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Obecný úrad informuje
Život v našej obci

Milí spoluobčania!
Nedávno som sa rozhodol, že si preskúmam, ako je v rôznych literatúrach a názorových prúdoch vysvetlený a prezentovaný pojem
„obec“. Čo to vlastne obec je, čo predstavuje
a čím je určená. Niektorí chápu obec ako základnú územnosprávnu jednotku, iní ako najstarší organizačný celok samosprávnych foriem
spolupráce vo verejných záležitostiach, ďalší
ako vymedzený priestor, na ktorom žijú obyvatelia, ktorí majú väzby k danému územiu
a k danej spoločnosti. Podľa Aristotela dokonca
obec predstavuje rozvinutú rodinu.
Nech sa na obec pozrieme akokoľvek –
vždy ide o spoločenstvo, o súhrn ľudí, ktorí sú
medzi sebou určitým spôsobom poprepájaní.
Samozrejme, každá takáto komunita by mala
byť usmerňovaná nejakými pravidlami a zásadami, inak by sme to mohli nazvať anarchiou.
V čase, keď žili naši starí rodičia a prarodičia
boli tieto zásady vyšším morálnym zákonom
v každom z nás, jednoducho sa nazývali „chlapské slovo“. Dvaja si podali ruku a nepotrebovali
aparát právnikov, súdov, úradníkov, overení,
kolkov a pod. Mnohí si dnes povieme, veď toto
bola tá chyba, že všetko fungovalo na dobré slovo a dnes vznikajú kvôli tomu nedorozumenia.
To o čom chcem hovoriť, však nespočíva v tom,
aby sme nechali veci ležať ľadom a neriešili majetkovo-právne usporiadanie. Hovorím však
o tom, že aj napriek tomu, čím väčšia skupina
ľudí v obci žije a existuje, je aj viac požiadaviek,
názorov a s tým aj súvisiacich problémov. Tak
sa zamyslime s akou noblesou sa dokázali

s niektorými problémami vysporiadať naši predkovia. Obyčajnou dohodou, ktorá bola pre každého z nich svätá.
Vedeli sa dohodnúť, vedeli sa spolu zabaviť, vedeli jeden druhému pomôcť. A prežívali
sa ďaleko ťažšie chvíle – vojny, chudoba.
Kde sme sa dopracovali dnes? Rodiny
rozhádané kvôli majetkom, sused suseda nenávidí kvôli hranici pozemku, nedovolí mu prejsť
po ceste, po ktorej chodil 30 rokov a zrazu dnes
si spomenie, že cestu zahradí, spoločnosť je rozdelená enormnými peňažnými priepasťami, kde
niektorí prežívajú zo dňa na deň a iní hromadia
majetok, ktorý ani sami nikdy nevyužijú.
Nuž niekde sa stala chyba. Toto predsa
nemôže byť svet, v ktorom chceme žiť, alebo
áno? A pritom stále platí tá stará známa pravda, ak chceme zmeniť svet, začnime od seba.
Nájdime v sebe silu a pokoru a skúsme niekomu, komu sme ublížili povedať prepáč. Pokúsme sa vyriešiť starý spor, ktorý máme a to tak,
že sa dohodneme. Bez súdov a právnikov. Skúsme sa vrátiť k tomu, o čo nám všetkým ide, a to
aby sme mohli spolu a medzi sebou spokojne
a šťastne žiť.
Všetci sa hrdo označujeme, že sme kresťania. V týchto dňoch si budeme pripomínať
vzkriesenie Ježiša Krista. Započúvajme sa teda,
čo nám budú hovoriť a pripomínať naši duchovní predstavitelia o tomto najvýznamnejšom
kresťanskom sviatku. Možno prostredníctvom
lásky zobrazenej v Kristovom odkaze sa raz dopracujeme aj k láske medzi ľuďmi.
Prajem všetkým občanom príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. (Ing. Matúš Krajči)

Kalendár akcií
Obec Belá

Autocamping Belá – Nižné Kamence

10.05.2015:

Deň matiek, uvítanie detí
do života

2. – 3.5.2015:

Motogulashka – zraz motorkárov

8. – 10.5.2015:

Jarné stretnutie karavanistov

1.6.2015:

Deň detí

16.5.2015:

Cyklozraz, nesúťažné stretnutie
cyklistov

17.5.2015:

Tour Petra Sagana, cyklistické
preteky pre deti

25. – 26.7.2015: Belská púť
22.8.2015:

Belská guláška

25.10.2015:

Úcta k starším

5.12.2015:

Mikuláš

30. – 31.5.2015: Preteky mini kar

19. – 20.12.2015: Vianočné trhy

13. – 14.6.2015: Festina 24 hod. MTB - 24 hodinový maratón

31.12.2015:

17. – 18.10.2015: Výstava králikov

Silvester

Obecný úrad informuje
Snehová nádielka
Po slabej minuloročnej zime sme tu opäť
mali pomerne peknú zimu s množstvom snehu.
Na jej príchod sme čakali veľmi dlho, dokonca
aj vianočné sviatky boli ešte „na blate“. Túto zimu, na rozdiel od minulej, sa stavali aj snehuliaci, bolo dosť snehu na lyžovanie či iné zimné
radovánky, čo ocenili hlavne deti. Začiatkom
februára sa však na 2 či 3 dni sneženie „odtrhlo
z reťaze“ a opäť nastali problémy vo viacerých
častiach obce (hlavne v odľahlejších) s nadmerným snehom. Obecné služby si s touto malou
kalamitou však poradili, takisto ako aj s bežnou
zimnou údržbou počas celého trvania zimy. (pš)
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mestnancov obecnej firmy, rozhodli sa niektoré
inštitúcie v obci zobrať situáciu do svojich rúk.
Konkrétne členovia klubu dôchodcov, zamestnanci obecného úradu a žiaci 2. stupňa základnej školy spolu s triednymi učiteľmi sa tento
deň vybrali upratovať do viacerých častí obce.
Vyzbrojili sa metlami, lopatami, fúrikmi, vrecami a všetkým potrebným, hlavne však odhodlaním zabojovať s neporiadkom, Poupratovalo
a pozametalo sa okolie kostola a cintoríny, námestie na Jamách, okolie futbalového ihriska
a niektoré hlavné ulice v obci. Súčinnosť poskytla aj obecná firma, ktorá zabezpečila zvoz
vriec a kôp neporiadku. Jarné upratovanie potom pokračovalo nasledujúci týždeň prostredníctvom verejnoprospešných pracovníkov obce.
Sme veľmi radi, že na poriadku v našej
obci záleží veľa ľuďom a oceňujeme každého
jedného občana, ktorý sa rozhodne poupratovať
si pred svojim vlastným domom, obzvlášť tých,
ktorí sú ochotní zájsť aj trochu ďalej ako pred
vlastný prah.

Podobné akcie chystá naša škola ako aj
skupina dobrovoľníkov na Deň zeme v apríli
tohto roku. (pš)

Jarné upratovanie
Prvý jarný deň vyšiel tento rok na piatok
a keďže bolo aj veľmi pekné počasie, rozhodli
sme sa v obci poupratovať. Zime už asi definitívne tento rok odzvonilo a zostalo po nej veľa
prachu, štrku či neporiadku. Obec sa tradične
stará o jarné upratovanie, nakoľko však práve
v tomto období prebiehajú rozsiahle práce na
projekte v kempe, kde je vyťažených väčšina za-
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Obecný úrad informuje

Uznesenia č. 1 až 4/2014 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá,
konaného dňa 12.12.2014
Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo:
I. BERIE NA VEDOMIE
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
vystúpenie novozvoleného starostu,
vzdanie sa poslaneckej odmeny na celé volebné obdobie - poslanci: Ing. Ivan Dvorský,
Ing. Ján Hanuliak,
menovanie zástupcu starostu, za zástupcu
starostu bol na celé volebné obdobie vymenovaný poslanec Mgr. Peter Šugár.
II. KONŠTATUJE
novozvolený starosta obce Ing. Matúš Krajči
zložil zákonom predpísaný sľub starostu,
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
Obecného zastupiteľstva Belá (v abecednom
poradí):
Peter Boháč, Mgr.
Ivan Dvorský, Ing.
Ján Hanuliak, Ing.
Peter Chabada
Ján Kaňa
Jozef Kubík
Richard Mahút
Dušan Mariaš
Jozef Mažgút, Ing.
Peter Šugár, Mgr.
-

Rudolf Macek, Ing. bol ospravedlnený, poslanecký sľub zložil na nasledujúcom zasadnutí OZ
Uznesenie č. 2/2014

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona
o obecnom zriadení:
- Obecné zastupiteľstvo v Belej poveruje poslanca Mgr. Petra Šugára zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona

č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zriadenie komisie pri Obecnom úrade Belá
(Obecná komisia):
predseda komisie: Mgr. Peter Šugár
členovia komisie: Ján Kaňa, Ing. Jozef Mažgút,
Peter Chabada, Karol Franek, Július Janiš, Ferdinand Cvinger, František Hurtek.
Uznesenie č. 3/2014
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice:
Zapisovateľ: Mgr. Peter Šugár
Overovatelia: Ján Kaňa, Peter Chabada
Určenie mesačného platu starostu:
Obecné zastupiteľstvo v Belej určuje: Plat starostu na základe novely zákona č. 154 zo dňa
17.05.2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR
SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov sa
upravuje na základe zverejnenia údajov
Štatistického úradu SR o priemernej mesačnej
nominálnej mzde zamestnanca za rok 2013
nasledovne:
Priemerná mzda zamestnanca SR: 824 €
Koeficient podľa § 4 ods. 1: 2,17 násobok
Zvýšenie platu § 4 ods. 2: 70 %
Spolu mesačný funkčný plat: 3 040 €
Určenie sobášiacich:
Starosta obce navrhol za sobášiacich: Ing. Matúš Krajči, Mgr. Peter Šugár
miesto: Obecný úrad Belá, dni: piatok, sobota
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo:
I. SCHVAĽUJE
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva,
Zásady odmeňovania poslancov OZ,
Voľby do rady školy: Mgr. Peter Boháč, Mgr.
Peter Šugár, Peter Chabada, Ján Kaňa.

Obecný úrad informuje
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Uznesenie z 1. mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2014
Obecné zastupiteľstvo:
I. BERIE NA VEDOMIE
Zloženie predpísaného sľubu poslanca. Zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Ing.
Rudolf Macek zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva,
Voľbu návrhovej a mandátovej komisie v zložení: Peter Chabada, Ján Kaňa, Richard Mahút,
Návrh na vyradenie drobného majetku školy
po inventarizácii, ktorý predložila riaditeľka
Spojenej školy Ing. Anna Přechová,
Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2013,
Návrh rozpočtu na roky 2016 a 2017.
II. SCHVAĽUJE
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2014,
Návrh rozpočtu na rok 2015,
Dodatok k zmluve o návratnej finančnej výpomoci pre Belské Služby, s.r.o. – predĺženie
splatnosti do 31.12.2015,
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.
1/2014 o miestnych daniach,
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.
2/2014 o poplatkoch za komunálny odpad
(poplatok v sume 0,047 €),
Voľby prísediacich na súd - predložený návrh: Mária Boháčová, Róbert Boháč.

III. NESCHVAĽUJE
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 2/2014 o poplatkoch za komunálny odpad (v sume 0,055 €).
IV. UKLADÁ
Starostovi obce iniciovať stretnutie so zástupcami Povodia Váhu resp. aktivizovať
príslušné inštitúcie, za účelom vyriešiť
v časti obce Nižné a Vyšné Kamence úpravy
brehu a koryta Varínky po povodniach,
Pripraviť plán prác a činností, zapracovať
potreby obce, návrhy poslancov,
Pripraviť na nasledujúce rokovanie OZ podrobné informácie a podklady o celkovej činnosti podniku Belské Služby, s.r.o. –zodpovedný konateľ pán Róbert Boháč,
Starostovi poveriť pracovníkov učtárne, aby
vyčíslili dlh na komunálnom odpade a poplatkoch obci a pripravili zoznam neplatičov
na službách a daniach v obci Belá,
Starostovi prerokovať s právnym zástupcom
obce ako postupovať pri neplatičoch za komunálny odpad a miestne dane,
Riaditeľke Spojenej školy Belá Ing. Anne
Přechovej predložiť na budúce OZ návrh na
všeobecne záväzné nariadenie ohľadom poplatkov v MŠ, v ZUŠ atď. a ostatné požiadavky čo sa týka Spojenej školy Belá.

Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 29.01.2015
Obecné zastupiteľstvo:
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrolu plnenia úloh,
Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu
obce.
II. SCHVAĽUJE
Navrhnutý postup riešenia pri vymáhaní
dlhov od neplatičov za daň z nehnuteľnosti,
za komunálny odpad a iných dlhov voči obci, formou poslednej výzvy od právneho zástupcu obce a v prípade nerešpektovania vymáhanie pohľadávok exekútorom.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015,
Návrhy zmlúv na predĺženie termínu čerpania úverov, posunutie termínu prvého splácania a zmenu výšky splátok,
OZ schvaľuje zmenu podmienok úveru poskytnutého na základe Zmluvy o účelovom
úvere č. 0289/14/08635 nasledovne: predĺženie čerpania úveru do 31.07.2015, prvá
splátka úveru od 21.09.2015, mesačné
splátky úveru 2 280 €,
OZ schvaľuje zmenu podmienok úveru poskytnutého na základe Zmluvy o účelovom
úvere č. 0284/14/08635 nasledovne: predĺženie čerpania úveru do 31.07.2015, predĺženie splatnosti úveru do 31.03.2016,
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Obecný úrad informuje

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území obce Belá,
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.
1/2015 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole,
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.
2/2015 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium
v základnej umeleckej škole,
Na základe § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov schvaľuje s poukazom na § 2 zák.
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v otázke dovolenky starostu považuje za primerané uplatnenie Zákonníka práce (zák. č.
311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov), že starosta má dovolenku v rovnakej
výmere ako jemu podriadení zamestnanci
v rovnakej vekovej skupine,
na základe § 152 ods. 8 písm. c) Zákonníka
práce č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších

predpisov patrí starostovi a zástupcovi starostu stravné v rovnakej forme a v rovnakom rozsahu ako zamestnancom obecného
úradu,
OZ tiež poverilo starostu obce, aby Pracovný
poriadok obce Belá doplnil o konštatovanie
uvedené vyššie.
III. NESCHVAĽUJE
Žiadosť podanú na Obecný úrad Belá pod
protokolárnym číslo 1290/2014 o odkúpenie pozemku parcela č. 1418/2 o výmere
173 m2 v časti obce „Nigrob“.
IV. ODPORÚČA
1) Starostovi obce vykonať zápis parcely č.
1418/2 zmena charakteristiky zo „záhrady“
na „cestu“.
V. UKLADÁ
Belským Službám, s.r.o. predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ hospodársky výsledok
za rok 2014 a doplniť údaje a vyčíslenia
ohľadom jednotlivých činností BS, s.r.o. –
zodpovedný konateľ pán Róbert Boháč.

Uznesenia OZ sú verejným dokumentom, do ktorého môže nahliadnuť každý občan
na obecnom úrade. Uznesenia s platným hlasovaním poslancov pri jednotlivých bodoch nájdete aj na webovej stránke obce www.bela.sk v časti Obecný úrad → Úradná
tabuľa → Uznesenia.

Všeobecne záväzné nariadenia – zmeny
Na decembrovom a januárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválili poslanci úpravy
v niekoľkých všeobecne záväzných nariadeniach. Upravovali sa niektoré znenia týchto nariadení,
ktoré sa konsolidovali s aktuálnym znením príslušných zákonov, ako aj výšky niektorých poplatkov. Okrem týchto sa ďalej schválili dokumenty ako Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
a Zásady odmeňovania poslancov. Ostatné náležitosti, o ktorých rokovalo a rozhodovalo obecné zastupiteľstvo, nájdete tradične v rubrike Uznesenia OZ. Prinášame vám výňatky z týchto VZN, v ktorých sa zameriavame hlavne na výšku poplatkov v jednotlivých oblastiach.

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach
Toto VZN upravuje ukladanie a vyberanie nasledovných daní:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za predajné automaty,
d) daň za nevýherné hracie prístroje,
e) daň za užívanie verejného priestranstva,
f) daň za ubytovanie.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
1) Daň z pozemkov
Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku (pôdy) určená vynásobením výmery
pozemkov v m² a hodnoty pozemku (pôdy) za
1 m² určená zákonom resp. týmto VZN.

Obecný úrad informuje
Hodnota pozemku (pôdy) pre daňové účely je
v obci Belá nasledovná:
orná pôda - 0,2217 €/m²,
trvalý trávnatý porast - 0,0288 €/m²,
lesný pozemok - 0,1162 €/m2,
záhrada - 1,85 €/m²,
stavebný pozemok - 18,58 €/m²,
ostatná plocha - 1,85 €/m²,
stavebný pozemok - 18,58 €/m².
Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
a trvalé trávnaté porasty:
Ročná sadzba dane je 0,25 % zo základu dane.
Záhrady, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb
a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné
plochy okrem stavebných pozemkov, stavebné pozemky, pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný
stánok:
Ročná sadzba dane je 0,5 % zo základu dane.
2) Daň zo stavieb
Správca dane ustanovuje v zmysle § 12 ods.
2 zákona ročnú sadzbu dane zo stavieb za
každý aj začatý m² pre jednotlivé druhy stavieb a ustanovuje v zmysle § 12 ods. 3 zákona príplatok za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažie takto:
a) Stavby na bývanie a ostatné stavby,
ktoré tvoria príslušenstvo hlav. stavby
0,0996 € za m² zastavanej plochy,
0,0332 € za m² za každé nadzemné
a podzemné podlažie (nadzemným podlažím je poschodie, podkrovie obývané
aj neobývané povaly, podzemným podlažím sú pivnice).
b) Stavby na pôdohospodársku produkciu,
skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo
okrem stavieb na skladovanie inej ako
vlastnej pôdohospodárskej produkcie
a stavieb na administratívu
0,0996 € za m² zastavanej plochy,
0,0332 € za m2 za každé nadzemné
a podzemné podlažie.
c) Chaty a stavby na individ. rekreáciu
0,3319 € za m² zastavanej plochy,
0,1660 € za m² za každé nadzemné
a podzemné podlažie.
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d) Samostatne stojace garáže
0,4979 € za m² zastavanej plochy
e) Stavby hromadných garáži
0,4979 € za m² zastavanej plochy,
0,1660 € za m² za každé nadzemné
podlažie.
f) Stavby hromadných garáži umiestnené
pod zemou
0,4979 € za m² zastavanej plochy,
0,1660 € za m² za každé podzemné
podlažie.
g) Priemyselné stavby a stavby slúžiace
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu
0,6639 € za m² zastavanej plochy,
0,1660 € za m² za každé nadzemné
a podzemné podlažie.
h) Stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
1,3278 € za m² zastavanej plochy,
0,1660 € za m² za každé nadzemné
a podzemné podlažie.
i) Ostatné stavby
0,4979 € za m² zastavanej plochy,
0,1660 € za m² za každé nadzemné
a podzemné podlažie.
3) Daň z bytov
Základom dane z bytov je výmera podlahovej
plochy bytu alebo nebytového priestoru v m².
Ročná sadzba dane z bytov a z nebytových
priestorov je za každý m² podlahovej plochy
bytu alebo nebytového priestoru - 0,0996 €.
DAŇ ZA PSA
Sadzba dane za jedného psa a kalendárny
rok je pre katastrálne územie obce Belá 6 €.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Sadzba dane za predajné automaty za jeden
predajný automat a kalendárny rok:
a) ak v skladbe ponúkaného tovaru sa nenachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje - 33,19 €,
b) ak v skladbe ponúk. tov. sa nachádzajú
tabak. výr. al. alkohol. nápoje - 165,96 €.
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DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
Sadzba dane stanovená za jeden nevýherný
hrací prístroj a kalendárny rok je 33,19 €.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO
PRIESTRANSTVA
1) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb je 1,65 € za
m2 a deň užívania verejného priestranstva.
2) Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia na predaj ovocia, zeleniny, výpestkov a výrobkov je 1,65 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva.
3) Sadzba dane za umiestnenie ostatného zariadenia (napr.: stánkov, predajných pultov,
mobilných predajných zariadení, zariadení
slúžiacich na propagačné a reklamné účely,
ambulantný predaj a iné) je stanovená na
1,65 € za m2 a deň.
4) Sadzba dane za umiestnenie stavebného zariadenia je 1,65 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva.
5) Sadzba dane za umiestnenie skládky je
1,65 € za m2 a deň užívania verejného prie-

stranstva. Za umiestnenie skládky tuhých
palív 1,65 € za m2 a deň užívania verejného
priestranstva.
6) Sadzba dane za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií v meste je
1,65 € za m2 a deň užívania verejného priestranstva.
7) Sadzba dane za vyhradenie parkovacieho
miesta na verejných miestach, pre potreby
fyzických a právnických osôb je 0,55 € za
m2 a deň.
8) Sadzba dane za rozkopávku verejného priestranstva je:
a) počas schválenej doby 1,65 € za m 2 rozkopávky a deň,
b) 1 € za m² rozkopávky verejného priestranstva a deň, do 15 dní po schválenej dobe
užívania vrátane 15. dňa,
c) 2 € za m² rozkopávky verejného priestranstva a deň nad 15 dní po schválenej dobe
užívania.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
Sadzba dane je na celom území obce 0,50 €
na osobu a prenocovanie.

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (platné od 1. januára 2015)
Sadzba poplatku je stanovená vo výške:
a) 0,047 € za osobu a kalendárny deň, ak táto má v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo ak táto nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt a užíva v obci nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie; poplatok sa určuje podľa Čl. 4 ods. 2 písm. a) (občania),
b) 0,047 € za zamestnanca a kalendárny deň; poplatok sa určuje podľa Čl. 4 ods. 2 písm. b) (právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ),
c) 0,047 € za ubytovanú osobu a kalendárny deň; poplatok sa určuje podľa Čl. 4 ods. 2 písm. b)
a použije sa priemerný počet podľa Čl. 4 ods. 3 písm. b) bod 1 (právnická osoba, fyzická osoba –
podnikateľ poskytujúca ubytovacie služby),
d) 0,047 € za miesto určené na poskytovanie služieb a kalendárny deň; poplatok sa určuje podľa
Čl. 4 ods. 2 písm. b) a použije sa priemerný počet podľa Čl. 4 ods. 3 písm. b) bod 2 (PO, FO podnikateľ poskytujúca reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby),
e) 0,047 € za liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov pri množstvovom
zbere.

VZN obce o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na
štúdium v základnej umeleckej škole a pobyt dieťaťa v materskej škole
(platné od 16. februára 2015)
Na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne:
- žiak v kolektívnej forme: 5,50 €/mesiac,
- žiak v individuálnej forme: 8,20 €/mesiac,
- dospelá osoba: 27,00 €/mesiac.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa
sumou 12 €.
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Svet v znamení farebnej jari
Politické dianie sa nás bezprostredne
a bytostne dotýka, či už sa nám to páči alebo
nie. Je to súčasť životnej reality, ktorej sa nedá
vyhnúť. Či už je to otázka daňového zaťaženia,
vymožiteľnosti práva, fungovania štátnej správy,
zahranično-politického smerovania krajiny, alebo mnohých iných praktických záležitostí
ovplyvňujúcich bežný život. Treba si uvedomiť
geografickú polohu našej krajiny, v srdci Európy, na rozhraní geopolitických vplyvov, východnej hranice EÚ a NATO. Zanedbateľný nie je ani
historický kontext a z neho vyplývajúce súvislosti. Trendy vzťahov veľmocí sa odrážajú i vo
vnútropolitickom dianí na Slovensku. Vývoj medzinárodnej situácie, zdá sa, neveští nič dobré.
Mnoho regiónov vo svete je dnes destabilizovaných, zmieta sa v občianskej vojne a páchajú sa
tam zločiny proti ľudskosti. V súčasnosti to už

nie je Líbya, Sýria a Irán, kde sa láme chleba,
ale ťažisko konfrontácie veľmocí sa presunulo
do nebezpečnej blízkosti Slovenska, na Ukrajinu.
Niet inej strašlivejšej metly ľudstva ako
vojna, ktorá ničí všetko. Vojna so sebou prináša
nešťastie a utrpenie. Je to presný opak odkazu
Veľkej noci. Tento sviatok je u nás oslavovaný
od nepamäti a symbolizuje koniec temnoty,
oslavu plodnosti a hojnosti, víťazstvo života nad
smrťou. Mier to je šťastie, pokoj a harmónia,
vojna je smrť. Sviatky jari a spirituálny odkaz
zmŕtvychvstaného Krista nech posilnia vnútorný mier v každom z nás a stanú sa mementom,
symbolom radosti zo života a prosperity, počiatkom éry, kde budú ľudia konať dobro a podieľať
sa tak na mieri ako konečnom stave spoločnosti. (bag)

Referendum o rodine
Prinášame vám výsledky
referenda v našej obci, ktoré sa
konalo v sobotu dňa 7. februára
2015. Nakoľko sa na referende
nezúčastnila viac ako polovica
oprávnených voličov, referendum
bolo neplatné.
Počet oprávnených občanov na
hlasovanie – 2649
Hlasovalo – 859
Účasť – 32,42 %
Počet
odovzdaných
platných
hlasovacích lístkov – 850

Prehľad hlasovania
za celé Slovensko 

1. otázka: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo
nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi
jedným mužom a jednou ženou?
Áno – 831
Nie – 19
2. otázka: Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí
a ich následná výchova?
Áno – 816
Nie – 31
3. otázka: Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať
účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia
s obsahom vyučovania?
Áno – 804
Nie – 3
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Dobro došli

Predĺžený víkend na Slovensku, v našej obci, zažila výprava z družobnej Chorvátskej obce
Maslenica v dňoch 13. až 15. marca. Celkovo v počte 30 ľudí, z toho 22 detí vo veku 12 – 15 rokov,
šoféri, pedagógovia a zástupcovia obce Maslenica si u nás užili dobrej lyžovačky, spoločenských
a náučných aktivít do sýta. Ubytovaní boli v obecnom penzióne v Kultúrnom dome Mariánka v Kubíkovej, kde mali zabezpečenú plnú penziu. Chorváti nám takto opätovali návštevu, keď v máji minulého roku bol obecný autobus s našou výpravou žiakov, pedagógov a zástupcov obce u nich
v Maslenici. Tieto medzinárodné návštevy sú napĺňaním dohody o spolupráci, výmene skúseností,
poznávania kultúr a spoločných aktivitách, ktorú majú obec Belá a Maslenica uzatvorenú od roku
2012. Okrem spomínanej lyžovačky, poznávania okolia Belej či mesta Žiliny, bolo vrcholom pobytu
športovo-spoločenské popoludnie, ktoré sa uskutočnilo v telocvični Spojenej školy Belá, kde sa
mohli žiaci zoznámiť, zasúťažiť si, pokonverzovať v angličtine či zabaviť sa. Bola to vydarená udalosť a naši chorvátski priatelia, ktorí tu boli srdečne vítaní, si odnášajú z Belej veľa pekných zážitkov. Žiaci našej školy sa už teraz tešia na ďalšiu návštevu a tiež na výlet do Chorvátska, ktorý by
sa mal uskutočniť ešte tento rok.

Bližšie opisuje túto družbu a spoločenskú udalosť pán učiteľ, tréner a poslanec obecného
zastupiteľstva Mgr. Peter Boháč:
„Projekt obce, ktorý ponúka pre všetkých občanov Belej počas letného obdobia dovolenkový zájazd do prímorskej dedinky Maslenica v Chorvátsku, sa rozbehol už dávnejšie. Z dielne
obecného úradu vzišiel nápad či by sa aj škola nechcela zapojiť do družby s touto obcou. Samozrejme, všetci sme boli tomuto nápadu veľmi naklonení, a tak sa začalo s prípravou detských pasov,
s riešením ubytovania či dopravy. Počas prípravy vzniklo niekoľko problémov, ako to už pri organizovaní akcií podobného druhu býva. Chýbali financie a projekt družby sa pomaly, ale isto rúcal. Tu
treba vyzdvihnúť starostu, ktorý ukázal svoje sociálne cítenie a povedal: „Uskutočníme to pre deti
a to bezplatne, aby tam mohli ísť všetci, čo si to zaslúžia, neboli ešte pri mori alebo sa možno už ani
k moru viac nedostanú.“ Zobral si celý projekt družby na starosť a v júni 2014 sa vycestovalo. Do
Chorvátska išli deti teda bezplatne, čo je obdivuhodné, v našej zemepisnej šírke už podobnú obec,
ktorá by toto dokázala, len tak ľahko nenájdete. Do Chorvátska cestovali prevažne športovci zo
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športových tried zameraných na futbal a žiaci zo ZUŠ. Deti boli veľmi nadšené pobytom pri mori,
pekným a dôstojným ubytovaním s výbornou stravou. Pobyt našich detí v Chorvátsku bol viac-menej regeneračno-kultúrny a tieto pobyty by mali nahrádzať deťom v obidvoch obciach to, čo nenachádzajú doma. Našim deťom more a deťom z Maslenice sneh, ktorý v prímorskej dedinke nepadá.
V marci 2015 projekt pokračoval privítaním detí z Chorvátska v našej škole a obci. Deti prišli na
predĺžený víkend od piatka do nedele. Ubytovaní boli v penzióne Marianka - Kubíková. Program pozostával z dvojdňovej lyžovačky na Gavurkách. Deti si pozreli mesto Žilinu a v sobotu boli na programe prestížne zápasy chlapcov vo futsale a dievčat vo volejbale. Odveta vo futsale po prehre
v Maslenici nám vyšla, zvíťazili sme a potvrdili príslovie: „Môj dom, môj hrad“. Naše dievčatá vo volejbale po päťsetovej dráme nakoniec súperky z Maslenice takisto zdolali. Všetky deti oboch škôl
dostali za účasť sladkú odmenu. Musím ešte vyzdvihnúť prítomných rodičov a deti za kultivované
a neustále povzbudzovanie, čo v nemalej miere prispelo k vynikajúcej až ohromujúcej atmosfére. Po
ukončení športových aktivít deti spolu komunikovali v družnej atmosfére prevažne v anglickom jazyku a vymieňali si navzájom kontakty. Pri odchode nám bola adresovaná pozvánka, že zasa v júni
2015 čakajú náš príchod do Maslenice“. (Mgr. Peter Boháč, pš)
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Obecná knižnica

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými
i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani
v škole.“ (Ján Amos Komenský)
„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov,
vládcom kráľovstva ducha.“
(Lucius Annaeus Seneca)
Otváracie hodiny:
- pondelok až piatok: 12:30 – 15:30 hod.
Zápisné na 1 rok:
deti do 15 rokov – 0,35 €
študenti – 0,35 €
dospelí – 0,70 €
dôchodcovia – 0,35 €
Výpožičná doba kníh je 1 mesiac. Po vypršaní tejto doby je čitateľ povinný vrátiť knihy
do obecnej knižnice. Stratenú knihu je čitateľ
povinný nahradiť výtlačkom toho istého titulu.
Poplatky za nevrátenie knihy po uplynutí výpožičnej doby:
1. upomienka – 0,50 €
2. upomienka – 1,00 €
3. upomienka – 1,20 €
Knižné novinky v Obecnej knižnici v Belej
zakúpené v roku 2015 (beletria, knihy pre
mládež, detská literatúra):

Návšteva knižnice
Naši najmenší majú ku knižkám veľmi
blízko, veď si z nich každý deň prečítame peknú
rozprávku či príbeh.
Preto sme sa spoločne s deťmi vybrali
v rámci „mesiaca kníh“ na exkurziu do našej
obecnej knižnice. Teta knihovníčka z knižnice
nám porozprávala, aké knihy sa v knižnici nachádzajú, ako šetrne treba s nimi zaobchádzať,
koľko kníh sa v nej ukrýva a keď sa naučia
v škole čítať, práve na tomto mieste si môžu
knihy požičiavať. Najviac zo všetkého ich zaujali
detské rozprávkové knihy. Tieto si mali možnosť
aj prezrieť a poprechádzať sa po celej knižnici.
Deťom sa v knižnici veľmi páčilo. Pri odchode
dostali sladkú odmenu a za to zarecitovali peknú básničku.

Naši najmenší
Návšteva uja poľovníka
Zase prišla zima, poľovník si zaspomína,
čo má robiť, srnky hladné nakŕmiť, chutné semiačka do kŕmidla nanosiť, aby nakŕmil hladné
hrdielka, aj diviakom jedla dať, žalude im nasypať, zvieratká si šepkajú, že im senník stavajú:
„Ujo horár s poľovníkmi stavajú ho ta za kríkmi.“
Zvieratká sú tvory vďačné, v zime neradi sú hladné, v kŕmidlách si nachádzajú, čo im poľovníci nechávajú. V jari sa nám ódy omenia, svoje zvyky
nemenia, pekným vtáčím spevom a jelením revom.
Deti z 3. triedy Slniečka privítali netypickú, ale o to vzácnejšiu návštevu - uja poľovníka
Martina Šuštiaka z Vyšných Kamencov, ocina
nášho kamaráta Samka.
Poľovník zo Slovenského poľovníckeho zväzu zavítal k nám do triedy Slniečok po prvýkrát
a neprišiel s prázdnymi rukami. Priniesol so sebou aj vypreparované uhynuté zvieratá ako napríklad jazveca, divú kačku, prepeličku, diviačika,
parôžky a mnoho iných vecí. Deti tak mali možnosť zoznámiť sa s faunou žijúcou v našom regióne inak ako prostredníctvom obrázkov. Zvieratá
i vtáky vyzerali skutočne ako živé a naše deti mali
možnosť si ich chytiť a pohladiť.

Pozerali sa cez ďalekohľad, ponosili si klobúk a zamierili zo zbrane ako skutočný poľovník,
poprezerali krásne knihy o prírode. Ujo poľovník
poukazoval deťom a vysvetlil im, čo by mal mať
správny poľovník oblečené, čo všetko nosia do hory, ako sa o zvieratká v lese starajú, najmä v zime.
Porozprával im o zvieratkách, ktoré môžu stretnúť
u nás v okolí Malej Fatry, poukazoval im obrázky
a knihy o nich. Deti boli nadšené a odmenili návštevu tým najkrajším, čo môžu dať, úsmevom
a šťastnými očkami. Ba aj pekným obrázkom, ktorý namaľovali.
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Cieľom bolo priblížiť našim najmenším
žiakom problematiku poľovníctva, ochrany
prírody a starostlivosti o ňu. Získali sme veľa
informácií o práci poľovníkov v lese, o ich starostlivosti o zvieratká počas celého roku, ale
najmä v zime, o ich nepretržitom pozorovaní
zvierat z poľovníckych posedov a o ich boji
s pytliakmi.
Na záver sa chceme poďakovať pánovi
Martinovi Šuštiakovi za jeho ochotu prísť medzi nás a tiež pani učiteľkám Martinke a Marianke za zorganizovanie pekného podujatia.
Tešíme sa, že ujo poľovník k nám opäť niekedy zavíta.

Starostlivosť o vtáčiky
V chladných zimných mesiacoch majú
vtáky žijúce v prírode nedostatok potravy. Kŕmenie vtáctva v zime je najlepší spôsob výučby detí k láske k prírode.
Pani učiteľky deťom priblížili starostlivosť o prírodu, prírodné bohatstvá, a aby sa
o všetko živé i neživé v prírode príkladne starali. Drobný vtáčik si potravu dokáže nájsť
sám. V lete je táto jeho úloha veľmi ľahká. Ale
v zime je to horšie, lebo všetko zakrýva snehová perina. A preto sme na rade my. Nachystáme im všakovaké dobrôtky (rôzne semienka)
a oni už k nám raz dva priletia, či pricupkajú.
Aby sme mohli vtáčikom v prírode zaistiť potravu aj v zime, rozhodli sme sa s deťmi z 3. triedy Slniečkovo, že im spoločne urobíme drevenú búdku, aby sa prišli posilniť
v tej chladnej zime. Vzali sme do ruky kladivo,
klince, drevo a začali sme pracovať. Deti boli
z práce veľmi nadšené a robota im išla od ruky. Hotovú búdku sme dali na naše okno
v triede a budeme s deťmi pozorovať či nám
príde vzácna návšteva. To bude pre naše deti
najväčšia odmena.
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Naši najmenší
Mažoretky

nadšenia tvoriť niečo nové a pekné, vznikali prekrásne ozdoby s veľkonočnou tematikou.

Hudobno – pohybový krúžok „Mažoretky“ prináša deťom chuť do tancovania. Naše
prvé vystúpenie sme absolvovali počas Adventného popoludnia v priestoroch školy, kde dievčatá vystúpili s dvoma tančekmi s vianočnou tematikou.
Počas návštevy krúžku si deti rozvíjajú
motoriku, koordináciu, skvalitňujú kultivovaný
pohybový prejav, utvárajú si schopnosti prispôsobiť sa skupine pri spoločnej pohybovej aktivite, nacvičujú jednoduchú choreografiu.
Myslím, že naše úsilie stálo za to a program sa vydaril. Chceme sa prezentovať i na
ďalších akciách, prípadne súťažiach, preto nám
prajem veľa chuti do tancovania.
Dievčatá sa pripravujú na ďalšie vystúpenie a už teraz sa tešia na vás a potlesk, ktorým ich obdaríte.

Sánkovačka
Čože sa to v snehu borí?
Čože sú to, aké stvory?
...to sú naše detičky z našej malej školičky...

Príchod jari
Prebúdza sa snáď to najkrajšie ročné obdobie - JAR. Prvé kvety, zelená trávička, spev
vtákov, to všetko signalizuje znovuzrodenie prírody. Slnečné lúče pomaly zohrievajú dedinu
a všetko začína pomaly ožívať. Z tuhých mrazov
sa prebudili i potoky, ktorých šum nám hrá
krásnu melódiu, k tomu spev vtákov a človek
má pocit, akoby on sám sa znova narodil. Obdobie jari v sebe skrýva neskutočnú krásu, neskutočnú chuť po živote.
Jarné práce taktiež ukazujú na príchod
jari, i na príchod Veľkej noci. Aj do našej materskej školy prišla jar, či už vysadením žeruchy,
semienok, cibuliek, alebo jarnými výtvarnými
prácami detí a krásnou výzdobou. Z ich veľkého

Keďže nám krásne nasnežilo a vykuklo
slniečko, vybrali sme sa na kopec a bolo nám
veľmi veselo. Deti z poschodia 3. trieda Slniečka
a 4. trieda Obláčiky absolvovali zimnú vychádzku, kde sa spúšťali z kopca na lopároch a tanieroch. Deti si osvojili základnú techniku spúšťania z kopca, informácie o bezpečnej sánkovačke
a domov si odniesli príjemný zážitok z pekne
stráveného dňa na kopci. Prejavili obrovskú radosť zo zimného počasia a celí zmorení, hlavne
mokrí a s úsmevom na tvári, sa vracali do materskej školy, kde už na nich čakal teplý čajík.
Zimné radovánky a krátky výlet sa naozaj vydarili a v detských srdiečkach zanechali veľa krásnych spomienok.
Na sánkovačke či lopárovačke sme sa
poriadne zabavili, až sme z toho mali krásne
červené líčka. Neveríte? Pozrite si nás vo fotogalérií na stránke msbela.webnode.sk.

Naši najmenší
Karneval
„Hurá je to tu, radujú sa všetci,
prišiel opäť k nám detský karneval.
Rýchlo masky von, nabok všetky veci,
dnes tu nie je nik, kto by v kúte stál...“
Čo sa to dnes stalo s detičkami v našej
materskej škole? Február sa tradične nesie
v znamení plesov a karnevalov. Tak tomu bolo
aj v našej materskej škôlke. Všetky deti sa premenili na princezné, víly, motýliky, lienky, šaškov, princov, spidermanov, batmanov, pirátov,
šerifov a rôzne zvieratká. Aj pani učiteľky sa
zmenili na krásne masky.
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Spoločne s deťmi sme sa v maskách od
rána do obeda hrali, tancovali, súťažili, zabávali, lebo nám bolo všetkým príjemne veselo
a dobre. Deti boli odmenené pochvalným listom
alebo medailou. Po skvelej zábave nasledovalo
bohaté občerstvenie, ktoré deťom prichystali
a doniesli maminky.
Ďakujeme všetkým rodičom za prípravu krásnych karnevalových masiek a šikovným
mamičkám za chutné zákusky, ktoré pre nás
upiekli. Už teraz sa tešíme na ďalší karneval.

Divadielko Polepetko
Dňa 26. februára 2015 navštívila našu
materskú školu dvojica skvelých umelcov zo Žiliny. Našim deťom priniesli úsmevy na tváre
a radosť do duší.
S rozprávkou Polepetko, ktorá okrem
žartu skrývala aj výrazný edukačný zámer, previedli nenásilným spôsobom naše deti číselnou
osou do 10, základnými plošnými geometrickými tvarmi, listnatými a ihličnatými stromami,
domácimi a lesnými zvieratkami.
Páni herci nezabudli na postupnosť pri
obliekaní a upratovaní odevu, na využívanie
„čarovných slovíčok“ počas vzájomnej komunikácie medzi nimi a deťmi. V jednoznačných kostýmoch s plným nasadením vtiahli do deja
všetky vekové kategórie detí, ktoré nadšene spolupracovali.
Na umelecký zážitok, v ktorom sa Polepetko premenil na poriadkumilovného a šikovného chlapca, budeme dlho spomínať.
(Rubriku Naši najmenší zostavila Mariana Berešíková)
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Zo školských lavíc
Lyžiarsky výcvik

Od 9. do 13. februára 2015 žiaci našej
školy už tradične absolvovali lyžiarsky výcvik
v Krušetnici. Počas výcviku bola medzi žiakmi
vynikajúca rodinná atmosféra s mnohými zážitkami a novými skúsenosťami. Okrem výbornej
lyžovačky si žiaci každý večer užili guľovačku

a šmýkanie na lopároch. Predposledný deň kurzu všetci žiaci absolvovali lyžiarske preteky, ktoré boli hodnotené v dvoch súťažných kategóriách. Chlapci: 1. miesto Dávid Pekar 7.A a Juraj Poliak 7.C, 2. miesto Michal Pallo 7.B. Dievčatá: 1. miesto Diana Cabadajová 7.A, 2. miesto
Simona Mahútová 7.A, 3. miesto Terézia Kaňová 7.A. Všetkým žiakom patrí pochvala za snahu a pokrok v zdolávaní lyžiarskeho svahu a za
nezabudnuteľnú priateľskú atmosféru.
(PaedDr. Anna Babišová)

Zimná olympiáda
Vo štvrtok 12. februára sa deti zo školského klubu a krúžkov zúčastnili zimnej olympiády, kde mali možnosť preukázať svoje pohybové zručnosti. Súťažilo sa v rôznych disciplínach: triafanie snehovej gule do cieľa, spúšťanie
sa na lopári a stavanie snehových príšer. Radosť zo snehu bola obrovská. Všetky deti boli víťazmi a za svoje aktivity si zaslúžili odmenu
v podobe medaily a sladkosti.
(Mgr. Ľubica Hriníková)

Malí lyžiari
„Zima a zimné športy túto
zimu lákali o to viac, že bolo dostatok snehu. Chrobáčiky z 1.A
a Múdre sovičky z 3.B si zbalili
batôžky a vybrali sa lyžovať. Cieľom bola najskôr Lyžiarska škola
Vrátna, kde si v popoludňajších
hodinách lyžovanie najskôr vyskúšali a nabrali potrebnú odvahu, aby si mohli svoje lyžiarske
schopnosti 13. februára vyskúšať
aj na svahu Gavurky. Počasie bolo ideálne a lyžovanie všetkých
veľmi bavilo. Už teraz sa malí lyžiari tešia na budúcu zimu.“
(PaedDr. Holubková, Mgr. Pechotová)
„Počas tohtoročnej zimy
pani Perinbaba na nás nezabudla a vďaka tomu naši žiačikovia
(3.A, 4.A) z krúžku Pohybová príprava mohli oprášiť svoje lyže
a lyžiarske zručnosti v Terchovej
na Gavurkách. Prvý deň sa niektorým deťom venovali dvaja inštruktori a tí zdatnejší lyžovali

s pani učiteľkou Babišovou. Neboli to už žiadni začiatočníci, keďže to bola pre nich už tretia zima, ktorú strávili na svahu. Ďalšie
dni všetci lyžovali len pod dohľadom pani učiteľky. Už teraz sa
tešia na nasledujúcu zimnú sezónu, na krásnu prírodu, večerné
lyžovanie, ale aj prekonávanie prekážok v podobe silného mrazu, hustého sneženia a nečakaných pádov.“
(PaedDr. Anna Babišová)

Zo školských lavíc
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Svetový deň lesov a vody

„Stromy, lesy, parky, záhrady sa prebúdzajú z driemot, začínajú pučať kvietky i lístky.
Hurá! Prebúdza sa život. Na zemi i v zemi. Jar
postaví na nohy všetkých. Od malinkých mušiek
po veľké medvede.“ Počas posledného marcového týždňa sme si na našej škole pripomenuli
Svetový deň lesov (21. marec) a Svetový deň vody (22. marec). V pondelok na oslavu lesov prišli
žiaci symbolicky oblečení v zelených farbách,
v utorok sa triedy mihali v modrých farbách
a žiaci usilovne plnili úlohy v jednotlivých projektových aktivitách. Prebiehala školská súťaž:
Ktorá trieda prinesie najviac rozprávkových kníh,
v ktorých príbehoch bude voda. Naši žiaci hľadali rozprávkové knihy nielen v knižnici doma,
ale navštívili aj Obecnú knižnicu v Belej. Na 1.
stupni najviac kníh mali žiaci 3.A triedy (88)
a 3.B triedy (82), ale ani najmenší sa nedali zahanbiť a priniesli si rozprávkové knižky, z ktorých si urobili v triede výstavku. Žiaci 2. stupňa
sa tiež posnažili a hlavne žiačky zo 6.A triedy,

ktoré navštívili aj obecnú knižnicu a priniesli 26
kníh. Žiaci 7. a 8. ročníka vytvorili príbehy
a básne na danú tému. Veríme, že aj takýmito
aktivitami si naši žiaci uvedomia dôležitosť vody
a ochrany prírody. (ik)

Literárna tvorba žiakov
List pre prírodu
Milá príroda!
Bez teba by tu na Zemi nebol život. Si
pre nás to najcennejšie, čo máme. Za každý zlý
krok, ktorý voči Tebe vykonáme, nás však môžeš aj právom potrestať. Ľudia si Ťa často nevážia a ničia bez toho, aby mali na to dôvod. Vyrúbavajú lesy a mnohokrát nemyslia na to, že ony
nám dávajú kyslík. Voda je tá najvzácnejšia tekutina na Zemi a napriek tomu ju znečisťujeme,
plytváme ňou a tým ničíme nielen živočíchy, ale
aj seba. Poskytuješ nám základné prvky pre našu existenciu. Voda, kvety či stromy. To sú tvoje
výtvory, ktoré si musíme chrániť.
(Petra Brozová, Patrik Majerov,
Janka Kubíková, Majka Cabadajová - 8.B)
Príbeh: Ako bude vyzerať svet o 100 rokov
Rok 2115
V budúcnosti náš svet postúpi do vyššieho stupňa vedy a techniky. Autá budú poháňané elektrinou, deti už nebudú ako predtým, budú závislé na najnovších objavoch sveta. Doplatíme na to, že sme zneužívali pitnú vodu na sprchovanie, splachovanie a iné nepodstatné činnosti. Kyslé dažde a skleníkový efekt budú po

stupne zabíjať náš svet a ničiť aj ten kúsok prírody, čo nám ostane. Odpadky budú znečisťovať
pitnú vodu a aj to 1 % zmizne. Ľadovce sa roztopia, hladina oceánov a morí sa bude zvyšovať
a ostrovy, ako napr. Filipíny, alebo mesto Benátky budú neobývateľné. Ľuďom, ktorí majú
bohatstvo, nebude stačiť to, čo majú, hlad sa
bude zvyšovať. Príroda nám to jedného dňa
všetko vráti!!!
(Klaudia Šimlíková, Terézia Ďurišová,
Simona Mahútová, Terézia Kaňová - 7.A)
Báseň: Voda - náš život
Moria, rieky, jazerá pomaly sa míňajú.
Nebaví ma pozerať, že ľudia nimi mrhajú.
Je to náš svet, naša láska,
neplytvajme vodou, je to naša kráska.
Voda ako dar z neba,
nevyhnutná pre mňa i teba.
Láska, bez ktorej sa nedá žiť,
žiadny živel bez nej nesmie byť.
Už skoro niet vody čistej, sami si ju ničíme,
všade špina, dym a bieda ani si ju nevážime.
Rozmrazme ten ľad v nás
a chráňme si život náš.
(Natália Adamovská, Martin Cesnek,
Anna Chabadová, Terézia Mariašová - 8.B)
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Školské aktivity a tradície

30. januára sa uskutočnila PRVÁCKA
IMATRIKULÁCIA, počas ktorej boli Chrobáčiky
z 1.A triedy a Lienky z 1.B triedy slávnostne
pasovaní za žiakov našej školy. Táto slávnosť sa
stala na našej škole tradíciou. Našich prváčikov
pasovali siedmačky Terezka Ďurišová, Klaudika
Šimlíková a Terezka Kaňová, ktoré takéto pasovanie zažili „na vlastnej koži“. Pozvaní boli všetci
rodičia, starí rodičia, súrodenci, priatelia a samozrejme nechýbali naši prváci a pani učiteľky.
Kráľovná Abeceda pasovala prvákov za žiakov

našej školy. Najskôr však ukázali, čo všetko sa
naučili za tých pár mesiacov, až potom si vyslúžili odmenu. Presne tak to predsa býva aj v rozprávkach. Ďakujeme všetkým prváčikom - za
V piatok 6. februára sa uskutočnil Fašiangový karneval, na ktorého organizácii sa podieľali žiaci zo žiackeho
parlamentu. Žiaci prvého stupňa sa premenili na vodníkov, šašov, princezné,
kuchárky a iné krásne masky, ktoré zasadli do školských lavíc. Tamarka Ďurinová si pripravila pre žiakov 1. stupňa
súťaže v telocvični, za ktoré boli výhercovia odmenení sladkosťou. Pridali sa
k nám aj masky žiakov druhého stupňa,
nasledovalo predstavenie masiek, diskotéka a vyhodnotenie najkrajších masiek.
Porota v zložení žiakov a učiteľov mala
čo robiť, aby vybrala tie najkrajšie. Ocenených bolo 30 masiek, ale aj ostatné
masky boli naozaj zaujímavé a krásne.
Ďakujeme rodičom za prípravu masiek
pre svoje detičky a žiakom zo žiackeho
parlamentu za organizáciu. (ik)

odvahu a vedomosti, a pani učiteľkám Janke
a Ivetke - za vzornú prípravu. (ik)

Zápis do prvého ročníka sa uskutočnil
5. februára 2015. Mravčekovia z 3.A triedy si
pripravili divadielko „O Školienke a písmenkách“, ktorým potešili všetkých návštevníkov
zápisu. Múdre sovičky z 3.B triedy, štvrtáci
a siedmaci vyrobili pekné darčeky pre našich
budúcich žiačikov. Žiačky zo žiackeho parlamentu - Tamarka, Karin, Veronika, Laurika
a Natálka budúcich prváčikov sprevádzali pri
plnení úloh. Ďakujeme za úspešný zápis detí do
1. ročníka, zároveň rodičom za prejavenú dôveru a tešíme sa na 27 budúcich prváčikov. (ik)
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Aj v tomto školskom roku sme na našej škole
oslavovali sv. Valentína. Netradične sme ho
slávili v piatok, 13. februára. V tento deň sme
prišli do školy oblečení v červených tričkách,
v školskom rozhlase hrali príjemné melódie
a hneď ráno nám prostredníctvom školského
rozhlasu popriala p. uč. Bukovinská krásneho
Valentína. Chrobáčiky z 1.A, Lienky z 1.B,
Smejkovia z 2.A, Slniečka z 2.B, Mravčekovia
z 3.A, Múdre sovičky z 3.B a žiaci zo 4.A triedy
čakali úlohy súvisiace s Valentínom, ktoré hravo zvládli. Pokúsili sme sa tak dať najavo, že je
naša škola miestom, kde sa dennodenne stretávajú ľudia, ktorí majú k sebe blízko, rešpektujú
sa a chcú si vytvárať prostredie, kde sa každý
cíti príjemne. A pretože nie všetci dokážu o svojich citoch otvorene hovoriť, obľúbený sviatok
v škole sprevádzala aj tento rok Valentínska
pošta. Valentínska poštová schránka zdobila
priestory školy už počas celého týždňa. Deti mali možnosť napísať svojej kamarátke, kamarátovi, učiteľke, učiteľovi, ale aj svojim blízkym.
V škole vládla po celý deň príjemná atmosféra.
(Mgr. Iveta Bukovinská)
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Mesiac marec je mesiacom kníh a práve
počas tohto mesiaca sa snažíme viac navštevovať našu Obecnú knižnicu v Belej. Chrobáčiky
z 1.A triedy a Múdre sovičky z 3.B triedy boli na
návšteve v „dome rozprávok“. Porozprávali sa,
kto to bol Matej Hrebenda, prečo je marec – mesiac knihy a dozvedeli sa zaujímavosti o knihách. Teta knihovníčka ich previedla knižnicou
a ukázala im knihy rozprávkové, ale aj encyklopedické. Bolo to motivujúce a veríme, že sa postupne všetci stanú stálymi návštevníkmi knižnice. (PaedDr. Mária Holubková, Mgr. Jana
Pechotová)

Naši žiaci so svojimi pani učiteľkami obľubujú návštevy kultúrnych predstavení v Bábkovom a Mestskom divadle v Žiline. O jednom z nich nám porozprávala pani učiteľka
Mravčekov z 3.A triedy: „Rozprávkovú postavičku Petra Pana poznajú snáď všetky deti na celom svete. Toho strapatého chlapca, ktorý žil vo
fantastickej Krajine-Nekrajine a tvrdohlavo odmietal vyrásť. Poznajú ho aj súrodenci Darlingovci - Wendy a jej mladší brat John, ako aj naši
žiačikovia z 2.A, 3.A a 4.A triedy. Peter ich pri
jednej z návštev Bábkového divadla v Žiline odviedol na svoj ostrov snov. Neustrážila ich ani
psia pestúnka Nana, ani pani učiteľky s pánom
učiteľom. Wendy, Johna a našich žiačikov zoznámil Peter s bandou stratených chlapcov, kúzelnou vílou Cililing a s dcérou indiánskeho náčelníka - Tigricou Lily. Noví kamaráti prežívali na
ostrove množstvo napínavých dobrodružstiev.
Bezstarostné chvíle detskej zábavy im však prekazila tlupa zákerných pirátov. Velil im obávaný
kapitán Hák. Ale ako to už v rozprávkach býva,
dobro napokon zvíťazilo nad zlom. Víla Cililing
poprášila Wendy, Johna a našich školákov zázračným práškom a všetci sa vrátili k svojim rodičom s nezabudnuteľnými zážitkami.“
(PaedDr. Anna Babišová)
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Úspechy našich žiakov

Tlačová agentúra Slovenskej republiky
(TASR) odštartovala dňa 15.10.2014 projekt
s názvom NEBUĎ OTROK DROG. Týmto projektom sa snaží už druhý rok bojovať proti zvyšujúcemu sa počtu mladých ľudí, ktorí sa s drogami stretávajú čoraz častejšie. Do súťaže sa
mohli zapojiť nielen žiaci, študenti, ale aj pedagógovia základných, stredných a vysokých škôl.
Podmienkou súťaže bolo zaslanie príspevku
s protidrogovou tematikou či už vo forme príbehu, krátkeho videa, alebo výtvarnej práce. Aj
pre žiakov našej školy bol tento projekt veľkou
výzvou. Problematika legálnych aj nelegálnych
drog im nie je ľahostajná, o čom svedčí aj hojný
počet súťažných prác. Drogy nie sú tabu pre
našu mládež, je to téma, o ktorej diskutujú
a disponujú pomerne dobrými znalosťami o ich
nástrahách a rizikách. Svoj protidrogový názor
vyjadrila vo svojej básni aj naša žiačka Zuzka
Žideková z 8.A triedy. Čitateľov zaujala báseň
natoľko, že Zuzke „vylajkovali“ víťazstvo. S najväčším počtom čitateľských hlasov tak získala
prvú cenu - Cenu čitateľov. Zuzke gratulujeme
a o rok sa tešíme na súťaž opäť. Zuzkin príspevok si budete môcť prečítať v aj školskom časopise. (Mgr. Tatiana Cabadajová)
Časopis ADAMKO pripravuje mesačne
súťaže pre kolektívy - triedy. Názov jednej mesačnej úlohy bol – Novinový článok. Deti mali
Každoročne pre našich mladých recitátorov organizujeme školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.
Záujem o umelecký prednes nie je
našim žiakom ľahostajný, o čom
svedčí aj hojný počet uchádzačov.
Recitátori svojím výberom a interpretáciou vybraných diel spoznávajú
naše literárne hodnoty a odovzdávajú ich ďalej a to nás veľmi teší.
V školskom kole recitačnej súťaže to
mala porota veľmi ťažké, nakoľko sa
súťaže zúčastnilo 37 recitátorov. Do
regionálneho kola postúpili: Adrianka Dávidíková 2.B, Emka Drengubiaková 3.B, Sonička Gaňová 6.B,
Júlia Lesková 6.B a Katarína Bukovinská 7.B, ktoré reprezentovali
našu školu v Žiline.
(Mgr. Tatiana Cabadajová)

vytvoriť článok, pri ktorom nemohli používať perá ani pastelky. Museli celý článok zložiť z písmen povystrihovaných z novín a časopisov a tie
potom nalepiť do pripraveného textu. Múdre sovičky z 3.B sa rozhodli napísať o sebe a o svojej
triede - všetko vo veršoch, ktoré doplnili aj fotkami. Všetko polepili na veľký plagát do tvaru
školy. Adamkovi sa ich veľký plagát páčil, za čo
ich aj odmenil. Každému poslal peknú knihu
z vydavateľstva Fragment Prešibané dvojčatá –
Magický škrečok. Deti odmena veľmi potešila
a s chuťou sa pustili do čítania.
(PaedDr. Mária Holubková)
Kým naše bociany biele už dávno oddychujú na svojich zimoviskách v Afrike, slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko
vyhlásila v rámci Ekovýchovného programu súťaž Vták roka 2014 - BOCIAN BIELY. Súťaž bola
zameraná na tvorivú činnosť spojenú s týmto
vtáčím symbolom, do ktorej sa zapojili aj žiaci
našej školy. Do súťaže prišlo 2 753 rôznych
prác. Celkovo sa do aktivít zapojilo 211 materských, základných škôl, gymnázií a školských
zariadení z celého Slovenska a 6 škôl z prihraničnej oblasti v Maďarsku. V kategórii výtvarných prác 1. - 4. ročníka získal pekné 3. miesto
Šimonko Mihalčatin z 3.B triedy.
(PaedDr. Mária Holubková)

Zo školských lavíc
Fašiangy, čas radosti, zábavy, karnevalov... Aj
v tomto školskom roku žiaci našej školy reprezentovali školu v okresnom kole výtvarnej
súťaže „Fašiangy 2015“. Do súťaže sa zapojili
žiaci 3.B, 5.B a 6.A triedy. 14. februára sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline hodnotenie najlepších prác. Múdre sovičky z 3.B triedy
sa svojou kolektívnou kašírovanou maskou
umiestnili na peknom 3. mieste.
(PaedDr. Mária Holubková)

Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo
na našej škole školské kolo Biblickej olympiády. Žiaci sa pripravovali na hodinách náboženskej výchovy. V tomto roku spoznávali 2 knihy
zo Starého zákona: knihu Tobiaš a Jozue
a Skutky apoštolov z Nového zákona. Súťaž prebehla formou testu. 11 žiaci hľadali správne odpovede z 3 možností v 30 otázkach. Tí najúspešnejší: Peťka Brozová z 8.B triedy, Ľudka Muráňová a Miriamka Štefková z 9.A triedy, našu
školu reprezentovali v dekanátnom kole vo Varíne, kde sa umiestnili na peknom 3. mieste.
(Mgr. Janka Chabadová)

Každoročne sa žiaci našej školy zúčastňujú celoslovenskej súťaže Expert geniality
show. Svoje vedomosti si otestovali v 4 súťažných témach: Svetobežník, Tajomstvá prírody,
Do you speak English? a Mozgolamy. Súťaže sa
zúčastnilo 8 807 žiakov z celého Slovenska. Na-
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šu školu úspešne reprezentovali: Ľudmila Muráňová 9.A – 55. miesto v téme Spoločnosť kedysi a dnes, Kristián Chabada 6.A – 70. miesto
v téme Tajomstvá prírody, Zuzana Mariašová
7.B – 127. miesto v téme Tajomstvá prírody.
(Mgr. Monika Ďuranová)
V predvianočnom období sa žiaci prvého
stupňa mohli zapojiť do Vianočnej olympiády
z Anglického jazyka. Žiaci v jednotlivých ročníkoch mali možnosť riešiť zaujímavé úlohy (krížovky, osemsmerovky, doplňovačky, reťaze
a pod.), ktoré boli prispôsobené ich vedomostiam a zručnostiam. Úlohy riešili samostatne
počas prestávok a svoje odpovede vpisovali do
odpoveďových hárkov a vhadzovali ich do pripravenej schránky - vianočného darčeka.
Vyhodnotenie: Do súťaže sa zapojilo 60
žiakov 1. stupňa. Žiaci 1. a 2. ročníka dostali za
odmenu sladké prekvapenie. Víťazmi v 3. ročníku sa stali: 1. miesto – Saška Raganová 3.A, 2.
miesto – Miriamka Janišová 3.B, 3. miesto –
Emka Drengubiaková 3.B. Vo 4. ročníku sa najlepšími riešiteľmi stali: 1. miesto – Sofia Škorvánková, 2. miesto – Barbora Vráblová, 3. miesto – Marek Kompanik. Víťazom gratulujeme.
(Mgr. Zuzana Prílepková Mariašová)

Vo februári sa na našej škole konala
olympiáda cudzích jazykov. Zúčastnilo sa jej
22 žiakov. Olympiáda mala tieto časti: gramatický test, čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a rozprávanie. V anglickom jazyku
sa v 1. kategórii (5. - 7. ročník) umiestnili na 1.
mieste Simonka Mahútová, na 2. mieste Terezka Kaňová, na 3. mieste Zuzka Mariašová. V 2.
kategórii (8. - 9. ročník) sa na 1. mieste
umiestnila Ľudka Muráňová, na 2. mieste Peťka
Pechotová a na 3. mieste Miriamka Štefková.
V nemeckom jazyku sa na 1. mieste umiestnila
Deniska Brozová, na 2. mieste Peťka Brozová
a na 3. mieste Maťka Gažová.
(Mgr. Martina Ďurinová)
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Zo školských lavíc
Bezpečáci v akcii - pridaj sa aj TY!

V rámci grantového programu e-Školy
pre budúcnosť sa počas hodín informatiky venujeme téme bezpečného používania komunikačných technológií. So školským psychológom
z Bratislavy Mgr. Michalom Hacajom sme spoločne zorganizovali v ročníkoch 2. stupňa preventívno-diskusné prednášky na témy: používanie mobilných telefónov, nástrahy internetu,
bezpečné používanie sociálnych sietí a kyberšikana. Jedna prednáška trvala 45 min. a počas
vyučovacej hodiny deti pracovali v skupinách.
V 5. a 6. ročníku sme pracovali hlavne s témami, ako je bezpečné používanie mobilného telefónu a internetu. Téma sa dotýkala samotného
telefonovania a základnej bezpečnosti, napr. či
je vhodné telefonovať, keď idem po ulici alebo
cez prechod, až po témy, ako je sťahovanie si
hier, fotenie si obrázkov, volanie a písanie na
rôzne čísla. Pri téme bezpečného používania internetu sme riešili hlavne to, ako si vytvoriť bezpečné heslo, prečo nedávať svoje heslá iným ľuďom a aké fotky a videá je a nie je dobré zverejňovať na sociálnych sieťach. V 7., 8., a 9. ročníkoch sme preberali témy: kyberšikana a bezpečné používanie sociálnych sietí. Téma sa dotýkala základných informácií - čo je kyberšika, ako

sa prejavuje, aký je rozdiel medzi kyberšikanou
a normálnou šikanou až po konkrétne prípady
kyberšikany v našom okolí.
Preberali sme modelový prípad, ako si
sami v triede môžeme robiť zle (kyberšikanovať
sa) už len tým, že „lajknem“ zosmiešnenú fotku
alebo fotku v nepríjemnej situácii svojho kamaráta, alebo píšem škodoradostné statusy a komentáre svojim kamarátom. Žiakom treba neustále pripomínať: „Nikdy neviete, kto je na druhej strane internetu alebo mobilu.“ Žiaci si neuvedomujú (taktiež dospelí), že nezákonné zachytávanie údajov, zasahovanie do cudzích údajov, zosmiešňovanie, ohováranie, vydieranie, falšovanie, zmena údajov, fotiek a ich zverejňovanie, porušovanie autorských práv sa klasifikuje
ako trestný čin. Pre žiakov ešte jedna dôležitá
informácia: ,,Nestýkajte sa s osobami z internetu! Ak náhodou na schôdzku pôjdete: voľte ju na
verejnom mieste, choďte na ňu s priateľmi a hlavne – povedzte o nej dospelým!!!“ (ik)

Úspešný projekt v programe Región bezpečne 2015

Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis
podporil náš projekt „Dopravné výpravy“ v programe „Región bezpečne 2015“. Grantový program Región bezpečne
funguje s postupnou obsahovou transformáciou od roku
2009. (Náš prvý projekt v tomto grantovom programe bol
úspešný v roku 2013.) Je zameraný na sprístupňovanie verejných priestranstiev ľuďom
s obmedzenou mobilitou, budovanie cyklotrás a náučných

chodníkov, podporu aktivít zameraných na bezpečnú dopravu
a budovanie detských dopravných ihrísk. Z počtu 47 podaných
projektov budú vďaka schváleniu grantu v hodnote do 3 000 €
obce, školy a občianske združenia v Žilinskom kraji realizovať 32
projektových zámerov. Na grantový program spoločnosť Kia Motors Slovakia vyčlenila 80 000 €. Zamestnanci spoločnosti projekty podporili svojím odporúčaním (náš projekt odporučil p. Michal Strásky), niektorí sa do aktivít budú i priamo zapájať vo svojom voľnom čase. „Cieľom nášho projektu je zábavnými, hravými
aktivitami zvýšiť u žiakov povedomie o pravidlách cestnej premávky a podporiť záujem detí a žiakov o dopravnú výchovu. Zároveň
chceme spoločnými aktivitami nadviazať nové priateľstvá a spoluprácu medzi školami. Žiaci 2. stupňa budú mať možnosť skrášliť
okolie dopravného ihriska, prejaviť svoju fantáziu a navrhnúť
úpravu okolia.“ (ik)

Zo školských lavíc
Marec – mesiac kníh
16. marca sme si na 1. stupni pripomenuli Deň ľudovej rozprávky rôznymi
aktivitami a čítaním rôznych ľudových rozprávok. Priniesli sme množstvo kníh s ľudovými rozprávkami a počas dňa sme sa
rozprávali o najznámejšom slovenskom
zberateľovi rozprávok. Hádali sme podľa
úryvkov rozprávky, skladali sme rozstrihaný portrét Pavla Dobšinského, čítali a dramatizovali rozprávku, ale aj vymýšľali vtipné pokračovanie rozprávok, kde sme pripravili svojim obľúbeným hrdinom nečakané prekvapenia a zážitky. Verte či nie, deti
popustili uzdu fantázií, a tak sa Maruška
objavila aj v našej škole, zobrala si za manžela futbalistu... takéto, ale aj rôzne iné boli konce našich dotvorených rozprávok.
(PaedDr. Mária Holubková)
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právkové úlohy (hľadali knihy jednotlivých autorov,
hádali názvy rozprávok, pripomenuli si ľudové
rozprávky,...),
ktorých
správnosť
kontrolovali
dievčatá zo ŽP a 6.A triedy. Samozrejme nechýbala
sladká odmena a ceny pre tých najúspešnejších:
Robka, Miriamka, Ninka, Emka z 3.B triedy a Tiborko z 3.A triedy, ktorí najrýchlejšie a úspešne prešli všetkými stanovišťami. Aj touto aktivitkou sme si
pripomenuli marec – mesiac kníh. (ik)

Jednou z aktivít žiackeho parlamentu bola organizácia Rozprávkovej detektívky, ktorá sa uskutočnila v popoludňajších hodinách pre žiakov 1. stupňa. Na
ôsmich stanovištiach žiaci plnili rôzne roz-

Švihadlový maratón
Dňa 12. marca 2015 si žiaci už v druhom ročníku zmerali svoje sily a vytrvalosť
v skákaní cez švihadlá. Podujatie zahájilo „Skákanie cez maxi švihadlo“, kde súťažiaci mali tri
pokusy. Túto disciplínu z 1. stupňa vyhrala Alžbetka Zuziaková s počtom 34 bezchybných skokov a z 2. stupňa Anetka Malichová s 55 skokmi. Jediný zástupca chlapcov Riško Mešter naskákal 9 preskokov. „Švihadlový maratón“ vyhrala Anetka Malichová. Minuloročnú víťazku
Adrianu Hanuliakovú prekonala o jednu minútu. Víťazom gratulujeme a zároveň ďakujem
všetkým účastníkom za neopakovateľnú atmosféru a podané výkony.
(PaedDr. Anna Babišová)
Výsledky súťaže „Skákanie cez maxi švihadlo“:
1. stupeň ZŠ dievčatá:
1. Alžbetka Zuziaková (2.A) 34 skokov
2. Elka Krištofíková (2.A)
26 skokov
3. Katarínka Dvorská (3.A) 23 skokov
Simonka Franeková (3.B) 23 skokov
1. stupeň ZŠ chlapci:
1. Riško Mešter (1.A)

9 skokov

2. stupeň ZŠ:
1. Anetka Malichová (5.B) 55 skokov
2. Klaudia Šimlíková (7.A) 43 skokov
3. Simonka Mahútová (7.A) 25 skokov
Výsledky súťaže „Švihadlový maratón“:
1. Anetka Malichová (5.B) 62 min.
2. Katarínka Kubáňová (8.B) 61 min.
3. Simonka Mahútová (7.A) 59 min.
4. Klaudia Šimlíková (7.A) 57 min.
5. Veronika Vráblová (6.A) 30 min.
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Veľkonočné tvorivé dielne

Dňa 25. marca 2015 sa konali pre deti Veľkonočné tvorivé dielne spojené s prezentáciou
pletenia korbáčikov a zdobenia vajíčok netradičnou technikou patchwork. Deti vítala príjemná hudba a stanovištia, na ktorých si mohli vyskúšať vyrobiť si vlastné ozdôbky, vajíčka, korbáčiky alebo
sladké kuriatka, ktoré chutili výborne. Vyskúšali si rôzne techniky zdobenia vajíčok, servítkovú
techniku, vyrábali svietniky, ozdoby do kvetináčov a rôzne dekorácie. Šikovné detské ručičky vykúzlili obdivuhodné výtvory, ktoré si potom s radosťou odnášali domov. Z usmievavých tvárí detí sa
dalo usúdiť, že si odnášajú z tejto aktivity pekné a nezabudnuteľné zážitky a budú očakávať prichádzajúcu jar s ešte väčšou radosťou. Veľké poďakovanie patrí p. Jánovi Sušienkovi a p. Jaroslavovi Stráskemu, za ich ochotu, čas a trpezlivosť pri pletení korbáčikov a maminke Sabinky Kováčovej za to, že nás naučila ako sa zdobia vajíčka falošným patchworkom. (PaedDr. Mária Holubková)

Florbalový turnaj
Veľmi pekný úspech dosiahli na florbalovom turnaji v Budatíne naše mladšie a staršie
žiačky. Staršie žiačky pod vedením Mgr. Jána
Holúbka vyhrali turnaj, keď vo finále vyhrali
nad Terchovou 2-1. Mladšie žiačky pod vedením
PaedDr. Anny Babišovej obsadili 3. miesto, keď
im chýbal jeden gól na postup do finále. Staršie
žiačky vyhrali už druhý turnaj po sebe, čo je
veľký úspech. Čakajú nás ešte turnaje v Tepličke nad Váhom a v Terchovej, na ktoré sa veľmi
tešíme. (Mgr. Ján Holúbek)

Šport
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Starší žiaci

Cestovateľský krúžok

Zimnú prípravu sme začali v druhej polovici januára. Na trénovanie sme využívali telocvičňu v Belej a okolitý terén. V našich klimatických podmienkach nám veľmi chýba väčšie
ihrisko s umelou trávou, kde by sme mohli najmä v zime trénovať a hrať prípravné zápasy. Vo
februári sme odohrali niekoľko prípravných
stretnutí u súperov (MŠK Žilina, D. Kubín, Teplička n. Váhom). Počas prípravy sme sa zúčastnili aj na halových turnajoch v Tvrdošíne (2.
miesto) a v Istebnom (1. miesto). Zimnú prípravu sme zakončili sústredením v Liptovskom Jáne, ktorého sme sa zúčastnili od 23. do 26.
marca. V priebehu sústredenia sme odohrali
dva kvalitné zápasy v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši.
Jarnú časť súťaže začíname 4. apríla na
ihrisku Juventusu Žilina. (Mgr. Ivan Černák)

Dňa 7. februára sa náš cestovateľský
krúžok pod vedením Mgr. Jána Holúbka zúčastnil výletu do Banskej Bystrice. Najskôr sme navštívili múzeum SNP, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie nielen o SNP, ale aj o novej
výstave venovanej 2. svetovej vojne. Žiakov veľmi zaujala vojenská technika z 2. svetovej vojny,
ktorá sa nachádzala v skanzene vedľa múzea.
Po prehliadke mesta sme navštívili finále hokejového turnaja SLOVAKIA CUP, ktoré odohralo
Slovensko proti Švajčiarsku. Na našu veľkú radosť vyhrali naši hokejisti 5-0 a zaslúžene sa tešili z 1. miesta. Na hokeji pred vypredaným hľadiskom panovala skvelá atmosféra, ktorá uchvátila aj našich žiakov. Celý výlet sa žiakom veľmi páčil a už sa tešia na ďalšie aktivity cestovateľského krúžku. (Mgr. Ján Holúbek)

„O pohár riaditeľky“
Spojená škola zorganizovala pre svojich
najmenších hráčov kategórie U-9 a U-10., pod
patronátom riaditeľky školy Ing. Anny Přechovej, 2. ročník turnaja „O pohár riaditeľky školy“.
Turnaja sa zúčastnili mužstvá ŠK Belá, MFK
Dolný Kubín, FC Juventus Žilina, TJ Fatran Varín, FK Čadca a Attack Vrútky. Naši najmenší
futbalisti mali v turnaji veľkú smolu, keď
v štvrťfinále nešťastne vypadli na pokutové kopy
s mužstvom Čadce. Nakoniec obsadili 6. miesto,
čo však nie je dôležité. Oveľa väčšiu radosť sme
mali z počtu hráčov, ktorí hrali a sme radi, že
sú ochotní hrať futbal. Turnaj vyhralo mužstvo
FC Juventus Žilina. Mužstvá boli odmenené
medailami a hlavne si z tohto turnaja odniesli
krásne zážitky. (Mgr. Ján Holúbek)
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Šport
Zimná príprava mladších žiakov a prípravky

Chlapci počas zimnej prípravy absolvovali desiatky turnajov. Venovať sa im
dopodrobna nebudem, je toho strašne veľa, skôr to všetko zhrniem do celku. Turnaje sú spestrením a neoddeliteľnou súčasťou zimnej prípravy u mladších žiakov
a to platí aj u prípravky. Snažil som sa teda s chlapcami zúčastňovať čo najväčšieho počtu turnajov. Výborne sme obstáli
na turnajoch doma a v Čadci, v ktorých
sme aj zvíťazili. Netreba sa však dívať len
na kolektívne výsledky, ale aj na individuálne výkony. Niektoré boli aj vyhodnotené ako najlepšie na turnajoch. Najlepším strelcom sa stal na viacerých turnajoch Marek Mihalčatin a z môjho pohľadu
bol aj najlepším hráčom nášho družstva
na každom turnaji. Sošku si odniesol aj Lukáš Boháč a to za najlepšieho brankára. Na turnajoch
prípravky jednoznačne kraľoval Michal Šipčiak, ktorý rozhodoval ťažké zápasy a dával prevažne
množstvo gólov. Na turnajoch prípravky si ešte Filip Bela vybojoval dvakrát najlepšieho hráča turnaja a Damián Šugár sa stal najlepším strelcom na turnaji v Čadci. Veľmi ma potešila hra prípravky a myslím, že do budúcna, by ešte mali chlapci určite nejaký ten turnaj vyhrať.
Turnaje stoja nemalé finančné prostriedky za dopravu a štartovné. Preto chcem aj touto
cestou poďakovať za podporu športovému klubu, obecnému podniku, Spojenej škole, ochotnému
šoférovi A. Mahútovi, ktorý nás vozil na všetky turnaje
a za sponzorské dary pánovi Petrovi Belovi a Miroslavovi Cingelovi, ktorí nám prispeli na štartovné.
Od 23. do 26. marca sme absolvovali futbalové
sústredenie žiakov športových tried v Liptovskom Jáne, kde popri inom sme odohrali aj dva priateľské zápasy na umelej tráve v Ružomberku, kde sme vysoko
prehrali a v Liptovskom Mikuláši na prírodnom ihrisku, kde sa nám podarilo vyhrať 1:0. Myslím, že
sústredenie prinieslo požadovaný efekt a začiatkom
apríla sa už tešíme na jarnú časť II. ligy sever. Príďte
podporiť svoje deti, určite vám to vrátia dobrým výkonom na ihrisku...
Prajem požehnané veľkonočné sviatky...
(Mgr. Peter Boháč)

Turnaj v Budatíne
Futsalisti z našej školy pod vedením vedúceho futsalových krúžkov Mgr. J. Holúbka sa
zúčastnili turnaja v Budatíne. V konkurencií 5
mužstiev obsadili výborne 1. miesto, keď porazili všetky mužstvá a vyhrali turnaj bez straty bodu. Turnaj berieme ako prípravu na majstrovstvá Slovenska vo futsale, kde v kategórii U-15
obhajujeme titul najlepšieho mužstva Slovenska. Najbližšie nás čaká futsalový turnaj v Belej,
na ktorý sa veľmi tešíme. (Mgr. Ján Holúbek)

Šport
Kultúra
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Program zápasov jarnej časti sezóny 2014/15
DOSPELÍ (V. LIGA, SKUPINA A)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

22.03.2015,
29.03.2015,
05.04.2015,
12.04.2015,
19.04.2015,
26.04.2015,
03.05.2015,
10.05.2015,
17.05.2015,
24.05.2015,
31.05.2015,
07.06.2015,
14.06.2015,

15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

STARŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)

Belá - Bánová
Strečno - Belá
Belá - Kotešová
Čierne - Belá
Belá - Staškov
Rajec - Belá
Belá - L. Lúčka
Rudina - Belá
Belá - Skalité
Belá - Raková
Štiavnik - Belá
Belá - Terchová
Predmier - Belá

DORASTENCI (IV. LIGA, SKUPINA A)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

22.03.2015,
29.03.2015,
05.04.2015,
11.04.2015,
19.04.2015,
25.04.2015,
03.05.2015,
10.05.2015,
17.05.2015,
24.05.2015,
30.05.2015,
07.06.2015,
13.06.2015,

12:30
12:30
13:00
15:30
13:30
16:00
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
17:00

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

29.04.2015,
06.05.2015,
05.04.2015,
11.04.2015,
18.04.2015,
25.04.2015,
02.05.2015,
09.05.2015,
16.05.2015,
24.05.2015,
30.05.2015,
06.06.2015,
13.06.2015,

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Bytča - Belá
Belá - Tvrdošín
Juventus A - Belá
Belá - D. Kubín
Zákamenné - Belá
Belá - K. N. Mesto
Bánová - Belá
Belá - Istebné
Žilina C - Belá
Tepl. n. V. - Belá
Belá - Čadca
Rajec - Belá
Belá - O. Jasenica

MLADŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)

Belá - Varín
Strečno - Belá
Belá - Štiavnik
Skalité - Belá
Belá - Podvysoká
Rajec - Belá
Belá - S. Bystrica
K. Lieskovec - Belá
Belá - Oščadnica
Belá - Krasňany
Radoľa - Belá
Belá - Terchová
Zborov n. B. - Belá

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

29.04.2015,
06.05.2015,
05.04.2015,
11.04.2015,
18.04.2015,
25.04.2015,
02.05.2015,
09.05.2015,
16.05.2015,
24.05.2015,
30.05.2015,
06.06.2015,
13.06.2015,

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Bytča - Belá
Belá - Tvrdošín
Juventus A - Belá
Belá - D. Kubín
Zákamenné - Belá
Belá - K. N. Mesto
Bánová - Belá
Belá - Istebné
Žilina C - Belá
Tepl. n. V. - Belá
Belá - Čadca
Rajec - Belá
Belá - O. Jasenic

Futsalové turnaje
Pod záštitou starostu obce Belá
sa opäť aj túto zimu v miestnej telocvični uskutočnili dva halové turnaje vo futsale. Bol to turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa hral medzi „sviatkami“ koncom decembra. Mal tradične vysokú
športovú a organizačnú úroveň a zahralo si na ňom 12 mužstiev zložených prevažne z futbalistov z Belej. Tento rok
sme sa dočkali veľkého prekvapenia,
keď mladé mužstvo „Hupka“, ktoré bolo
nováčikom tohto turnaja, dokázalo
ovládnuť palubovku a vyhrať celý turnaj. Gratulujeme.
Druhý turnaj bol určený pre futbalistov starších ako 35 rokov. Aj tento
turnaj mal vysokú úroveň, hral sa koncom februára a zúčastnili sa ho 2 domáce mužstvá, zvyšné boli z blízkeho okolia. Víťazom bolo mužstvo zo Žiliny.
Radi konštatujeme, že oba turnaje priniesli okrem viacerých skvelých
športových výkonov, dobrých napína-

vých zápasov aj veľa priateľských stretnutí a pekných
zážitkov. (pš)
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Spomienka
Čas ubieha, zastaviť sa
nedá, na našu starkú,
zabudnúť sa nedá. Zmĺkli
Tvoje ústa, stíchol známy
krok, svoj večný spánok
spíš už desiaty rok.
Milovali sme Ťa, Ty si
milovala nás, tú lásku
v našich srdciach nezničí
žiaden čas. Ťažko je bez
Teba, smutno je nám
všetkým, už nič nie je také,
ako bolo pred tým. Už niet
návratu, ani nádeje, len
cestička k Tvojmu hrobu
nás k Tebe zavedie.
Dňa 10. apríla 2015 sme si
pripomenuli 10. smutné
výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná
mamička a starká

Spoločnosť
Spomienka Spomienka Spomienka
Odišiel si tíško, niet Ťa
medzi nami, ale v našich
srdciach ostávaš stále
s nami. S tichou
spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, pri
plamienku sviečky za
Teba sa modlíme. Nič
viac Ti už nemôže dať,
iba kytičku položiť
a spomínať. Tak tíško si
spi svoj večný sen,
v myšlienkach sme
s Tebou každý deň.
Dňa 18.02.2015 sme si
pripomenuli 2. smutné
výročie úmrtia nášho
milovaného syna,
manžela, otca, starého
otca a brata

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
„Peťko“ po 5 rokoch
všetci spomíname.

So žiaľom a bolesťou
v srdci oznamujeme, že
dňa 18.02.2015 vo veku
64 rokov nás navždy
opustil náš drahý syn,
manžel, otec, brat,
švagor, starký, ujo,
krstný otec, bratranec
a kamarát

Dňa 6. marca 2010 bolo
5. výročie čo nás navždy
opustil manžel, otec,
starý otec.
Dlhoročný hospodár
futbalového výboru.
(1956 - 1989, 33 rokov)

Slavomír Vrábel z Belej

Peter Babiš

Emília Mažgútová
rodená Štefková

Mariána Sedúcha

S úctou a láskou spomína
manžel Ján, dcérky Danka
a Lenka, syn Dušan
s rodinami.

S láskou a s úctou
spomína manželka
Milka, dcéry Katka,
Monika, Majka
s rodinkami a syn Ľubo.

Úprimne ďakujeme celej
rodine, susedom,
bývalým kolegom,
priateľom a známym za
prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke.
Poďakovanie patrí
pánovi kanonikovi
Milankovi Krkoškovi za
úprimné a láskavé slová
útechy.
S úctou a láskou
manželka Oľga, synovia
Daniel s rodinou, syn
Michal a smútiaca
rodina.

Demografická štatistika obce Belá k 31.12.2014
Ukazovateľ
Počet obyvateľov
Predproduktívny vek (0-14 r.)
Produktívny vek (15-59 r.)
(15-54 r.)
Poproduktívny vek (60+ r.)
(55+ r.)
Predproduktívny vek (0-14 r.)
Produktívny vek (15-64 r.)
Poproduktívny vek (65+ r.)

Muži
1 655
277
1 167
211
278
1 249
128

Ženy
1 694
271
997
426
271
1 201
222

Spolu
3 349
548
2 164

Štatistika
Štatistika podľa
noriem SR

637
549
2 450
350

Štatistika podľa
noriem EÚ

Spoločnosť
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Spomienka

Poďakovanie

Poďakovanie

Mama naša, od života si
pre seba si nič nežiadala.
Všetko len pre svoje deti
a rodinu. Svoje zlaté
srdce, celé si nám dala.
Večný pokoj nech Ti dá
boh za odmenu. Bola si
milovaná, preto nebudeš
nikdy zabudnutá.

Odišiel si od nás potichučky, bez slov
a bez rozlúčky. Deň Tvojho odchodu
v srdci máme a s láskou na Teba
spomíname.

Odišiel si tíško, bez rozlúčky čo nikto
nečakal. Teraz už len kyticu Ti na hrob
môžeme dať, tichú modlitbu odriekať
a s láskou na Teba spomínať. Aj keď
už nie si medzi nami, v našich
srdciach budeš žiť stále s nami.

Dňa 06.02.2015 nás opustil vo veku
58 rokov môj milovaný syn, brat,
švagor a ujo

Dňa 17.03.2015 si
pripomíname 10. výročie
úmrtia našej mamy,
starkej a prastarkej

Dňa 17.12.2014 navždy odišiel do
večnosti vo veku 36 rokov náš drahý
manžel, otec, syn, brat, švagor, strýko
a prastrýko

Ján Čepela

Kristíny Fujdiakovej
z Belej

Úprimné ďakujeme celej rodine,
susedom, kolegom z Hotela Bránica
a známym za prejavenú sústrasť,
kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke s naším drahým zosnulým.
Pán Boh zaplať za dôstojnú rozlúčku
pánovi kanonikovi Milanovi Krkoškovi
a spevákom.

S láskou a s úctou
spomína celá rodina.

S úctou a vďakou smútiaca mama
a brat s rodinou.

Peter Krištof
Úprimné poďakovanie za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a účasť na
poslednej rozlúčke a veľké
poďakovanie pánovi starostovi.
S úctou a láskou spomína manželka
Jana, dcérka Magdalénka, mama Anna
a celá ostatná rodina. Kto ste ho
poznali venujte mu tichú spomienku.

Z matriky obecného úradu
- Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 1. decembrom 2014 až 15. marcom 2015 - ZOSOBÁŠENÍ V OBCI –
Michal Slezák, Bratislava ♥ Katarína Synáková, Belá
- ZOSNULÍ –

- NARODENÍ –

Hermína Mažgútová (03.12.2014)
František Vrábel (10.12.2014)
Jozef Majerov (12.12.2014)
Anna Majerová (21.01.2015)
Milan Macho (05.02.2015)
Ján Čepela (06.02.2015)
Slavomír Vrábel (18.02.2015)
Ján Múčka (22.02.2015)
Jozef Richtárik (03.03.2015)

Vivien Janišová(Riečna)
Daniel Boháč (Nígrob)
Ester Brozová (Kubíková)
Melisa Sedúchová (SNP)
Štefan Čičmanec (SNP)

(Miloslava Cabadajová, matrika)
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Zo života spolkov

Záhradkári bilancovali!
Dňa 1. marca 2015 v Hostinci u Kubíka
sa konala Výročná členská schôdza ZO SZZ
v Belej. Ako bolo konštatované v správe o činnosti tajomníkom Ing. Rudolfom Macekom organizácia sa omladila a má 36 členov.
Činnosť, ktorú riadil výbor ZO sa počas
5 rokov zintenzívnila. Každý rok sme organizovali v spolupráci s Obecným úradom Belá
a Spojenou školou v Belej výstavu ovocia a zeleniny. Zúčastňovali sme sa celoslovenských súťaží v reze a vrúbľovaní ovocných drevín – Anton
Šuštiak, Ján Kubík, Miroslav Vrábel, Adam Sušienka s veľmi dobrým umiestnením, pričom
Ing. Jozef Čerňanský získal 1. miesto.
O našej činnosti boli občania informovaní prostredníctvom článkov v Belských novinách, Sadoch a viniciach i Žilinských novinách.
Dovolím si povedať, že odbornosť našich
členov v ZO sa zvýšila. Bolo to zásluhou odborných prednášok, vzájomných rád a výmeny
skúseností s inštruktorom OV SZZ Ing. Jozefom
Čerňanským. Prejavilo sa to v kvalitnejšom reze
ovocných drevín, ale i zmene odrodovej skladby
ovocia. Vo väčšine záhrad sa začali pestovať
moderné rezistentné odrody jabĺk. Mení sa sortiment pestovaných sliviek, so zameraním na

Rybári z Belej
Prvoradou úlohou, ktorú si stanovila
mestská organizácia SRZ Žilina, je dobudovanie
odchovne lososovitej ryby v Turí, v ktorej chcú
odchovať dostatočné množstvo rybej násady,
najmä lipňa tymianového a pstruha potočného.
Mestská organizácia chce takto prispieť k záchrane pôvodných druhov rýb v chovných a lovných potokoch v revíri Rajčianka, Varínka, Váh.
Členovia SRZ z obce Belá a okolia, ktorých je v súčasnosti okolo 30, môžu svojou pomocou prispieť k čisteniu potoka, ktorý sa
v tomto roku rovnako stane chovným potokom
a bude zarybnený pstruhom potočným a lipňom
tymiánovým.
Brigáda: Brigáda pre členov SRZ v obci
Belá sa uskutoční 22. augusta 215 o 7:00
hod. Zraz brigádnikov bude pri urbárskej chate
v časti obce Belská. Splnenie je zaevidované
v programe pre výdaj povolení MsO. Platia pravidlá pre brigádnickú činnosť schválené na
mestskej hodnotiacej konferencii. Brigádnikom
odporúčame priniesť si pracovné náradie (záhradné nožnice, sekeru, pílku, hrable...),
ochranné rukavice a vysoké čižmy. Keďže sa

tolerantné, respektíve rezistentné odrody voči
šárke. A takmer v každej záhradke sa nájde
broskyňa, marhuľa alebo nektárinka. Bolo to vidieť na našich výstavách. Výrazne sa rozšírilo
i pestovanie skorých stolových odrôd viniča.
Progres bolo vidieť i pri pestovaní rajčín a uhoriek, ale i pri výbere sadby a ochrane zemiakov.
Novozvolený výbor chce v osvedčených
aktivitách pokračovať. Oveľa viac sa budeme venovať pestovaniu a spracovaniu drobného ovocia, jahôd a zeleniny pre vlastnú potrebu. Prajeme si, aby i to ďalšie volebné obdobie bolo na
prospech čo najviac pestovateľom.
Členovia ZO SZZ Belá sa chcú touto cestou poďakovať pánovi Ing. Matúšovi Krajčimu,
starostovi obce, za finančnú i morálnu podporu,
dúfajúc, že bude spolupráca i naďalej pokračovať. Ďakujeme bývalému pánovi riaditeľovi SŠ
v Belej Mgr. Jozefovi Šugárovi a súčasnej pani
riaditeľke Ing. Anne Přechovej za spoluúčasť na
výstavách a poskytovanie priestorov. Samozrejme ďakujeme OV SZZ v Žiline menovite pánovi
Ing. Ľudovítovi Deákovi za pomoc a osobnú
účasť na našich akciách a schôdzach. Záverom
ďakujem členom V-ZO a KRK a všetkým členom
i nečlenom našej organizácie, ktorí prispeli k tomu že „fungujeme“ a dúfam i naďalej budeme.
(Ing. Rudolf Macek)
jedná o čistenie potoka, ktorý preteká obcou Belá, sú vítaní aj dobrovoľníci. Jedná sa o úpravu
brehov, koryta potoka a prístupových ciest.
Pre nových členov: Prihlášky na školenia nových členov sa budú evidovať na RD v Závodí v úradných hodinách v mesiacoch január
a február 2016. Úradné hodiny v Dome rybárov
v Závodí každý utorok a štvrtok od 16:30 do
18:00 hod., výnimky tvoria mesiace júl, august,
kedy sú úradné hodiny stanovené iba na utorok od 16:30 do 18:00 hod. Termíny na školenia pre nových členov budú stanovené a oznámené podľa naplnenia školení záujemcami
o členstvo. (Ľubomír Hodoň)

Zo života spolkov
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Výročná schôdza klubu dôchodcov
Klub dôchodcov obce Belá uskutočnil svoju tradičnú výročnú schôdzu v priestoroch Kultúrneho domu Marianka v Kubíkovej dňa 12. februára. O pohostenie a zábavu bolo opäť postarané.
Výborná kuchyňa obecného zariadenia v Kubíkovej je veľmi dobre známa a taktiež živá hudba harmoniky v podaní pána Stanislava Mihalčatina, ktorému prišiel na pomoc aj známy terchovský hudobník, bola veľkým zážitkom.
Voľnej zábave a diskusiám však predchádzali formálne náležitosti, ktoré na každú poriadnu
schôdzu neodmysliteľne patria. P. tajomníčka Irena Pechotová a predsedníčka p. Kamila Šugárová
predniesli svoje starostlivo pripravené správy a príhovory, vyberalo sa aj členské. Poďakovalo sa
všetkým členom, zhodnotili sa aktivity. Prinášame vám príhovor predsedníčky p. Kamily Šugárovej:
„Vážení hostia, milí členovia klubu dôchodcov, dovoľte aj mne vás srdečne privítať na
dnešnej výročnej schôdzi.
Činnosť nášho klubu dôchodcov za rok
2014 bola na priemernej úrovni. Viacero akcií,
ktoré sme si minulý rok dali do plánu sa neuskutočnili. V našom programe sme mali zájazd na
Vychylovku, ktorý sa nekonal pre nepriaznivé
počasie, ďalšou neuskutočnenou aktivitou bola
púť na niektoré pútnické miesto.
Niektoré aktivity sme však uskutočnili.
V jarných mesiacoch sme upravili okolie kostola
a pred zdravotným strediskom. Na údržbu námestia pred zdravotným strediskom sme vytvorili
pravidelné služby, ktoré sa striedali každý mesiac. Naši členovia takisto varili guláš na Belskej
púti v sobotu aj v nedeľu. Takisto sa podľa plánu
uskutočnilo aj kúpanie v Rajeckých Tepliciach.
Chcem sa poďakovať za spoluprácu obecnému úradu na čele so starostom Ing. Matúšom
Krajčim, obecnej firme Belské Služby na čele s p.
Róbertom Boháčom a v neposlednom rade kole-

gyniam z nášho výboru klubu dôchodcov za
skvelú spoluprácu a všetku spoločnú snahu
a aktivitu. Ďakujem za všetky príspevky a nápady, za všetky zrealizované akcie. Ďakujem vám
všetkým za podieľanie sa na fungovaní klubu
a na práci, ktorú sme spolu vykonávali a za spoločný čas, ktorý sme spolu zdieľali od roku 2005,
kedy som prebrala funkciu predsedkyne Klubu
dôchodcov v Belej po pani Irenke Hanusovej.
Chcem poďakovať aj vám milí členovia, lebo bez
vás by sme ako celok nemohli fungovať.
Dnešným dňom končím po desiatich rokoch vo funkcii predsedkyne klubu dôchodcov.
Na klube dôchodcov mi vždy veľmi záležalo. Dúfam, že aj naďalej bude mať Klub dôchodcov
v Belej dobrú perspektívu a bude ďalej aktívne
fungovať. Rada k tomu prispejem aj v budúcnosti. Novej predsedkyni prajem veľa úspechov
a všetkým vám veľa zdravia, aby sme sa mohli
ešte dlhé roky takto stretávať a tešiť zo spoločne
strávených chvíľ. Vaša Kamila Šugárová“

Ako vyplýva z tohto príhovoru p. Kamila Šugárová
ukončila svoje pôsobenie vo
funkcii predsedníčky klubu dôchodcov. Pár dní na to bola zvolená za predsedníčku Klubu dôchodcov Belá pani Mária Samelová.
Týmto by sme chceli poďakovať p. Kamile Šugárovej za
jej dlhoročné pôsobenie vo funkcii, za jej aktívnu a záslužnú
prácu, snahu, ochotu a čas,
ktorý venovala fungovaniu tohto
klubu, za jej láskavý a jedinečný
prístup k plneniu si povinností, za nápady a kreativitu pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských aktivít našich seniorov a tiež za pomoc obci na mnohých akciách. Prajeme jej naďalej
pevné zdravie a nech ju neopúšťa chuť a entuziazmus a naďalej bola klubu dôchodcov nápomocná.
Novej predsedníčke pani Márii Samelovej takisto prajeme veľa zdravia, energie a dobrých
nápadov, vyjadrujeme podporu a držíme palce v riadení a napredovaní nášho milého klubu dôchodcov. (pš)
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Kultúra
Fašiangy v Belej

Tohtoročné fašiangy vyšli presne na
14. februára, Valentína, čo je deň všetkých
zaľúbených a romantikov. Aj fašiangová tradícia by sa dala s trochou zveličenia nazvať romantickou. Veď pripomienka starých dobrých
časov v nás vždy vyvoláva trochu nostalgie,
radosti, spomienok či už spomínaného pocitu
romantiky. Starú dobrú tradíciu fašiangov,
keď takmer v každom druhom dvore rozvoniavali zabíjačkové špeciality a mladé devy či
mládenci sa chystali na zábavy, sa obec Belá
snaží pripomínať usporadúvaním tejto tradičnej akcie. Fašiangami je všeobecne zvané obdobie medzi sviatkom Troch kráľov po Popolcovú stredu. Posledné fašiangy nám vždy dávali jednu z posledných príležitostí ako sa zabaviť pred dlhým 40 dňovým pôstom, ktorý predchádza sláveniu Veľkej noci. Vo fašiangovom období bolo na hospodárstve relatívne menej práce. Počas
fašiangov sa organizovali zabíjačky, zábavy a tiež sa robievalo veľa svadieb. Ľudia sa obliekali do
masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam a mali chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl, mali zabezpečiť
úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat. V našej obci organizuje obecný úrad zabíjačku, kde priamo pred
kultúrnym domom môžu občania Belej zažiť návrat do
starých časov a vidieť či vyskúšať si ako tomu kedysi
bolo. Pre občanov sa varí kapustnica, spracúva sa čerstvo zabité prasiatko do mäsových špecialít, všade panuje dobrá nálada. Toto všetko
je
doplnené
fašiangovým
sprievodom – belskými muzikantmi, mládežou vo fašiangových maskách, vyzdobeným koňom, ktorí od rána chodia po dedine a hudbou, tancom a spevom
obveseľujú našich občanov. Okrem obce Belá, ktorá celú akciu zastrešila a financovala, prispeli
k jej organizácii a uskutočneniu hlavne
Július Janiš a Miroslav Mihalčatin, sponzorsky sa tiež na akcii podieľali Miroslav
Cingel a Ján Kurčina. Chceme poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na uskutočnení tohtoročného vydania tejto tradičnej
akcie a veríme, že sa táto tradícia uchová.
(pš)
Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúška zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa popasiem.
Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy,
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.
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Kultúra

35
Zima na námestí

Na námestí na Jamách sa
v zime v čase Vianoc konali dve akcie, jednou sú vianočné trhy a druhou Silvester. Vianočné trhy sa
v našej obci uskutočnili druhýkrát
a začínajú sa stávať peknou tradíciou. Posledný víkend pred Vianocami za zvuku príjemných vianočných kolied a živej hudby z pódia
na námestí mohli naši občania
ochutnať chutný horúci vianočný

punč, dokúpiť si v stánkoch posledné ozdoby
na stromček alebo ešte čo to na vianočný stôl.
Hlavne sme si však mohli vychutnať príjemné
predvianočné chvíle a stretnutia so známymi
a priateľmi a tak si skrátiť čakanie na vytúžené
Vianoce.
Po nich ako vždy vítame nový rok a na
námestí sa už tradične posledný deň v roku
varí vínko a silvestrovská kapustnica. Viacerí
zo zúčastnených občanov ešte aj doniesli rôzne
dobroty zo svojej vlastnej kuchyne a tak sa vítanie nového roka na námestí už stalo vlastne
veľmi príjemnou akciou plnou dobrej nálady,
nikto nemusel zostať sám, ale mal možnosť
prísť medzi ľudí a zakričať si svojich 10, 9, 8,...
šťastný nový rok! Okrem námestia sa organizovali silvestrovské večery aj na Kamencoch
a v Kubíkovej a tiež na vyšnom konci, kde horela obrovská silvestrovská vatra. (pš)

Karty nás bavia
Dobrý deň, milí spoluobčania.
Tak ako každý rok i tentoraz vás chcem
informovať ako dopadol náš tradičný mariášový
turnaj, ktorý sa uskutočnil 8. januára 2015
v dolnej krčme tzv. Hostinec u Kubíka. Napriek
neúčasti mnohých hráčov sme sa zišli v dostatočnom počte a to deviati. Pri našej obľúbenej
hre sme strávili celý deň. Po ťažkých bojoch zvíťazil trochu neočakávane, ale musím uznať, že
zaslúžene, pán Milan Vrábel (ul. Oslobodenia,
pozn. red.). Na druhom mieste sa umiestnil pán
Jozef Tichák, a tretie miesto uhral zatiaľ naj-

mladší hráč mariášu pán Ján Berešík. Nepopulárna zemiaková medaila išla pánovi Štefanovi
Balejovi.
Chcem sa dodatočne veľmi pekne poďakovať kolektívu Hostinca u Kubíka, zvlášť pánovi Jozefovi Lipkovi, ktorý nám pripravil občerstvenie a príjemné prostredie, takisto obecnému
úradu za spoluprácu a osvetu a v neposlednom
rade hlavnému organizátorovi pánovi Bohušovi
Součekovi. Na záver by som ešte rád pripomenul, že ďalší ročník tohto turnaja sa uskutoční
v strednej krčme – v Pohostinstve u Ševčíka.
(za priateľov mariášu František Svetlovský)

Priestory na prenájom
Obec Belá dá do prenájmu nasledujúce priestory:

Kancelária v Kultúrnom dome Belá na 1. poschodí
Garáž pri zdravotnom stredisku
Unimobunka pri obecnom úrade
Bližšie informácie získate na obecnom úrade alebo na tel. č. 0948 410 070

Optický internet
Firma ASNET, s.r.o. ponúka v Belej internetové
pripojenie prostredníctvom optickej siete.
Rýchlosť pripojenia: 10 mbit/s
Inštalačný poplatok: 50 € s DPH
Mesačný poplatok: 12 € s DPH
Doba viazanosti: 24 mesiacov
Toto pripojenie ma výhodu oproti iným
poskytovateľom, že rýchlosť pripojenia je symetrická,
rýchlosť posielania a aj sťahovania je rovnaká.
Bližšie informácie získate na tel. č. 0905 012 432

Neprehliadnite

Kontaktujte nás

Vaše články sú editované
(skracované, upravované)
a do novín sa nezmestia v úplnej
podobe. Primárna zodpovednosť za
obsah náleží autorom, ktorí sú pod
článkami podpísaní. Za neoznačené
artikle zodpovedajú viacerí členovia
redakčnej rady. Pôvod fotografií uverejňujeme len na Vaše požiadanie.

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:

BN č. 2/2015 vyjdú pred
Belskou púťou

belskenoviny@gmail.com
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