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Obecný úrad informuje
Požiar

V susednej obci Lysica, v časti Zlieň, len tesne
za hranicou nášho katastra sa dňa 4. júla 2015 popoludní strhol požiar na družstevnom sklade, ktorý bol
plný kvalitného sena. Vďaka hasičom a dobrovoľným
hasičom z Gbelian, Lysice, Terchovej a Radôstky sa
podarilo požiar uhasiť, aby sa nerozšíril. Seno a budovu sa žiaľ zachrániť nepodarilo. S touto katastrofou
súvisela ďalšia živelná pohroma a síce kontaminácia
studní nižšie v Zlieni pri obytných domoch, keď voda
z hasiacich prístrojov stiekla do toku a napadla spodné vody. V dnešných dňoch sa už studne pomaly prečisťujú, na dobu kontaminácie zabezpečila obec Belá
svojim občanom cisternu s pitnou vodou v spolupráci
s firmou Sevak Žilina. (pš)

Zber šatstva
Ako je v obci už dobrým zvykom, zapojili sme
sa opäť do dobročinnej aktivity zberu šatstva pre chudobných a domovy, v spolupráci s nadáciou Pomocný
anjel. Nevyhadzujte svoje staré šatstvo do odpadu.
Odložte a potom darujte, nikdy neviete, čo z toho sa
dá ešte vynosiť. Tento rok v júni, v miestnom kultúr-

nom dome, kde na odovzdávanie šatstva
dozerali zamestnankyne obce, sa vyzberalo vyše 800 kilogramov šatstva. Všetkým
darcom ďakujeme. (pš)

Rekonštrukcia škôlky
– momentálna
priorita
Aktivity obce resp. Belských Služieb, s.r.o. sa momentálne po realizácii
rozšírenia kempu začínajú sústrediť na
ďalšiu prioritu, ktorou je bezpochyby rekonštrukcia škôlky. Je jasné, že v obci
existuje viacero boľavých miest, ktoré je
potrebné riešiť, no z hľadiska dôležitosti
je škôlka určite na popredných miestach.
Kapacity v obci sú obmedzené a aj napriek tomu, že pre každého je prioritou
niečo iné, nie je možné riešiť všetky problémy súčasne. Nie je to možné finančne
ani kapacitne. Preto momentálne prioritou je práve už spomínaná škôlka. Viaceré problémy, ktoré práve v priestoroch tejto budovy máme, potrebujú extrémne náročnú finančnú injekciu a keďže komplexné riešenie neprichádza do úvahy, musíme pracovať per partes resp. po častiach.
Snahou je v najbližšej dobe zrekonštruovať toalety a prispôsobiť ich normám, ktoré vyžaduje hygiena, výmena okien a postupná rekonštrukcia elektriky a ostatných potrebných stavebných úprav.
Z tohto dôvodu prosím a vyzývam občanov a hlavne podnikateľov v obci, ktorí by
boli ochotní a schopní akokoľvek pomôcť
pri rekonštrukcii škôlky, či už finančne,
materiálovo, prácami a pod., nech neváhajú a pomôžu. Škôlka je tu pre naše deti
a nedovolíme, aby sme o ňu prišli kvôli
nesplneným normám. Pravdou je, že budova starej školy, v ktorej je škôlka
umiestnená, nebola rekonštruovaná niekoľko desaťročí. V prípade, že existujú
podnikatelia, ktorí by boli ochotní taktiež
zrealizovať práce na tejto budove s tým, že
poskytnú najlepšiu cenu a dokážu dohodnúť s obcou splátkový kalendár za vykonané práce, prosím ich, aby sa kontaktovali na obecnom úrade, kde môžu skonzultovať potrebné práce a vytvoriť tak ponuku. Ďakujem. (Ing. Matúš Krajči)

Obecný úrad informuje
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Upratujeme
Pre udržanie kvality života v obci treba
začať od najmenších vecí a činností. Dennodenné upratovanie obce je možno niečo, čo si nevšimne každý, niečo, čo možno mnohí považujú
za samozrejmosť, ale ono sa to samé nespraví.
Obec sa aktívne snaží tieto základné služby
a práce spojené s poriadkom obce zabezpečovať
každý deň. Veľmi nápomocný je obci úrad práce, ktorý ponúka obciam niekoľko projektov
ošetrených príslušnými paragrafmi, na základe
ktorých môžu obce požiadať o nezamestnaných
občanov, ktorí sú v evidencii úradu práce a po
odsúhlasení ich môže obec priamo pod seba zamestnať. Momentálne je obec zapojená až do
troch projektov súčasne. Vďaka dvom z týchto
projektov, kde obec zamestnáva na plný úväzok
spolu 12 zamestnancov, z čoho je 6 žien a 7
mužov, sa darí mať v obci zabezpečené upratovanie zastávok, námestí, verejných priestranstiev, potokov a mnoho iných prác spojených
s čistotou obce. Tretí projekt spočíva v tom, že
občania, ktorí sú evidovaní na úrade práce
a dostávajú tzv. podporu, si na obci odrábajú
pár dní v mesiaci, aby nestrácali svoje nároky
na rôzne dávky. Takýchto občanov tu máme

okolo 3 až 10, počty sa často menia. Čistota obce je jej prvou vizitkou. (pš)
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Obecný úrad informuje
Uznesenie č. 8/2015 z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá,
konaného dňa 27. 04. 2015

Obecné zastupiteľstvo:

city detí v materskej škole o 30 detí.

I. BERIE NA VEDOMIE
-

-

správu o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrolu plnenia úloh,
prehľad čerpania rozpočtu k 31.12.2014,
podrobné informácie riaditeľky Spojenej
školy Ing. Anny Přechovej ohľadne požiadaviek hygienickej inšpekcie v budove materskej školy, týkajúce sa prevádzky škôlky
a jedálne, ako aj návrhy opatrení smerujúcich k riešeniu problému,
prezentáciu cenovej ponuky na rekonštrukciu tepelného hospodárstva v objektoch,
ktoré sú v správe obce (stará škola, kultúrny dom, obecný úrad, zdravotné stredisko)
firmou SAVE s. r. o.

III. NESCHVAĽUJE
-

IV. UKLADÁ
-

-

II. SCHVAĽUJE
-

-

-

VZN obce č. 3/2015 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území obce Belá,
úpravu rokovacieho poriadku – poslanecký
návrh, podľa ktorého sa v prípade nedoručenia spätnej väzby od poslancov ohľadom doručenia e-mailovej pozvánky na rokovanie
obecného zastupiteľstva bude oznamovať
poslancom konanie 3 dni pred rokovaním
riadneho obecného zastupiteľstva aj telefonicky, v prípade mimoriadneho zastupiteľstva sa spolu s odosielaním pozvánky budú
poslanci kontaktovať aj telefonicky, najneskôr však 24 hodín pred konaním mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva,
funkciu kronikárky obce na základe menovacieho dekrétu pre PaedDr. E. Surovcovú,
žiadosť riaditeľky SŠ Belá o navýšenie kapa

žiadosť č. 1861/2014 o odpredaj časti parcely CKN 13472 o výmere 87 m2 pre žiadateľa Tomáš Ďuriš, Brehy 691/10, Belá.

-

-

rozposlať poslancom OZ e-mailom všetky
materiály, ktoré dňa 27.04.2015 na rokovaní odprezentoval konateľ firmy Belské
Služby, s.r.o. R. Boháč – hospodárenie firmy
Belské Služby, s.r.o. Termín: do 10 pracovných dní. Zodpovedný: konateľ R. Boháč,
prepracovať zmluvu o budúcej zmluve medzi
obcou Belá a firmou PSR Industry, s.r.o.
ohľadom výstavby novej bytovky v obci Belá
v časti „Ohrady“ podľa aktuálne platnej legislatívy. Zapracovať správne údaje, následne
rozposlať e-mailom všetkým poslancom. Termín: do budúceho zasadnutia OZ alebo
MOZ. Zodpovedný: starosta obce,
vedeniu obce prerokovať úpravy a spresnenie odprezentovanej cenovej ponuky k zvýšeniu hospodárnosti vykurovacích systémov
v obecných budovách s firmou SAVE s. r o.
smerom k zefektívneniu ponuky. Termín: do
budúceho zasadnutia OZ alebo MOZ. Zodpovedný: starosta obce,
na základe poslaneckého návrhu pripraviť
rozpravu, ktorej predmetom rokovania bude
vízia a riadenie Autocampingu Belá - Nižné
Kamence (ATC) v budúcom období. Privolať
zainteresovaných - Belské Služby, s.r.o,
konateľ R. Boháč, vedúci ATC C. Matejov,
vedenie obce a poslanci obecného zastupiteľstva. Termín: do budúceho zasadnutia OZ
alebo MOZ. Zodpovedný: starosta obce.

Uznesenie č. 9/2015 zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá,
konaného dňa 29. 06. 2015
Obecné zastupiteľstvo:

-

I. BERIE NA VEDOMIE
-

správu o činnosti od posledného zasadnutia
OZ a kontrolu plnenia úloh,
stanovisko hlavného kontrolóra obce Belá
Ing. Michala Šugára k návrhu záverečného
účtu obce Belá za rok 2014,

-

informácie prednesené konateľom Belských
Služieb, s.r.o. R. Boháčom a vedúcim ATC
C. Matejovom ohľadom vízie, budúceho
smerovania, riadenia a praktického fungovania ATC,
výsledky preriešenia sťažnosti na postup
starostu obce Belá, ref. č. 787/2015 od žiadateľov Elena a Peter Franekovci.

Obecný úrad informuje
II. SCHVAĽUJE
-

-

-

-

záverečný účet obce Belá za rok 2014 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad,
použitie prebytku v sume 80 706,93 EUR,
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, na:
vysporiadanie schodku finančných operácií - 72 636,23 EUR,
tvorbu rezervného fondu - 8 070,70 EUR
použitie rezervného fondu v sume 8 070,70
EUR na kapitálové výdavky na úhradu nadprác na projekt „KulTuristika – spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze“,
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Belá na 2. polrok,
otváracie hodiny pre predajňu „Textil“ pre
žiadateľku Katarína Koperová, Trnové, Hanušáková 149/40, 010 01 Žilina,
žiadosť ref. č. 828/2015 o odpredaj obecnej
parcely č. 8946/4 v katastri obce Belá o výmere 140 m2 pre žiadateľa Nemček Vladimír,
Nižné Kamence 876, 013 05 Belá.
Obec Belá, Oslobodenia 183, 013 05 Belá,
zastúpená štatutárnym zástupcom – starostom Ing. Matúšom Krajčim, predáva pozemok parc. č. CKN 8946/4 o výmere 140 m2
p. Nemčekovi Vladimírovi, Nižné Kamence
876, 013 05 Belá. Cena za 1 m2 je 3 €. Uvedený odpredaj majetku obce Obecné zastupiteľstvo Belá schválilo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle ustanovenia zákona č. 258/2009, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
III. NESCHVAĽUJE

-

žiadosť ref. č. 608/2015 o odpredaj obecných parciel CKN 2196/13 o výmere 151
m2, 2196/26 o výmere 21 m2 a 2196/29
o výmere 32 m2 pre žiadateľa HASTRA s.r.o.,
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina.
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IV. KONŠTATUJE

-

na základe vyjadrenia hlavného kontrolóra
obce Ing. Michala Šugára, ktorý na základe
prešetrenia sťažnosti na postup starostu obce Belá, ref. č. 787/2015 od žiadateľov Elena a Peter Franekovci, U Čajkov 538/19,
013 05 Belá, nezistil žiadne pochybenie
v postupe obce Belá alebo starostu obce Ing.
Matúša Krajčiho, ktoré by mu mal vytknúť
alebo ho vyzvať k náprave, taktiež na základe ďalšej analýzy obecné zastupiteľstvo Belá
konštatuje, že nebolo zistené žiadne pochybenie v postupe obce alebo starostu obce.
Takisto vzhľadom na fakt, že na základe
trestného oznámenia žiadateľov vec šetria aj
orgány činné v trestnom konaní, sa k veci
na základe pokynu konajúceho vyšetrovateľa nebude žiaden z orgánov obce k záležitosti viac vyjadrovať.
V. UKLADÁ

-

-

zvolať zasadnutie na úrovni obecnej komisie
za účelom opätovného prerokovania žiadosti
ref. č. 608/2015 o odpredaj obecných parciel CKN 2196/13 o výmere 151 m2,
2196/26 o výmere 21 m2 a 2196/29 o výmere 32 m2 pre žiadateľa Hastra s.r.o., Dolné
Rudiny 2/3528,010 01 Žilina. Na zasadnutie obecnej komisie budú okrem riadnych
členov komisie pozvaní hostia – zástupcovia
firmy Hastra s.r.o. a Roľnícke družstvo Terchová – Nová farma Krasňany, starosta obce. Termín: čím skôr. Zodpovedný: predseda
komisie Mgr. Peter Šugár,
pripraviť analýzu fungovania Autocampingu
Belá - Nižné Kamence, predložiť podnikateľský zámer a konkrétne návrhy na spôsob
fungovania a riadenia a prerozdelenia kompetencií v riadení Autocampingu Belá – Nižné Kamence. Termín: do budúceho zasadnutia OZ. Zodpovedný: konateľ Belské Služby, s.r.o. R. Boháč a vedúci zamestnanec
Autocampingu Belá - Nižné Kamence C. Matejov.

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.
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Obecný úrad informuje
„KulTuristika – spoločne posilňujeme,
kultúru, turizmus a šport v obciach
Terchová, Belá a Jaworze“

Dočkali sme sa. Po niekoľkých rokoch čakania na schválenie projektu, príprav a samotnej
realizácie je projekt dostavby Autocampingu Belá – Nižné Kamence realizovaný pod názvom „KulTuristika – spoločne posilňujeme, kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze“
konečne ukončený a momentálne prebiehajú už len posledné administratívne práce súvisiace
s odoslaním záverečnej žiadosti o platbu.
Projekt to bol veľmi náročný, najmä jeho stavebná časť, nakoľko sa obec rozhodla nepostupovať štandardným spôsobom a realizovať stavbu súkromným dodávateľom, ale zrealizovať stavbu
svojpomocne prostredníctvom obecného podniku Belské Služby, s.r.o. Uvedený postup realizácie
stavby bol oveľa administratívne náročnejší ako štandardný postup a vyžadoval si mnoho úsilia zainteresovaných pracovníkov, ako na strane obce, tak aj na strane obecného podniku a dodávateľov. Aj samotná realizácia stavby bola značne náročná, nakoľko termín realizácie diela bol do
konca mája 2015 a nebolo ho možné predĺžiť, čo znamená, že všetko sa muselo postaviť za 7
mesiacov, pričom časť z toho bola zima a nedalo sa pracovať naplno. Aby sa dal takýto „šibeničný“
termín zvládnuť, musel obecný podnik posilniť svoje kapacity a prijať ďalších zamestnancov na
prácu na projekte. Aj vďaka usilovnej práci všetkých pracovníkov, či už to boli stáli zamestnanci
obecného podniku, alebo dočasní pracovníci zamestnaní len na realizáciu stavby, sa podarilo
všetko dokončiť v stanovenom termíne.
Stavba bola teda úspešne dokončená, to však neznamenalo koniec prác na projekte, nakoľko bolo treba stavbu aj skolaudovať. Po niekoľkých týždňoch kompletizácie dokladov, chodenia po
úradoch a 2 kolaudačných konaniach, nakoľko boli vydané 2 stavebné povolenia (1 na objekty
v rámci projektu - budovy, ihrisko a 1 na vodovod a kanalizáciu) sme sa dočkali aj úspešnej kolaudácie dostavby kempu. V súčasnosti už nič nebráni užívaniu novovybudovaných objektov kempu
jeho návštevníkmi.

Obecný úrad informuje
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Keďže projekt je na konci, môžeme si
urobiť krátku sumarizáciu, toho čo sa v rámci
projektu vytvorilo a nadobudlo. Hlavná stavebná časť pozostávala z vybudovania 10 celoročných chát na ubytovanie s celkovou kapacitou
40 osôb (kapacita kempu sa zdvojnásobila), bufetu, požičovne športových potrieb a multifunkčného ihriska. V rámci ďalších aktivít projektu obec získala informačno-komunikačnú
techniku (notebook, počítače, dataprojektor, infopanely) a bola zhotovená aj e-learningová aplikácia na dištančné vzdelávanie v cestovnom ruchu, ktorú nájdete na internetovej adrese
elearningcr.bela.sk.
Poslednou aktivitou v projekte bol záverečný workshop, v rámci ktorého sa uskutočnilo aj slávnostné otvorenie novovybudovanej časti Autocampingu Belá - Nižné Kamence. Workshop sa konal dňa 29.06.2015 a okrem zástupcov projektových partnerov z Terchovej a Jaworze sa
ho zúčastnili aj poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obecného úradu a obecného podniku, starostovia z okolitých obcí a zástupcovia vybraných inštitúcií. Spolu sa na workshope zúčastnilo viac ako 50 účastníkov.
Projekt je teda v súčasnosti vecne ukončený, do konca júla sa musí zaslať záverečná žiadosť o platbu, následne sa uskutoční kontrola na mieste zo strany ministerstva a už budeme len
čakať na prekontrolovanie našich žiadostí o platby a zaslanie finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu a zdrojov EÚ. Celkové finančné ukončenie projektu sa predpokladá začiatkom roka 2016.
Zrealizovaná investícia by mala podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne ako aj atraktivitu obce Belá ako destináciu cestovného ruchu. (tk)
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Zo školských lavíc
Spojená škola Belá – školský rok 2014/2015

2. septembra 2014 na slávnostnom otvorení školského roka sme privítali spolu 361 žiakov
a z toho bolo 28 prváčikov. 30. júna 2015 sme sa lúčili s našimi deviatakmi, ktorých bolo 53. Zapísaných žiačikov do prvého ročníka máme 25. Až pri týchto počtoch si uvedomujeme, že žiakov neustále ubúda (viac odchádza ako prichádza). Okrem povinného výchovno-vzdelávacieho procesu
v tomto školskom roku prebiehali na škole rôzne aktivity, projektové dni a množstvo vedomostných
a športových súťaží, o čom svedčia aj úspechy našich žiakov.
V SEPTEMBRI sme oslávili Svetový deň mlieka v školách (organizačne pripravila p. uč. Holubková), žiaci zažili nádhernú exkurziu Tutanchamona
v Bratislave (pod vedením p. uč. Holúbka), pripomenuli si Svetový deň srdca (pripravila p. uč. Kvočková)
a zahrali sa na výskumníkov v Žiline (pod vedením p.
uč. Vácvalovej a Marunovej). Uskutočnil sa zber papiera a spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať
vyše 5 000 kg a získali sme 308 €. V OKTÓBRI začala krúžková činnosť (v ponuke bolo 34 krúžkov)
a sme radi, že sa obnovila činnosť ľudového súboru
Belianček pod vedením Anny Vráblovej, vznikol Žiacky parlament (členmi sú zástupcovia žiakov od 3. do
9. ročníka, ktorí sa podieľajú na živote školy a vedie
ich p. z. Kolčáková), uskutočnila sa obľúbená Šarkaniáda (pod vedením p. uč. Majerovej), účelové cvičenie pre 2. stupeň a didaktické hry pre 1. stupeň,
koncert ZUŠ venovaný starým rodičom a vystúpenie našich žiakov v Kultúrnom dome Belá, beseda
„Závislosti v našom živote“, ktorú zorganizovala p. uč. Vojtaššáková. Rôznymi aktivitami sme oslávili Deň zdravej výživy, počas ktorej boli prezentované výrobky Tatranskej mliekarne spojené
s ochutnávkou (zabezpečila D. Lesková, ŠJ). Na 1. stupni prebiehalo projektové vyučovanie (organizačne pripravila p. uč. Lodňanová), 2. stupeň – 6.C trieda si pripravila „pohostinný stôl“ – rôzne
druhy koláčikov (organizačne pripravila p. uč. Marunová) a 6.A trieda zorganizovala výstavu Bio
ovocia a zeleniny. Uskutočnilo sa ukončenie jesennej časti II. ligy žiakov v hoteli Diana. Žiaci sa zúčastnili exkurzie v Osvienčine (p. uč. Holúbek), pripomenuli sme si Deň bielej palice (pripravila p.
uč. Kvočková), matematici si preverili vedomosti v Escape room v Žiline (pod vedením p. uč. Mariašovej a Chabadovej), navštívili Mestské divadlo v Žiline (s p. uč. Remenárovou a Cabadajovou)
a žiaci 1. stupňa sa zapojili do 5. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“ (pod vedením p. uč. Holubkovej). 29. októbra sme zažili Tekvičkovo-strašidelné vyučovanie a obľúbenú Noc duchov, tekvíc a strašidiel. Dozvedeli sme sa, že máme úspešný projekt Bezpečáci v akcii - pridaj sa aj TY!, ktorý bol podporený v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť 2014/2015
Nadácie Orange v sume 890 € (vypracovala p. z.
Kolčáková). V NOVEMBRI žiaci 3.B triedy navštívili malú hvezdáreň v ZŠ Krasňany (p. uč.
Holubková), žiaci 8. a 9. ročníka sa zúčastnili
súťaže KOMPARO (pod vedením p. uč. Remenárovej a Cabadajovej), prebehla informatická súťaž žiakov 3.-9. ročníka iBobor (p. z. Kolčáková),
školské kolo Olympiáda SJL (p. uč. Remenárová
a Cabadajová), odborno – technická súťaž pre
deviatakov s názvom „Zručnosti pre úspech“ (p.
uč. Vojtaššáková), zúčastnili sme sa výtvarnej
súťaže Ekoplagátik, ktorú organizuje Správa Národného parku Malá Fatra – Škola ochrany
prírody Varín, žiaci 8. – 9. ročníka absolvovali
matematicko – fyzikálnu súťaž Náboj Junior (p.
uč. Vácvalová).

Zo školských lavíc
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Pripomenuli sme si Deň boja za slobodu a demokraciu, Medzinárodný deň bez fajčenia (pripravila
p. uč. Kvočková) a Týždeň boja proti drogám (organizačne pripravili p. uč. Lodňanová a Vojtaššáková). Žiaci 9. ročníkov sa zúčastnili prezentácie stredných škôl a vybraných zamestnávateľov pod
názvom „Burza informácií“ (pod vedením p. uč. Vojtaššákovej). V DECEMBRI sa uskutočnilo viacero vedomostných aj športových súťaží: Expert geniality show (p. uč. Ďuranová), súťaž v Sudoku 7.,
8., 9. roč. (p. uč. Fogadová), Florbalový turnaj
o pohár riaditeľky školy, Florbalový turnaj – obvodné kolo Žilina (p. uč. Holúbek a p. uč. Babišová), Jazykový kvet a Vianočná olympiáda ANJ
1. stupeň (vyučujúci cudzích jazykov), Biblická
olympiáda – triedne kolá (p. uč. Kvočková), Geografická olympiáda - školské kolo (p. uč. Vojtaššáková) a Šaliansky Maťko – školské kolo (p. uč.
Remenárová, Bielková), Vianočný turnaj vo vybíjanej (p. uč. Fogadová), výtvarné súťaže 3.B triedy – s časopisom Adamko, súťaž Bocian biely (p.
uč. Holubková). Počas dvoch dní prebehla beseda Bezpečne na internete - s M. Hacajom, školským psychológom z Bratislavy (pod vedením p.
z. Kolčákovej) a exkurzia RD Krasňany (organizačne pripravila p. uč. Blašková). Už tradične
sme netradične oslávili Mikuláša a to súťažou „Milujem Mikuláša“ (pod vedením p. z. Kolčákovej
a žiakov zo ŽP). Pre rodičov sme na 1. stupni pripravili Vianočnú besiedku a Žiacke vianočné trhy.
Po prvýkrát sme uskutočnili 4 adventné nedeľné popoludnia (organizačne pripravil p. Ondrišík).
V JANUÁRI sa uskutočnila tradičná Prvácka imatrikulácia (pod vedením p. uč. Pechotovej, Bukovinskej) a florbalový turnaj v Budatíne (p. uč. Holúbek a p. uč. Babišová). 30. januára žiaci dostali
výpis klasifikácie prospechu za 1. polrok. Vo FEBRUÁRI sa uskutočnilo školské kolo Biblickej
olympiády (p. uč. Chabadová J.) a Hviezdoslavov Kubín (p. uč. Cabadajová a Pechotová), Olympiáda cudzích jazykov, Zápis do prvého ročníka (p. z.
Kolčáková a Stráska), Fašiangový karneval (organizačne pripravili žiaci zo ŽP), Lyžiarsky výcvik pre 7.
ročníky (p. uč. Babišová, Fogadová, Kolčáková), súťaž O najčistejšiu triedu (pripravili žiaci zo ŽP), Valentínsky deň na 1. stupni (p. uč. Bukovinská) a tradičná valentínska pošta (žiaci zo ŽP). 3.B sa zapojila
do súťaže Fašiangy 2015 (p. uč. Holubková), futsalisti sa zúčastnili turnaja v Budatíne (p. uč. Holúbek). V MARCI nás navštívil Cirkus Jacko z Ukraji-

ny, uskutočnil sa Švihadlový maratón
(p. uč. Babišová), Deň ľudovej rozprávky 1. stupeň (p. uč. Holubková), Rozprávková detektívka (p. z. Kolčáková,
Stráska a žiaci zo ŽP), Veľkonočné tvorivé dielne (p. uč. Hriníková, Pechotová,
Holubková), matematická Pytagoriáda
a Matematický klokan, dejepisná exkurzia v Liptovskom Mikuláši (p. uč.
Holúbek), Skúšobné testovanie 9. roč.
(p. uč. Remenárová a Fogadová), Športové sústredenie športových tried (p.
uč. Boháč, Černák a Holúbek) a Plavecký výcvik štvrtákov (p. uč. Babiš).
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Prebiehali projektové dni venované Svetovému dňu lesov a vody. Dozvedeli sme sa, že Nadačný fond
Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis podporil náš projekt „Dopravné výpravy“ v programe „Región
bezpečne 2015“ v celkovej hodnote 1 950 € (vypracovala p. z. Kolčáková). Uskutočnil sa zber papiera a spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať skoro 5 000 kg a získali sme 254 €. V APRÍLI sa
konala Čitateľská súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka (p.
z. Kolčáková), 3.B sa svojimi výtvarnými prácami zapojila do súťaže Zdravé zúbky v časopise Zornička
(p. uč. Holubková), školské kolo Slávik Slovenska (p.
uč. Bukovinská, Prílepková), Testovanie T9 (organizačne zabezpečila p. z. Stráska), Deň Zeme – čistenie
okolia školy a obce, Deň Zeme na 1. stupni (organizačne pripravila p. uč. Majerová), Týždeň boja proti
odpadom – pri príležitosti Dňa Zeme (organizačne
pripravila p. z. Kolčáková), konal sa Futsalový turnaj
v telocvični (p. uč. Holúbek), Florbalový turnaj
v Tepličke nad Váhom (p. uč. Holúbek a p. uč.
Babišová). V MÁJI sa uskutočnili Didaktické hry 1.
stupeň a Účelové cvičenie 2. stupeň s prezentáciou
žiakov zo zdravotníckeho krúžku (p. uč. Kvočková),
Exkurzia Topločianky (p. uč. Blašková), vystúpenie ku Dňu
matiek, uskutočnil sa zber papiera a spoločnými silami sa
nám podarilo nazbierať viac ako 3 000 kg a získali sme
126,50 €, našu školu navštívil profesionálny hokejový útočník Marek Viedenský, prebiehalo elektronické testovanie
v spolupráci s NÚCEM. V JÚNI sme slávili Deň detí (organizačne zabezpečili aktivity žiaci zo ŽP), zúčastnili sme sa prezentácie celoslovenského projektu Digiškola na kolesách
(6.A, 7.A, p. z. Kolčáková), prebehla súťaž o „Najkrajší 3D
model vybraných orgánov ľudského tela“ (p. uč. Vojtaššáková), 3.A oprášila svoje bicykle na trati Detskej tour Petra Sagana v kempingu na Nižných Kamencoch (p. uč. Babišová),
žiaci našej školy sa zúčastnili výmenného pobytu v Chorvátsku (pod vedením p. uč. Fogadovej, Boháča, Černáka), konal
sa Olympijský deň (pod vedením p. uč. Babišovej a Fogadovej), futbalový turnaj 1. stupeň (p. uč. Holúbek), v rámci projektov sa uskutočnila dvojdňová exkurzia v Bratislave a dopravné aktivity na dopravnom ihrisku (p. z. Kolčáková,
Stráska, Babišová). Prebehla reprezentácia našich malých
futbalistov na celoslovenskej súťaži v Nitre (p. uč. Boháč),
školské výlety jednotlivých tried a plavecký výcvik tretiakov
(p. uč. Babišová a Holubková). Akcie Tesco Beh pre život sa zúčastnili žiaci 3.A triedy a žiaci zo ŽP
(p. uč. Babišová a Kolčáková), 3.B trieda sa úspešne
prezentovala vo výtvarnej súťaži „Maľujte a fotografujte s PRIMALEX-om!“ a v čitateľskej súťaži „Čítame
s Osmijankom“ (p. uč. Holúbková). Pani učiteľka
Anička Hudecová zorganizovala Rozlúčkový večierok
deviatakov a bola vyhodnotená súťaž O najlepšieho
žiaka školy.
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila
do národného projektu: „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností
a práca s talentami.“
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V národnom projekte spolufinancovanom zo zdrojov EÚ sa využijú inovatívne formy a metódy výučby ako pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére. Projekt sa sústredí
na vysoko aktuálne potreby vedomostnej spoločnosti, ako je príprava žiaka ZŠ na vykonávanie kvalifikovanej práce v hospodárstve v odboroch, ktoré trh vyžaduje a kde žiak nájde svoje uplatnenie.
Naša škola dostane pomôcky z tohto projektu na predmety Biológia, Chémia, Fyzika a Technika.
Týmito aktivitami som Vám chcela priblížiť život na našej škole, ktorá samozrejme žije aj
futbalom a o futbalových úspechoch každoročne bližšie informujú naši učitelia – tréneri vo svojich
článkoch.
V tomto školskom roku sa vďaka sponzorom a zručnosti pána údržbára Bačínskeho vybudoval prístrešok na odkladanie separovaného zberu pri dielni, zrenovovalo sa oplotenie multifunkčného ihriska, vymaľovali sa šatne pri telocvični, postavila sa priečka skladu čistiacich prostriedkov
a podarilo sa sprevádzkovať odbornú učebňu Techniky a mnoho iného.

Vedenie školy ďakuje všetkým rodičom, priateľom, známym i neznámym, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a podieľajú na
pomoci a podpore našej školy.
COBA automotive s.r.o. Terchová - Vyšné Kamence - 1 000,00 €
Anonymný darca - 75,00 € na kancelársky papier
p. Františk Vrábel - materiál na maľovanie šatní v telocvični
p. Tibor Papánek - obklad do spŕch v telocvični
p. Katarína Šugárová - substrát na prácu s kvetinami na hodinách SEE
p. Pavol Pobuda - 150,00 € na športové potreby na florbal
p. Kamil Mahút - ukončenie futbalovej sezóny pre žiakov (slávnostný obed) v hoteli Diana
p. Kamil Muráň - regál do skladu
MŠ: p. Daniel Užák - poslanecká odmena
p. Ján Sušienka - farby na maľovanie preliezok na ihrisku MŠ
ZUŠ: p. Jaroslav Dvorský - poslanecká odmena
p. Jozef Vlček - 20,00 € + pracovné náradie do dielne
p. Dušan Mariaš - materiál na oplotenie multifunkčného ihriska a stavbu priečky skladu
p. Ján Srniak - materiál (drevené hranoly) na stavbu
prístrešku (odkladanie separovaného zberu)
p. Ján Sušienka - farba na oplotenie multifunkčného ihriska
p. František Vrábel - farby na oplotenie prístreška
p. Pavlína Sušienková - 30,00 €
p. Vladimír Majcin – reklamná tabuľa
p. Blažej Chmeliar - okrasné dreviny na skrášlenie
dopravného ihriska
p. Elena Franeková – vecné dary do letného tábora
Zmrzlina Belá – reklamné predmety a sladkosti do letného tábora
Rodičovské združenie školy – veľká vďaka im patrí zato, že sa podieľali na financovaní odmien
všetkých súťaží a školských akcií, ktoré škola organizovala.

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“.
(Ing. Anna Přechová, riaditeľka Spojenej školy Belá)
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Úspešne ukončené školské projekty
Bezpečáci v akcii - pridaj sa aj TY!

Na našej škole sme sa pred dvoma rokmi začali viac venovať problematike bezpečného správania sa na internete. Až pri realizácii projektového týždňa o bezpečnom internete sme si uvedomili,
že žiaci naozaj vedia málo o nástrahách, ktoré na ne číhajú na internete. V tomto školskom roku
sme vychádzali z dotazníkov, ktoré sme realizovali na našej škole. Treba si uvedomiť, že okrem toho, že internet slúži deťom ako zdroj informácií, je dôležite ich vzdelávať a hovoriť s nimi aj o negatívach webu. Rozhodli sme sa osvetu posunúť už do najnižších ročníkov základnej školy a snažíme
sa poučiť o bezpečnosti na internete nielen žiakov našej školy, ale aj ich rodičov a miestnu komunitu. Na stránke nášho projektu http://bezpecnesvedkom.webnode.sk/ prezentujeme výstupy projektu, fotografie, videá a ďalšie zaujímavosti týkajúce sa bezpečného internetu. V júni sa konalo zábavno-poučne dopoludnie pre žiakov 1. stupňa, ktoré si prišli odfotografovať až priamo z Nadácie
Orange Bratislava. Mravčekovia z 3.A triedy si nacvičili krátke divadielko o Lienke Školienke a facebooku a založili si Online poradňu, kde sa zahrali na odborníčky bezpečného používania internetu,
žiaci zo 7.A zahrali poučné divadlo O Snehulienke a facebooku. Triedy 5.C, 6.A a 7.A vytvorili krátke videoreklamy na témy: Nebezpečný internet a Kyberšikana. Za svoju aktivitu a dielo mohli absolvovať odbornú návštevu v Bratislave - spoločnosť Eset (je svetovým výrobcom bezpečnostného
softvéru pre firemnú klientelu a domácnosti), Rozhlas a televíziu Slovenska (štúdio Dámskeho klubu, virtuálne štúdio, štúdia dennej výroby) a to hlavne vďaka Nadácii Orange v rámci grantového
programu e-Školy pre budúcnosť (ktorá hradila dopravné náklady). Bol to pre žiakov veľký, neopakovateľný zážitok. Ďakujeme p. Róbertovi Boháčovi za bezpečnú dopravu autobusom, firme COBA automotive s.r.o. Terchová - Vyšné Kamence (vďaka ktorej sme čiastočne hradili ubytovanie
pre žiakov) a našim žiakom za príjemne strávene dva dni v Bratislave. (ik)
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„Dopravné výpravy“ v programe Región bezpečne 2015
Vďaka nášmu vybudovanému dopravnému ihrisku si žiaci overujú svoje teoretické vedomosti v praxi. V rámci projektu „Dopravné výpravy“, ktorý podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis, sme zrealizovali aktivity, ktoré viedli nielen k overeniu dopravných vedomostí, ale aj k skrášleniu okolia dopravného ihriska a k spolupráci medzi školami.
Žiaci 9. ročníkov na hodinách techniky skrášlili
okolie dopravného ihriska vysadením stromčekov a okrasných kríkov. Počas MDD oslávili svoj
sviatok žiaci 1. stupňa jazdou na nových kolobežkách a bicykloch. S pomocou svojich pani
učiteliek, učiteľov a deviatačok si zopakovali dopravné značky a pravidlá dopravy. Žiaci školského klubu a prváčikovia sa zahrali na dopravu aj v škole - vytvorili si dopravnú krajinu zo
stavebníc a pani učiteľka Ľubka im vyrobila
cestu, po ktorej sa preháňali s autami na diaľkove ovládanie. O dopravný poriadok sa staral
dopravný policajt a na bezpečnú jazdu bez úrazu dozerala zdravotná sestrička. Vďaka projektu
sme mohli zakúpiť nove dopravné stavebnice,
autíčka, dopravné značky a autodráhu, a tak
môžu žiaci 1. stupňa a ŠKD zážitkovým učením
nadobúdať teoretické vedomosti o doprave. Aj
naše malé Rybky z materskej školy si vyskúšali
jazdu na kolobežkách a bicykloch. Za pomoci
svojich pani učiteliek Evky a Zuzky najmenší
škôlkari jazdili ako skúsení cyklisti. Teší nás, že
naše dopravné ihrisko navštívili aj žiačikovia

z MŠ Lutiše aj so svojimi pani učiteľkami a rodičmi. Detičky si vyskúšali jazdu na kolobežkách a bicykloch, dopravu riadili pani učiteľky
a malým cyklistom pomáhali rodičia. Za svoju
odvahu a bezpečnú jazdu získali vodičský preukaz cyklistu a kolobežkára, ktorý im vyrobili
žiaci 6. ročníka na informatike. Ďakujeme Dominika . Úprimne ďakujeme p. Blažejovi
Chmeliarovi za stromčeky a okrasne kríky, pani
riaditeľke, p. uč. Janke Vojtaššákovej a samozrejme deviatakom za výsadbu. Veríme, že o vysadenú zeleň sa budú starať aj ostatní žiaci
a spoločnými silami sa nám podaria zrealizovať
aj ďalšie žiacke návrhy skrášlenia okolia školy
a dopravného ihriska. (ik)
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Rozlúčka s deviatakmi
Dňa 26. júna sa naši deviataci lúčili so
školou, so svojimi učiteľmi a mladšími spolužiakmi. Po 4. krát sa uskutočnil ROZLÚČKOVÝ
VEČIEROK DEVIATAKOV, počas ktorého bola
vyhodnotená súťaž o Naj-deviatačku a Naj-deviataka. Titul Naj-deviatačka učiteľov získala
Miriam Chabadová z 9.B triedy, Naj-deviatačka
žiakov Petra Vráblová z 9.A triedy, Naj-deviatakom sa stal Andrej Hýll z 9.C triedy a Najšportovcom Marek Hanuliak 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. Taktiež ďakujeme DJ-ovi
Ľubovi Malichovi, ktorý hudobne sprevádzal večierok. Slová rozlúčky patria aj našim deviatakom: „Želáme vám veľa šťastia v ceste za ďalšími vedomosťami.“ (ik)

Lúčenie deviatakov
Spojená škola Belá vyprevadila do života
ďalšiu generáciu. Čo ich v živote čaká, to nevie
nik. Veríme, že ich čaká všetko dobré, veľa
úspechov, radosti, šťastia, avšak nakoľko svet
na nikoho nečaká s otvoreným náručím a každý
si musí nájsť, určiť alebo si preraziť tú svoju
vlastnú cestu, čaká ich aj veľa práce. Každopádne, posledný školský deň, dňa 30. júna ukončili

jednu, azda najkrajšiu etapu a vykročili smelo
do budúcnosti. Odchádzali so spevom a úsmevom a my im prajeme, aby im smiech stále svietil na perách. Pri svojej rozlúčke navštívili aj
obecný úrad, kde práve prebiehalo zasadnutie
obecného zastupiteľstva. Páni poslanci malú
prestávku určite ocenili. (pš)
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Environmentálne
aktivity

Týždeň boja proti odpadom – pri príležitosti Dňa Zeme (22.04.2015) prebiehal na našej škole od 20. do 24. apríla 2015. Počas tohto
týždňa prebiehali tieto aktivity: tvorba výrobkov
z odpadových materiálov, vytvorenie kostýmu
z odpadového materiálu, návrh skrášlenia okolia dopravného ihriska (úloha pre žiakov 2.
stupňa), kvíz pre žiakov 1. aj 2. stupňa. V stredu (22. apríl Deň Zeme) prebiehalo projektové
vyučovanie na 1. stupni, vo štvrtok žiaci 9.A
a 9.B triedy upravovali okolie dopravného ihriska: rýľovali a sadili stromčeky, v piatok prebehla módna prehliadka kostýmov vyrobených
z odpadového materiálu a výstava EKO-výrobkov. Cieľom celoškolskej akcie bolo priblížiť deťom environmentálnu výchovu, prispieť k vyčisteniu okolia školy a obce, vysadiť nove stromčeky, kríky a kvety v areáli školy, o ktoré sa deti
budú starať a naučiť sa súdržnosti v triednom
kolektíve.

Skúsme aspoň takouto formou pomôcť našej planéte Zem - niekoľko tipov pre menej
odpadov:
Tlačte a kopírujte dokumenty obojstranne.
Uprednostňujte elektronickú poštu.
Začnite používať ekologické čistiace prostriedky, recyklovane zošity, recyklovaný
kancelársky papier.
Používajte vlastne trvácne plátenné tašky
namiesto plastových, ktoré dostanete v obchodoch zadarmo.
Používajte nabíjateľne baterky.
Kupujte väčšie balenia a koncentráty.
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Premýšľajte už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z vášho nákupu a či
ho vôbec viete nejako využiť alebo odovzdať
na recykláciu.
Kupujte len výrobky, ktoré skutočne potrebujete, a ktoré sú trvanlivé a dajú sa opraviť.
Podporujte pitie vody z vodovodu.
Vyhýbajte sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám (napr. chlieb,
pečivo, ovocie, zelenina...). Pokiaľ je to len
trochu možné, pokúste sa znížiť spotrebu
výrobkov balených v hliníkových plechovkách, viacvrstvových obaloch, PET fľašiach.
Snažme sa chodiť čo najviac pešo alebo na
bicykli, pomôžeme nielen svojmu zdraviu.
(ik)

Vyhodnotenie zberu
papiera
V tomto školskom roku sme spoločnými
silami nazbierali 12 386 kg starého papiera
a zachránili sme 99 stromov – v porovnaní
s minulým rokom je to o 7 stromov viac. Za získane peniažky sme mohli zakúpiť ozvučovaciu
techniku s mikrofónmi (387 €) a najusilovnejšie
triedy získali finančnú odmenu: 1. miesto 50 €, 2. miesto - 30 €, 3. miesto - 20 €.
V tomto školskom roku boli ocenení aj jednotlivci, ktorí prispeli veľkým množstvom papiera:
Danko Vrábel 3.A, Samko Sochuliak 3.A,
Mária Martinická 5.A, Adelka Romančíková
5.B, Sabínka Cvingerová 6.C, Branko Šavel
6.C.
Vyhodnotenie:
1. stupeň (počet kg papiera sa delí počtom
jednotlivých žiakov v triede)
1. miesto: 3.A, nazbierala 1 544 kg (73,52) a zachránila 12 stromov
2. miesto: 3.B, nazbierala 1 084 kg (54,20) a zachránila 9 stromov
3. miesto: 1.A, nazbierala 402 kg (30,92) a zachránila 3 stromy
2. stupeň (počet kg papiera sa delí počtom
jednotlivých žiakov v triede)
1. miesto: 6.C, nazbierala 1 144 kg (88,00) a zachránila 9 stromov
2. miesto: 7.A, nazbierala 996 kg (58,58) a zachránila 8 stromov
3. miesto: 5.A, nazbierala 1 059 kg (55,73) a zachránila 8 stromov
(ik)
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Tesco Beh pre život

V rámci akcie Tesco Beh pre život (sobota 13.06.2015 v Žiline) sa konali Detské atletické hry, ktorých organizátorom bol Slovenský
atletický zväz. Do týchto hier sa zapojila aj naša
škola. Súťažilo sa v osemčlennom tíme, ktoré sa
skladalo zo 4 chlapcov a 4 dievčat 1. stupňa ZŠ.
Našu školu reprezentovali: žiaci 4.A triedy Dávid Chovanec, Múčková Natália a žiaci 3.A triedy Filip Bela, Adrián Berešík, Daniel Vrábel, Simonka Boháčová, Alicka Mariašová a Klaudia
Putnokyová. Súťaže prebiehali na troch stanovištiach (skok do diaľky z miesta štafetovou formou, štafetový beh v kombinácii šprint a beh
cez prekážky a hod loptičkou na cieľ). Naše
družstvo si vybojovalo prvé miesto a postup na
celoslovenské finále do Bratislavy, ktorého sme
sa, žiaľ, kvôli nevhodnému termínu nemohli zúčastniť. Okrem hlavnej súťaže sa naši žiačikovia
zapojili aj do doplnkových zábavných disciplín
(skok do výšky, vrh plastovou guľou z kruhu,
prekážkový beh z nízkeho štartu, odhod z kolien
plnou loptou cez hlavu, beh cez frekvenčný rebrík, skoky do strán, prekážková dráha „Formula“, preskakovanie olympijských kruhov) a do
Tesco Behu pre život, kde absolvovali kilometer
dlhú trať. Akcie sa zúčastnili aj žiaci zo Žiackeho parlamentu. Romanka Vráblová 6.A, Sára
Zimenová 6.A, Tatianka Kvočková 6.C, Roman
Kohút 6.B, Janka Danišková 6.A, Janko Kubala
6.C a Samko Kvočka 5.A sa zapojili do Juniorského štafetového behu. Keďže súťažiť mohlo
len desaťčlenne družstvo, pomohli im do počtu
naši drobci: Filip Bela, Aďko Berešík a Dávid
Chovanec. Každý člen družstva odbehol trať dlhú 4,2 km a naše družstvo získalo 1. miesto.
Okrem príjemného pocitu po podanom výkone
všetci účastníci získali tričko a v cieli pamätnú
medailu. (PaedDr. Anna Babišová)

Zo školských lavíc
Detská tour Petra
Sagana
S hrdosťou sa môžeme pochváliť so žilinským rodákom Petrom Saganom, ktorý spôsobuje svojimi neuveriteľnými športovými výsledkami celosvetový ošiaľ. Na to, aby vyrástli u nás
ďalší šikovní slovenskí „bajkeri“, vznikla úžasná
myšlienka, vytiahnuť detičky spred televízorov
a posadiť ich do sedla bicyklov v rámci Detskej
tour Petra Sagana. Táto skvelá myšlienka vznikla u Petrovho mládežníckeho trénera Petra Zánického, ktorý je zároveň aj riaditeľom tohto podujatia. Na súťaži boli vítané všetky detičky od
3 do 16 rokov, teda nielen výkonnostní cyklisti,
ktorí už fungujú v cyklistických kluboch. A samozrejme aj ich rodičia. V tento deň bol pre detičky pripravený aj ďalší zábavný program.
Detská tour Petra Sagana bola teda príjemným
celodňovým podujatím pre rodiny s deťmi. Všetci zúčastnení sa mohli tešiť na účastnícke listy
s podpisom Petra Sagana a najlepší v kategóriách získali poháre a medaily Petra Sagana.
V rámci Slovenka sa toto podujatie koná aj
v Autocampingu Belá - Nižne Kamence. Tento
rok to pripadlo na nedeľu 17. mája a zúčastnili
sa ho už po druhýkrát aj Mravčekovia z 3.A triedy, ktorí po zime oprášili svoje bicykle a ich kolesá roztočili na trati. Trať bola veľmi vyčerpávajúca a konkurencia celoslovenská. V rámci Detskej tour sme sa neumiestnili na popredných
miestach, no v pamäti nám ostane okrem športových zážitkov aj príjemne strávená nedeľa
a zábavne príhody v kruhu svojich priateľov.
(PaedDr. Anna Babišová)

Zo školských lavíc
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Úspechy našich žiakov

Vo veľkej konkurencii v obvodovom kole matematickej súťaže Pytagoriády boli
úspešní: Tamarka Ondrišíková (3.A), Emka Holúbková (4.A) a Ferko Meško z (5.C).
V okresnom kole 25. ročníka celoštátnej
speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2015 našu školu reprezentovali: Tiborko Papánek (3.A), Sonka Gaňová (6.B) a Zuzka Fujdiaková (7.A). V okresnom kole súťažilo viac ako 50 žiakov z celého
okresu Žilina a Tiborko Papánek vyspieval pre
našu školu krásne 3. miesto.

a získať hodnotne ceny nielen pre triedu, ale aj
pre školu.
V druhom polroku sa MÚDRE SOVIČKY
z 3.B triedy zapojili do 11. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom.
Počas hodín čítania pracovali so súťažným stopovacím zošitom. Za svoje literárne stopovanie
získali knižné dary od slovenských vydavateľstiev a malé darčeky.
6. ročník súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva sa konal pod záštitou predsedu NR
SR Ing. P. Pellegriniho, ktorý sa aj osobne zúčastnil slávnosti a blahoželal víťazom. Naša
žiačka Ninka Cabadajová z 3.B bola úspešná vo
výtvarnej časti. Získala krásne 2. miesto.

Medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan sa každoročne organizuje pre
žiakov základných a stredných škôl. Môžu sa do
nej zapojiť žiaci od prvého do deviateho ročníka.
K našim dvom najúspešnejším žiakom patria:
Dávid Zimen (8.C) a Alžbeta Chabadová (8.B),
ktorí si vysúťažili aj vecne ceny. Dávid Zimen
sa stal aj školským šampiónom (stáva sa ním
najúspešnejší riešiteľ z celej školy).
Žiaci našej školy sa zúčastnili celoslovenskej súťaže „Maľujte a fotografujte s PRIMALEX-om!“. Súťaže sa zúčastnilo 345 základných a umeleckých škôl. V tejto veľkej konkurencii sa podarilo umiestniť žiakom 3.B triedy

Našim úspešným žiakom a triedam srdečne blahoželáme a prajeme im ďalšie krásne úspechy aj v novom školskom roku. (ik)
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Slávnostne ukončenie šk. r. 2014/2015

„Opäť je posledný júnový deň a my všetci
si odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej
práce. Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia
v podobe kvetov a rodičia v úsmeve svojich detí.“
Každoročne naša škola spoločne s Obecným úradom Belá vyhlasuje súťaž o Najlepšieho žiaka školy. Podmienkou súťaže je výborný
prospech a úspešnosť v súťažiach (školských,
okresných a celoslovenských). Súťaže sa zúčastňujú žiaci od siedmeho ročníka. Na slávnostnom ukončení školského roka 2014/2015 získala 1. miesto: Ľudmilka Muráňová 9.A trieda, 2. miesto: Ján Ďurčan 9.C trieda, 3.
miesto: Simonka Mahútová 7.A trieda. Našim
úspešným žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že aj v nasledujúcom školskom roku
budeme oceňovať ďalších žiakov. „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.“ (ik)

Rozlúčka predškolákov
V našej škôlke počuť hlas,
že nadišiel taký čas,
čo nám dáva do rúčky,
milý kvietok rozlúčky.
Keď už je postieľka prikrátka, a spod paplónika trčia prvácke chodidlá, keď je už škôlka
primalá, hračky už trošku nudia a knižky viac
lákajú, je čas spoznať nových kamarátov a zažiť
nové dobrodružstvá - vtedy nastal čas, kedy sa
treba rozlúčiť.
Tak ako býva zvykom na konci školského roka, aj v našej materskej škole, sa dňa
29.06.2015 konala slávnostná rozlúčka predškolákov - trieda Obláčikov. Rozlúčka detí, ktoré spoločne s nami trávili čas, niekoľko rokov
deň čo deň kráčali do materskej školy, prekonávali rôzne prekážky, riešili zaujímavé, náročné
i menej náročné úlohy, smiali sa a radovali. Sledovali sme, ako nám pred očami rastú a menia
sa na osobnosti – predškolákov. Tento
slávnostný deň sa doobeda rozlúčili s mladšími
kamarátmi, zaspievali i zarecitovali rozlúčkové

piesne a básne. Mladší kamaráti im zaželali veľa
síl a chuti do učenia sa v základnej škole.
Predškolákom za ich škôlkarskú usilovnosť odovzdali pani učiteľky osvedčenia o ukončení predprimárneho vzdelávania, za tri roky
usilovnej práce v materskej škole diplomy a zaželali im veľa sily, aby sa im prvé čiarky podarili
a písmenká boli ako kvietky, aby ich rozpoznali
všetky. Na záver aj deti obdarovali kvetmi
a krásnymi básničkami pani učiteľky, tety školníčky a pani kuchárky, za čo deťom a ich rodičom srdečne a s úctou ďakujeme.
Rozlúčkovou slávnosťou sa ukončila jedna etapa ich života. Ukončilo sa bezstarostné
detstvo plné radosti, hier a nádherných rozprávok. V septembri ich čakajú nové dobrodružstvá
a noví kamaráti za bránou základnej školy.
My im prajeme, aby sa im písmenká
a číslice darili, aby do školy chodili radi a aby
v dobrom spomínali na pestré chvíle svojho detstva
v našej
materskej
škole.
(kolektív
materskej školy)
FOTO 
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Hodnotenie ,,A“-mužstva
V sezóne 2014-2015 sme skončili zasa
o priečku vyššie, na peknom 5. mieste, ale ako
tréner som veľmi nespokojný s umiestnením
a aj s herným prejavom. V prvom rade sa mi nepodarilo vyriešiť brankársky post, kde som dotiahol brankárov veľmi slabej úrovne (Podstavek, Kobera). Situácia už bola taká kritická, že
posledné zápasy chytal hráč z poľa. K našim
slabým výkonom prispel aj katastrofálny prístup hráčov k tréningu a v otázkach životosprávy. Nechce sa im trénovať, neustále sa vyhovárajú a hľadajú ľahšie cesty, čo ma veľmi mrzí.
Káder ma nesporne svoju kvalitu hrať o špicu 5.
ligy, ale svojim prístupom si to kazí. Nespokojný
som aj s defenzívou mužstva, kde sme nemali
v obrane požadovanú kvalitu. Solídne sa nám
prezentovala stredová formácia Š. ČepelaJ. Sloviak-T. Laščiak, absentovala kvalita na
krajoch, hlavne po dlhodobom treste F. Remeka. V útoku sme mali stálice v podobe M. Ševčík
a P. Mintách, ktorým občas úspešne vypomohol
M. Korenčík. Káder je veľmi perspektívny a solídny, ale bez tréningu budeme neustále pre
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šľapovať na mieste. Na záver sa chcem poďakovať svojim spolupracovníkom - J. Kaňa,
D. Káčer, T. Káčer, A. Cabadaj a K. Mihalčatin
za príkladnú spoluprácu počas celej sezóny.
(Mgr. Ján Holúbek)
DOSPELÍ (V. LIGA, SKUPINA A)
1. FK Slávia Staškov
2. TJ Jednota Bánová
3. FK Rajec
4. FK Terchová
5. ŠK Belá
6. FK Strečno
7. OŠK Rudina
8. TJ Slovan Skalité
9. FK Predmier
10. ŠK Lietavská Lúčka
11. ŠK Čierne
12. ŠK Štiavnik
13. FK Polom Raková
14. OFK Kotešová

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
29
26
26

19
17
14
13
11
11
9
10
9
10
9
9
5
4

2
4
2
4
4
4
9
6
6
3
5
3
7
5

5
5
10
9
11
11
8
10
11
13
12
14
14
17

71:34
69:22
44:37
55:39
50:47
53:59
40:33
38:55
35:40
36:51
55:49
42:48
26:64
32:68

59
55
44
43
37
37
36
36
33
33
32
30
22
17

Dorast
Štvrtý rok po sebe sme skončili medzi
najlepšími tromi mužstvami súťaže, tentoraz na
treťom mieste, takže spokojnosť. Za celú jarnú
časť sezóny sme z 13 zápasov prehrali na ihrisku iba jeden zápas a druhý bohužiaľ kontumačne, keď sme sa na posledný zápas sezóny do
Zborova nedokázali zísť ani jedenásti. Jednoznačne najväčšie mínus bol veľmi úzky káder,
keď nás skoro na každom zápase bolo iba 12
a veľmi slabá tréningová účasť. Verím, že v nasledujúcom ročníku sa káder po príchode nových hráčov zo žiakov rozšíri, bude väčšia konkurencia v tíme, a tým pádom sa zlepší aj tréningová účasť spolu s výsledkami a postavením
v tabuľke. Všetkým prajem krásne leto a veľa
úspechov v ďalšom ročníku.
(Anton Cabadaj, ml.)
DORASTENCI (IV. LIGA, SKUPINA A)
1. ŠK Štiavnik
2. FK Rajec
3. ŠK Belá
4. FK Terchová
5. TJ Snaha Zborov n. Bystr.
6. TJ Fatran Varín
7. TJ Tatran Oščadnica
8. TJ Slovan Podvysoká
9. FK Strečno
10. FK REaMOS Kys. Lieskovec
11. ŠK Radoľa
12. TJ Fatran Krasňany
13. TJ Slovan Skalite
14. TJ Pokrok Stará Bystrica

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

19
17
16
16
13
13
11
10
9
9
8
7
5
3

2
5
5
3
5
4
1
2
4
2
2
4
6
7

5
4
5
7
8
9
14
14
13
15
16
15
15
16

93:30
68:26
78:36
65:45
64:53
72:46
67:65
44:67
46:56
54:85
45:85
53:65
37:74
31:84

59
56
53
51
44
43
34
32
31
29
26
25
21
16
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Majstrom Slovenska je ZŠ Novomestského
z Trenčína, Belá v najlepšej osmičke

„Nitra, 19. jún 2015 –
Poznáme víťaza 17. ročníka McDonald´s Cupu. Absolútnym
Majstrom Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa
základných škôl sa stali malí
futbalisti zo ZŠ Novomestského
z Trenčína. Vo finálovom zápase zdolali súpera zo ZŠ Kollárová zo Svätého Jura s výsledkom
6:5 a obhájili tak minuloročné
víťazstvo. Dostali sa tak na futbalovú špičku spomedzi 909
základných škôl a ôsmich krajov Slovenska. Víťazov ocenil
patrón turnaja Marek Hamšík
a odovzdal im hlavnú cenu –
pozvánku na zápas svojho klubu SSC Neapol s AC Miláno,
spojenú aj s návštevou a prehliadkou štadióna San Siro
v Miláne.“
Toľko nám hovorila nedávna tlačová správa. V tejto
futbalovej špičke mala obec Belá zastúpenie. Naša futbalová
prípravka sa prebojovala až
medzi najlepšiu osmičku, do
samotného finále v Nitre. Mesto
Nitra na svojom štadióne hostilo dvojdňové finále McDonald´s
Cupu, v dňoch 18. a 19.
júna, kde sa proti sebe
postavilo osem futbalových
tímov,
víťazov
jednotlivých
krajských
kôl turnaja. Zápasenie
sa nieslo v bojovej atmosfére a malí futbalisti
a futbalistky
ukázali
nádherne futbalové akcie
a krásne góly, ktoré i napriek ich veku a skúsenostiam lahodili oku divákov na tribúne a potešili nejedného milovníka
futbalu.
Do celoslovenského finále McDonald´s
Cup postúpilo osem naj-

lepších tímov, ktoré sa umiestnili nasledovne:
I. Trenčiansky kraj: ZŠ Novomeského 11, Trenčín
II. Bratislavský kraj: ZŠ Kollárova 2, Svätý Jur
III. Košický kraj: ZŠ Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
IV. Banskobystrický kraj: ZŠ a MŠ Pionierska 2, Brezno
V. Prešovský kraj: ZŠ Májové námestie 1, Prešov
VI. Nitriansky kraj: ZŠ Fatranská 14, Nitra
VII. Žilinský kraj: Spojená škola, Oslobodenia 165, Belá
VIII. Trnavský kraj: ZŠ Zoltána Kodálya, Švermova 8, Galanta
Počas finále sa odohralo 20 zápasov v skupinách, semifinále a finále a padlo celkovo 170 gólov.
McDonald´s Cup vyhlasuje Ministerstvo školstva SR spoločne so Slovenským futbalovým zväzom a spoločnosťou McDonald´s, ktorá je generálnym partnerom turnaja. Ceny víťazným
tímom odovzdali Martin Nemky, viceprimátor mesta Nitra, Ladislav Čambal z Ministerstva školstva SR, Zuzana Svobodová
a Zoltán Vida zo spoločnosti McDonald´s, Ján Greguš a Samo
Slovák zo Slovenského futbalového zväzu a patrón turnaja
McDonald´s Cup Marek Hamšík.
Tomuto turnaju predchádzalo viacero predkôl, ktoré naši
najmladší futbalisti z Belej všetky povyhrávali. Vstupnou bránou
do hlavného finále boli majstrovstvá Žilinského kraja.
V Žilinskom kraji získali titul práve naši chlapci, futbalisti zo Spojenej školy v Belej. Finálový zápas rozhodol o víťazstve
našich, keď porazili hráčov zo ZŠ Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš, stavom 2:1. Na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Ul. mieru
1235 Bytča. Naši chlapci všetkých odborníkov a futbalových fanúšikov príjemne potešili, nakoľko zdolali väčšie tímy a dokonca
aj tímy z veľkých miest. Vyrovnali sa slovenskej futbalovej elite
a my im už len prajeme, aby sa na špici stále držali. (pš)
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McDonald´s Cup

Naši chlapci sa v dňoch 18.-19. júna zúčastnili v Nitre už 17. ročníka majstrovstiev Slovenska v McDonald´s Cupe. Turnaj je celoslovenskou postupovou súťažou žiakov prvého stupňa základných škôl. Do turnaja sa prihlásilo vyše deväťsto škôl z celého Slovenska a po prvýkrát to bolo
finále ôsmich najlepších tímov aj s účasťou Spojenej školy Belá. Cesta za finálovým turnajom však
nebola jednoduchá. Chlapci z prvého stupňa menovite štvrtáci: Dávid Chovanec, Ján Mažgút, tretiaci: Filip Bela, Adrián Berešík, Adrián Kasák, Damián Šugár, Šimon Mihalčatín, Marek Mažgút
a najmenší ešte len druháčik Romanko Jankovský, prešli obvodovým kolom ako nôž maslom bez
inkasovaného gólu. V okresnom kole na nás čakali víťazi obvodových kôl a najväčším favoritom bola samozrejme škola v Závodí, kde sídli akadémia MŠK Žiliny. Stretli sme sa vo finále, kde zápas
skončil v riadnom hracom čase 0:0 a na penalty 3:1, čím sme si ako víťazi vybojovali postup do
krajského kola. Tam na nás čakalo desať víťazných škôl z okresných kôl a každá mala jediný cieľ,
a to postúpiť na majstrovstvá Slovenska, no miestenka bola len jedna. Do turnaja sme nastúpili
s roztrasenými kolenami a inkasovali sme v prvom zápase 5:1 no v ďalších zápasoch náš výkon mal
už len stúpajúcu tendenciu. V poslednom zápase v skupine proti Námestovu sme museli vyhrať, ak
sme chceli hrať finále. V záverečnej minúte tohto zápasu rozhodol o víťazstve Marek Mažgút a posunul nás do finále. Pred finále sme cítili všetci, že sme len krôčik od historického postupu medzi
najlepších osem na Slovensku. Finále sa pre nás začalo neuveriteľným úvodom, keď už v druhej
minúte sme viedli 2:0 po fantastických dvoch strelách z diaľky Dávida Chovanca. V závere ešte súper znížil, ale my sme si už vysnívaný postup na MS nenechali vziať. Samotné finále v Nitre bolo
pre nás veľkou odmenou za našu jeden a pol ročnú prácu odkedy som s chlapcami. Úspech sa nedostavil z ničoho, za všetkým je kus tvrdej práce na tréningoch a množstvo odohratých prípravných
zápasov, ktoré stáli aj nemalé finančne prostriedky. Tu sa musím pozastaviť a veľmi
pekne poďakovať pánovi Petrovi Belovi za
sponzorský finančný dar a pomoc pri doprave na zápasy či turnaje. Som veľmi rád,
že na finálový turnaj s nami vycestovali aj
rodičia, ktorí nás z tribúny neúnavne povzbudzovali. Prvý deň po prehratých troch
zápasoch v skupine sme sa išli ubytovať do
hotela. Po večeri mali chlapci zabezpečený
program od organizátora v 3D kine a ešte
občerstvenie v McDonalde. Druhý deň sme
hrali o umiestnenie a podarilo sa nám v poslednom zápase vyhrať nad Galantou a celkovo sa umiestniť ako siedma škola na Slovensku. Chlapci sa počas turnaja stretávali
mimo ihriska s Ľ. Moravčíkom, S. Slovákom
a momentálne aj najlepším futbalistom Slovenska Marekom Hamšíkom, ktorý im podal
ruku, odfotil sa s nimi a odpovedal na ich
zvedavé otázky. Do Milána sme sa teda neprebojovali, čo bola hlavná cena pre víťaza,
ale dostali sme nové dresy, lopty, malé loptičky, fľaše a veľa upomienkových predmetov. No i tak si myslím, že najviac, čo si deti
odniesli, je plno krásnych zážitkov, ktoré im
zostanú v pamäti na celý život. Na záver
chcem poďakovať všetkým, ktorí nám fandili
a pomáhali. Nechcem menovať, aby som na
niekoho nezabudol, tak ešte raz všetkým veľká vďaka... (Mgr. Peter Boháč)

22

Šport
Starší žiaci

V sezóne 2014/2015 II. ligy starších žiakov, skupiny sever, sme obsadili so ziskom 55
bodov a bilanciou 18 víťazstiev, 1 remíza a 7
prehier veľmi pekné 4. miesto.

ne zranenie kolena Ján Kováča, ktorý nám veľmi chýbal celú jarnú časť ligy. Medzi našich
najlepších hráčov, ktorí podávali počas celej súťaže najstabilnejšie a výborne výkony patrili Marek Hanuliak a Jozef Žingora.
(Mgr. Ivan Černák)
STARŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)

Potešilo ma, že sme odohrali veľa kvalitných víťazných zápasov so silnými družstvami
z miest ako Kysucké Nove Mesto, Čadca, Bytča,
Dolný Kubín, Tvrdošín. Naopak nás mrzelo váž

1. JUVENTUS Žilina A
2. MŠK Zilina C
3. MŠK Kysucké N. Mesto A
4. ŠK Belá
5. FO Kinex Bytča
6. FK Čadca A
7. MFK Dolný Kubín
8. Oravan Oravská Jasenica
9. TJ Jednota Bánová
10. ŠK Tvrdošín
11. FK Rajec
12. OŠK Istebné
13. TJ Tatran Zákamenné
14. OFK Teplička n. Váhom

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
19
17
18
14
13
13
13
8
9
8
5
3
0

4
0
5
1
4
5
5
3
5
2
2
1
1
2

0
7
4
7
8
8
8
10
13
15
16
20
22
24

112:11
105:38
71:16
66:55
55:30
91:48
53:28
56:31
36:43
55:74
51:85
28:145
18:102
23:114

70
57
56
55
46
44
44
42
29
29
26
16
10
2

Mladší žiaci
Sme na konci sezóny 2014/2015 a je tu
čas na hodnotenie. Celú sezónu sme odohrali
prakticky s mladšími chlapcami ako povoľujú
pravidlá, a preto deviate miesto nie je skutočný
odraz kvality kádra mladších žiakov, lebo štyria
hráči už stabilne nastupovali za starších žiakov.
Nevyhováram sa na stratu kľúčových hráčov, lebo tabuľkové postavenie, ani počet víťazstiev, či
bodov nemá pre mňa ako trénera v tejto vekovej
kategórii žiadnu cenu, ak predvedená hra nie je
podľa mojich predstáv. Som veľmi spokojný
s chlapcami z prípravky, ktorí sa stali v priebehu sezóny neoddeliteľnou súčasťou družstva.
U mladších žiakov dostali priestor chlapci o štyri či päť rokov mladší a nestratili sa, práve naopak, v niektorých zápasoch podali obdivuhodný výkon. Najlepším strelcom sa stal hráč
prípravky Michal Šipčiak a najväčším objavom
o päť rokov mladší Romanko Jankovský, ktorému sa podarilo aj v jednom zápase streliť gólový
hetrik. Musím však apelovať na rodičov či starých rodičov, aby zbytočne nezasahovali hlasitým pokrikovaním do priebehu hry. Chlapcov to
zbytočne pletie. Každý z hráčov dostane určite
pokyny, aké ma vykonávať na svojom poste
a musí ich dokázať zrealizovať aj za cenu straty
lopty alebo inkasovaného gólu, čo sa zjavne nestretlo s pochopením prítomných divákov. Treba
pochopiť, že v tomto veku sa chlapci musia na-

učiť používať natrénované technické zručnosti
v zápase a ich snahou musí byť udržať loptu aj
v ťažkých herných situáciách. Ak sa to nenaučia teraz, potom sa pýtam kedy? Na jednoduchú
hru nepokaz „kopni to hore“ majú čas a určite
sa s tým stretnú. Hráčom, ktorým som podal po
sezóne ruku, ďakujem za vynaloženú snahu
a prajem hlavne pevné zdravie v ich ďalšom futbalovom rozvoji u starších žiakov.
Ďakujem našim sponzorom Miroslavovi
Cingelovi a Petrovi Belovi za finančnú podporu,
bez ktorej by sme si nemohli dovoliť niektoré
turnaje a samozrejme všetkým, ktorí sa podieľali na chode mládežníckych družstiev, patrí vám
veľká vďaka. (Mgr. Peter Boháč)
MLADŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
1. JUVENTUS Žilina A
2. FK Čadca A
3. ŠK Tvrdošín
4. Oravan Oravská Jasenica
5. MFK Dolný Kubín
6. FO Kinex Bytča
7. MŠK Kysucké N. Mesto A
8. MŠK Zilina C
9. ŠK Belá
10. OŠK Istebné
11. TJ Tatran Zákamenné
12. FK Rajec
13. TJ Jednota Bánová
14. OFK Teplička n. Váhom

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

25
22
19
18
18
17
15
10
9
8
7
5
4
1

0
1
1
1
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0

1
3
6
7
8
7
9
16
17
18
19
21
21
25

185:19
206:28
125:35
166:53
121:48
102:44
96:66
83:120
59:136
41:94
50:96
36:171
26:175
18:229

75
67
58
55
54
53
47
30
27
24
21
15
13
3
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Turnaje vo florbale a futsale

Veľmi úspešný rok prežili
naše florbalistky, ktoré sa zúčastnili
niekoľkých
turnajov
s následnými výsledkami:
- turnaj v Belej - 1. miesto
- turnaj v Budatíne - 1. miesto
- turnaj v Tepličke nad Váhom 2. miesto
- turnaj v Terchovej - 1. miesto
- Orion Cup ,,2015“ - 3. miesto
Boli to obrovské úspechy
dievčat, ktoré veľmi dobre reprezentovali obec Belá. Dievčatá
poctivo trénovali a výsledky boli
odmenou za tréningovú drinu.
Menším problémom bola slabšia
materiálna výbava, z dôvodu nedostatku financií. Verím, že dievčatá si aj budúci rok budú plniť
vzorne svoje povinnosti a budeme vzorne reprezentovať našu obec. Do kádra patrili: Petra Gažová, Miriam Chabadová, Erika Holienková, Adriana Hanuliaková, Alžbeta Součeková, Kristína Vráblová (9.B), Natália Mažgútová,
Chiara Byčanová (8.A), Katarína Kubáňová (8.B), Zuzana Kubíková (7.A), Silvia Ondrášková, Lujza
Mihalčatinová (7.B).
Veľmi
pekné
úspechy
dosiahli aj naši futsalisti z ŠK
Belá pod vedením Mgr. J. Holúbka, ktorí sa zúčastnili nasledovných turnajov:
- turnaj v Belej-1. miesto
- turnaj v Budatíne-1. miesto
- turnaj v Žiline-2. Miesto
Najväčší úspech sme dosiahli v závere sezóny, keď sme
vyhrali v Žiline - Školskú ligu vo
futsale, čo bol veľký úspech našich futsalistov. Bohužiaľ z dôvodu administratívnej chyby sme
nemohli obhajovať majstrovský
titul, čo nás veľmi mrzí. Moje poďakovanie za úspešnú sezónu
patrí nielen hráčom, ale aj ich
futbalovému trénerov I. Černákovi. Do futsalového kádra patrili:
Matúš Cabadaj, Daniel Hudec
(6.C), Marek Mihalčatin (7.C),
Dávid Zimen, Jozef Žingora, Dominik Múčka, Samuel Židek, Gabriel Babiš (8.C), Miroslav Mihalčatin (9.A), Marek Hanuliak, Ján
Ďurčan, Andrej Hýll (9.C). (Mgr. Ján Holúbek)
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Maslenica očami žiačky

Dňa 10. júna 2015 sme vyrazili na spoznávanie niečoho nového. Bol to veľmi veľký
a krásny zážitok pre tých, ktorí ešte nikdy neboli pri mori, medzi nimi som bola aj ja. Po príchode do Maslenice nás privítal tamojší pán Dragan. Dal nám inštrukcie, podľa ktorých sme sa
riadili. Hneď na druhý deň si išli zmerať sily tamojší žiaci a žiaci SŠ Belá vo volejbale a futbale,
pravdaže to boli priateľské zápasy. Sme pyšní
na naše žiačky a žiakov, ktorí sa obhájili víťazstvom. Exkurzie sa zúčastnilo 32 žiakov a 4
vyučujúci. Tie tri dni ubehli nehorázne rýchlo,
ale stále nám zostal jeden deň, ktorý sme si nechali na spoznávanie pamiatky UNESCO - Plitvické jazerá.

Plitvické jazerá sú známe vďaka náčelníkovi apačov Vinnetouovi. Predpokladám, že nie
je nejaký človek čo nepozná slávneho bojovníka.
Bol to zážitok na nezaplatenie. Je to krásne, že
si ľudia chránia ešte to, čo tu zostáva nepoškodené ľudskou rukou, ale zároveň je smutné, že
to je tak, ako to je. Všetko by tu malo byť také
krásne a čisté. Treba si viac vážiť našu prírodu.
Zato, že som sa tohto spoznávania zúčastnila, by som chcela osobne poďakovať časti
učiteľského zboru, ktorí nás mali na zodpovednosti, pánom vodičom, že nás dopravili bezpečne tam aj naspäť. A najväčšie „ďakujem“ patrí
pánovi starostovi Ing. Matúšovi Krajčimu. Ďakujem. (Erika Holienková)

Družba s Malenicou
V dňoch 10. až 13. júna 2015 sa žiaci Spojenej školy Belá zúčastnili druhého ročníka družby našej obce s prímorskou chorvátskou dedinkou Maslenica. Na základe stanovených kritérií bolo
vybraných dvanásť chlapcov zo športových tried, desať dievčat volejbalistiek a desať detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia.
Odchod z Belej bol naplánovaný na stredu ráno. Cestovalo sa počas dňa, a tak si deti mohli
pozrieť okolité prostredie. Príchod do Maslenice bol vo večerných hodinách, ale i to nezabránilo
v kúpaní sa detí v mori. Prevažná časť žiakov ešte nikdy nebola pri mori. Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako skúšajú, či je morská voda skutočne slaná . Na druhý deň dopoludnia sme sa zúčastnili družobných hier vo futbale a volejbale. Naši chlapci zo športových tried vyhrali nad rovesníkmi
z Maslenice v pomere 5:1. Zápas sa odohral v tropických teplotách, ale vo výbornej atmosfére,
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o ktorú sa prevažnou mierou starali chorvátske deti,
ktoré prišli z celej školy.
Ďalším športovým meraním síl medzi chorvátskou
a slovenskou stranou bol
volejbal dievčat. Naše dievčatá vstúpili do zápasu výborne, ujali sa vedenia 1:0
na sety. Potom však prišli
nevyrovnané výkony a museli sme sa obávať o víťazstvo, keď za stavu 2:2 na
sety museli dievčatá odvracať mečbal súperiek. S veľkým šťastím sa nám podaril uhrať tretí set na víťazstvo (3:2 na sety). Dievčatá
neskrývali veľkú radosť z víťazstva, na ktorom musím povedať, že mali podiel aj naši chlapci, ktorí
hlasitým povzbudzovaním vybičovali dievčatá k famóznemu záverečnému výkonu. Popoludní
a v nasledujúci deň mali deti voľný program pri mori. Najväčšou zábavou detí sa stali kreatívne
skoky do mora, ale i potápanie sa v mori a hľadanie morských lastúr. Posledný deň na ceste domov
deti absolvovali ešte výlet do Národného parku Plitvické jazerá. Oblasť národného parku Plitvické
jazerá je vyhlásená za svetové prírodne dedičstvo UNESCO. Natáčali sa tu aj určité filmové úseky
z najslávnejších mayoviek ako bol Vinnetou. Pri pohľade na nekonečne množstvo vodopádov
a krásnu nedotknutú prírodu zostával až dych stáť. Doslova je to miesto, ktoré môžeme pokojne
nazvať aj rajom na zemi.
Dúfajme, že sa do budúcna podarí pretransformovať družbu na bilaterálny projekt cezhraničnej spolupráce výmenných pobytov, ktorý je zahrnutý do podpory Európskej únie. Družba je
momentálne financovaná obecným úradom, za čo treba poďakovať najväčšiemu iniciátorovi pánovi
starostovi, bez ktorého podpory by družba nemala dlhú životnosť. Pán starosta za všetky zúčastnené deti vám právom patrí veľké ĎAKUJEME. (Mgr. Peter Boháč)

26

Spoločnosť
Poďakovanie

Spomienka

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí
prišli odprevadiť na poslednej ceste našu drahú
manželku, mamu, sestru, švagrinú, nevestu

Každý deň na svete niekde tíško prší, to tam
plačú anjeli za stratou krásnych duší. Neplačte
na mnou len tichý sen mi prajte, len spomienku
si na mňa v srdci uchovajte.
Dňa 20. mája 2015 sme si pripomenuli piate
smutné výročie od smrti nášho manžela, otca,
starého otca, brata, švagra a kamaráta

Alenu Vráblovú,
ktorá zomrela dňa 17.06.2015
vo veku 41 rokov.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku a slová útechy
velebnému pánovi kanonikovi Milanovi Krkoškovi. Srdečne ďakujeme obci Belá a občanom
v časti obce Roveň za poskytnuté finančné
milodary, ostatným občanom za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ.
Smútiaci manžel a deti.

Spomienka
Utíchla chalúpka, záhrada, dvor, už nepočuť
Tvoje kroky mamička v ňom. V neznámy svet
odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Lásku a úsmev si rozdávala, bolesť a trápenie
tíško znášala. Odišla si, niet Ťa medzi nami, no
v našich srdciach zostaneš navždy s nami.
Dňa 18.07.2015 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia našej mamičky, manželky, prababky
a starej mamy

Jána Svetlovského.
Spomienka na Teba nikdy nevymizne zo sŕdc
tých, ktorí Ťa milovali.
S úctou a láskou spomína manželka Eva, dcéry
Katarína a Eva, synovia Ján a František
s rodinami a celá ostatná rodina.

Spomienka
Sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme, sú
okamihy, na ktoré stále spomíname, sú slová,
ktoré si už nikdy nepovieme. Čas nelieči bolesť
ani rany, iba nás učí žiť bez toho, koho sme
mali veľmi radi.
Dňa 27.08.2015 si pripomenieme 1. smutné
výročie nášho starkého

Štefana Bačinského.
Anny Káčerovej.
S úctou a veľkou láskou spomína celá rodina.

Celá smútiaca rodina.
Odpočívaj v pokoji.

Spoločnosť
Kultúra
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Z matriky obecného úradu

- Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 15. marcom 2015 až 30. júnom 2015 - ZOSNULÍ –

- ZOSOBÁŠENÍ V OBCI –

Milan Hanuliak (03.04.2015)
Kamil Mihalčatin (14.04.2015)
Hedviga Kubáňová (02.06.2015)
Milan Chabada (07.06.2015)
František Šumský (08.06.2015)
Alena Vráblová (13.06.2015)

Mgr. Martin Muráň, Belá ♥ Lucie Přechová, Belá
Peter Svetloššák, Bytča ♥ Miroslava Čepelová, Belá

- NARODENÍ –
Natália Chabadová (Oslobodenia)
Anna Bria Zavacká (Nižné Kamence)
Šimon Kubliniak (Riečna)
Daniela Falaštová (Vyšné Kamence)
Andrea Martošová (SNP)

- ZOSOBÁŠENÍ MIMO OBCe –
Michal Hurta, Belá
Martin Krištofík, Terchová
Marián Šnirc, Žilina
Peter Hurtek, Belá
Ladislav Čepela, Belá
Pavol Boháč, Belá
Martin Lesko, Belá

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Martina Bačinská, Terchová
Ing. Darina Šuštiaková, Belá
Miroslava Pechotová, Belá
Soňa Šmehýlová, Lysica
Anna Michalčíková, Krasňany
Stanislava Barčiaková, L. Svinná
Veronika Fujdiaková, Belá

(Miloslava Cabadajová, matrika)

Bezpečnosť seniorov
Polícia vyzýva seniorov na zvýšenú ostražitosť, obozretnosť a opatrnosť najmä voči osobám,
ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov, ktorí si ich vopred vytipovali, za účelom získania
ich finančných úspor alebo cenností. Vzhľadom na to, že páchatelia si vyberajú fyzicky slabšie obete a využívajú ich dôverčivosť a bezbrannosť, polícia odporúča seniorom, aby:
zvýšili obozretnosť, ak ich akákoľvek osoba
požiada telefonicky o požičanie finančnej hotovosti a overili si situáciu u ďalších blízkych, prípadne príbuzných osôb,
overili si, či naozaj volá ich príbuzný a neverili výhovorkám osobe po telefóne, že má iný
hlas kvôli tomu, že má chrípku alebo je nachladnutý,
nedôverovali a nepožičiavali peniaze neznámym osobám, ktoré ich náhodne oslovia na
ulici alebo pred domom s požiadavkou, že
súrne potrebujú požičať finančnú hotovosť
a ako dôvod uvádzajú silné emotívne príbehy
(napr. vážna dopravná nehoda, pri ktorej sa
ťažko zranil ich príbuzný a peniaze potrebujú
na zaplatenie operácie, avšak nemajú eurá
len inú menu, a preto im ako zábezpeku nechajú v taške inú menu, pre ktorú sa vrátia
a donesú im požičané peniaze),
nesadali do auta s neznámymi osobami, ktoré ich oslovia pod zámienkou, že nevedia, kde
je nemocnica, nakoľko v aute ich pod rôznymi emotívnymi príbehmi budú žiadať o peniaze na operáciu pre príbuzného v súvislosti
s vymyslenou dopravnou nehodou,
odmietli ponúkanú službu pracovníkov plynární, elektrární, vodární, poisťovní, či iných
inštitúcií, ktorí sa bez ohlásenia a predlože-

nia odborných preukazov snažia vykonávať
rôzne činnosti (napr. odpis plynu, vyplatenie
preplatku za vodu),
neotvárali svoje príbytky neznámym osobám,
ktoré im výhodne ponúkajú na predaj rôzny
tovar alebo ich uisťujú, že im prišli vyplatiť
výhru v lotérii, či zvýšiť dôchodky,
nepodpisovali bez konzultácie s príbuznými
alebo právnikmi rôzne dokumenty s osobami,
ktoré nepoznajú,
odmietali bezdôvodnú, v niektorých prípadoch až násilnú pomoc od neznámych osôb
(napr. pomoc s nákupom, odvoz smetí z dvora), nakoľko podvodníci ovládajú veľa spôsobov a používajú rôzne zámienky ako okradnúť svoje obete,
nevyberali finančnú hotovosť a cennosti v prítomnosti neznámych osôb,
udržiavali dobré vzťahy so susedmi v dome,
vedeli ich telefónne čísla, viditeľne mali zapísané aj iné dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči), nakoľko v prípade potreby je ich
pomoc najrýchlejšia,
kontaktovali políciu na čísle 158 (112), ak sa
osoba, ktorú nepoznajú správa podozrivo
a snaží sa pod rôznymi zámienkami nadviazať s nimi kontakt, získať ich dôveru a vstúpiť do ich príbytku.
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Ján Kubáň oslávil životné jubileum 80 rokov
V uplynulých dňoch oslávil náš spoluobčan, dlhoročný riaditeľ miestnej školy p. Ján Kubáň, ktorý robil aj na miestnom národnom výbore – obecnom úrade ako podpredseda a takmer 12
rokov v obci sobášil, úctyhodných 80 rokov.
Prinášame vám rozhovor a krátky profil s touto nepochybne významnou osobnosťou. Čerpali sme z rozhovoru, ktorý bol odvysielaný aj v rádiu Sever, ktorého sme boli účastní a ktorý sme neskôr doplnili o vlastný rozhovor s pánom riaditeľom.
- Pán Kubáň, pôsobili ste vyše 40 rokov v miestnej škole ako učiteľ a riaditeľ, akých bolo
tých 40 rokov na základnej škole v Belej?
To pôsobenie hodnotím veľmi pozitívne, bolo to vynikajúce, bola spolupráca predovšetkým
s rodičmi, spolupráca s miestnym národným výborom a taktiež so všetkými kolegami učiteľmi,
s ktorými som takú dlhú dobu pracoval. Bolo tu priateľstvo medzi deťmi, rodičmi a školou. Veľakrát mi bola položená otázka, či som sa ja dobre rozhodol robiť riaditeľa školy na takom pôsobisku,
kde som sa narodil a kde bývam. Myslím, že to rozhodnutie bolo správne a neľutujem toho.
- Ako ste sa dostali na miestnu školu?
Predtým, ako som sa dostal do Belej, musel som dva roky pracovať v škole v Lutišiach, kde
som dennodenne dochádzal pešo cez Kubíkovú. Táto povinnosť, alebo skôr trest, mi bol uložený za
to, že rodičia nechceli družstvu podpísať v ťažkých časoch kolektivizácie svoje pozemky. Zaradili ma
teda do školy do Lutíš – do Melišíkov. Tiež som učil aj v drevenej škole na Kubíkovej. Stala sa mi
tam taká príhoda, že prišla na kontrolu inšpekcia, ktorá so mnou len jeden krát musela absolvovať
cestu peši do Lutíš, po tejto ceste na mesiac ochorela, hneď uznali, že je to otročina a potom som
už bol preradený do Belej, to bolo v roku 1961.
- Ako ste sa dostal k učiteľstvu?
Pôvodne som chcel ísť na strojnícku priemyslovku. Vtedajší riaditeľ p. Turčanský sa ma
spýtal: „čím chceš byť?“, a keď som mu povedal, že chcem strojnícku povedal, že tam nepôjdeš, pôjdeš na pedagogickú školu. Ja som vtedy ani nevedel, čo je to pedagogická škola. Tak som sa pýtal,
čo je to za škola, čím budem? A on mi povedal, budeš učiteľom. Tak sa aj stalo.
- 40 rokov ste odpracovali tu v Belej, viete si spomenúť na najkrajší zážitok, ktorý ste mali?
Najkrajšie zážitky vždy pre mňa boli, keď som vyprevádzal žiakov do života. Za dve desaťročia môjho riaditeľstva som podpísal okolo 13 000 vysvedčení a vyprevádzal som vyše 1 300 absolventov školy ďalej a do života. Vždy som sa ich snažil pripraviť a vyprevadiť do života tak, aby sa
mali v ňom dobre.
- Máte možnosť porovnávať po vašich mnohých desiatkach rokoch skúseností. Akí sú dnes
učitelia a akí boli voľakedy, aký je rozdiel medzi školou, v ktorej ste pôsobil vy a školou
dnes?
Viem pochopiť pedagógov najmä z toho hľadiska, že ak sledujem dnešný svet a média, k čomu všetkému majú dnes deti prístup, ponuka negatívnych vzorov správania, vytvára to problémy
pedagógom na škole so zvládnutím
správania dnešných detí. Dnes aj
o priateľstvách detí rozhodujú peniaze
a pomery. Nedávno som pred školou
počul jednu dievčinu ako sa stretne
s druhou dievčinou a hovorí jej, že jej
rodičia jej povedali, že si má hľadať
priateľku takú primerane bohatú ako
som ja, a to je strašné.
- Čo by ste nám ešte povedal k povolaniu učiteľa?
K povolaniu učiteľa len toľko –
je to veľmi náročná robota. Nikto to
nevedel pochopiť. Mnohokrát sa vravelo, však robia len 6-7 hodín, či 5,
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ide domov a má pokoj. Raz som zavolal dvoch chlapov a dve ženy z dediny, nech idú so mnou jeden
deň do školy na hospitácie na 5 vyučovacích hodín. Boli v prvom ročníku, treťom, u siedmakov
a u deviatakov. Po ich návrate ku mne do riaditeľne padali únavou a uznali, že toto nie je robota
ani práca, že je to „otrocké dračstvo“.
- Za 8 krížikov, ktoré nesiete na chrbte, ste prežili aj ťažké doby. Druhá svetová vojna,
vpád ruských vojsk v 68-mom, ale ani dnešná doba nie je jednoduchá, čo vy na to?
Ja v podstate som bol vychovaný v socializme. Ale aj v tejto dobe socializmu som rozmýšľal
nad tým, či by nebolo lepšie v tom kapitalizme. A keď táto doba už prichádzala, mal som predstavu, že niektoré tie javy v tom kapitalizme budú lepšie, že budú dobré, že to bude vhodnejšie. Ale
ako sledujem túto dobu teraz, mnohé veci ma veľmi negatívne prekvapili. Spomínam na to, ako
som sa v 68-mom roku dostal do nevôle vtedajšieho systému, kvôli vpádu ruských vojsk. Tam som
bol aj zo strany vylúčený a prepustený zo školstva. Nakoniec som zostal v škole, ale robil som 5 rokov nie vo funkcii riaditeľa či zástupcu, ale ako radový učiteľ.
- Dovŕšili ste krásnych 80 rokov života, je z Vás však stále cítiť mladého ducha a entuziazmus. Čo by ste radi odkázali svojim spoluobčanom, aby si udržali takúto chuť a čulosť?
Predovšetkým každému želám, aby tú svoju prácu, ktorú robia, na ktorú majú danosť, aby
ju odpracovali poctivo, svedomito, aj keď je často náročná. Mimo tejto svojej náročnej práce, aby
každý myslel na svoje zdravie a dbali o jeho udržanie a zlepšovanie. To znamená pohyb, aktivita,
činnosť a predovšetkým správnu životosprávu.
_______________________
Pri tejto príležitosti, v Spoločenskom dome Kubíková, udelil starosta obce Belá p. Kubáňovi
k jeho osemdesiatinám pamätnú plaketu s veľkým poďakovaním za celoživotnú prácu v obci Belá.
Starosta sa aj vyjadril, aký je to pocit mať takéhoto významného spoluobčana: „Je to neuveriteľne
krásna vec, keď si predstavíte, že keď som bol ja taký prváčik a nastupoval som do školských lavíc,
tak pán riaditeľ Kubáň bol autoritou a stelesnením všetkých tých hodnôt akými sú spravodlivosť,
rešpekt. Každý z nás ho vnímal ako takú studnicu vedomostí a znalostí, ktoré nám vždy ochotne
odovzdával, a to takým spôsobom, že látku, ktorú nám vysvetlil on, sa učila ako keby sama.“
Ak dovolíte tak aj za seba, ako autora tohto článku, by som rád tak trochu zaspomínal. Pamätám si, že keď som ešte sedával v školských laviciach a mal som možnosť zoznámiť sa s osobou
pána riaditeľa Kubáňa, tak boli jasné 3 veci: rešpekt, autorita a poriadok. Z málokoho som mal taký rešpekt. Avšak okrem týchto troch vlastností, neskôr, keď som ho lepšie spoznal, musím dodať,
že to, čo ho zdobilo a stále zdobí, bola hlavne spravodlivosť a veľký zmysel pre humor.
Želáme za redakčnú radu a pracovníkov obce ešte veľa zdravých a pekných rokov, sviežu
myseľ a dobré srdce. Naše slová zakončíme prianím, ktoré predniesla pri odovzdávaní pamätnej
plakety bývalá pani učiteľka I. Pechotová: „V týchto dňoch sa pán kolega dožívaš 80 rokov. Je to
úctyhodný vek. Oslávil si iste v kruhu rodiny a boli to dozaista nejaké tie hodiny. Premietli ste si
slovami ten čas už prežitý a isto si potvrdili, že ten čas bol užitý. Tieto spomienky sú uložené ako
vzácny drahokam. Prajeme Ti všetci stále zdravie a šťastie, ktoré pre každého je iné, nech v Tebe
rastie. Nech sa Ti splnia ešte nesplnene túžby, každý deň nech je pre Teba niečím výnimočný.“(pš)

Poďakovanie
Úprimne ďakujem starostovi obce Belá
Ing.
Matúšovi
Krajčimu
a jeho
spolupracovníkom za poďakovanie a za plaketu
k môjmu životnému jubileu 80. rokov za
celoživotnú prácu v obci Belá.
Pán starosta, ste človekom s dobrými
ľudskými vlastnosťami ku všetkým občanom
obce. Nedajte sa na cestu tých, ktorí ľudskosť
strácajú a myslia len na vlastne ekonomické bohatstvo.
Pán starosta, zostaňte tým, čím ste. Ešte
raz Vám vyslovujem srdečnú vďaku.
(Ján Kubáň)

30

Spoločnosť
Prázdniny a bezpečnosť

Skôr než sa vrhneš do prázdninových
dobrodružstiev prečítaj si zopár užitočných rád
Vonku
Pre hry sú určene ihriská. Lopta na cestu nepatrí.
Ak si účastníkom cestnej premávky, dbaj na svoju bezpečnosť. Na prechádzanie cez cestu použi
priechod pre chodcov, podchod alebo nadchod. Pred vstupom na cestu sa poriadne rozhliadni na
obidve strany, a to aj vtedy keď prechádzaš na priechode so svetelnou signalizáciou a svieti zelený
panáčik. Nespoliehaj sa, že ťa vodič vždy nechá bezpečne prejsť. Na ceste sa nezastavuj, choď plynulo, neprebehuj.
Ak sa pohybuješ na kolobežke, skateboarde, či kolieskových korčuliach si povinný používať predovšetkým chodník, jeho pravú stranu. Buď ohľaduplný voči ostatným chodcom a pamätaj, že chodník nie je pretekárska dráha.
Ak sa rozhodneš pre kolieskové korčule, či skateboard buď opatrný. Pri páde ťa ochránia chrániče
dlaní, lakťov, kolien a ochranná prilba.
Pri jazde na bicykli nezabudni na ochrannú prilbu a reflexné prvky. Určite vieš, že na bicykli sa jazdí po ceste vpravo.
Vonku ťa môžu osloviť cudzí ľudia. Nikam s nimi neodchádzaj, neodprevádzaj ich, nesadaj im do
auta. Od cudzích ľudí si nič neber.
Neznámej osobe v žiadnom prípade nehovor, aké cenné veci máte doma, kedy rodičia odchádzajú
do práce, kedy sa vracajú, kedy a na ako dlho odchádzate na dovolenku alebo výlet.
Rodičia by mali poznať tvojich kamarátov. Pre prípad potreby by mali mať ich telefónne číslo alebo
číslo ich rodičov.
Bezpečne doma
Cudzím ľuďom neotváraj. Vždy sa presvedč, kto je za dverami. K tomu ti poslúži dverový hľadáčik,
videovrátnik alebo sa jednoducho spýtaj. Keď si doma sám, používaj tiež bezpečnostnú retiazku
alebo závoru na dverách.
Nepoužívaj domáce spotrebiče. Ak ich však musíš použiť napríklad na zohriatie jedla buď pri manipulácii s nimi opatrný. Vždy sa presvedč, že si ich riadne vypol.
Do bytu si nepozývaj cudzie deti. Návštevu kamarátov u vás doma by mali vždy schváliť rodičia.
Pri odchode z domu zamkni. Rodičom povedz, zavolaj alebo napíš, kam ideš a kedy sa vrátiš. Skontroluj či si skutočne zamkol dvere. Keď bývate v nižších poschodiach alebo v rodinnom dome, nezabudni tiež zatvoriť okná. Kľúče si ulož u seba, nenechávaj ich odložene bez dozoru vo vreckách oblečenia ani v batohu.
Aj cez prázdniny sa môže stať, že je vonku zlé počasie alebo si chorý a rozhodneš sa tráviť čas pri
počítači. Tejto aktivite by si mal venovať len primeraný čas. Priveľa času strávenom pri počítači ti
môže spôsobiť zdravotné problémy. Na sociálnych sieťach nenadväzuj kontakt s ľuďmi, ktorých nepoznáš. Zváž, ktoré informácie, prípadne fotografie o sebe zverejníš.
Pri vode
Počas horúcich letných dní je príjemné letné osvieženie na kúpalisku alebo niekde na jazere. I keď
vieš dobre plávať, nepreceňuj svoje sily. Neplávaj ďaleko od brehu, mysli na to, že potrebuješ doplávať aj späť. Pri hrách vo vode s kamarátmi buď opatrný. Navštevuj len také kúpaliská a miesta určené na kúpanie, ktoré sú pod dohľadom plavčíka.
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Deň matiek

„Milé naše mamky,
mamičky. Uvili sme pre
vás krásnu kyticu zo slov,
ktorou vám chceme prejaviť vrúcnu vďaku za
vašu veľkú lásku. Aj keď
sme len malí, to všetko
dobre vieme, preto vám za
vašu lásku zo srdiečka
poďakovať chceme“.
Našim
drahým
mamičkám
pripravila
obec v spolupráci so školou na deň matiek kultúrne podujatie v Kultúrnom
dome Belá. Pre mamičky
a staré mamy vystúpili
ich školopovinné deti vo
veľmi pekných choreografiách a scénkach, potešili
ich spevom, tancom, či
hrou na hudobné nástroje. Všetky mamičky odchádzali domov so symbolickým kvietkom a s hrejivým pocitom radosti zo svojich detí.
Bolo to presne v nedeľu,
10. mája, keď sme si v Kultúrnom dome Belá pripomenuli
sviatok všetkých mamičiek. Pásmom ľudových piesní a tancov
sa predstavili najmenší z materskej školy pod vedením pani
učiteľky Evky Lahútovej. Prváčikovia pod vedením pani učiteľky
Janky Pechotovej zarecitovali
básničky o mamičke. Malé mažoretky z materskej školy pod
vedením pani učiteľky Marianky
Berešíkovej a Martinky Willigerovej potešili svoje mamičky.
Pesničkami a básničkami o mamičke sa predstavili žiaci z 2.B
triedy pod vedením pani učiteľky Gabiky Lodňanovej a 2.A
triedy pod vedením pani učiteľky Majky Majerovej. Divadielkom O Snehulienke a siedmych trpaslíkoch sa predstavili žiaci 3.B
triedy pod vedením pani učiteľky Majky Holubkovej. Žiačky zo 7.A triedy - Terezka Kaňová, Mária
Patrnčiaková, potešili mamičky hrou na flaute a Simonka Mahútová, Klaudika Šimlíková a Terezka
Ďurišová piesňou o mame. Žiačikovia z Beliančeka pod vedením Anny Vráblovej pripomenuli, ako
sa stavali máje. Ďakujeme dievčatám zo Žiackeho parlamentu za pomoc pri organizácii a Mgr.
Petrovi Šugárovi (zástupcovi starostu obce Belá) za kvety pre mamičky a sladkosti pre účinkujúcich. (ik, pš)

Neprehliadnite
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.

Kontaktujte nás
Hostinec Čajka
príjme pracovníčku
do obsluhy na
polovičný úväzok.
Nutnosť ovládať
základy práce s PC.
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- prajeme príjemné chvíle strávené
v obci počas Belskej púte 2015 -

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:
belskenoviny@gmail.com
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