich hráčok a ponúkli nám možnosti spolupráce v rámci klubov, s čím som súhlasil. Ďalší turnaj odohráme
v decembri v Tvrdošíne, kde sa všetci veľmi tešíme. Po lige sme
ešte obsadili prvé a tretie miesto na turnaji v Terchovej. Máme
veľký záujem dostať sa medzi florbalovú špičku, bohužiaľ chýbajú nám florbalové mantinely, čo nás veľmi limituje pri tréningu
a nemôžeme ani usporiadať ligový turnaj v Belej – preto našou
prioritou na najbližšie obdobie je zohnať dostatok finančných
zdrojov na zakúpenie florbalových mantinelov.
Bilancia:
- turnaj v Belej-1.miesto
- turnaje v Terchovej - 1.a 3.miesto
- 1.liga-priebežne 2.miesto

Hodnotenie florbal dievčatá
V lete došlo k veľkým zmenám v našom už novovzniknutom florbalovom klube: Boli vytvorené ďalšie florbalové športové triedy
pre dievčatá v piatom, siedmom, ôsmom a deviatom ročníku. Cez
leto som dostal ako tréner našich florbalistiek veľmi lákavú ponuku, na základe dobrých výkonov našich starších žiačok, hrať
s nimi 1.ligu. Po dôkladnom zvážení a dohode s riaditeľkou školy
Ing. A. Přechovou sme sa rozhodli, že ponuku akceptujeme. Dievčatá boli z tohto rozhodnutia nadšené, ale veľmi nás tlačil čas
na zaregistrovanie a vznik nového klubu. Ako najjednoduchšie
riešenie bolo prejsť už pod vzniknutý klub - ŠK Belá. V hektickom období a vďaka výbornej spolupráci ŠK Belá (v.z. Mgr. Jánom
Holúbkom) a obecného úradu Belá (v.z. Mgr. Petrom Šugárom)
sa všetko v hodine dvanástej podarilo administratívne aj finančne
zabezpečiť pre účinkovanie našich dievčat v 1.lige. Vďaka škole
a firme Bautherm (Ján Ševčík) boli pre dievčatá zakúpené nové
dresy a už nič nebránilo aby sme sa začali pripravovať na ligu. V
príprave sme vyhrali turnaj v Belej a absolvovali veľmi vydarené
sústredenie v Bobrovci. Premiéru v lige sme mali v Kysuckom
Novom Meste, kde sme ako nováčik nemali veľké oči. V turnaji
sme však podávali výborne výkony a porazili Rimavskú Sobotu
a aj Banskú Bystricu a prehrali len s domácimi hráčkami a v priebežnej tabuľke sme na fantastickom 2.mieste, o ktorom sme ab-

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

čo sa prejavilo v nevyrovnaných výkonoch. Strácali sme body aj
s mužstvami, ktoré nedosahujú našu úroveň. Boli zápasy, ktoré
nám vyšli herne aj výsledkovo, ale boli aj zápasy ,kde sme herne
aj výsledkovo sklamali. V zime nás čaká náročná príprava spolu
s ,,A“-čkom a niekoľko prípravných zápasov. Dúfam že sa dobre
pripravíme a zabojujeme o 3.miesto, zkvalitníme herný prejav
a zlepšíme prístup k tréningom aj zápasom. Na záver chcem
všetkým popriať príjemné vianočné sviatky.

Po historickom postupe nášho dorastu do 3.ligy sme sa veľmi
tešili na pôsobenie v tejto súťaži. Naším cieľom bolo dôstojne reprezentovať náš klub a obec a hrať pekný útočný futbal.
Bohužiaľ už pred začiatkom sezóny sa nám zranil dôležitý hráč
Jakub Špirka a neskôr aj Rudo Šipčiak, čo nás veľmi oslabilo.
Jesennú časť hodnotím ako priemernú, nakoľko nie som spokojný s našim herným prejavom i postavením v tabuľke. Po jeseni
nám patrí 4.miesto. Hráči mali slabšiu tréningovú dochádzku,

Mgr.Ján Holúbek

že súťaž mladších žiakov hrajú chlapci siedmych ročníkov ZŠ.
Naši siedmaci boli pred novou sezónou presunutí k starším žiakom. V družstve mladších žiakov ostali len dvaja šiestaci a zvyšok mužstva tvoria žiaci piateho ročníka, ktorí by mohli hrať ešte
v prípravke. Prakticky celú súťaž hráme proti chlapcom starším
o dva roky, preto sa niektoré výsledky zápasov skončili aj dvojciferným rozdielom. Ďakujem chlapcom za ich nezlomnú vôľu
po ťažkých zápasoch nájsť motiváciu na sebe ďalej tvrdo pracovať
v tréningovom procese. Neustále im štepujem do mysle, že ich čas
ešte len príde a nemôže ich zlomiť zopár zlých výsledkov. Ďakujem rodičom, ktorí chodia povzbudiť svoje deti na zápasy a chápu
vzniknutú situáciu. Píšem takto preto, lebo som sa stretol s nekorektnými názormi ľudí na výsledky mladších žiakov, ktoré si určite
chlapci nezaslúžia. Po skončení súťaže sme stihli odohrať prvý halový turnaj na domácej pôde. Pri účasti šiestich družstiev: Rakovej,
Terchovej, Tepličky, Tvrdošína, Krásňan a Belej sa nám podarilo
vyhrať 1. miesto. Dňa 17.12. sme v spolupráci s poľovníckym hotelom Diana pripravili pre chlapcov ukončenie futbalového roka
2016, za čo patrí pánovi Kamilovi Mahútovi veľká vďaka.
Prajem všetkým šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré do nového
roka.
				
Tréner: Mgr. Peter Boháč

Mladší žiaci
Mladší žiaci odohrali trinásť zápasov v jesennej časti druhej ligy
s bilanciou 4 víťazstvá a 9 prehier. Nelichotivá štatistika je však
spôsobená vekovým priemerom družstva. V číslach to znamená,

Futbalová prípravka
Futbalová prípravka je zložená z detí, ktoré navštevujú druhý až
štvrtý ročník na ZŠ. Družstvo je zložené prevažne z chlapcov, ktorí
začínajú s futbalom. Učia sa základné herné činnosti a začínajú hrať svoje prvé zápasy. Od septembra sme stihli odohrať dve
kolá ligy prípraviek a dva halové turnaje v Strečne a vo futbalovej
aréne v Korni, kde sa konal veľký turnaj za účasti pätnástich tímov
z celého okresu Žilina. Na turnaji sme vyhrali základnú skupinu
a postúpili do elitnej skupiny, kde sa hralo o prvé až piate miesto.
Asi kľúčovým zápasom o lepšie umiestnenie bol zápas proti MŠK
Žilina, kde sme viedli tesne pred koncom 4:1, ale zápas sa nám
nepodarilo udržať a skončil remízou 4:4. Nakoniec sme získali
celkové 4. miesto, s čím som bol nadmieru spokojný. Musím vyzdvihnúť výkony Romanka Jankovského, ktorý udivoval prítomných
divákov a trénerov svojou hrou až natoľko, že si právom vyslúžil
veľký aplauz zaplnenej arény ako najlepší hráč turnaja.
								
Tréner: Mgr. Peter Boháč
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4. ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Hodnotenie mužstva dospelých ŠK Belá

nezvládli a remizovali so Zborovom 4-4. Veľmi sme nespokojný
hlavne s domácimi zápasmi kde máme bilanciu len 7 bodov!!!!
- skóre 12:14!, naopak veľmi sa nám darilo na ihriskách súperov, 13 bodov - skore18:8.V jarnej časti chceme hrať a vyhrávať
hlavne na domácom ihrisku. Trochu ma mrzí aj slabšia tréningová
morálka niektorých hráčov. Kolektív je po športovej aj povahovej
stránke zložený dobre a tak verím, že v jarnej časti zaútočíme na
prvú trojku a zlepšíme naše výkony v domácom prostredí. Chcem
poďakovať za finančnú podporu Obecnému úradu a podniku
Belá, firmám Jamistav - J. Mihalčatin, Rukor - J. Kurčina, Linos - J.
Sušienka, pekáreň Belá - D. Káčer a lekáreň U liečivého prameňa
Belá. Taktiež veľké poďakovanie patrí mojím spolupracovníkom
J. Kaňa, D. Káčer, M. Hurta, T. Káčer, J. Ševčík a Z. Čepelová. Na
záver prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov.

Po skončení jesennej časti nám patri 6.miesto,ktoré neuspokojuje
naše ambície. Pred začiatkom súťaže došlo k určitému posilneniu
kádra, pretože sme vedeli, že nás čaká veľmi ťažká jeseň z dôvodu
ďalšej reorganizácie našej súťaže. Úvod nám vyšiel, keď sme v 1.
kole SP porazili Bytču 2-0 a v súťaži vyhrali po dobrom výkone na
horúcej pôde v Štiavniku 4-1. Bohužiaľ v tomto zápase sme prišli
po zákernom faule o kapitána mužstva Š. Čepelu, čo nás veľmi
poznačilo. Následne sme prehrali v štyroch zápasoch po sebe, čo
poznačilo naše účinkovanie v súťaži. V dramatickom zápase sme
ako jediné mužstvo v súťaži porazili Rajec a remizovali na horúcej
pôde v Predmieri. Keď sme si už mysleli, že sme z najhoršieho vonku prišla ďalšia domáca prehra s priemerným mužstvom
Rudiny a situácia bola veľmi nepriaznivá. Následne sa mužstvo
dalo dokopy a vyhralo štyri zápasy so skóre 11-1.Záver sme znova

Mgr. Ján Holúbek

Volejbal dievčatá
Aj v tomto roku pokračujeme s volejbalom. Dievčatá odohrali tri priateľské zápasy ako prípravu pred majstrovstvami okresu
a niekoľkými turnajmi, ktoré nás čakajú v druhej polovici školského roka. Po minulom veľmi úspešnom školskom roku nám
odišlo niekoľko dievčat na stredné školy a tím sa zúžil približne
na 12 hráčok. Preto by som chcel aj touto cestou vyzvať dievčatá,
ktorým sa páči volejbal, aby neváhali a v piatok o 16:30 hod. prišli
do telocvične medzi nás.

Mgr. Peter Boháč

5. SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Spomienka na
rodnú
obec

Drahí spoluobčania: V júni 2016 bolo 60 rokov ako sme opustili
našu drahú OSŠ -Osemročnú strednú školu v Belej. Moje meno
je Jožko Adamus, narodil som sa v januári 1942 v Belej, v prvej
Slovenskej Republike. Vojnu sme prežili v pivnici u Žingorov pod
Hôrkou. Do školy som zo svojimi vrstovníkmi začal chodiť v r
1948 v našej rodnej dedine - v obci Belá. Boli to šťastné roky s
malými starosťami. Svojich učiteľov sme mali radi. V r.1956 po
záverečných skúškach sa nám otvorila brána do nášho malého
sveta. Chcem Vám ukázať žiakov ročníka 1942 aj zo súdruhmi

učiteľmi, vďaka nim sme dobíjali náš svet. Prosím zverejnite tieto
svedectvá vo vašich či v našich novinách. Mnoho zo spolužiakov
už niet medzi nami, preto zverejnite aj ich pamiatku. Škoda, že sa
nenašiel iniciátor stretnutia po rokoch. Prajem všetkým spolužiakom všetko dobré a pozdravujem.		
Jozef Adamus
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5. SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Naši holubiari
Oblastná výstava PH OZ CHPH sa opäť konala tento rok
v Kultúrnom dome v Belej a to dňa 3. decembra 2016. Základná
organizácia chovateľov poštových holubov funguje v Belej od roku
1975. Jeden z jej zakladajúcich členov p. Bernard Chabada, ktorý
tohoročnú výstavu spoluorganizoval, poskytol redakcii všetky
štatistiky a výsledky, ktoré boli na výstave prezentované. Všetky
tieto štatistiky sú dostupné v spravodaji u usporiadateľov alebo na
obecnom úrade. Výstavné kategórie boli nasledovné: ŠPORT A až
H, bez rozdielu pohlavia, kategória ŠTANDARD holub a holubica
a výkon za rok holub a holubica. V poradí ZO drží obec Belá 4.
miesto za Terchovou, Gbeľanmi a Varínom. Členovia výstavného
výboru ďakujú všetkým, ktorí sponzorovali túto výstavu, a to
Obecný úrad Belá, Tradičná pekáreň Belá, Chovateľské potreby
Cabadaj, Holubek s.r.o., AC Slovakia s.r.o., JAMI stav s.r.o., Drevostavby Bačínský.

Upravené trate pre bežecké lyžovanie
v Malej Fatre
Zima v Malej Fatre začala tento rok vo veľkom štýle. Vďaka snehovej nádielke oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra
so svojim novým stojom na úpravu bežeckých stôp pripravila
prvé trate pre bežkárov v okolí Campingu Belá – Nižné Kamence
a medzi Terchovou a Kamencami už v sobotu 3.12.2016.
„Počas celej zimnej sezóny bude naša organizácia v prípade
vhodných snehových podmienok udržiavať a upravovať trasy pre
bežkárov v našom regióne. Prioritne to budú trasy medzi Terchovou a Belou a samozrejme na Kysuckej cyklomagistrále – medzi Krásnom nad Kysucou a Novou Bystricou“, informoval Peter
Šimčák, výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu
Malá Fatra.
Oficiálne otvorenie zimnej sezóny v Malej Fatre sa konalo už
tradične na Námestí Andreja Hlinku v Žiline spolu s podujatím
Big jUMp v meste v piatok 9.12.2016.
V tento deň sa otvorili tiež prvé zjazdovky vo Vrátnej a tak zimná
sezóna po dlhých rokoch odštartovala ako sa patrí.
„Tento rok našim hosťom okrem tradičnej ponuky zimnej turistiky v Malej Fatre s úchvatnými výhľadmi, skvelej gastronómie

a výborných podmienok pre zjazdové lyžovanie, skialp, či snowkiting ponúkneme bonus naviac. Hostia ubytovaní v našich zariadeniach uvedených na www.regionmalafatra.sk budú mať od
januára zdarma k dispozícii regionálnu kartu, ktorá im zabezpečí
zľavy a benefity nielen v regióne, ale aj v blízkom okolí pre tú najlepšiu dovolenku na Slovensku.“
Pre viac informácií o zimných aktivitách navštívte
WWW.REGIONMALAFATRA.SK

LETO KONČÍ - KAM V ZIME?

Camping otvorený
celoročne!

www.campingbela.eu

Autocamping Belá - Nižné Kamence 0905 742 514 camp@bela.sk
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5. SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Vyhodnotenie sezóny 2016 v kempingu
Belá

Tento rok sme mali najviac turistov z ČR 50%, SR 25% , NL 8%,
D 7%, PL5%, ostatní 2%.
Nárast turistov si vyžaduje aj rozširovanie kapacity. Hlavne pre
stanárov sme museli upraviť ďalšiu časť terénu. Počas zimy plánujeme prerobiť priestory v bufete, aby sme zlepšili úroveň služieb
a tak zvýšili aj kvalitu. Ďalej pracujeme na rozšírení priestorov pre
karavany, kde treba prirobiť elektrické prípojky a prípojky vody,
tento štýl trávenia dovolenky zaznamenáva vzostup.
V rámci ďalších plánov na rok 2017 máme záujem naďalej spolupracovať s Oblastnou Organizáciou Cestovného Ruchu Malá
Fatra (OOCR). Vďaka tejto organizácii, ktorej sme členom, sa
darí budovať značenia cyklotrás, turistické chodníky a tiež nový
projekt cyklotrasy, ktorá by mala spájať Žilinu s Terchovou. Ak sa
tento projekt podarí realizovať, bude slúžiť nie len turistom, ale
hlavne občanom regiónu.
V zime, pokiaľ to dovolia snehové podmienky, budeme upravovať
bežkárske trate. Plánované akcie na rok 2017 sa vo veľkej miere
budú opakovať, hlavná akcia v budúcom roku 9.-11.6. 2017 bude
Národný zraz karavanov spojený s oslavou 60. výročia založenia
caravaningu na Slovensku. Záštitu nad touto akciou prebral predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár.
O tom, že kemping ponúka stabilné dobré služby, svedči aj to, že
aj v roku 2016 sme skončili v ankete Kemping roka na 1. mieste,
ako najlepší kemping na Slovensku. Aj touto cestou by som sa rád
poďakoval celému kolektívu za vykonanú prácu.
Do Nového roka Vám prajem všetkým veľa zdravia.

Tak ako vždy na konci roka tak aj tento rok nastal čas bilancovania
našej práce.
Plán, ktorý sme si stanovili, sme splnili, ba dokonca aj prekročili. S radosťou môžeme konštatovať, že sezóna 2016 bola úspešná.
Akcie ktoré sme si naplánovali sa podarilo všetky aj realizovať.
Napríklad Festina 24hod MTB, niekoľko karavanistických stretnutí, stretnutie milovníkov motoriek značky ARIEL ,stretnutie
psičkárov, výstava králikov a rôzne firemné a rodinné stretnutia.
Kemping je už dobre známy nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, o čom svedči aj návštevnosť.

Správca kempingu
Cyril Matejov

Činnosť Klubu dôchodcov Belá za rok 2016
Vážení čitatelia Belských novín, dovoľte nám pár slov o činnosti nášho klubu. Dňa 04. 02. 2016 sa konala v Spoločenskom
dome Kubíková výročná schôdza Klubu dôchodcov za rok 2015,
na ktorej sa zúčastnilo 75 členov. Na schôdzu nám sponzorsky
prispeli: OBEC BELÁ v zastúpení pánom Ing. Krajčim, starostom
obce, DROGÉRIA – KOZMETIKA – DOPLNKY – Janka Žideková, PAPIERNÍCTVO – Danka Richtáriková, POTRAVINY
– pán, Muráň, pani Cabadajová Anna, ROZLIČNÝ TOVAR –
Užáková Jana, TEXTIL – Škorvánková Katarína, CHOVATEĽSKÉ
POTREBY – Cabadaj Martin, SD JEDNOTA – Belá, HASTRA, s.
r. o. – pán Hanuliak, CARRERA CAR – GALLERY, s. r. o. – Tomáš
Ďuriš, LINOS – Sušienka Ján.
Týmto sa menovaným v mene všetkých členov Klubu dôchodcov
chceme srdečne poďakovať a zaželať im veľa úspechov v pod
nikaní aj v osobnom živote. Dňa 06. 04. 2016 sa uskutočnil zájazd do Trenčína na Záhradkársku výstavu spojený s kúpaním
v Trenčianskych Tepliciach a návštevou Trenčianskeho hradu. Zájazdu sa zúčastnilo 25 členov.
V máji, 11-teho sa uskutočnilo posedenie ku Dňu matiek v Pizzerii v Belej a 24-teho sme sa boli kúpať v Rajeckých Tepliciach.
Dňa 22. 06. 2016 sa organizoval zájazd do Poľska – Jablonky, kde
sme absolvovali nákupy, a potom sme navštívili Zakopané, kde
sme sa zamerali na pamiatky. Na zájazde bolo 46 účastníkov.
Počas konania Belskej púte sme pre občanov Belej varili na ihrisku
starostovské guláše v sobotu aj v nedeľu.
V peknom letnom počasí, dňa 19. 08. sme mali posedenie pri harmonike a opekanie na ihrisku s účasťou 25 členov.
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5. SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Dňa 07. 09. sme sa boli kúpať v Rajeckých Tepliciach v počte 40
členov. Počas roka sme absolvovali tri brigády na požiadanie pána
starostu, a to: Dňa 23. 05. a 16. 08. sme upratali, okopali, ostrihali
a pokosili okolie pri Zdravotnom stredisku. Dňa 23. 10. sme vyčis-

tili okolie kostola, kde sa zúčastnilo 15 členov.
Za výbor Klubu dôchodcov Belá Sámelová Mária a Sušienková
Anna

MATRIKA
V druhom polroku roku 2016 manželstvo uzavreli v našej obci :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Narodení júl až november:

Michal Barčík, Žilina + Miroslava Cabadajová, Belá
Ján Komačka, Belá + Monika Šopoňová, Teplička nad Váhom
Ing. Martin Berzák, Rosina + Elena Muráňová, Belá
František Židek, Belá + Irena Bulková, Belá
Ján Vrábel, Belá + Viera Fujdiaková, Belá
Ján Tichák, Belá + Mgr. Blanka Papučíková, Divina
Michal Lauko, Žilina + Mgr. Zuzana Šutá, Oščadnica
Mgr. Matej Hríbik, Kordíky + Mgr. Nina Hrabušová, Žilina
Daniel Miko, Žilina + Kristína Mešková, Belá
Ján Čutek, Radôstka + Anna Ďuranová, Lysica

GREŇO Marko
ČEPELA Samuel
ZAVALIDROGA Matej
DRENGUBIAK Marko
KUBÍK Daniel
FRANEKOVÁ Katarína
KRAJČI Sebastián
KURČINA Ján
SVETLOŠŠÁK Filip
VALJAŠKOVÁ Timea

KUBÍKOVÁ Ema
PECKOVÁ Zara
BELA Nino
MAHÚT Dávid
CABADAJ Marek
MAJEROV Pavol

Občania Belej, manželstvo uzavreté inde :

Zosnulí júl až november:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MAJEROV Vendelín		
13.07.2016
BAJANA Adam			05.08.2016
ČEPELOVÁ Jozefa		
06.08.2016
KUBÍK Peter			23.08.2016
STRÁSKY Emil			06.09.2016
NEMČEK Ján			07.09.2016
ŽÍDEK Milan			08.09.2016
OMÁMIKOVÁ Anna		
24.09.2016
KUBÍK Marián			02.10.2016
CABADAJ Anton			14.10.2016
ŠMEHÝLOVÁ Sidónia		
22.10.2016
VRÁBEL Jaroslav			26.10.2016
MAŽGÚT Anton			11.11.2016
KOBRTEK Milan			19.11.2016
JAROŠČIAK Pavol		
22.11.2016
VRABLOVÁ Paulina		
26.11.2016
KUBÍKOVÁ Sidónia		
11.27.2016

Jozef Púček, Stráža + Mária Ivaničová, Belá
Jozef Franek, Belá + Ing. Jana Delinová, Plevník-Drienové
Dávid Židuliak, Belá + Jana Obertová, Strečno
Martin Kaňa, Belá + Jana Chovancová, Belá
Ing. Peter Miho, Varín + Ing. Petra Fujdiaková, Belá
Peter Ďurana, Belá + Terézia Gajdošíková, Predmier
Tomáš Mažgút, Belá + Jozefína Falaštová, Terchová
Matej Poliak, Belá + Alžbeta Kardošová, Žilina
Martin Babiš, Žilina + Eva Dendisová, Belá
Adrián Kubík, Belá + Gabriela Koperová, Oščadnica
Michal Hlavka, Belá + Veronika Buchtová, Varín
Ing. Peter Šiket, Stupava + Ivana Mičicová, Belá

Deň jeho zrodenia pre večnosť bol 11.
decembra 1991, po krátkej chorobe zomrel na dôsledky po operácií.
Za dar jeho života poďakovali jeho deti s
rodinami sv. omšou v nedeľu 11.12.2016
vo farskom kostole v Belej.

25 rokov aký dlhý čas, čo si ocko opustil
nás,
a predsa stále láska avďaka ostáva v nás.
Václav Chabada je ten ocko, syn Michala a Márie Užerníkovej amanžel Pauliny
Korenčiakovej.

S vďakou spomínajú jeho blízky na jeho
starostlivosť, láskavosť, vľúdnosť, humor,
ale aj pracovitosť a odbornosť, veď viac
ako 30 rokov pracoval v Turčianských
strojárňach Martin aviackrát bol vyhlásený za najlepšieho pracovníka podniku.
Dcéry Majka Struhárňanská, Helena
Tabáčková, Janka Chabadová, Božka
Holubová, Milka Ďuranová a Janka Jankovská s rodinami prosia venujte mu motlidbu alebo tichú spomienku.
Ďakujem
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Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť
v srdci zabolí, no pekná spomienka ako
večný plameň v našich srdciach zahorí.
Dňa 21. 11. 2016 uplynulo dlhých 20 rokov,
čo navždy stíchlo srdce zlaté, srdce našej
drahej mamy a starkej Anny Mariašovej rodenej Zuziakovej. V tichej modlitbe a s úctou v srdci spomína celá rodina.

5. SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
porovať hospodárske a obchodné vzťahy medzi obchodnými
a podnikateľskými subjektmi partnerských obcí Slovenskej republiky a Republiky Srbsko, a tak budú prispievať k rozvoju tohto
dôležitého sektoru medzi dvoma krajinami.
Obec a sídlo okresu Stará Pazova sa nachádza 620 km južne od
Belej, len 30 km severne od Belehradu, hlavného mesta Srbska
a 40 km južne od Nového Sadu, hlavného mesta Autonómnej
pokrajiny Vojvodina. Na štruktúru obyvateľstva Starej Pazovy, na
jej svojráznosť a dejiny priamo vplývali významné medzinárodné udalosti, najmä tie z druhej polovice 18. storočia. Po porážke
Turkov pri Viedni roku 1683 a po podpísaní Karloveckého mieru
roku 1699 celé Uhorsko a najmä Dolná zem, dnešná Vojvodina,
boli oslobodené spod tureckého jarma. Turci odišli a tieto kra-

je zostali takmer nezaľudnené. Mária Terézia a viedenská panovnícka rodina Habzburgovcov hneď po odchode Turkov začala
tieto kraje osídľovať, predovšetkým z vojensko-hospodárskych
pohnútok. Osídľovaním vytvárala pevný obranný systém proti
prípadnému tureckému vpádu do týchto priestranstiev, a aj popritom, že na týchto priestranstvách pôda bola močiaristá, začali ju
obrábať, čo iste malo veľký hospodársky význam.
Obec Stará Pazova založili slovenskí vysťahovalci zo stredného
Slovenska v máji roku 1770. Na vtedajšiu pustatinu Pazuha sa do
hraničného pásma po ústupe Turkov za neďalekú rieku Dunaj
a Sava nasťahovalo podľa dostupných dokumentov prvých 340
slovenských rodín počítajúcich spolu 1 300 duší. V roku príchodu si okrem prvých príbytkov vybudovali aj modlitebňu a o rok

Belá má ďalšieho partnera – obec Stará
Pazova v Srbsku

Predchádzajúce novembrové rokovania o možnostiach vzájomnej
medzinárodnej spolupráce medzi Obcou Belá a slovensko-srbskou obcou Stará Pazova v srbskej autonómnej oblasti Vojvodina
vyvrcholili podpísaním dohody 2. decembra 2016 na Obecnom
úrade v Belej. Dohodu slávnostne podpísal starosta obce Belá
Ing. Matúš Krajči a predseda obecného parlamentu Stará Pazova Goran Jović. Členmi delegácie zo Srbska bol aj člen okresnej
vlády Starej Pazovy Dragoslav Bondji a predstaviteľ podnikateľov
v oblasti cestovného ruchu zo Starej Pazovy Saša Simić.
Dohoda umožní realizovať pravidelné poznávacie pobyty žiakov
a záujmových združení Belej v Starej Pazove v slovensko-srbskom
regióne Sriem a opačne.
Orgány partnerských samospráv budú vytvárať podmienky pre rozvoj vzájomnej spolupráce, a to výmennou informácií
a vytváraním možnosti pre realizovanie výmenných programov
v oblasti hospodárstva, vzdelávania, športu, kultúry, zdravotníctva, cestovného ruchu a v iných oblastiach spoločného záujmu.
Obidve strany súhlasia s výmennou skúsenosti a informácií
v politickej a sociálnej oblasti, rovnako ako aj s výmenou programov, filmov, prednášok a iných prostriedkov, ktoré budujú hlbšie
poznatky o histórií, spoločenskom živote a tradíciách občanov
partnerských obcí.
Obec Belá a obec Stará Pazova budú vytvárať podmienky a pod-

neskôr, ako poznamenal kronikár, položili základný kameň evanjelického kostola i školy, „aby nám deti pri očiach slepé nezostali“. K Slovákom sa postupne v ďalších rokoch a desaťročiach do
hraničiarskej Starej Pazovy prisťahovali aj Srbi.
Stará Pazova mala výlučne dedinský charakter po rok 1883.
Odvtedy sa vďaka svojej mimoriadne zemepisnej polohe stala vojensko-administratívnym sídlom kompánie (stotiny) a sídlom ka-
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5. SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
ci a iní. Stará Pazova má jednu slovenskú a dve srbské základné
školy, tiež gymnázium a strednú ekonomickú školu. Má srbský kultúrno-umelecký spolok Branka Radičevića a slovenský
kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka s Folklórnym
súborom Klasy. Má už vyše sto rokov slovenské divadlo Vladimíra
Hurbana Vladimírova, tiež Slovenský národný dom z roku 1928.
Má už desaťročia srbský i slovenský okresný rozhlas a desaťročie aj
televíziu, mála a má vynikajúcich športovcov (volejbalistky staropazovskej Jednoty sú uznávané majsterky Srbska). V Starej Pazove
s prispením FIFA a UEFA a Vlády Republiky Srbsko vybudovali
pred tromi rokmi najmodernejšie Národné futbalové tréningové
centrum Srbska (vo svete sú len tri také centrá).
Dodajme ešte na záver prezentovania Starej Pazovy, že bratským
partnerským mestom Starej Pazovy už viac ako 40 rokov (aj pričinením autora) je mesto Púchov a od 2.12.2016 je staropazovským
partnerom už aj obec Belá.

pitána Vojenskej hranice až do zrušenia tejto inštitúcie roku 1871.
Začiatok druhého búrlivého rozvoja označil príchod prvého vlaku
na novoutvorenej trati do Zemúnu roku 1883. V tejto fáze svojho
vývoja, ktorá sa končí pádom Rakúsko-Uhorskej monarchie roku
1918, Stará Pazova sa stala sídlom okresnej správy. Čoskoro sa
stala aj vynikajúcim obchodno-remeselníckym centrom regiónu
východného Sriemu.
Aj v súčasnosti je Stará Pazova hospodárskym a kultúrnoosvetovým strediskom tejto časti Sriemu. V nej pôsobí veľký počet
malých a stredných podnikov. Malé podnikanie sa intenzívne
začalo rozvíjať už pred 60 rokmi a tým sa táto obec stala jednou
z prvých úspešných obcí na území bývalej Juhoslávie. Dnes je
v obci 935 malých a stredných podnikov a 2 840 remeselníckych
dielní, ktoré kryjú takmer všetky činnosti (kovoobrábaciu, stavebnícku, drevársku, gumársku a výrobu z plastových hmôt).
Podľa najnovšieho sčítania obyvateľstva v Starej Pazove žije
20 000 obyvateľov, z toho je tam 5 212 Slovákov. Najpočetnejší sú
Srbi, nasledujú Slováci, Chorváti, Juhoslovania, Česi, Macedón-

Mgr. Ján Filip

Bazény v Starej Pazovej

OTVÁRAME DENNÝ STACIONÁR V
BELEJ

-pitný režim a občerstvenie zabezpečíme na náklady n.o. taktiež
bude zabezpečená:
-pracovná terapia
-rozmanitá záujmová činnosť a to všetko na základe zdravotného stavu, individuálnych potrieb, možností ako aj schopností
a samotných záujmov každého návštevníka stacionára.
Tieto sociálne služby budú poskytované bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že občan bude môcť
prichádzať do zariadenia od 6:00 hod. a odchádzať najneskôr
o 17:00 hod. Cieľom novovytvoreného stacionára v Belej je
odborne zabezpečiť občanovi čo najpríjemnejšie a zmysluplné
prežitie dňa za podpory jeho aktivizácie, samostatnosti ako aj
kontaktu so spoločenským prostredím. Sme presvedčení, že
zriadením tohto zariadenia pomôžeme nielen ľuďom odkázaným
na túto službu ale aj ich najbližším a v konečnom dôsledku celej
našej spoločnosti. Tešíme sa na spoluprácu

Naša nezisková organizácia Diamant J&D, vznikla v roku 2014 s
cieľom poskytovať sociálnu pomoc ľuďom v nepriaznivej situácii.
Zameraní sme hlavne na opatrovateľskú činnosť. Po viacročných
skúsenostiach s touto službou a návštevách klientov v teréne sme
sa len utvrdili v tom, že je veľa ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc
inej osoby a nedokážu si sami zabezpečiť uspokojenie základných
životných potrieb. Túto pomoc im vo väčšine prípadov poskytujú
najbližší rodinní príslušníci, ktorí z tohto dôvodu musia prerušiť
pracovný pomer príp. obmedziť svoju zárobkovú činnosť a tým
pádom sa tiež často ocitnú na hrane životného minima. Z tohto
dôvodu sme sa rozhodli rozšíriť našu sociálnu činnosť a zriadiť
denný stacionár v našej obci Belá.
Dňa 2.1.2017 sa po prvý krát otvorí denný stacionár – zariadenie
určené pre seniorov, ktorí žijú v domácnosti osamote a túžia po
kontakte s ľuďmi alebo pre seniorov, ktorým príslušníci rodiny
nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť a zároveň ich nechcú umiestniť do domova sociálnych služieb. Tento stacionár je
vhodný aj pre občanov so zdravotným postihnutím od tretieho
stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

Diamant J&D, n.o. Kontakt: Ján Mičic 0918 367 223

V zariadení bude poskytovaná:
-pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
-Sociálne poradenstvo
-sociálna rehabilitácia
-stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient
sám)
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6.KULTÚRA
MILAN RÚFUS - MODLITBIČKY
Želanie

Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná.
Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska.
Prajeme Ti milý starký, starká,
Nech ťa sila neopúšťa, nech Ti stále slúži zdravie,
Či je deň, a či noc hustá.
Slová v tomto verši vyjadrujú ako si naozaj chceme uctiť našich starkých, ako im
preukázať, že nám na nich záleží a že ich máme radi. Obec sa takisto chce podieľať na
vyjadreniach úcty k starším, preto každoročne organizuje v kultúrnom dome posedenie pre seniorov práve pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Pre našich starších
spoluobčanov bolo i tento krát pripravené slušné občerstvenie a kultúrne vyžitie, na
podujatí účinkovala belská muzika Bránica a spevácky súbor Tíšina s Kubíkovej. 		

					

				

pš

Mik Mik Mikuláš
Po roku zas prišiel do našej obce Mikuláš. Milé deti, Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov, kedy sa narodí Ježiško. V našej
obci sa Mikuláš zastavil presne v deň sviatku svätého Mikuláša, dňa 06.12.2016, aby potešil detské srdiečka. Po jeho návšteve škôlky
v dopoludňajších hodinách, začala jeho popoludňajšia púť v časti obce Belá Kubíková pred predajňou Potravín, potom pokračoval
na Kamence a taktiež Mikuláš sladkosti rozdával aj deťom pred ZUŠ. Svoju púť dokončil dolu dedinou po Belej a pred Obecným úradom Belá, kde okolo 16.00 hod. slávnostne rozsvietil vianočný stromček a rozdával všetkým deťom sladkosti. Okrem radosti pre deti
Mikuláš priniesol do našej obce aj atmosféru blížiacich sa Vianoc. Tie prichádzajú vždy so svojim tajomným čarom – s láskou a radosťou. 			
												
Štefánia Belová, pš
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Návrat k Belskej púti v obrazoch

Belská kategória

Detský beh

Kultúra

Štvrťmaratón štart

Legenda turnaja

Najlepšie nežnejšie polovičky

Jarmok

Víťazný tím Kubíková
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Návrat k Belskej púti v obrazoch

Kolotoče

Najlepší Belský Bežec

Piatkové kino

Obecenstvo

Pri chutnom gulášíku, pivku či kofole

Tradičný futbalový zápas

Separovanie v našej obci

Prechod na viacero farebných kombinácií vriec sa začína v našej obci
pomaly udomácňovať.
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Obec Belá
Zberová spoločnosť : Belské Služby s.r.o.

FINANCUJE TRIEDENÝ ZBER V NAŠEJ OBCI

Zodpovedná osoba za prevzatie odpadu: Ján Kaňa

ZBERNÝ
DVOR Belá Zlieň

Otváracie hodiny: pondelok - piatok
- hod.
08,00 hod. 15,00

Na zbernom dvore nakladanie - manipulácia s odpadmi je stanovené v prevádzkovom
poriadku zariadenia.

SKLO zbierame do bielych vriec
patrí sem - biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti (poháre, fľaše, a pod.), črepy, ako aj
úlomky tabuľového skla;
nepatrí sem - keramika, autosklá, zrkadlá, porcelán, televízne obrazovky, počítačové
monitory a pod.

PAPIER

zbierame do modrých vriec

patrí sem - čistý papier ako noviny, časopisy, katalógy, zošity, knihy, poskladané krabice
vyrobené z tvrdého kartónu alebo vlnitej lepenky

nepatrí sem - asfaltový, voskový a dechtovaný papier, mokrý, mastný a znečistený papier,

PLASTY zbierame do žltých vriec
patrí sem - PET fľaše, fólie, tégliky, iné stlačené obaly, krabice od mlieka a džúsov, fólie
nepatrí sem - obaly z nebezpečných látok (napr. obaly z chemikálií, farieb, motorových olejov
a pod.), novodurové rúrky a pod.

!

Obaly z plastov je potrebné stlačiť a do vriec ukladať tak, aby sa zmenšil ich objem a
zaberali čo najmenej miesta.

KOVY zbierame do červených vriec
patrí sem - kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal,nápojové
plechovky
nepatrí sem - kovové obaly kombinované s iným obalmi

!

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich

VKM (viacvstvové kombinované materiály) - tetrapack, zbierame tiež do
patrí sem - čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a nápojov, obaly označené v
spodnej časti skratkami C/PAP.
nepatrí sem - polystyrén, nápojové kartóny so zbytkami nápojov a potravín, iný
plastový odpad

!

je potrebné - VKM (tetrapaky) umyť a stlačiť, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo
najmenej miesta.

25 olejov a tukov sa zabezpečuje zbieraním do
JEDLÉ OLEJE A TUKY Zber jedlých

!

najmenej miesta.

JEDLÉ OLEJE A TUKY Zber jedlých olejov a tukov sa zabezpečuje zbieraním do

označeného barela umiestneného na zbernom dvore

patrí sem - oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené
oleje, zvyšky masla či tuku
nepatrí sem - motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené
na konzumáciu, či na prípravu jedla

!

zakazuje sa - zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie

TEXTIL A ŠATSTVO zbierame do špeciálnych kontajnerov, ktoré sú
patrí sem - oblečenie, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, topánky, klobúky,
čiapky, šále, rukavice, prípadne iné druhy šatstva a textilu. Textil sa odovzdáva do
nádoby čistý a zabalený do igelitovej tašky
nepatrí sem - komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky,

ELEKTROODPAD

zbierame v otvárcie hodiny na zbernom dvore
Elektroodpad je možné odovzdať aj v rámci spätného odberu do predajní
elektrospotrebičov – kus za kus pri všetkých elektrospotrebičoch (napr. pri kúpe novej
práčky – odovzdám starú práčku), pri malých elektrospotrebičoch rozmer do 25 cm
(napr. fén, kanvica) a žiarovky a žiarivky je možné odovzdať do predajní
elektrospotrebičov aj bez zakúpenia nových elektrozariadení
patrí sem -televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, telekomunikačná
technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky,
chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.
nepatrí sem - plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná
signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

BATÉRIE A AKUMULÁTORY sa zabezpečuje zberom v zbernom dvore
1. v prípade automobilových batérií a akumulátorov:
a) spätným zberom u distribútora ( napr. čerpacia stanica, autoservis...)
*b) na zberný dvor
2. v prípade prenosných batérií a akumulátorov (napr. tužkové batérie, batérie v
hodinkách, batérie z mobilných telefónov):
a) spätným zberom u distribútora (predajca)
b) zberné miesto (podnikateľ s vyhradenou nádobou určenou na zber prenosných batérií
a akumulátorov)
*c) na zberný dvor

NESPOTREBOVANÉ LIEKY -

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdať do
verejných lekární.

PNEUMATIKY - nie sú komunálnym odpadom!

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala
odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (napr.autoservis,
pneuservis, predajca pneumatík...)
Nie na zberný dvor ani v rámci zberu objemného odpadu
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Prajeme požehnané
Vianočné sviatky a
úspešný vstup
do nového roka

2017
Obec Belá

Bezplatný SMS rozhlas v Belej
Vážení občania obce Belá, od 15. augusta 2016 máte jedinečnú možnosť využívať službu bezplatného odoberania oznamov miestneho rozhlasu priamo do vašich mobilných
telefónov prostredníctvom SMS správy. Nezmeškajte už žiadny oznam kvôli prípadným
poruchám rozhlasu vo vašej lokalite alebo pri vašej momentálnej neprítomnosti v obci.
Jednoducho nahláste svoje telefónne číslo – osobne na obecnom úrade, telefonicky t.č.
5693 331 alebo emailom na sekretariat@bela.sk a neprídete už o žiaden dôležitý oznam.
Jedná sa o rozšírenú službu miestneho rozhlasu.
Každý oznam dostane občan prihlásený na odber v
skrátenej textovej podobe na mobil. Takisto si môžete
všetky oznamy vypočuť aj priamo na webovej stránke
obce www.bela.sk v kolonke „obecný rozhlas“

Poďakovanie
Za tvorbu článkov, poskytnutie fotiek a iných cenných materiálov, pomoc alebo spoluprácu pri realizácii
tohto čísla si úprimnú vďaku zasluhujú: Mgr. Irena Kolčáková, Mgr. Ján Holúbek, Ing. Anna Přechová,
Cyril Matejov, Mariana Berešíková a kol. MŠ, Mgr. Peter Boháč, Miloslava Cabadajová, PaedDr. Emília
Surovcová, Mgr. Ľubica Hriníková, Ján Mičic, Mgr. Ján Filip, Helena Boháčová, Mgr. Ivan Černák, PaedDr. Mária Holubová, Ján Kaňa, Ing. Matúš Krajči, Mgr. Viera Stráska, Mgr. Anna Mahútová, Mgr. Petra
Stráska DiS.art., Jozef Adamus, Bernard Chabada, Ing. Lenka Mešková, Mgr. Lenka Kováčová, Anna
Sušienková, Mária Samelová, Bc. Peter Bosík

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. 1/2017 vyjdú na veľkú noc.

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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