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„Najlepšie výsledky v živote sú dosiahnuté jednoduchými spôsobmi a cvičením bežných
kvalít. Väčšinu z nich môžeme zhrnúť do týchto dvoch: zdravý rozum a vytrvalosť.“
Owen Feltham

POSTUP DO III. LIGY!

1. OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
jednávku pre obec ďalšie služby ako oprava vykrivených
stĺpov okolo miestnych komunikácií, rekonštrukcia chodníkov na Nižných Kamencoch a schodišťa v ZUŠ NK, oprava rezervoáru v časti obce Kubíková, likvidácia nelegálnych skládok, oprava oplotenia a údržba detských ihrísk,
oprava drobných výtlkov na miestnych komunikáciách,
osadenie ďalších piatich dopravných zrkadiel v obci, oprava zábradlia na Ivanovom moste a vyšnom konci, údržba
drevín a odstránenie polámaných stromov okolo miestnych
komunikácií, a drevín zasahujúcich do miestnych vedení
a oprava autobusových zastávok v obci. Ďalšie činnosti si
obec objednala a zostávajú v pláne prác obecnej firmy, ako
napríklad oprava strechy na garážach pri zdravotnom stredisku, drenáže a vyčistenie priepustov pri obecnom úrade
a iné. V obci v letnom období je zamestnaných na brigáde
aj niekoľko študentov stredných škôl, ktorý pomáhajú pri
bežných činnostiach a prácach v obci. Čo ešte nemôžeme
opomenúť je práve rozbehnutá druhá fáza rekonštrukcie
priestorov v materskej škole, tak ako tomu bolo aj minulé
leto. Bližšie k týmto prácam v nasledujúcom čísle.
						
(pš)

Z činnosti obecnej firmy

Len v krátkosti by sme na tomto mieste radi spomenuli
zopár aktivít našej obecnej firmy Belské Služby s.r.o. Obecná firma v jarnom období nezaháľala, okrem tradičných
činností, ktoré uskutočňuje pre obec celoročne (dopravné
služby, zber odpadu, bežná údržba a i.), vykonala na o

Intro k VZN o nakladaní z odpadmi.

Cenník
Belské Služby, s. r. o.

Intro k VZN o nakladaní
z odpadmi
Každý z vás vážení občania
našej obce mal možnosť
prezrieť
a
preštudovať aktuálny návrh resp.
schválené znenie VZN
o nakladaní s odpadmi. Od
1/7/2016 vstúpilo v našej
obci do platnosti. Je v ňom
vysvetlené všetko podstatné o čo pri odpadovom hospodárstve v našej
obci ide, ako aj definovaný
spôsob, ako sa odpadové
hospodárstvo v obci má vykonávať. Dovoľte mi svojimi slovami stručne popísať
víziu a pár myšlienok tohto
dokumentu, nakoľko som
toto VZN dlho pripravoval. Postupoval som podľa
nového zákona o odpadoch
a najnovších metodických
pokynov či odborného poradenstva v životnom prostredí našich partnerov na
tomto poli.
VZN č. 3/2016 o nakladaní
z odpadmi v obci Belá bolo
predložené na schvaľovanie
OZ aby sme splnili zákonnú požiadavku, ktorú nám
ukladá nový zákon o odpadoch. Ten vstúpil do platnosti od 1/1/2016 a ukladá
obciam mať schválené tieto
VZN do 30/6/2016. VZN
bolo vyvesené 15 dní pred

Renault autobus (45-miestny):
70,00 € pristavenie (trasa do 55 km)
1,20 € / 1 km
5,00 €/ 1 hodina stojné
Iveco autobus (19 –miestny):
25,00 € pristavenie (trasa do 20 km)
0,82 € / km
5,00 €/ hod stojné
Tatra 815:
25,00 € pristavenie (trasa do 15 km)
1,50 €/ 1 km
+ 3,00 € manipulačné
Tatra V3S:
1 x ťahanie

35,00 € /ťahanie +1,10 € / km

Traktor:
25,00 € / 1 hod
DAF kontajner:
25,00 € pristavenie (trasa do 15 km)
1,50 € / km
+ 3,00 € manipulačné
Iveco 3-stranný vyklápač + hydraulická ruka:
20,00 € pristavenie (trasa do 20 km)
1,00 €/ km
12,00 €/hod hydraulická ruka
Belské Služby, s. r. o.
Oslobodenia 183
013 05 Belá
IČO: 36731269
DIČ: 2022317990
IČ DPH: SK2022317990
Tel. č.: 0948 331 002
Cenník platný od 01. 05. 2016
Ceny sú uvádzane s DPH.
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OZ na výveske obce a na
webovom sídle obce, taktiež
15 dní po jeho schválení.
Toto VZN reflektuje aktuálne požiadavky na odpadové hospodárstvo v obciach a vychádza zo súčasného
zaužívaného spôsobu zberu
a nakladania s odpadmi
v našej obci. Náš systém je
svojim spôsobom jedinečný
a aj keď sa to mnohým
nezdá, veľmi praktický a pre
občanov našej obce mimoriadne výhodný. Obec Belá
je sebestačná v odpadovom
hospodárstve, všetko začína a končí u nás, vieme sa
v rámci vlastnej obce postarať o všetok odpad. To
zo sebou prináša výhody
ako je zamestnanosť, komfort pre našich občanov,
výrazne nižšie poplatky
za KO, menej čiernych
skládok a možnosť zbaviť sa
naozaj všetkého nepotrebného odpadu legálnou cestou, prostredníctvom tejto
obecnej služby. Nevýhodou
je pracnosť a náročnosť
tohto zberu, o toto sa však
stará obecná firma a práve
aj tieto výkony spojené
s dopravnými službami
pri zbere odpadu výrazne
pomáhajú jej ekonomickému prežitiu a fungovaniu.

Intro k VZN o nakladaní z odpadmi.
týždenne je to 250 eur!no jedným slovom stovky eur za
odpad ročne). Podľa vyjadrenia nášho enviromentálneho poradenstva sme naopak, zas otrokmi ľudí, keď im
toľko zbierame, ale naša filozofia je slúžiť občanom a preto hľadáme zlatú strednú cestu. K tomuto napomôže aj
dodržiavanie nového VZN a zvýšené separovanie. Situácia
zo zvyšujúcim sa množstvom komunálneho odpadu začína byť neúnosná – hlavne množstvo vyzberaných čiernych
vriec. Ak nezačneme lepšie separovať, tento sľubne sa rozbiehajúci systém rýchlo skončí a eštelen potom zistíme, čo
je to platiť reálne sumy za odpad. Preto prosíme každého
jedného občana, nech rozmýšľa čo dáva do čierneho vreca,
čo tam nepatrí a dá sa odovzdať separovane nech vyhodí
do separovaného zberu. Pomôžete tým hlavne sebe.
Obec má ambíciu byť aj naďalej sebestačnou čo sa týka
odpadového hospodárstva a chceme sa posunúť na vyššiu
kvalitatívnu úroveň. Ešte nesmiem opomenúť, že počas
prípravy tohto VZN sa Belské služby stali riadne uznanou
zberovkou tj. spoločnosťou oprávnenou vykovávať zber
odpadu, priestory v Zlieni sa stali oficiálnym zberným dvorom s potrebnými certifikátmi, obec uzatvorila viacero
zmlúv o likvidovaní jednotlivých zložiek separovaného
odpadu ako napr. textil, elektroodpad, oleje a iné, nakoľko
to od nás vyžadoval zákon a sami sme s takýmito odpadmi
nemohli nakladať.
K ďalším praktickým zmenám patrí, že sme povinný
zbierať aj stavebný odpad, občan sa môže v našom zbernom dvore v prac. dňoch zbaviť akéhokoľvek stavebného
odpadu za cenu 47 € za tonu. (to platí už od decembra
2015 z VZN o poplatkoch – cena sa však bude v decembri 2016 pravdepodobne zvyšovať) Pneumatiky už nesmieme zbierať ani držať, je to protizákonné – tie vám
musia zobrať autoservisy, zákon im to prikazuje, batérie
sa majú odovzdávať na pumpách ale môžeme ich brať aj
my, musíme mať na to však vyhradený priestor, špeciálnu
nádobu a rôzne ďalšie detaily, ktoré popisuje toto VZN.
Počty vriec na domácnosť, či na počty osôb v domácnosti,
ktoré určuje toto VZN reflektujú niekoľkoročné skúsenosti, ktoré zo zberom máme a majú vniesť jasné pravidlá,
komu dať koľko vriec. Neustále existuje medzi občanmi
dišputa, kto by mal koľko vriec prázdnych dostať a podobne, toto VZN to jasne určuje. Samozrejme, toto celé je
živý proces a budeme to postupne prispôsobovať aktuálnym potrebám občanov.
Ďakujem za vašu pozornosť. Akékoľvek detaily rád
z každým prediskutujem na obecnom úrade. Takisto ak
máte nápady ako zlepšovať systém, ste vítaní. Pripravujeme tiež aj určitú „kuchárku“ tj. letáky, prospekty, informácie pre verejnosť, osvetu smerom k napĺňaniu vízie
čistej obce a zvládnutého odpadu.
S úctou

Odpadu je čoraz viac a práve aplikovanie a pomalé
udomácňovanie sa týchto zmien z tohto VZN smerom
k väčšiemu separovaniu, má napomáhať zvládať množstvo odpadu aj v budúcnosti. A tu sa už dostávame k najdôležitejšiemu bodu celého odpadového hospodárstva
a to k financovaniu a k nákladom za zber a nakladanie
s odpadmi.
Organizácie združujúce výrobcov tzv. OZV-čky budú od
1/7/2016 preplácať obciam všetky náklady, ktoré bude
mať obec zo zberom a nakladaním separovaného odpadu
(SO). To je revolučná novinka, obec podpísala zmluvu
o budúcej zmluve v rámci regionálneho združenia s jednou z takýchto OZV – NaturPack. Dnes je už na svete aj
ostrá zmluva. Obec na to, aby mohla tieto náklady požadovať, musela prejsť viacerými krokmi a vykonať množstvo úkonov na splnenie náročných požiadaviek. Dnes obec
zmenila spôsoby evidencie nákladov na dopravné služby,
vrecia, zber a iné položky, ktoré súvisia z odpadom osobitne za SO a osobitne za komunálny odpad (KO). Podstatným číslom je prepočet nákladov za SO v obci na tonu
vyseparovaného odpadu. Za minulý rok sme dosiahli číslo
niečo nad 300 eur, čo je príliš veľa aby nám to v plnej výške
preplatili. Nie sme však na tom zle, podľa zástupcov OZV,
majú niektoré dediny až priemery okolo 800 eur. Žiadaný
celoslovenský priemer je však od 200-240 eur. Všemožne
sa tomu snažíme tento rok približovať, až prax a postupné implementovanie zmien s nakladaním s odpadmi
by tomuto snaženiu malo nahrávať čoraz viac. Treba aby
si každý občan začal uvedomovať, že každý jednotlivec je
tvorcom odpadového hospodárstva a čím to lepšie pôjde,
tým bude menej platiť. Myslím, že to je slušná motivácia.
Prognóza nákladov za komunálny odpad je po čiastkovom výpočte na úrovni 18,50 € na obyvateľa (kalkulácia
nákladov na KO v prepočte na obyvateľa), to však bude
predmetom VZN o poplatkoch za odpad v decembri tohto
roku, dovtedy sa ešte môže situácia rôzne meniť. Súčasný
schválený poplatok je na úrovni 17,10 €. Na vyšších nákladoch za KO sa okrem obrovského množstva odpadu, ktoré
vyzberáme podieľa aj veľkokapacitný zber 2x ročne, ktorý
podľa zákona nemusíme robiť (obce do 5000 obyvateľov,
ktoré majú zberný dvor nemusia), ale poviem to úplne jednoducho – my chceme. Obec má predsa slúžiť občanom
a odpadové hospodárstvo je podľa mňa práve jedna z vecí,
ktorá je v obci dobre zvládnutá. Dokonca podľa predstaviteľov OZV sme také malé Švajčiarsko v rámci regiónu,
nakoľko už všade vykonávajú zber externé firmy, spravidla T+T (len pre porovnanie – v Terchovej T+T zoberie za
vysypanie jedného smetného koša, do ktorého ani nevojde plné plastové vrece 2,40 €, majú čiarkové kódy tj. ak
máte viac, pípnu viac krát. Teraz si predstavte priemernú
Belskú rodinu, ktorá týždenne vyhodí zo 3-4 preplnené
čierne vrecia ((a aj viac)) tak je to ľahká matematika. 2,4
eur x 3 vrecia x 52 týždňov… už len pri dvoch vreciach

(Mgr. Peter Šugár, zástupca starostu obce Belá)

Povodeň v Kubíkovej
Výdatné intenzívne zrážky spôsobili v krátkej dobe
zvýšenie hladín vodného toku a jeho prítokov v časti
obce Kubíková, s následným vyliatím vody a zaplavením
vnútorného obývaného územia obce. Intenzita prúdenia vody v korytách prítokov vodných tokov ako i mimo
ich korýt odplavila brehové spevnenia, narušila cestné
telesá odplavením cestného podložia na veľkých úsekoch
a totálne poškodila priepusty, ktoré boli súčasťou miestnych komunikácií do sídelných útvarov. Poškodené boli aj
obecné cesty, narušené prekrytie inžinierskych sietí a boli
spôsobené škody na majetku obce a obyvateľov.
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Dôsledkami povodne bolo dočasné
ochromenie bežného fungovania obce
v časti Kubíková v oblasti zabezpečenia dopravy v dôsledku množstva naplavenín. V nočných hodinách v súčinnosti s hasičmi, policajtami a správcom
komunikácií bola čistená cesta Belá –
Lutiše od bahenných naplavenín a biomasy, po ich splavením z okolitých lesov.
Toto všetko nie sú úryvky z nejakého
strašidelného románu, ale realita, ktorá
v Kubíkovej nastala po búrke dňa 28.
júna 2016 v nočných hodinách. Obec si
musela poradiť s touto prírodnou kalamitou, nebolo to veru ľahké ani lacné. Obec
chce poďakovať všetkým dobrovoľníkom,
zložkám, pracovníkom obce a obecnej
firmy, iným firmám a ostatným, ktorí
prispeli k realizácii prác na odstraňovaní
následkov tejto kalamity.
(pš)

Úspešný projekt obce „Zdravie na tanieri 2016“
Obec Belá ako oprávnený žiadateľ na základe výzvy ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu s názvom „Zdravie na tanieri 2016“ poslala na ministerstvo školstva projekt
na podporu prevencie obezity u detí a žiakov, vytvárania
zdravého prostredia v školách a motiváciu žiakov k zmene
stravovacích návykov. Na ministerstvo školstva prišlo 104
projektov; z týchto projektov komisia vybrala 27 projektov.
Naša obec sa umiestnila na 4. mieste a získali sme dotáciu
4 500 €. Spoluúčasť obce na projekte je 350€. Všetky aktivity projektu budú prebiehať v mesiacoch máj, jún, september a október 2016. Dotácia z ministerstva školstva
vrátane spoluúčasti obce vo výške 4 850€ bude použitá
na nákup potravín pre účely prezentácie aktivít pre deti,
žiakov, učiteľov, nepedagógov, rodičov, starých rodičov
a širokej verejnosti: na nákup mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia, zeleniny, surovín na prípravu zdravých nátierok a na zdravý pitný režim. Ďalej sa pre školskú jedáleň
nakúpi materiál spotrebného charakteru a to 2 nerezové
stoly, chladiaca vitrína na šaláty, chladnička, odšťavovač,
duritové poháre, misky na šalát, dezertné lyžičky, dezertné
taniere, misky na šalát pre deti materskej školy a nerezové
misy na šalát, ktoré sú zadefinované v rozpočte projektu.
Náš projekt má názov „Zdravo žiť – znamená učiť sa zdravo stravovať a hýbať sa“ je zameraný na správnu výživu
detí materskej školy, žiakov základnej školy, základnej
umeleckej školy a dospelých, pohybové aktivity, informatívne a poradenské programy a prezentácie. Projekt
v oblasti zdravej výživy bude realizovať naša školská
jedáleň na čele s p. vedúcou Dankou Leskovou, pohybové
aktivity, poradenské programy, prezentácie, súťaže a celý
projekt bude koordinovať a riadiť riaditeľka spojenej školy Ing. Anna Přechová, vzdelávacie aktivity pre všetkých
zamestnancov zariadení školského stravovania zabezpečí
pre všetkých 15 obcí, združených v Školskom úrade Belá
Emília Surovcová. Zúčtovanie finančných prostriedkov
bude robiť obec.
Na „Mliečnom dni“ budú deťom, žiakom, učiteľom,

rodičom a verejnosti ponúkané neochutené a ochutené
mlieko, mliečne výrobky a krehký koláč s tvarohom.
Dvanásť zeleninových šalátov, rôzne druhy zeleninových
štiav vrátane receptov budú ponúknuté na ochutnávke
na „Zeleninovom dni“. Na „Dni zdravých nátierok“ budú
prezentované viaceré druhy nátierok. Pohybové aktivity budú zahŕňať turistickú vychádzku k Belským vodopádom, kde žiaci zhotovia „moje aqua video“ a „moje
aqua selfie“, ďalej florbalový a futbalový turnaj. Uskutočnia
sa preventívne programy ako beseda s detským lekárom
MUDr. Jánom Petríkom a so zamestnancom CPPPaP Žilina. Sprievodnými akciami nášho projektu bude celoškolský kvíz o zdravej výžive, hravý projekt v materskej škole,
súťaž o najkrajšiu „ovocnú, zeleninovú a mliečnu nástenku“. Zástupkyňa pre ZUŠ Miroslava Ticháková spolu so
žiakmi vytvoria „hymnu zdravej výživy“ s doprovodom
hudobných nástrojov. Všetci budú odmenení ovocím
a zeleninou.
Náš projekt „Zdravo žiť – znamená učiť sa zdravo stra-

vovať a hýbať sa“ bude učiť naše deti, žiakov i dospelých
o správnych stravovacích návykoch, o nutnosti konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka pre zdravý vývin, o dôležitosti pohybových aktivít a o zdravom životnom štýle. A to
všetko vďaka dotácii z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.
			
			
(PaedDr. Emília Surovcová)
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Modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá časť Kubíková
V Kubíkovej bol dokončený projekt výmeny verejného
osvetlenia za nové, moderné LED svietidlá. Počet svetiel
sa realizáciou tohto projektu takmer zdvojnásobil, svetlá
svietia naozaj perfektne a s trochou „nadsázky“ sa dá
povedať, že v Kubíkovej je v noci vidno ako aj cez deň.
Vykonané práce zahŕňali demontáž pôvodných svietidiel a výložníkov, dodávka a montáž nových výložníkov, dodávka a montáž nových LED svietidiel, dodávka
a montáž kabeláže, vrátane pomocného materiálu, východisková revízia EZ, doplnenie komunikačnej jednot-

ky, nastavenie riadiaceho systému, vytvorenie profilov
a nastavenie regulácie. Celý projekt vrátane začiatočných
a záverečných meraní a revízií vyšiel na cca 38.200 eur
a nakoľko sa jednalo o projekt európskej únie, spolufinancovanie obce na tomto projekte bolo 5 percent. Nový systém verejného osvetlenia v Kubíkovej prinesie aj nemalé
šetrenie nákladov na údržbu a elektrickú energiu.
(pš)

2. ŠKOLA A AKTIVITY
Deň učiteľov
Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a pravdy
je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno
UČITEĽ. Deň učiteľov sa oslavuje v deň (28.marec) narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje
znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. V mene
vedenia školy a všetkých pedagógov úprimne ďakujeme p.
Milošovi Bobáňovi a jeho Detskému folklórnemu súboru
Terchovček, ktorí nás milo prekvapili a potešili krásnym
ľudovým vystúpením na našom posedení. Vážime si, že na
nás rodičia našich žiačikov nezabudli a pripravili nám tento nezabudnuteľný kultúrny zážitok. ĎAKUJEME.

Indiánske leto v ŠKD
Dňa 9. 6. 2016 deti v ŠKD už po štvrtýkrát privítali leto
„INDIÁNSKYM DŇOM“. Deti zažili nezabudnuteľné
popoludnie v roli Indiánov. Na 10 stanovištiach si vyskúšali
rôzne indiánske úlohy, ktoré postupne plnili a označovali do indiánskeho preukazu. Najskôr si vyrobili indiánske čelenky s pierkami, navštívili stanovište s indiánskou
kozmetikou. Svoju obratnosť, silu a šikovnosť si zmerali
v indiánskom boji, na indiánskej strelnici, lezením po
vojnovej ceste, lovili bizóny a krotili koňa Mustanga. Na
svojom indiánskom preukaze mali indiánske písmo, pomocou ktorého sa naučili dorozumievať rečou Indiánov.
Poskladali si TOTEM a nalepili ho do preukazu. Na záver
si okolo ohňa v „Slávnosti pri ohni“ zaspievali indiánsku pieseň s indiánskymi pokrikmi. Takto deti privítali
tohtoročné leto a zároveň sa rozlúčili s ŠKD. No pani vychovávateľky Ľubka a Anička sa už tešia na ďalší ročník.
			

(Mgr. Irena Kolčáková)

(Mgr. Ľubica Hriníková)
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Spojená škola Belá – školský rok 2015/2016Aktivity od apríla po jún
bodov získali a boli ocenené triedy – 4.B, 3.B, 2.A a 8.C.
Uskutočnil sa zber papiera a spoločnými silami sme nazbierali 4 540 kg a získali sme 181,60 €. Matematickej súťaže
GVOBOJ v Žiline sa zúčastnili naši žiaci ako 4-členná
skupina pod názvom Belani: Marek Meško 9.B, Dávid Zimen 9.C, Terézia Kaňová 8.A, Michaela Lodňanová 8.B.
Získali krásne 12. miesto z 35 zúčastnených skupín. Žiaci
8.A a 8.B triedy navštívili Vodárenský zdroj Nová Bystrica
a tým zavŕšili oslavu eko týždňa na škole. Gabriel Babiš
9.C, Tatiana Kvočková 7.B a Emka Drengubiaková 4.B sa
zúčastnili výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí a mládeže“.
Prebehol Volejbalový turnaj dievčat a Coca Cola Cup –
chlapci a dievčatá. Oslávili sme Deň učiteľov a svojím
ľudovým vystúpením nás potešili účinkujúci z Detského
folklórneho súboru Terchovček, ktorý navštevujú aj naši
žiaci. Veľmi pekne ďakujeme rodičom, ktorí toto prekvapenie pre nás pripravili. Zapojili sme sa do celoslovenskej
súťaže Najkreatívnejší deň bezpečného internetu 2016,
keďže sa problematike bezpečného internetu a prevencie
v oblasti IT kriminality venujeme od š.r. 2012/2013, kedy

Názvy mesiacov v roku zväčša spájame s nejakým prívlastkom, podtitulom. Napríklad marec mesiac knihy, apríl
mesiac lesov alebo máj lásky čas. A s čím sa spájajú posledné mesiace školského roka 2015/2016?
V APRÍLI 05.04.2016 sa žiaci: Samuel Lesko, Romana Vráblová, Sára Zimenová (všetci 7.A) a Soňa Vestenická (7.B)

zúčastnili okresného kola matematickej olympiády, ktoré
sa uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu v Žiline. Aj
keď sa naši žiaci neumiestnili na popredných priečkach,
predsa si zaslúžia veľkú pochvalu. V stredu 06.04.2016
žiaci 9. ročníka testovali svoje vedomosti zo Slovenského
jazyka a Matematiky a ostatní žiaci skrášľovali našu obec a
okolie školy. Čistili pridelené ulice od odpadu, aby sme sa
mohli pohybovať a oddychovať v čistom prostredí. Zapojili
sme sa do environmentálneho projektu Úsmev pre strom,
v rámci ktorého sme vyčistili okolie altánku a vysadili tam
ihličnaté stromčeky. Z malých dubov, ktoré sme sadili k

sme mali niekoľko úspešných projektov (3) a opäť sme
uspeli. Naše aktivity projektu a školu sme prezentovali na
víkendovom stretnutí Preventista 2016 počas dní 29.apríl
– 1.máj vo Vysokých Tatrách.
V MÁJI žiaci 3. ročníkov prežili plavecký výcvik, ktorý sa
uskutočnil od 3.mája do 9.mája v plaveckej škole NEREUS. Voda sa stala pre všetkých žiakov kamarátkou a žiaci
získali základy plaveckej abecedy. 6. mája žiaci 5.A triedy
navštívili Školu ochrany prírody vo Varíne a zúčastnili sa programu s názvom „Medveď hnedý – kráľ zvierat“.
Prebehla celosvetová matematická súťaž Pangea a celkom
úspešne, pretože úspechom v tejto súťaži je získať viac ako
50%. Podarilo sa to Samuelovi Leskovi 7.A, Kristiánovi
Chabadovi 7.B, Romanovi Franekovi 7.B, Sáre Zimenovej 7.A, Gabriele Vráblovej 8.A, Štefanovi Frančekovi 8.C,
Lukášovi Boháčovi 8.C, Tomášovi Sýkorovi 8.C, Ľubošovi
Mičovi 8.C a Andrejovi Gajdošíkovi 8.A. Chlapci aj dievčatá sa zúčastnili turnaja v malom futbale pod názvom
Dôvera školský pohár. Dňa 12.4.2016 sa konalo v Belej 2.
kolo futbalového turnaja starších žiakov Coca Cola Cup.
Veľmi pekné úspechy dosiahli aj naše florbalistky. Uskutočnili sa talentové skúšky do športovej triedy pre 5.ročník

plotu, bude pekný živý plot, ktorý oživí náš školský areál.
Veríme, že nasadené stromčeky budú súčasťou nášho
„Parku Harmony“ a žiaci sa budú o ne s radosťou starať.
19. apríla sa uskutočnil Zápis do prvého ročníka a úspešne
sme zapísali 50 prvákov. Ďakujeme rodičom za prejavenú
dôveru. Pri príležitosti Dňa Zeme (22.apríl) – prebiehala
spoločná aktivita pre všetky triedy: vymyslieť „ekologické
desatoro“, ktoré bude slúžiť ako odporúčanie, čo robiť, aby
sa naša Zem mala dobre a prekypovala zdravím a krásou.
Vyhodnotenie NAJ ekologického desatora: najvyšší počet
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nili žiaci z 9.B, 4.B, 8.A, 8.B a 5.A triedy. Emka Holúbková
z 5.A triedy získala 1.cenu v kategórii Základné školy.
V JÚNI sme slávili Deň detí, futsalisti sa zúčastnili turnaja
v Terchovej, uskutočnili sa Talentové skúšky do športových
tried zameraných na florbal pre dievčatá v 6. a 8. ročníku, po prvýkrát štvrtáci vycestovali do Školy v prírode,
z ktorej si odniesli krásne zážitky a vytvoril nové priateľstvá. Prebehla súťaž pre žiakov 7. ročníka o „Najkrajší 3D
model vybraných orgánov ľudského tela“, hlasovali žiaci
celej školy a výsledky súťaže sú nasledovné: 1.miesto Júlia
Lesková 7.B - model lebky z modulitu, 2.miesto Natália
Boháčová 7.B – model chrbtice z drôtov a plastelíny, 3.miesto Andrea Kubáňová 7.B – model dvojzávitnice DNA z
korálikov, 4.miesto Sára Zimenová 7.A – model pľúcneho
mechúrika z plastelíny, trubíc na stojane, 5.miesto Adriána Bajanová 7.A – model oka z polystyrénu. Trieda 4.B
sa úspešne prezentovala vo výtvarnej súťaži „O najkrajšiu
papierovú skladačku“ a v čitateľskej súťaži „Čítame s Osmijankom“. Tento školský rok sa Terezka Ďurišová, Simonka Mahútová a Terezka Kaňová z 8.A triedy zapojili
do 3. ročníka korešpondenčnej súťaže ,,Hľadá sa energia“:
téma Tesla vs. Edison. V konkurencii 156 zaregistrovaných
tímov sa umiestnili na vynikajúcom 37. mieste. 27. júna sa
v Relaxačno-informačnom centre Terchovec v Terchovej
konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 3. ročníka výtvarnej súťaže s názvom „ Naša obec – Naša miestna akčná
skupina“, ktorej sa zúčastnili aj naše výtvarne nadané dievčatá: Simonka Boháčová 4.A, Simonka Franeková 4.B,
Emka Holúbková 5.A, Kristínka Nemčeková 6.A A Terézia
Ďurišová z 8.A triedy. Pani učiteľka Anička Hudecová zorganizovala Rozlúčkový večierok deviatakov, bola vyhodnotená súťaž O najlepšieho žiaka školy a žiaci ŠKD prežili
Indiánsky deň. Už tradične sa konal Olympijský deň na
1. a 2. stupni, futbalový turnaj na 1. stupni a ďalšie športové aktivity, o ktorých každoročne bližšie informujú naši
učitelia – tréneri vo svojich článkoch.
V tomto školskom roku sa nám podarilo vybudovať novú
kuchynku pre žiakov, učebňu biológie a chémie a zriaďujeme učebňu fyziky, ktorá bude žiakom k dispozícii už
v septembri nového školského roka.
Vedenie školy ďakuje všetkým rodičom, priateľom,
známym i neznámym, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na pomoci a podpore našej školy. Ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytli 2 % z daní, konkrétne
p. Jánovi Boháčovi (Urbárskeho spolumajiteľstvo - pozemkové spoločenstvo Belá). Zoznam ďalších darcov bude
zverejnený na stránke školy v septembri. Vaše 2 % pre nás
znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich
aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky budú
použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
na škole a vybavenia školy.
Vedenie školy želá všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom školy, pánovi Kanonikovi Mgr. Milanovi Krkoškovi, rodičom, žiakom, občanom Belej i pracovníkom Obecného úradu príjemné prežitie dní „Belskej
púte“.

(chlapci – futbal, dievčatá – florbal) a Regionálna súťaž
družstiev mladých zdravotníkov, ktorú reprezentovali žiaci: Anna Ďuranová 9.B, Natália Boháčová 7.B, Tatiana
Kvočková 7.B, Ľubomír Zuziak 6.B, Aneta Pechotová 6.C.
20.mája sa uskutočnila vernisáž žiakov zo ZUŠ. Vystavené
boli krásne obrazy a ručné práce šikovných žiakov, ktoré
si mohli rodičia počas výstavy zakúpiť. Bol vyhodnotený
zber papiera za celý školský rok, kde sme spoločnými silami nazbierali 12 950 kg starého papiera a zachránili sme

104 stromov. Najusilovnejšie triedy získali finančnú odmenu: 1.miesto – 50 €, 2.miesto – 30 €, 3.miesto – 20 €.
V tomto školskom roku budú ocenení zasa aj jednotlivci, ktorí prispeli v každom zbere 100 kg a viac: Sabínka
Cvingerová, Samko Sochuliak, Daniel Vrábel, Mária Martinická, Oliver Bačinský, Tamara Ďurinová, Mirko Janík,
Boris Bačinský, Kristína Nemčeková, Tibor Papánek, Andrej Gajdošík, Terézia Kaňová, Petra Franeková, Kristína
Richtáriková, Milan Chabada, Dávid Chovanec, Jakub
Chovanec, Sofia Zuziaková, Nela Romančíková, Adela
Romančíková, Laura Zuziaková, Matúš Lodňan, Natália
Múčková, Andrej Svetlovský, Tamara Težak, Šimon Mihalčatin. Uskutočnili sa dlho očakávané školské výlety.
Žiaci navštívili Donovaly, Vychylovku, Veľkú Raču, Vrátnu, Bojnice, Liptov. 23. mája sa uskutočnilo vyhodnotenie
súťaže Matematický klokan. Dvaja najúspešnejší boli: Sofia
Zuziaková 1.B a František Meško 6.C. Školský klub detí pri
Spojenej škole Belá zorganizoval 25.mája od 17.00 hod. do
21.00 hod. v kempingu Belá – Nižné Kamence Nočnú školu pre svojich žiakov a ich rodičov. 30. mája sa uskutočnili Didaktické hry na 1.stupni a 31.mája Účelové cvičenie
pre žiakov 2.stupňa. Na jednotlivých stanovištiach (civilná
ochrana, topografia, dopravná výchova, zdravotná príprava) si žiaci preverili svoje vedomosti a praktické zručnosti.
Plnenie úloh na stanovištiach sa aj bodovalo a na 1.mieste skončila 9.B, na 2.mieste sa umiestnili 9.A a 8.A, na
3.mieste skončili triedy 6.A a 6.B. Vo výtvarných celoslovenských súťažiach boli úspešné: Ráchel Lesková zo 4.B,
ktorá získala čestné uznanie v súťaži s názvom „NEODÍĎ
NÁM, ROZPRÁVOČKA...“ a zúčastnila sa slávnostného
vyhlásenia výsledkov v Mestskej knižnici v Piešťanoch;
Ninka Cabadajová zo 4.B už po druhýkrát úspešne reprezentovala našu školu v súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Obľúbená celoslovenská súťaž „Vráťme knihy do škôl“
pokračovala vo svojom piatom ročníku. Súťaže sa zúčast-

(Ing. Anna Přechová, riaditeľka Spojenej školy Belá)
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Najlepší žiaci školy v školskom roku 2015/2016
Každoročne naša škola spoločne s Obecným úradom Belá
vyhlasuje súťaž o Najlepšieho žiaka školy. Podmienkou
súťaže je: výborný prospech za celý školský rok a úspešnosť
v súťažiach (školských, okresných a celoslovenských).
Súťaže sa zúčastňujú žiaci od siedmeho ročníka. V tomto školskom roku sme zdvojnásobili víťazov, nakoľko sme
hodnotili súťaže za jednotlivcov (vedomostné) a kolektív
(športové). Žiaci boli odmenení finančnou čiastkou podľa
umiestnenia (80 €, 60 €, 40
€), ktorú poskytuje Obecný
úrad Belá. Na slávnostnom
ukončení školského roka
2015/2016 získal/a 1.miesto: Marek Meško 9.A (súťaže
vedomostné) a Romana Vráblová 7.A (súťaže športové),
2.miesto: Terézia Kaňová
8.A (súťaže vedomostné) a Simona Mahútová 8.A (súťaže
športové), 3.miesto: Zuzana
Mariašová 8.B (súťaže vedomostné) a Sára Zimenová
7.A (súťaže športové). Boli
udelené aj riaditeľské pochvaly za výborný prospech a reprezentáciu školy na súťažiach týmto žiakom: Samuel Lesko 7.A, Kristián Chabada
7.B, Michaela Lodňanová 8.B, Martina Gažová 9.A, Zuzana Žideková 9.A, Dávid Zimen 9.C, Nina Cabadajová 4.B,
Ema Holubková 5.A, Terézia Ďurišová 8.A. Riaditeľskú
pochvalu získali aj športovci, ktorých nominovali tréneri

za výborné výsledky vo futbale, florbale a volejbale: Roman
Jankovský 3.A, Adrián Berešík 4.A, Filip Bela 4.A, Damián
Šugár 4.B, Adrián Kasák 4.B, František Meško 6.C, Adam
Cingel 6.C, Matúš Cabadaj 7.A, Braňo Šavel 7.A, Janka
Danišková 7.A, Adriána Bajanová 7.A, Marek Mihalčatín
8.C, Jozef Žingora 9.C. Benjamín Šmehýl zo 6.A triedy
získal pochvalu riaditeľkou školy za 0 vymeškaných hodín
počas celého školského roka. Našim úspešným žiakom
srdečne blahoželáme
a veríme, že budú aj
naďalej reprezentovať
našu školu (možno
aj v nových tričkách
s logom našej školy –
ktoré získali). „Na záver
školského roka poďakovanie patrí všetkým
rodičom, učiteľom i žiakom, lebo spoločne sa
snažili prebiť sa horami
vedomostí, poznatkov,
školských úloh… Nastal čas, aby sme si oddýchli od školských povinností. Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým
veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov,
a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok
sily do ďalšej práce.“
(Mgr. Irena Kolčáková)

Nočná škola v školskom klube detí
Nočná škola sa uskutočnila dňa 25. 5. 2016 od 17.00 hod.
do 21.00 hod. v kempingu Belá – Nižné Kamence. Akciu
pripravoval a organizoval Školský klub detí pri Spojenej
škole Belá, na ktorú boli pozvaní rodičia detí, ktoré navštevujú ŠKD. Rodičia sa postarali o super občerstvenie a pohostenie počas NOČNEJ ŠKOLY, za čo im patrí naše veľké
ĎAKUJEM.
Naša „Nočná škola“ sa skladala z troch častí:
V prvej časti si deti a niektorí rodičia zmerali svoje sily
v ôsmich súťažno-zábavných hrách, ako bola chôdza
v sedemmíľových čižmách, skok vo vreci, prekážková jazda na kolobežkách, hod kruhmi na farebné kolíky z dreva, štuplíková – fúrik, strela loptou na futbalovú bránku, preťahovanie lanom. Na záver si deti preverili svoje
vedomosti z oblasti recyklácie, prírodovedy, vlastivedy
a dokonca aj z matematiky vo vedomostnom teste.
V druhej časti večera nasledovalo opekanie a pretože všetci nemohli naraz opekať, tak aj v tejto časti sme mali pre
deti a rodičov pripravené úlohy: písanie EKO posolstva
na ochranu vodných zdrojov, ktoré sme spolu s deťmi

a rodičmi symbolicky pustili vo fľaši dolu riekou, a EKO
posolstva pre ďalšie generácie, ktoré si deti s rodičmi
zakopali ako časovú schránku do zeme. Okrem toho deti
spoločne so svojimi ockami zasadili tri stromčeky. Taktiež hľadali rozstrihané obrázky lúčnych kvetov, lesných
zvieratiek, atď. Ich úlohou bolo nájsť, poskladať, nalepiť
a napísať názov obrázku. V tejto časti si deti zahrali aj futbal s rodičmi, kolobežkovali sa a ockovia ukázali svojich
ratolestiam, ako sa píli drevo, pričom ich deti aktívne povzbudzovali, aby sa im to podarili.
Poslednou časťou večera bolo hľadanie strateného
pokladu v „Rozprávkovom lese“. Deti počas prechádzania
rozprávkovým lesom stretli medveďa, ježibabu pri medovníkovom domčeku, vílu Odvahy a mocného čarodeja,
ktorý ukrýval poklad. Od každej rozprávkovej postavičky
dostali nejakú úlohu, po jej splnení dostali indíciu a aj uspávací nápoj, ktorým nakoniec uspali mocného čarodeja,
aby sa dostali k vytúženému pokladu – truhlici so zlatými
čokoládovými dukátmi. Plnením úloh si deti upevňovali
poznatky z oblasti recyklácie, triedenia odpadu a zdra-
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vejvvýživy a hlavne sa dobre zabavili. Na konci boli deti
odmenené sladkými lízankami, marcipánovými margarétkami a diplomom za aktívnu účasť v súťažiach a skúške
odvahy nočným „Rozprávkovým lesom“.
Na záver by sme chceli POĎAKOVAŤ pánovi starostovi
Ing. Matúšovi Krajčimu za sprostredkovanie areálu Kempingu – Belá Nižné Kamence, p. Cyrilovi Matejovi za
ústretový a priateľský prístup počas prípravy a realizácie aktivity. Naše veľké POĎAKOVANIE ešte raz patrí
rodičom, ktorí sa akcie zúčastnili a pripravili pre svoje
detičky chutné koláčiky, priniesli sladké a slané pečivo,
džúsy, špekáčiky a ostatné dobroty, na ktorých si deti pochutnávali počas večera a ešte aj v ŠKD. Deťom patrí tiež
obrovské ĎAKUJEM, pretože na Nočnej škole vytvorili
veľmi peknú súťaživú atmosféru počas športových aktivít,
vedomostného testu, zapojením sa do EKO aktivít, ale aj
neskutočným nadšením pri hľadaní pokladu v Rozprávkovom lese. Akciu organizovali p. uč. Hriníková, Holúbková,
Mahútová, Pechotová.

		

(Mgr. Ľubica Hriníková)

Netradičný olympijský deň na 1. stupni
sebou zmerali sily v netradičných športoch: Trojnohý beh,
Štuplíková, Skokan a Vrecia. Vyhodnotenie bolo v dvoch
vekových kategóriách.

Dňa 28. 06. 2016 sa konal Netradičný olympijský deň pre
žiakov 1. stupňa, ktorý bol zahájený Olympijským behom
na námestí Jamy. Prváčikovia a druháci bežali jedno koliečko, kde víťazne z dievčat dobehla Viktória Papánková (2.A), za ňou Anetka Mažgútová (1.A) a tretia Ninka
Gachová (2.B). Z chlapcov bol prvý Jakub Chovanec (2.A),
druhý Richard Mešter (2.A) a tretí Jakub Pechota (2.B).
Žiaci tretieho a štvrtého ročníka absolvovali dve koliečka,
kde z dievčat prvá bola Adrianka Dávidíková (3.B), druhá
Tamarka Ondrišíková (4.A) a tretia Klaudia Putnokyová
(4.A). Z chlapcov vybojoval prvé miesto Adrián Berešík
(4.A), druhé Marek Mažgút (4.B) a tretie miesto Tibor
Papánek (4.A). Prví bežci boli odmenení krásnymi športovými tričkami s logom olympijských hier, ktoré sa budú
konať v lete 2016 v Riu de Janeiro. Po behu náš olympijský deň pokračoval na ihrisku Jamy, kde si triedy medzi

1. a 2. ročníky:

3. a 4. ročníky:

1. miesto: 2.A

1. miesto: 4.A

2. miesto: 1.B

2. miesto: 4.B

3. miesto: 1.A

3. miesto: 3.A

4. miesto: 2.B

4. miesto: 3.B

Všetkým zúčastneným olympionikom patrí veľká vďaka za
súťaživú atmosféru v hesle „fair play “.
			

(PaedDr. Anna Babišová)

Olympijský deň II. stupňa
Nie nadarmo sa hovorí, že
v zdravom tele, je aj zdravý duch. Veď je vedecky
dokázané, že sa pri cvičení
vyplavujú hormóny šťastia – endorfíny. Aj preto sa
pravidelne cvičiaci ľudia
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cítia omnoho lepšie, ako tí,
ktorí sa svojmu telu venujú
iba sporadicky.
Ako každý, tak aj tento
školský rok sme poriadne
na sebe popracovali a vyplavili hormóny šťastia na

Olympijský deň II. stupňa

„NAŠOM OLYMPIJSKOM DNI“. Odštartovali sme symbolickým behom (rýchlou chôdzou) 2 x 400 m okolo námestia Jamy, pri ktorom sme rozohriali každý kúsok tela
a mohli sa vrhnúť na disciplíny, ktoré sme si vybrali. Pridali sa k nám aj niektoré pani učiteľky.
Prvou disciplínou bol beh na 1600 m, tu si silné a vytrvalé
nohy otestovali chlapci spolu s dievčatami 5. - 9. ročník.
Súťažilo 12 žiakov:1.miesto Braňo Šavel zo 7.A, 2.miesto
Tomáš Sýkora z 8.C, 3.miesto Tadeáš Bela z 8.C. Druhou disciplínou bol beh na 60 m, ktorý sme rozdelili na
dve kategórie: 29 chlapcov - 1.miesto Marek Mihalčatín
z 8.C, 2.miesto Tomáš Sýkora z 8.C, 3.miesto Marek Miho
zo 7.B a 11 dievčat - 1.miesto Lujza Mihalčatinová 8.B,
2.miesto Adriána Bajanová 7.A, 3.miesto Silvia Ondrášková 8.B. Treťou disciplínou bol veľmi obľúbený šport na

našej škole – florbal, kde si žiaci vytvorili 5 tímov 4+1:
1.miesto Synovia F. z 8.C, 2.miesto Jarkov tím, 3.miesto
Kaňovci z 8.A. 24 žiakov si svoje svaly na bruchu otestovalo v disciplíne ľah-sed: kategória dievčatá - 1.miesto Aneta
Pechotová 6.C, 2.miesto Michaela Múčková 6.B, 3.miesto
Adela Poliaková 6.B, kategória chlapci - 1.miesto Marek
Mihalčatín 8.C, 2.miesto Ján Kozárik 8.A, 3.miesto Dávid
Pekár 8.A. Disciplína šplh na tyči bola pre niektorých
dosť náročná. Z 19-tich zúčastnených sa umiestnili nasledovne: v kategórii dievčatá - 1.miesto Simona Kvočková
6.B, 2.miesto Petronela Kaplíková 6.C, 3.miesto Adela Poliaková 6.B, v kategórii chlapci - 1.miesto Jozef Kováč 8.C,
2.miesto Ján Kozárik 8.A, 3.miesto Dávid Pekár 8.A. Vo
vybíjanej súťažili proti sebe 4 zmiešané družstvá 6+1. 1.
miesto Mihalčatinovci z 8.B.C, 2.miesto Nehehe z 8.A,
3.miesto Vráblovci 6.A.B. Popri súťažných disciplínach
boli pripravené aj nesúťažné, kde sa mohli zapojiť aj tí bojazlivejší a menej súťaživejší. Zabavili sa pri bedmintone,
volejbale, futbale, skoku do diaľky, kľukoch. Bol to perfektne športovo strávený deň. Ďakujem všetkým za účasť
a skvelé výsledky.
Čas
Disciplína
Miesto
8:45
Beh na 1600 m.
Jamy
9:00
Beh na 60 m
Jamy
9:30
Florbal
Telocvičňa
9:30
Ľah–sed za 1 min.
Telocvičňa
10:00 Šplh na tyči
Telocvičňa
11:00 Vybíjaná
Telocvičňa
				

(Mgr. Ivana Fogadová)

Projekt recyklohry
Milí spoluobčania, Školský klub detí pri Spojenej škole
v Belej je zapojený do projektu RECYKLOHRY. Cieľom
tohto projektu je naučiť deti triediť a recyklovať odpad a tak
chrániť životné prostredie. Projekt RECYKLOHRY sa zaoberá zberom veľkých a malých elektrozariadení a zberom
batérií, za ktoré dostávame body a tie si v katalógu odmien
vymieňame za výtvarné a kreatívne pomôcky, spoločenské a športové hry pre deti v ŠKD. Okrem toho deti za
pomoci pani vychovávateliek počas školského roka plnia
úlohy, za ktoré sú tiež odmeňované bodmi (splnená úloha 200-250 bodov), ale aj bonusovými bodmi za úspešné
zvládnutie úlohy v hodnote 300, 400 a 500 bodov. Poslednou úlohou tohto školského roka bola NOČNÁ ŠKOLA,
ktorú sme realizovali v spolupráci s rodičmi. Do plnenia
tejto úlohy sa zapojilo spolu 54 materských, základných
a stredných škôl z celého Slovenska. Náš školský klub
detí bol odmenený ako jeden z troch najlepších a získali
sme 500 bonusových bodov. Touto cestou by sme chceli
poprosiť všetkých spoluobčanov, ak sa Vám pokazí elektrospotrebič alebo máte použité batérie (nie autobatérie),
dajte ich deťom, ktoré navštevujú našu školu. V škole na

chodbe v šatni máme červený kôš na malé elektrospotrebiče a zelenú škatuľu na batérie. Chránite tak životné prostredie a zároveň dáte druhú šancu aj tomuto druhu odpadu. ĎAKUJEME
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(Mgr. Ľubica Hriníková)

Rozlúčka deviatakov
„Dnes sme sa tu zišli, aby sme zasa raz ukončili jeden školský rok. Pre nás deviatakov nastal okamih, keď sa so školou
musíme rozlúčiť. Poslednýkrát tu pred vami stojíme plní
plánov do budúcnosti. Ešte si pamätáme, ako sme vkročili prvýkrát do školy ohúrení jej veľkosťou a množstvom
detí…“, aj týmito slovami sa 27. júna lúčili naši deviataci
na rozlúčkovom večierku so svojimi učiteľmi a mladšími
spolužiakmi. Po 5× sa uskutočnil ROZLÚČKOVÝ VEČIEROK DEVIATAKOV, počas ktorého bola vyhodnotená
súťaž o Naj-deviatačku a Naj-deviataka. Titul Naj-deviatačka učiteľov získala Petra Brozová z 9.B triedy, Naj-deviatačka žiakov Petronela Žideková z 9.A triedy, Naj-deviatakom sa stal Jozef Žingora z 9.C triedy a Naj-športovcom
Dávid Zimen z 9.C triedy. Srdečne blahoželáme! V mene
žiakov a vedenia školy veľmi pekne ďakujeme pani učiteľke
Aničke Hudecovej, ktorá aj napriek tomu, že je na materskej dovolenke, sa postarala o celú prípravu a organizáciu
večierka. Slová rozlúčky patria aj našim deviatakom:
„Želáme Vám veľa šťastia v ceste za ďalšími vedomosťami.“

				 (Mgr. Irena Kolčáková)

Štvrtáci v Škole v prírode

Po prvýkrát žiaci našej školy vycestovali do Školy v prírode.
Na nezabudnuteľných päť dní sa stal Hotel Morava v Tatranskej Lomnici naším prechodným bydliskom. Priamo
z okien sme mohli sledovať končiare slovenských veľhôr,
ktorým dominoval Lomnický štít. Pre niektoré detičky to
bolo prvé odlúčenie od rodičov, ktoré zvládali hrdinsky

aj vďaka kamarátom, s ktorými prekonávali pripravené
súťaže, za ktoré boli odmeňovaní eurobelkami. To je naša
školská mena, za ktorú si potom posledný večer mohli nakúpiť v školskom obchodíku. Okrem zábavy sme
spoznávali aj okolie, ktoré nás obklopovalo. Prebádali sme
zákutia Tatranskej Lomnice, absolvovali sme lanovku na
Skalnaté pleso a odtiaľ sme sa prešli okolo Skalnatej chaty
k Obrovskému vodopádu, Rainerovej chate, Bilíkovej chate
a nasmerovali sme si to na Hrebienok, kde sme nastúpili
na pozemnú lanovku smerujúcu do Starého Smokovca.
Stihli sme sa poprechádzať okolo Štrbského plesa, kde nás
privítalo množstvo žubrienok, taktiež schladiť v Belianskej
jaskyni, osviežiť vo wellnesse Hotela Urán, rozosmiať a poblúdiť v Tricklandii (zrkadlová galéria v Starom Smokovci). A aby sme nemuseli toľko chodiť pešo, využívali sme
Tatranské elektrické železnice. Bol to pre nás neopakovateľný školský týždeň, ktorý zanechal krásne zážitky a vytvoril nové priateľstvá.
			

(PaedDr. Anna Babišová)

Výlet učiteľov do Olomouca
Dňa 24.–26. 06. 2016 učitelia Spojenej školy Belá ukončili školský rok výletom do Olomouca – mesta, ktoré je
súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva UNESCO. Prostredníctvom sprievodcu sme

boli oboznámení o bohatej histórii mesta, ktoré leží v srdci Moravy a patrí k perlám Českej republiky. V minulosti
bolo hlavným mestom oblasti Moravy a domovom mnohých významných osobností. Počas svojho života v ňom
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zanechali viditeľné stopy, ktoré sme s nadšením obdivovali. Spoznávali sme krásne zákutia spletitých uličiek,
architektúry, majestátne katedrály, honosné kostoly, bohato zdobené kaplnky, orloj, fontány s najrozličnejšími
motívmi, búrlivou minulosťou poznačené domy a múzeá
plné exponátov. Z okolia mesta nás uchvátili hrady Bouzov a Helfštýn. Navštívili sme aj významné katolícke pútnické miesto Baziliku Navštívenia Panny Márie (Svatý Kopeček). Po večeroch sme v družných debatách využívali
pohostinnosť miestnych terás. Jeden večer sme zažili aj
neopakovateľnú športovú atmosféru Olomouckého polmaratónu. Počas týchto troch dní nám prialo počasie,
zdravie aj samotná atmosféra zúčastnených. Touto cestou
sa chceme poďakovať my, spokojní účastníci zájazdu, za
nezabudnuteľné zážitky hlavným organizátorom, a to pani
riaditeľke Mgr. Anne Přechovej, Mgr. Kataríne Zuziakovej
a Oľge Mahútovej. Tešíme sa na ďalší spoločný výlet.

			

(PaedDr. Anna Babišová)

Zber papiera na našej škole

Zber starého papiera sa stal na našej škole tradíciou. Väčšina našich žiakov sa každoročne zapája do zberu, možno si
ani poniektorí neuvedomujú, že zachraňujú stromy. 125
kg starého papiera zachráni jeden veľký strom. V tomto
školskom roku sme spoločnými silami nazbierali 12 950
kg starého papiera a zachránili sme 104 stromov – v porovnaní s minulým rokom je to o 5 stromov viac. Teší nás,
že počet nami zachránených stromov je každoročne viac.
Najusilovnejšie triedy získali finančnú odmenu: 1. miesto
- 50 €, 2. miesto - 30 €, 3. miesto - 20 €. V tomto školskom roku boli ocenení zasa aj jednotlivci, ktorí prispeli
v každom zbere 100 kg a viac. Odmena pre najusilovnejších žiakov (jednotlivcov) podľa počtu nazbieraných kg:
tričko s logom školy, kniha, vecná cena. Najusilovnejší
zberači boli: Sabínka Cvingerová, Samko Sochuliak, Daniel Vrábel, Mária Martinická, Oliver Bačinský, Tamara
Ďurinová, Mirko Janík, Boris Bačinský, Kristína Nemčeková, Tibor Papánek, Andrej Gajdošík, Terézia Kaňová,
Petra Franeková, Kristína Richtáriková, Milan Chabada,
Dávid Chovanec, Jakub Chovanec, Sofia Zuziaková, Nela
Romančíková, Adela Romančíková, Laura Zuziaková,

Matúš Lodňan, Natália Múčková, Andrej Svetlovský, Tamara Težak, Šimon Mihalčatin.
Vyhodnotenie: 1. stupeň (počet kg papiera sa delí počtom
jednotlivých žiakov v triede)
1. miesto: 4.A, nazbierala 1 811 kg (90,55) a zachránila 14
stromov
2. miesto: 2.A, nazbierala 879 kg (67,61) a zachránila 7
stromov
3. miesto: 4.B, nazbierala 961 kg (48,05) a zachránila 8
stromov
2. stupeň (počet kg papiera sa delí počtom jednotlivých
žiakov v triede)
1. miesto: 6.A, nazbierala 1 421 kg (74,78) a zachránila 11
stromov
2. miesto: 8.C, nazbierala 788 kg (65,66) a zachránila 6
stromov
3. miesto: 5.A, nazbierala 1 283 kg (47,51) a zachránila 10
stromov
Dôležité INFO: V školskom roku sme spoločne nazbierali a získali sme: september 3 290 kg – 165,50 €, január
5 120 kg – 204,80 €, apríl 4 540 kg – 181,60 €. Peniažky
sme využili na vyhodnotenie najusilovnejších tried – 200
€, nákup tričiek s logom školy – 234,60 €, zvyšné peniažky
sa využili na nákup kníh a vecných cien a sú súčasťou vyúčtovania účtu ZRŠ.
Milí rodičia, naši spoluobčania, aj keď je čas prázdnin
a možno chystáte prázdninové upratovanie, nezabudnite
pre vaše deti a našich žiačikov poodkladať starý papier,
aby sme v budúcom školskom roku zachránili ešte viac
stromov a prekonali číslo 110. Vopred vám všetkým veľmi
pekne ďakujeme.
				 (Mgr. Irena Kolčáková)
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3. ŠKÔLKA
Rozlúčka predškolákov
Bolo nám tu dobre, dobre s vami,
otvárajú sa však školské brány.
Veľkej školy budem žiakom,
vám všetkým ostávam kamarátom.
Posledná pieseň na rozlúčku a posledné spoločné objatie
s tými, s ktorými sme trávili dlhý čas v materskej škole.
Ťažké bývajú chvíle lúčenia, slzám sa sotva niekto ubráni,
ale život je už taký – čas plynie a vždy prináša niečo nové.
Keď z konca lehátok už trčia prvácke chodidlá, keď hračky
už trochu nudia a knižky viac lákajú, je čas zažiť nové dobrodružstvo – dobrodružstvo ozajstného prváka. Je čas
spoznať nových kamarátov, naučiť sa množstvo nových
vecí, spoznať inú školu. Malý človek vyrástol na veľkého
školáka. Vie si viazať šnúrky, pozná číslice a farby, vie
skákať, behať, kresliť, spievať aj recitovať. Je čas odísť. Na
záver sa však patrí poriadne to všetko osláviť a tak podľa
chute detí sme usporiadali veľkú rozlúčkovú párty.
Ďakujeme rodičom predškolákov za občerstvenie a pohostenie. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispeli

na darčekové prekvapenie pre deti (Lekáreň – U liečivého
prameňa, Papiernictvo - Danka Richtáriková, Pod hôrk-

ou- Anna Cabadajová, Vyšné Kamence -Evka Drengubiaková)
Všetkým budúcim prváčikom prajeme vykročenie tou
správnou nohou a úspešný začiatok prváckeho života.

Deň detí „Pali a Pali“

“Nech deň detí dnes aj do budúcnosti krásne svieti, aby
bol navždy detský svet ako farebný, veľký kvet.”

Keď nastal vytúžený sviatok našich malých škôlkarov
- Deň detí, čakalo na nich v Kultúrnom dome veľké
prekvapenie. Od rána v našej Materskej škole bola určitá
nedočkavosť a napätie. Veď tento deň nebol ako každý
iný.
Z príležitosti Dňa detí k nám prišli Pali a Pali dvaja
kamaráti. Našim najmenším ratolestiam vyčarili úsmev
na tvárach. Zahrali, zaspievali a spoločne s deťmi sa
zahrali rôzne pohybové hry, ktoré deti očarili a priviedli na krásnu atmosféru. Deti mali pripravené krásne vystúpenie s dvoma kamarátmi, s ktorými prežili veľa spevu
a radosti.
Za dobrú náladu im môžeme pekne poďakovať a už teraz
sa tešíme na ich ďalšiu návštevu u nás.

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

Pochvala a poďakovanie patrí aj všetkým pani učiteľkám,
ktoré deti na tento deň pripravili a slávnostne ich obliekli
tak, aby bol program pre mamičky čo najkrajší.
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Dopravné ihrisko Žilina

Naši predškoláci navštívili detské dopravné ihrisko v Žiline.

Multifunkčné detské dopravné ihrisko slúži na výučbu dopravnej problematiky. Deti na ihrisku spoznávajú základné dopravné pravidlá, pravidlá správania sa v cestnej
premávke a na priechodoch pre chodcov a cyklistov. Tu si
naši kamaráti v praxi precvičili teoretické poznatky. Vyskúšali si úlohy chodcov, vodičov i cyklistov, pričom museli
dbať na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Musím
podotknúť,že je tam krásny areál,stvorený na výučbu dopravnej výchovy,či už po teoretickej,ale hlavne po praktickej činnosti. Deti tu strávili krásne dopoludnie a opäť
si zopakovali pravidlá cestnej premávky. A aký by to bol
výlet,keby sme si nezobrali tie naše obľúbené batohy a nezjedli a nevypili všetko, čo nám naše mamičky nachystali.
No a s veľkou radosťou,sme sa vrátili do našej Materskej
školy.

Opekáme
Opekanie je veľmi prijemná činnosť a preto sme sa dohodli, že si urobíme veľkú spoločnú opekačku aj u nás v materskej škole. Počasie nám vyšlo. Bolo až tak horúco, že sme
sa rozhodli stráviť príjemné popoludnie na našom dvore.
Boli sme ako jedna veľká rodina. Deti si užívali opekanie, opaľovanie, hry na školskom dvore a mnoho zábavy
s kamarátmi aj s druhých tried. Vyšantili sa do sýtosti.
Vyčerpaní a s plnými bruškami všetky deti spokojne odišli domov. Bol to jeden z ďalších pekných dní, ktorý sme
prežili v našej materskej škole.

Poďakovanie
„ Jeden bez druhého nič neznamenáme a nespravíme
nič, len spoločnými silami sa dopracujeme k vytúženému cieľu.“
Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom, za ich príspevky a pomoc či už finančnú

alebo materiálnu a tak prispeli k efektívnejšej práci vo
výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole.
Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom, známym
i neznámym, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
a podieľajú na pomoci a podpore našej materskej školy.
		

(Mariana Berešíková a kolektív MŠ)

4. ŠPORTOVÉ AKTIVITY
Postup do III. ligy
Obrovský úspech sa podaril našim dorastencom, ktorí pod
vedením trénera J. Holúbka postúpili prvý krát do 3.ligy.
Pred začiatkom sezóny to vypadalo na boj o záchranu,
z dôvodu odchodu niektorých hráčov do iných klubov, traja boli preradení k mužom a viacerí boli zranení. Po veľmi
dobrom vstupe do súťaže, sme prehodnotili ciele a ambície
a stanovili sme si za cieľ postúpiť do 3.ligy. Veľmi sa nám
vydarila zimná príprava, stiahli sme našich hráčov z Bytče
a prehodili domáce zápasy na sobotu. Jarná časť nám vyšla

vynikajúco, keď sme vyhrali všetkých 13 zápasov so skóre
67:8 a súťaž vyhrali s náskokom ôsmich bodov. Dôležité
boli výhry v Rajci, Strečne a doma s Nededzou a Varínom.
O postupe sme rozhodli tri kolá pred koncom v Kysuckom
Novom Meste. Pochváliť treba celé mužstvo, ktoré chcelo
tvrdo pracovať na svojom cieli. Veľmi pekný bol aj herný
prejav mužstva a pozitívne bolo, že štyria hráči chodili
pravidelne hrať aj za mužov (Mintách, Krška, J.Špirka a R.
Šipčiak). Veľký podiel na úspechu má aj predchádzajúci
tréner Anton Cabadaj, ktorý mužstvo v minulej sezóne
viedol a výborne ho pripravil. Veríme, že sa ešte k trénovaniu v našom klube vráti. Toto mužstvo má veľkú pers-
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pektívu a ambície aj v tretej lige, kde by sme sa chceli pohybovať v prvej trojke. Je tam aj viacero hráčov s ktorými
počítame aj k nášmu áčku. Ako odmenu za postup dostali
od starostu obce a športového klubu bezplatný zájazd do
Tatralandie a nové dresy, od firmy Jamistav (p.Ján Mi-

halčatin) za zakúpenie športovej výstroje.
(Mgr.Ján Holúbek-tréner dorastu)

ME 2016 v malom
Veľmi peknú akciu zorganizovala Spojená škola Belá pod
vedenim Mgr. J. Holúbka pre 1.-4. ročník - Majstrovstvá Európy. Každá trieda si vybrala štát, ktorý na turnaji
reprezentovala. Takto sme mohli vidieť na turnaji Slovensko, Anglicko, Nemecko, Belgicko, Španielsko, Írsko,
Taliansko či Portugalsko. Hralo sa v dvoch kategóriách.
Prvú kategóriu (1.a 2. ročník) vyhralo Belgicko (p.Hriníková) nad Nemeckom (p.Pechotová) až na pokutové kopy.
V druhej kategórií sa vo finále stretlo Taliansko (p.Holubková) a Írsko (p.Babišová). V tomto finále tiež rozhodovali pokutové kopy, v ktorých mali viac šťastia hráči Írska.
Každý hráč bol odmenení nálepkami futbalových hráčov
z Eura 2016.
(Mgr. Ján Holúbek)

Florbal
Veľmi úspešnú sezónu majú za sebou naše florbalistky,
ktoré pod vedením trénera Mgr. J. Holúbka vyhrali turnaje v Terchovej, Budatíne a v Belej, vyhrali školské okresné
súťaže v Žiline a na krajských majstrovstvách sa umiestnili
vždy v prvej trojke. Hráčky za rok tréningu ukázali ohromné zlepšenie, čo ocenil neraz aj reprezentačný tréner junioriek. V budúcom školskom roku sa budú otvárať ďalšie
tri športové triedy so zameraním na dievčenský florbal,
čo nemá okrem Tvrdošína a Belej nikto na Slovensku.
Naše dobre výkony zaujali aj organizátorov florbalových
súťaži, ktorí nás oslovili s možnosťou hrať 1.florbalovú ligu
dievčat. Táto súťaž by bola fantastická možnosť pre naše
dievčatá ďalej napredovať a preto zvažujeme či ponuku
príjmeme. Od najlepšieho ženského mužstva z Tvrdošína
prišla aj ponuka na spoločne sústredenie, ktoré by zastrešoval juniorský reprezentačný tréner. Dievčatá by mali
možnosťtrénovať s najlepšími hráčkami na Slovensku, kde
by znova mohli posunúť svoju výkonnosť na vyšší level.
Hráčky si po celý rok vzorne plnili svoje povinnosti, do-

bre reprezentovali obec aj školu a na spoluprácu s nimi sa
veľmi teším aj do budúcej sezóny.
		 (Mgr. Ján Holúbek - tréner florbalistiek)
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Futsal
Trošku skromnejšie úspechy mali tento rok futsalisti našej
školy. Vyhrali sice turnaje v Terchovej a v Budatíne, ale nepostúpili na Majstrovstvá Slovenska vo futsale, v školskej
lige neobhájili 1.miesto a vo finále prehrali s Rosinou 1-4.
Bohužiaľ vo finále sme nehrali z rôznych príčin v najsilnejšom zložení, čo ma veľmi mrzelo. Dúfam že budúca sezóna bude oveľa úspešnejšia a hráči budú zodpovednejšie
pristupovať k svojím povinnostiam.
		

(Mgr.Ján Holúbek-tréner futsalu)

Hodnotenie,A“-mužstva

V sezóne 2015-2016 sme skončili o priečku nižšie ako
v minulej sezóne - na 6.mieste, kde ako tréner nemôžem
byť spokojný s umiestnením a v závere sezóny ani
s herným prejavom mužstva. Stratili sme veľa bodov
hlavne v domácom prostredí. K našim slabším výkonom
v závere súťaže prispel aj nie ideálny prístup hráčov
k tréningu a zápasom a tiež časté zranenia našich hráčov.
Káder ma nesporne svoju kvalitu hrať o špicu 5.ligy, ale

svojím prístupom si to občas kazí. Boli zápasy, kde sme
podali dobré výkony (Štiavnik, Bánová, Čierne, Rudina,
Zborov), ale v niektorých sme úplne vybuchli (Predmier, Skalité). Káder je veľmi perspektívny a solídny, ale bez
tréningu a dobrého prístupu budeme neustále prešľapovať
na mieste. Budúca sezóna bude veľmi náročná z dôvodu
reorganizácie všetkých súťaži na Slovensku a preto sme sa
rozhodli posilniť náš káder. Na záver sa chcem poďakovať
svojím spolupracovníkom - Ján Kaňa, D. Káčer, T. Káčer,
Zuzana Čepelová, Michal Hurta, Ján Ševčík a manželom
Šipčiakovcom za príkladnú spoluprácu počas celej sezóny.
		
		
(Mgr. J. Holúbek - tréner mužov)
Na tomto mieste by sme radi poďakovali aj sponzorom,
ktorí v prvom polroku prispeli k fungovaniu ŠK finančne,
a to Jánovi Kurčinovi - Rukor, Jánovi Sušienkovi - Linos,
Jánovi Mihalčatinovi – Jamistav, Márii Šipčiakovej a Jane
Liškovej – Zmrzlina Belá			
(pš)

Naša prípravka
Dňa 26.júna 2016 sa náš tím chlapcov narodených v roku 2006 a mladších, zúčastnil veľmi
kvalitného futbalového turnaja v Rakovej za
účasti desiatich družstiev. Hralo sa v dvoch
skupinách po piatich, kde sme tri zápasy
vyhrali a dva prehrali a skončili tak na druhej
priečke, ktorá nám zabezpečila hrať o celkové
tretie miesto. Chlapci si napokon po siahnutí
na dno svojich síl vybojovali krásne tretie miesto a odniesli si domov, plno zážitkov, pohár,
medaile a veľa vecných cien.

(Mgr. Peter Boháč)
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Hodnotenie sezóny starších žiakov
Po jesennej časti bola naším hlavným cieľom záchrana v súťažia to sa nám aj bez problémov podarilo, čo ma
veľmi potešilo. V zimnom prestupovom období nás opustili dvaja hráči základnej zostavy, čo veľmi oslabilo naše
mužstvo. Súťaž sme odohrali s úzkym kádrom a napriek
tomu sme predvádzali solídne výkony. Cenné boli výhry
nad Bytčou, Tvrdošínom a Rajcom či remíza s MŠK Žilina. K najväčším oporám patril brankár D. Zimen a hráči
M. Cabadaj, M. Mihalčatin a M. Šipčiak. Za záchranu boli
hráči odmenení od starostu obce a športového klubu zájazdom do Tatralandie.
(Mgr.Ivan Černák)

Volejbal
Dovoľte mi napísať pár riadkov o tom, čo sme zažili na
škole s našim obľúbeným volejbalom. Za tých 9 rokov,
ktoré som prežila na základnej škole, boli posledné dva tie
najkrajšie. Prihlásila som sa na volejbalový krúžok a začala sa venovať volejbalu. Začiatky boli úplne ťažké, keď som
zistila, aký je volejbal náročný šport. Tréningov bolo pre
mňa málo, chcela som hrať volejbal každý deň a podobne
boli na tom aj ostatné baby. Preto sme si založili aj skupinu
na facebooku, pomocou ktorej sme sa lepšie organizovali
a začali hrávať každý deň volejbal na ihrisku na Námestí.
Po roku poctivého tréningu
sme sa spolu s trénerom, p.
učiteľom Boháčom rozhodli, že pôjdeme na náš prvý
turnaj. Dopadol nad naše
očakávanie, keďže sme skočili druhé za skúsenými volejbalistkami z Karpatskej školy. Turnaje potom pribúdali
a my sme sa z tohto neskutočne tešili. Nášho tímu som
sa ujala ako kapitánka. Vybral
si ma tréner, s ktorým sme si
veľmi dobre rozumeli.
Náš kamarát, učiteľ a tréner
zároveň nás naučil nielen základom volejbalu, ale
aj správnemu športovému
prístupu. Neskôr povolal jeho bývalú veľmi dobrú
hráčku Máriu Sedúchovú, ktorá nám tiež veľmi pomohla
na tréningoch a obetovala nám svoj čas. Nakoniec sme
s kamarátkou skúsili ešte volejbalovú akadémiu v Žiline.
Po nejakej dobe sa prihlásilo ešte pár dievčat, kde sme
trénovali trikrát do týždňa a v Belej dvakrát, čo bolo úplne
perfektné. Získali sme nové rady a tiež sme sa naučili
veľa nového. Keďže sme sa prihlásili v polovici deviateho
ročníka, bol to náš prvý a posledný polrok účasti v tomto
klube. Ostatné mladšie dievčatá tam pokračujú a samoz-

rejme trénujú aj v Belej. Vždy sme mali silný a zohratý
tím a vždy sme si medzi sebou rozumeli. Keď sa dalo
a bola možnosť, tak sme chodievali na priateľské zápasy
do Strečna alebo Žiliny. V Strečne sme zažili najkrajší turnaj plný emócii a pocit z prvého miesta, aký sme dovtedy
nepoznali. Na tomto turnaji sme porazili Strečno, Varín
a v rozhodujúcom treťom sete o prvé miesto aj dievčatá
z UNIZI Žilina, keď sme otočili nepriaznivý stav 13:7
na 14:16 a získali vytúžené prvé miesto. Tieto zážitky mi
navždy ostanú v pamäti a vždy
budem s radosťou spomínať
na základnú školu.
Minulý rok starosta obce
zorganizoval výlet do Chorvátska, ktorého som bola
aj ja účastníčkou, kde sme
si zahrali super zápas proti Chorvátkam a len tak-tak
sme vyhrali. Dúfam, že tento
šport neskončí a bude v Belej
pokračovať i ďalšie roky. Dúfam, že prídu nové dievčatá
a s volejbalom budú tráviť
všetok voľný čas tak ako ja.
Chcem poďakovať aj v mene
ostatných deviatačiek – volejbalistiek naším dievčatám,
s ktorými sme tak tvrdo
trénovali. Ďakujeme Majke,
ktorá nás posunula, pomohla
nám a samozrejme nášmu
skvelému trénerovi, Petrovi Boháčovi, ktorý nám vždy
pomohol, povzbudil nás a veľa nás toho naučil, pánovi
starostovi, pani riaditeľke, ktorá nám umožnila zápasy
aj počas školy. Obzvlášť venujeme poďakovanie pánovi
Ľubomírovi Sušienkovi a firme Linos Color s.r.o., ktorá
pre dievčatá zakúpila volejbalové dresy. ĎAKUJEME
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(Natália Adamovská)

5. SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Náš občan na AMFO 2016
Nedávno sa konal už 44. ročník najstaršej celoštátnej postupovej súťaže a výstavy v oblasti amatérskej čiernobielej a farebnej fotografickej tvorby. Zúčastňujú sa na nej autori fotografií vo viacerých kategóriách. Súťaž poskytuje možnosti prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie. Tejto súťaže sa zúčastnil aj náš spoluobčan Jozef Cabadaj, ktorému týmto
prajeme na tomto poli veľa úspechov.									
(pš)

Kemp
Sezóna v kempingu Belá je v plnom prúde, akcia strieda
akciu a kapacita kempu je poväčšine plne vyťažená. Príďte
aj vy zažiť atmosféru leta v kempe. Kempovanie a karavaning je o priateľstve, o slobode a o spoznávaní nových ľudí.
V Belskom kempe sa rozhodne nudiť nebudete.
(pš)

V prvom polroku roku 2016 manželstvo uzavreli v našej
obci:
Štefan Čepela, Belá Ing a Vladislava Cabadajová, Belá
Jozef Paučin, Belá a Zuzana Hurtová, Belá
Ján Mahút, Belá a Mgr. Kristína Hanuliaková, Belá
Ing. Richard Hrvol, Žilina a Mgr. Marta Mariašová, Žilina
Ing. Peter Kubizňa, Banská Bystrica a Ing. Anna Fujdiaková, Belá
Andrej Poliak, Belá a Radka Vráblová, Belá

Narodení: (od minulého vydania BN do 30/6/2015)
JAROŠČIAKOVÁ Timea
CHOVANEC Juraj
BOBÁK Peter
VAŇATKOVÁ Amélia
VRÁBLOVÁ Dorota

Občania Belej, manželstvo uzavreté inde:
Martin Zavalidroga, Belá a Magdaléna Kuzmová, Terchová
Pavol Kubáň, Belá a Mária Záhumenská, Teplička nad Váhom
Lukáš Hajas, Terchová a Zuzana Holienková, Belá
Pavol Šmehyl, Belá a Ing. Daniela Husáriková, Višňové
Marián Vaňatka, Bratislava a Žaneta Mešková, Belá
Ján Kurčina, Belá a Daniela Púčková, Žilina
Juraj Gábor, Teplička nad Váhom a Bc. Martina Dolhá, Belá
Michal Krajči, Jablonové a Ivana Brozová, Belá-Kubíková
Štefan Čičmanec, Teplička nad Váhom a Lenka Vráblová, Belá
Lukáš Hotera, Žilina a Dominika Majerová, Belá-Kubíková

Zosnulí:
FRANČEK Ján 18. 03. 2016
HOLIENKOVÁ Emília 24. 03. 2016
DVORSKÁ Mária 27. 03. 2016
KOBRTKOVÁ Emília 01. 04. 2016
RICHTÁRIKOVÁ Paulína 06. 04. 2016
ČEPELOVÁ Anna 16. 04. 2016
VRÁBEL Peter 08. 06. 2016
MAJEROV Eduard 11. 06. 2016
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Belský pivovar BBC – Belá Beer Company
Belský pivovar BBC je súkromný pivovar stavebnej
spoločnosti HASTRA s.r.o., ktorá je na trhu už viac ako
25 rokov.
Zlatý mok, ako sa pivu hovorí pili už naši predkovia,
a stále je zlatým mokom aj pre našu generáciu. Tak prečo
ho nedopriať aj generácii po nás, pivo ktoré sme pili za
mladých čias, ktoré dokáže osviežiť, dodá silu a je zdraviu
prospešne. Pivo ktoré ponúkame je nepasterizované, nefiltrované, dobré uležané, ktoré obsahuje potrebné vitamíny
a iné zdraviu prospešné látky. Pivo také aké píjavali naši
rodičia bez konzervačných látok, rôznych chemických
urýchľovačov a ďalších moderných stabilizačných prvkov.
Moderné veľké pivovary sú zamerané na kvantitu, dlhú
životnosť piva ale vytráca sa obsah prírodných zložiek
a chuť piva stráca svoj prírodný charakter.
Pivo sa varilo na území terchovskej doliny už v dávnej
minulosti a to vo Varíne a v Terchovej. Chmeľ pre tieto
pivovary sa pestoval na území našej obce v miestnej časti
Nižné a Vyšné Kamence. Táto časť Belej sa podľa starých
máp menovala Chmelince. Toto je prvá zmienka o počiatkoch pestovania chmeľu ako jednej zo základných surovín
na výrobu piva v našej dedine.
Traktor slúžil ako univerzálny prostriedok pre prácu na
poli, kde nahradzoval kone. Traktor sa stal znakom pokroku, uľahčenia práce ľudí pri zabezpečovaní obživy. Je to
stroj pre prácu v prírode, pomocník pri pestovaní jačmeňa
ako prvej a základnej suroviny pre výrobu piva. Jačmeň
a ovos boli obilniny, ktoré sa pestovali v našej obci ako aj na
území Malej Fatry. Je predpoklad, že jačmeň vypestovaný
v Belej slúžil aj pri výrobe piva v okolitých dedinách, kde
mali pivovar. Do erbu pivovaru majitelia zakomponovali traktor ZETOR 25 legenda. Je to preto, lebo prvým
súkromným majiteľom tohto typu traktora v obci Belá bol
práve otec majiteľov pivovaru Ján Hanuliak. Erb pivovaru
je takou spomienkou na otca, ktorý mal tento zlatý mok
veľmi rád.
Druhým znakom nášho erbu je príroda tvorí dolná
časť nášho erbu zelenej farby a vytvára ju silueta belskej
prírody. My chceme vrátiť pivu jeho prírodný charakter.
Chmeľové šišky sú ďalšou súčasťou nášho erbu. Okrem
chmeľu ako základnej koreniny piva horkej chuti, budeme
túto dopĺňať ďalšími prírodnými plodmi, koreňmi
a liečivými rastlinami. Okrem klasických svetlý ležiak,
tmavý ležiak pivo s vrchným kvasením máme pivo špeciál
prírodné. Naše prírodné pivo je charakterizované ako tisíc
odtieňov horkej chuti čo vyčarila príroda. Vrchná časť je
zlatej farby a predstavuje farbu piva ale aj farbu jačmeňa,
z ktorého sa pivo varí. Čo znamenajú písmena BBC. Je to
Belá Beer Company. V preklade Belská pivná spoločnosť.
Vznikla v Bogote v Kolumbii keď tam bol jeden z majiteľov
a čapovali tam bogodské pivo BBC čo si preložil ako Belá
Beer Company. Tam vznikol názov nášho piva aj pivovaru
a myšlienka vybudovať pivovar v Belej
Pivovar BBC (Belá Beer Company) sa nachádza na úpätí
malej rokliny, ktorú miestni obyvatelia poznajú pod názvom Čertov jarek. Ešte donedávna starí ľudia z Belej strašili malé deti, že z tejto rokliny vybehne čert a ich zoberie
zo sebou.
Prvé pivo sa navarilo 21. 4. 2016. Bol to svetlý ležiak plzenského typu zo sladovníckeho jačmeňa z firmy Ses-

sel z Trnavy, žateckého poloskorého červenáku z Hornej
Stredy, kvasnice boli z pivovaru Bernard z Humpolca
a voda z Belskej doliny. Prvým sladkom je Jozef Rábik,
bývajúci v Žiline. Za pivovarníka, čiže kuchára piva alebo
sládka sa vyučil v českej Litomyšli. Prvé jeho skúsenosti
boli s varením piva v Čechách. Neskôr svoj obzor a skúsenosti získaval z varením piva v Austrálii, v Anglicku. Vie
uvariť piva rôznych typov a rád experimentuje. Ako každý
správny kuchár, hľadá recept pre najlepšie pivo. Zjednodušene povedané - čo je pivo. Je to vývar z jačmenného
sladu, ochutene chmeľovým korením a do pitnej podoby
upravené vhodným typom kvasníc. Tie dodávajú pivu silu
a potrebné vitamíny, aby pivo bolo prospešné pre naše
zdravie. Pritom varenie piva je umenie, treba vedieť, kedy
a akú prísadu použiť, aký čas je potrebný pre jednotlivé
cykly varenia, aby sa uvoľnili potrebné enzýmy a pivo
dostalo potrebnú chuť, bolo pitné,chutilo a bolo zdravé.
Pri varení pivných špeciálov pre zvýraznenia chuti a jedinečných receptúr sa okrem základných surovín ako koreniny budú používať liečivé rastliny, liečivé korene ako plody
kríkov, ktoré rastu v oblasti Belej a Malej Fatry. Toto sú
prvky ktoré podfarbia chuť jedinečného prírodného piva
vyrábaného v našom pivovare.
Prečo pivo uzdravuje. Majiteľov pivovaru mal pred 15
rokmi silné bolesti. Odviezli do nemocnice s podozrením
na infarkt. Po vyšetrení sa zistilo, že príčinou bolesti bol
obličkový záchvat. Vtedy mu ošetrujúci lekár povedal, buď
mu predpíše lieky a tie bude užívať do konca života, alebo
vyskúšame liečbu plzenským pivom. Majiteľ odpovedal,
ale ja chodím stále autom. Lekár mu odpovedal cez deň
Fatru, večer Plzeň. Na základe odporúčania lekára začal
piť predpísané pivo. Doteraz sa mu obličkový záchvat nezopakoval. Toto je jasný príklad, liečivého účinku piva.
Liečive účinky majú predovšetkým prírodné kvasnicové
piva nefiltrované a nepasterizované. Naše piva sú také.
Filtráciou a pasterizáciou sa zabezpečuje dlhá životnosť
piva ale súčasne sa odstraňujú vitamíny a iné prospešné
látky, ktoré sú v nefiltrovaných pivách. Nevýhodou nefiltrovaných pív je ich krátka životnosť musia sa udržiavať
v chlade. Pivo treba piť primerane, lebo ľudské telo potrebuje len určité množstvo vitamínov obsiahnutých v pive.
To množstvo je 1 až 2 piva denné. Ďalšie piva v ľudovej
reči povedané sú pre opicu a môžu spôsobiť zdravotné
problémy.
				
(Ing. Milan Hanuliak)
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Spomienky
Dňa 27. 7. 2016 si pripomenieme
5. výročie, čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec Rudolf
Nemček z Kubíkovej. Na hrobe
kytice, kahanček svieti, spomienky manželky a Tvojich detí. Len
pekné spomienky zostali na teba,
tichučké modlitby posielame do
neba. Tvoju lásku navždy vo svojich srdciach máme a s úctou na
teba všetci spomíname.

Dňa 22. mája 2016 sme si
pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho drahého manžela,
otecka a starkého Jána Korenčiaka. Ani čas nezahojí ranu, ktorú v srdci máme,
na Teba otecko v modlitbách
myslíme. S úctou, láskou
a veľkou vďakou spomína celá
rodina.

6. KULTÚRA
Absolventi ZUŠ

22. jún 2016 bol pre niekoho úplne obyčajným dňom, ale pre
absolventov hudobného a po prvý krát aj výtvarného odboru
ZUŠ Belá - Nižné Kamence bol tým najkrajším. Práve v tento deň koncertná sála ZUŠ ožila ľúbeznými tónmi a vôňou
farieb dielok našich absolventov. Neopakovateľný umelecký
zážitok, spomienky na celé štúdium, dojemné slová a poďakovanie učiteľom, rodičom... Ruka v ruke, spolu na jednom
pódiu stálo umenie hudby a maľby. Sedem mladých ľudí,
sedem absolventov. Prajeme im, aby umenie stále križovalo
ich cesty, ostalo v duši tak, ako navždy ostanú spomienky na
tento deň v koncertnej sále.
(Bc. Lucia Stročková)

Deň matiek
Druhá májová nedeľa patrila v kultúrnom dome opäť našim drahým mamičkám. Podujatie, ktoré organizovala škola
v spolupráci s obcou a na ktorom zabavili svoje mamičky detí so základnej aj materskej školy, bolo veľmi vydarené.
Prinášame vám zopár fotiek a malú básničku pre každú mamičku.

Tebe mamička
Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.
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Svätojánske ohne
Tak ako aj v okolitých dedinách, tak aj u nás patril posledný júnový víkend tradícii pálenia svätojánskych ohňov.
Tieto tradície sú spojené s pálením ohňov na kopcoch
vo večerných hodinách. Je úctyhodné, že mladí ľudia sa
snažia naďalej udržiavať túto starobylú tradíciu. O zorganizovanie udalosti sa postarali miestni chalani, ktorí
svojpomocne postavili vatru. Pri vatre sa podával guláš,
na ktorý poskytol príspevok obecný úrad. Touto cestou sa
chceme poďakovať obecnému úradu za ochotu. Dúfame,
že sa bude pokračovať aj v budúcnosti v udržiavaní tejto
tradície.
			
					(Lukáš Ďurana)

Nedvědovci v Belej
V jedno nádherné nedeľné popoludnie, presnejšie dňa 10.
júla 2016, pripravila obec Belá pre občanov jedno veľmi
milé kultúrno-spoločenské spestrenie leta v podobe koncertu známeho hudobného zoskupenia Nedvědovcov.
Nedvědovci, v zložení pôvodný člen František Nedvěd
so synom Vojtom a doprovodnou kapelou, svojimi kultovými piesňami bavili vyše 500 prítomných divákov.
Obec pripravila pre prítomných návštevníkov koncertu
nové drevené sedenie pred amfiteátrom na ihrisku, kde
sa podujatie konalo, ako aj spojazdnila verejné WC. Koncert bol veľmi vydarený a odnášame si z neho príjemný
a pozitívny zážitok. Podľa vyjadrenia účinkujúcich umel-

cov sa im v Belej veľmi páčilo, čo nás teší dvojnásobne.
Toto leto sa v obci okrem tradičnej trojdňovej Belskej púte,
ktorá je bohatá na podujatia a akcie, sa uskutoční Galavečer Boxu, ktorý v spolupráci s obcou pre vás pripravuje Športový Klub Belá oddelenie boxu a to dňa 30. júla.
Prídite si pozrieť zápolenia borcov boxeristov a zabaviť sa
pri sprievodnom programe. Viac o akcii sa dozviete čoskoro z plagátov. Vyvrcholením leta bude už šiesty ročník Belskej gulášky, ktorá sa uskutoční dňa 20. augusta a na ktorú
vás takisto srdečne pozývame. Viac o akcii sa dozviete
z facebookového profilu Belská guláška.
						
(pš)
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BELSKÁ PÚŤ

Piatok 22. júl 2016

2016

21.00 hod
námestie na Jamách – premietanie filmu pod holým nebom
vstup zdarma
22.00 – 4.00 – areál futbalového ihriska
diskotéka
vstup 3 € (mládež do 18 rokov 2 €)

Sobota 23. júl 2016
8.00 – 14.00
futbalové ihrisko – tradičný Belský futbalový turnaj – mužstvá: Nižný koniec
(obhajca trofeje), Vyšný koniec, Kubíková a Lysica

9.00 – 12.00
6. ročník behu – obecné cesty a terény – štvrť maratón – v spolupráci
s Atletickým klubom Žilina
„Belská hodová sedmička“

22.00 – 4.00
areál futbalového ihriska – ľudová veselica - vstup 3 €
(mládež do 18 rokov 2 €)
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Nedeľa 24. júl 2016
8.15 a 11.00

sväté omše v rímsko-katolíckom kostole Belá, ktorý je zasvätený svätej Márii
Magdaléne

14.30 – 18.00
amfiteáter pri futbalovom ihrisku – hlavný kultúrny program, účinkujú:
Belská muzika BRÁNICA
Belská muzička MALÁ BELIANKA
Spevácka skupina TÍŠINA
ĽUDOVÁ HUDBA z Lutíš
Folklórny súbor POĽANA zo Zvolena
Folklórny súbor DREVÁR z Krásna nad Kysucou
Folklórny súbor ORAVAN z Nižnej

18.00
futbalové ihrisko – futbalový zápas – predkolo SLOVENSKÉHO POHÁRA:
BELÁ – BYTČA
Tradičný jarmočný stánkový predaj sa uskutoční na obecnom námestí
na JAMÁCH.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ
Z námestia na Jamách je možný bezpečný presun ku kolotočom na Hôštine
a odtiaľ aj na hlavný program a akcie v areáli futbalového ihriska.
Počas soboty a nedele sa bude na ihrisku variť a podávať tradičný
starostovský guláš, pivo a kofola, na Kamencoch a v Kubíkovej bude guláš v
sobotu a tiež bude aj špeciálny guláš z diviny na námestí v nedeľu na obed

Kolotoče budú k dispozícii malým aj veľkým deťom na Hôštine
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BELSKÉ HOLE
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, PhD., PaedDr. Anna Babišová, Mariana Berešíková a kol. MŠ, Mgr. Peter Boháč, Miloslava Cabadajová,
PaedDr. Emília Surovcová, Mgr. Ľubica Hriníková, Mgr. Ivana Fogadová, Natália Adamovská, Jozef Cabadaj,
Ing, Milan Hanuliak, Bc. Lucia Stročková, Miroslava Ticháková, Lukaš Ďurana, Paulínka Vráblová.
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.

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:

BN č. 3/2016 vyjdú na Vianoce.

sekretariat@bela.sk
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