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Obecný úrad informuje
Zničené zastávky

Známe slovenské príslovie „dva krát nevstúpiš
do tej istej rieky“ tak trochu neplatilo v súvislosti
s nedávnymi dopravnými nehodami, kvôli ktorým boli
v obci za pomerne krátku dobu zlikvidované dve
rovnaké autobusové zastávky a to pri Lysici a pri
kempingu na Nižných Kamencoch. V prvom prípade
sa vinník našiel, prípad sa riadne vyriešil a obec
osadila na miesto v krátkej dobe novú zastávku.
V druhom prípade však vinník ušiel, obci tak bola
spôsobená značná škoda. Opatrnosti na cestách nie je
nikdy dosť, tento krát si to „odniesli“ len tzv. čakárne.
Skutočným šťastím je, že v nich v tom čase nikto
nečakal. (pš)

Oprava mosta
Na Vyšných Kamencoch už dlhšie občanov
trápil nebezpečný most cez miestny potôčik. Nebol
ohradený
a začínal
sa
prepadávať.
Obec
prostredníctvom svojej obecnej firmy pomerne
náročnú opravu mosta s následným osadením
zábradlia vykonala v októbri tohto roka. (pš)

Dopravné zrkadlá
Každý šofér, ktorý jazdí po obci
Belá si už určite všimol a taktiež dozaista
aj veľmi rýchlo si zvykol na viacero
dopravných zrkadiel v našej obci. Viacero
križovatiek či výjazdov z tej ktorej ulice je
týmito „pomocníkmi“ už ošetrených,
v budúcom roku plánuje obec doplniť
podľa
žiadostí
občanov
a analýzy
závažnosti situácie osadiť minimálne 4
ďalšie dopravné zrkadlá. Taktiež sa stáva,
že sa zrkadlo rozbije pod návalmi vetra
alebo
z iných
príčin.
V takýchto
prípadoch sa vykonáva promptná výmena
za nové. Nákupy týchto zrkadiel sú
financované z rozpočtu obce Belá. (pš)

Obecný úrad informuje
Mapa cintorínov
Pri dome smútku pribudla informačná
ceduľa s presnou mapou starého a nového
cintorína a zoznamom jednotlivých hrobov na
nich. Má uľahčiť orientáciu na cintorínoch, či
už v období dušičiek alebo cez rok. Obsahuje
rozdelenie cintorínov do viacerých sektorov,
presné označenie hrobov ako aj zoznam
zosnulých ktorým patria. Vyhotoveniu mapy na
ceduli
predchádzalo
presné
geometrické
zamerania
každého
hrobového
miesta
a podrobná
takmer
ročná
príprava.
Na
niektorých údajoch, „vychytaní“ chýb a na
aktualizáciách sa neustále pracuje. (pš)

Vynovená tribúna
Pri odstraňovaní havarijných stavov sa
dostalo aj na futbalovú tribúnu, ktorá takisto
prešla
rozsiahlou
rekonštrukciou.
Boli
prerobené predovšetkým sociálne zariadenia,
vymenená sanita, okná a dvere, celkovo
zveľadené
interiérové
priestory
novými
dlažbami, obkladmi a doplnkami. Vynovené
priestory pôsobia reprezentatívnejšie, v tribúne
je čistejšie, športovci sa tam cítia lepšie. (pš)
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Potreba údržby obecného
majetku

Popri
zabezpečovaní
štandardných
služieb občanom, realizácii veľkého projektu
v autokempingu a iných prácach, výkonoch a
činnostiach spomenutých či opomenutých
v iných článkoch týchto novín, sa tento rok
podarilo obci zrekonštruovať aj zopár malých
úsekov miestnych komunikácií, či miestneho
chodníka. Opravu, rekonštrukciu, zveľadenie
alebo aspoň nevyhnutnú údržbu však začína
potrebovať väčšina obecných nehnuteľností.
Obzvlášť
chodník,
ktorý
lemuje
ulicu
Oslobodenia začína byť vo veľmi zlom stave a na
niektorých miestach je už takmer nepriechodný.
Časť po časti by mal byť v určitých miestach
postupne opravovaný. Tieto práce však môže
obec robiť iba v rámci vlastného rozpočtu a to
nepostačuje.
V obci
pribúda
verejných
priestranstiev, ktoré nutne potrebujú opravy
a takisto niektoré obecné budovy na čele so
škôlkou, v ktorej tohoročná rekonštrukcia
toaliet, umývarok a tried bola len začiatkom,
ďalej budovou obecného úradu, obecnou chatou
či zdravotným strediskom, musia v blízkej dobe
prejsť nevyhnutnými opravami a údržbou, či už
sú
to
výmeny
okien,
opravy
striech,
odstraňovanie havarijných stavov v určitých
častiach týchto budov, výmeny podláh a mnoho
ďalšieho. Obec sa permanentne snaží získať na
opravy a údržbu budov rôzne dotácie, zatiaľ žiaľ
neúspešne. Veríme, že v blízkej budúcnosti
nastane obrat k lepšiemu, podarí sa získať
finančné prostriedky z dotačných zdrojov alebo
uvoľniť viac peňazí z vlastného rozpočtu a naše
budovy
budú
zas
vyzerať
o čosi
reprezentatívnejšie. (pš)
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Obecný úrad informuje
Rekonštrukcia v materskej škole
V auguste
tohto
roku
a rozbehli
intenzívne práce na materskej škole. Išlo
o značne
rozsiahle
práce
s množstvom
stavebných
úkonov
a realizácie
výkonov
viacerých stavebných profesií. Rekonštrukciu
primárne vykonávala obec Belá prostredníctvom
zamestnancov a prostriedkov obecnej firmy
Belské Služby s.r.o., niektoré práce sa riešili
subdodávateľsky za pomoci miestnych majstrov
živnostníkov, či už vodárov, elektrikárov alebo
obkladačov,
pomohli
aj
verejnoprospešný
zamestnanci. Okrem obecných zložiek sa na
prácach
podieľalo
množstvo
sponzorov
a dobrovoľníkov,
čomu
je
venovaný
aj
nasledujúci článok pani riaditeľky školy.
Urobilo sa kus dobrej práce, v materskej škole
to po rekonštrukcii vyzerá na niektorých
miestach ako „v novom“ Rekonštrukciou, do
ktorej obec investovala z vlastných zdrojov vyše
20 tisíc eur, sa však riešilo len odstránenie
a oprava nevyhnutných častí budovy, väčšina
budovy je stále na hranici havarijného stavu
a bude potrebovať opravy v čo najbližšej dobe.
(pš)

Poďakovanie
„ Jeden bez druhého nič neznamenáme a len
spoločnými silami sa dopracujeme
k vytúženému cieľu.“
Touto cestou by sme sa chceli ešte raz
veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom za
ich príspevky a pomoc či už finančnú alebo
materiálnu. Všetkým, ktorí počas letných
prázdnin obetovali svoj voľný čas, priložili ruku
k dielu,
nezištne
pomohli
akýmkoľvek
spôsobom
, bez
ktorých by
sa
táto
rekonštrukcia len ťažko uskutočnila ... Teda
rodičom, pracovníkom školy, dobrovoľníkom,
rodinným príslušníkom, priateľom, kamarátom,
známym aj neznámym patrí jedna veľmi
veľká vďaka. Ďakujeme za dôkladnú prácu
a perfektný prístup pri riešení všetkých
problémov,
pri
vykonávaní
maliarskych,
murárskych, upratovacích
prácach,
za
bezplatné zapožičanie pracovného náradia. Pri
rekonštrukcii sa v materskej škole na hornom
poschodí
prerobili
a rozšírili
hygienické
zariadenia, dve triedy sa úplne zrekonštruovali škrabanie stien, ťahanie novej omietky,
znižovanie stropu a maľovanie. Taktiež sa

Obecný úrad informuje
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maľovali aj chodby spoločne so schodiskom, trieda na prízemí a opravovali sa vchody do materskej
školy. Ešte raz ďakujeme a zároveň chceme poprosiť a apelovať aj na ďalších, ktorí by chceli
pomôcť, aby ponúkli svoju prácu a tak prispeli k ušetreniu finančných prostriedkov a zabezpečeniu
lepšieho štandardu a životného štýlu našich detí veď:
„Deti sú naša láska, nádej, náš život, naša prítomnosť i naša budúcnosť.“
Ďakujeme Vám: Ján Mihalčatín, Tibor Papánek, František Vrábel, Ján Sušienka ml., Marián
Lesko, František Hurtek, Richard Mahút, Miroslav Cingel, Kubala Ján st., Kubala Ján ml., Berešík
Ján, Jančík Peter, Zuzana Jančíková, Bela Ondrej, Ondrišík Ján ml., Putnoky Štefan, Ďurana
Jozef, Přech Ján, Souček Martin, Babiš Ján, Wiliger Martin, Janík Marián, Mahút Jozef, Mahút
Peter, Anička Vráblová, Michal Vrábel, Juraj Muráň, Denis Wallo, Kristián Mahút, Denis Cvinger,
Jozef Franček, Peter Vrábel, Ján Cabadaj, Kamil Kuťa, Jozef Sušienka, Jozef Patrnčiak, Michal
Hýll, Bajaník Pavol, Julo Tichý , Daniel Vrábel, Ján Sušienka st., Peter Dendis, Jozef Jančík,
Róbert Sušienka, Ján Kubík, Peter Mihalčatin, František Šmehyl,
Ďakujem (Ing. Anna Prechová riaditeľka SŠ Belá)
.
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Obecný úrad informuje

Veľkokapacitný zber
Napriek tomu, že to už zákon vyslovene
nevyžaduje, obec Belá stále organizuje dva krát
ročne veľkokapacitný zber odpadu. Zberá sa
naozaj všetko a pri pohľade na vyzberané staré
bicykle, kočiare, hračky, práčky, chladničky,
periny či kusy nábytku a rôzne veci od výmyslu
sveta sa človek naozaj udiví čo všetko sa dá
dnes vyhodiť. Každopádne, kde to má občan
stále skladovať a prekladať, je lepšie sa toho
zbaviť. V septembri tohto roku v druhom kole
veľkokapacitného zberu, ktorý prebiehal celý
týždeň, sa vyzberalo niekoľko desiatok ton
odpadu. Týmto obec bezplatne pomohla svojim
občanom zbaviť sa všetkého, čo už bolo doma
tak trochu navyše. (pš)

uchádzačov, pre bližšie informácie sa môžu
občania kedykoľvek zastaviť na Obecnom úrade
v Belej. Okrem týchto pracovníkov prijala obec
Belá v spolupráci s úradom práce dve mladé
asistentky na obecný úrad, ktoré na polovičný
úväzok môžu pracovať v administratíve po dobu
minimálne 9 mesiacov. Na prácach v obci sa
ešte povinne podieľajú aj poberatelia príspevku
v hmotnej_núdzi._(pš)

Kubíková zasvieti
Zamestnanosť v obci
Už takmer tradične vám v novinách
prinášame správy o úspechoch obce na poli
zamestnanosti ľudí prostredníctvom úradu
práce. 7 zamestnancov skončilo v septembri
tohto roku a 5 zvyšných pracovalo na obci do
konca novembra. Od 20. októbra sa však
podarilo opäť zamestnať na plný úväzok až 10
nových zamestnancov. Je to vďaka projektom,
ktoré na základe spolupráce obce s úradom
práce umožňujú obci zamestnávať uchádzačov
o zamestnanie. Úrad práce obci vychádza
v tomto smere veľmi v ústrety, za čo sme
vďační. Títo zamestnanci priamo pracujú na
udržiavaní
čistoty
všetkých
verejných
priestranstiev,
zabezpečujú
dozor
na
priechodoch pre chodcov, podieľajú sa na
rôznych ďalších prácach v obci, separovaní
odpadu, údržbe námestia, chaty či cintorína
a iných základných službách. Najbližší nábor
posíl sa chystá na jar budúceho roku. Platia tu
však určité prísne podmienky na prijímanie

V septembri zažili naši občania na
Kubíkovej doslova „tmavé“ noci. Vyše týždňa
tam totiž nesvietilo verejné osvetlenie. Systém
verejného osvetlenia v Kubíkovej je zastaralý
a poruchový, nebol totiž súčasťou projektu
modernizácie verejného osvetlenia v Belej ako
jej ostatné časti. Časté poruchy na tomto
systéme sú takmer na dennom poriadku.
V spomínanom prípade vyhorel po búrke starý
hlavný rozvádzač verejného osvetlenia. Obec
dala okamžite podľa starej schémy vyrobiť nový
rozvádzač, ktorý svojpomocne osadila. Opätovné
pripojenie však trvalo nejaký čas. Aj tento
incident podporil dlho plánovanú myšlienku
realizácie modernizácie verejného osvetlenia
v tejto časti obce a preto ešte v mesiaci
september zasadlo obecné zastupiteľstvo obce
Belá a schválilo zapojenie sa do projektu
výmeny celej sústavy na Kubíkovej za nové LED
svietidlá. Celkovo budú vymenené všetky
existujúce svietidlá v počte vyše 40 kusov, budú
nahradené novými a navyše pribudne vyše 20
úplne nových svetelných bodov. Okrem riešenia
dlhotrvajúceho problému prinesie tento projekt
obci výrazné ušetrenie na nákladoch za energie.
(pš)

Obecný úrad informuje
Slovami starostu
Blížia sa jedny z najkrajších sviatkov
roka. Sviatky, ktoré nám rok čo rok
pripomínajú narodenie Ježiša Krista. Sviatky,
ktoré by pre všetkých, nielen kresťanov, mali
znamenať oslavu mieru a pokoja. Radosť
z rodiacej sa nádeje. V týchto dňoch všetci
bilancujeme a hodnotíme rok, ktorý je za nami.
Rok bohatý na udalosti a skutočnosti, ktoré
ovplyvnili a ovplyvňujú naše smerovanie, našu
budúcnosť. A že tento rok bol skutočne
enormne náročný – si môžeme povedať takmer
každý jeden raz. Celý svet sa zmieta
v nepokojoch a nenávisti. Vojnové konflikty,
migranti, uzatváranie hraníc, strach o ohrozenie
suverenity a pod. Ľuďmi prechádza strach
o budúcnosť, o svoju ďalšiu existenciu. Každý
večer sledujeme správy, ktoré nám ponúkajú
samú negativitu. Ľudia sú znechutení a čoraz
viac strácajú radosť a chuť tešiť sa zo života.
Čudujeme sa, že svet sa uberá tam, kde sa
uberá? Skutočne je to až tak nepochopiteľné?
Veď pozrime, čo sa deje okolo nás. V našej
bezprostrednej blízkosti. Sme aj my sami
spokojní s tým čo a kde žijeme? Vieme vyjsť na
svoj dvor a usmiať sa na suseda? Stretnúť sa
s priateľmi a porozprávať? Nezávidieť a dopriať
inému? Tešiť sa zo všetkého čo máme, či skôr
trápiť sa a naháňať za tým, čo by sme chceli
mať? Dokážeme veľmi ľahko kritizovať iného,
poukazovať na nedostatky, no nedokážeme
nikoho pochváliť za niečo dobré, prospešné.
Smutné je to, že toto všetko nie je záležitosťou
niekde ďaleko od nás. Ale je to našou
každodennou
súčasťou.
Nedokážeme
sa
porozprávať a vysvetliť si veci medzi sebou. My
tu. V našej obci, na našej ulici, medzi našimi
susedmi. Nás zopár, ktorí sa tu všetci poznáme.
Naši starí rodičia spolu holdovali, zabávali sa,
pomáhali si. Rodinovali sa medzi sebou. A čo
my? Ešte stále je pre nás také nepochopiteľné
čo sa to deje vo svete? Snažíme sa
zdiskreditovať jeden druhého, vykresľujeme sa
v čo najhoršom obraze. Veď toto je zaujímavé.
Čo tam po pravde! Senzácie! To je to o čo nám
ide. A či je to skutočne tak – to zisťovať nemieni
nikto. Veď čo keby náhodou sa veci začali javiť
v úplne inom svetle a bolo by po paráde. Pre
verejnú mienku nie je dôležité ako sa veci majú
a aké skutočne sú, ale ako sa javia. Ľudia
najväčšmi odsudzujú práve tie slabosti, ktorým
sami najľahšie podľahnú. Zaujímavé je, že keď
sa stretávam s ľuďmi, všetci toto vedia. Každý
o tom rozpráva a pohoršuje sa nad morálkou
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a uberaním sa sveta. A napriek tomu sa tie veci
dejú. Existujú a prehlbujú sa. Preto dovoľte len
malé prianie pre všetkých: Snažme sa vrátiť ku
skutočným hodnotám a radostiam zo života.
Nájdime medzi sebou pochopenie a lásku.
Začnime práve teraz a udržme si to po celý
nasledujúci rok. Buďme voči sebe tolerantní
a skúsme sa pozerať na veci z každého uhlu
pohľadu, nielen z toho nášho, o ktorom sme
presvedčení, že je „zaručene správny“. Všetkým
prajem príjemné prežitie nadchádzajúcich
sviatkov v kruhu svojich najbližších a priateľov.
Nech je ten nasledujúci rok lepší ako ten
uplynulý. A nech tieto slová neznejú len ako
klišé, ale stanú sa skutočnosťou. (Ing. Matúš
Krajči, starosta obce)

Klebety, klebety a zas
len klebety...
Milí spoluobčania!
Napriek tomu, že som si pôvodne myslel, že
nebudem písať do obecných novín, aby som
komentoval kdejaké šumy a reči, musím dnes
uviesť niektoré veci na správnu mieru.
Ako to už býva zvykom, pri akejkoľvek verejnej
udalosti, niektorí občania okamžite dokážu veci
okomentovať a priniesť „zaručenú“ správu
a informáciu o tom, čo a ako sa udialo,
katastrofický scenár a spoločne s tým aj
tragický koniec. Pravdou je, že dňom 25.
novembrom ukončil konateľstvo na Belských
službách p. Róbert Boháč. A to je jediná
informácia, ktorá sa zhoduje so všetkými tými
rečami, ktoré po našej malebnej obci kolujú.
Tvrdo
odmietam
akékoľvek
dohady
a vykonštruované reči o tom, že tu údajne
spreneveril on, či ktokoľvek iný, nejaké peniaze
a že vytuneloval camping a pod. Sú to hnusné
klamstvá, ktorými kŕmi hŕstka neprajníkov
a nepriateľov
ostatných občanov
s cieľom
zdiskreditovať osobu p. Boháča, alebo ostatné
vedenie obce. Dôrazne vyzývam všetkých, ktorí
podobné reči šíria, aby s týmito tvrdeniami
prestali. Zároveň prosím všetkých ostatných,
ktorí sa o takýchto resp. podobných klebetách
dopočuli či dopočujú, aby im neprikladali
akúkoľvek vážnosť a relevanciu. Je to opäť raz
hnus a špina politiky, pre ktorú sú práve takéto
záležitosti živnou pôdou. Ďakujem.
Ing. Matúš Krajči, starosta obce)
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Uznesenia obecného zastupiteľstva

Od posledného vydania Belských novín sa uskutočnilo jedno riadne a jedno mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Decembrové zastupiteľstvo sa uskutočnilo po uzávierke tohto
čísla.

Uznesenie
č.
10/2015
z 2.
mimoriadneho
zasadnutia
zastupiteľstva Belá r. 2015, konaného dňa 08. 09. 2015:

Obecného

OZ zobralo na vedomie:

OZ schválilo:

Informácie poslanca Ing. Jozefa Mažgúta

V rámci projektu „Modernizácia verejného
osvetlenia v obci Belá časť Kubíková“:
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci
opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu
„Modernizácia
verejného
osvetlenia v obci Belá časť Kubíková“ ,
ktorý je realizovaný obcou Belá
b) Zabezpečenie
realizácie
projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov
na
spolufinancovanie
realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci

-

o hroziacom nedostatku vody v rezervároch
na Nižných Kamencoch,
o priebehu prekládky VN
o znečistení za prvou zastávkou na Nižných
Kamencoch v smere do Terchovej

Informácie starostu obce
-

-

o plánovanom termíne konania riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a to na
deň 24/9/2015, tj. štvrtok
o havarijných stavoch budov – tribúna
a materská škola

Uznesenie č. 10/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá konaného
dňa 24. 09. 2015
OZ zobralo na vedomie:
-

-

-

Správu
o činnosti
od
posledného
zastupiteľstva OZ a kontrola vykonaných
úloh prednesenú zástupcom starostu obce
Belá Mgr. Petrom Šugárom
Prehľad čerpania rozpočtu obce Belá
k 30.6.2015
Správu riaditeľky SŠ Belá Ing. Anny
Přechovej o celkovej činnosti a fungovaní
školy,
vykonaných
racionalizačných
opatreniach a finančnú správu
Správu právneho zástupcu obce Belá Mgr.
Ľubomíra
Hagaru
ohľadom
rozsudku
Krajského súdu v Žiline – 9CoPr/4/2015,
5113229790, v právnej veci navrhovateľa
Ing. Ivana Dvorského, proti odporcovi Obec
Belá,
o zaplatenie
18.427,eur
s
príslušenstvom

OZ schválilo:
-

-

Predložený návrh programu na rokovanie
OZ, konaného dňa 24.09.2015, doplnený
bodom správa právneho zástupcu obce Mgr.
Ľubomíra Hagaru
Úpravu rozpočtu obce Belá pre rok 2015
Návrh na úpravu rokovacieho poriadku –
v čl.6 body 5,7 a 8, čl. 7 bod 1, termíny
zvolávania pri mimoriadnych rokovaniach
obecného zastupiteľstva

OZ neschválilo:
-

Žiadosť prot. č. 1182/2015 zo dňa
8/7/2015 o odkúpenie obecných pozemkov
CKN 2196/13,26,29 v katastrálnom území
Belá, žiadateľ - Roľnícke družstvo Terchová,
sídlo Nová Farma Krasňany

Obecný úrad informuje
OZ uložilo:
-

-

-

starostovi Ing. Ivanovi Dvorskému dlžnú sumu
v plnej výške.

Predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o
ekonomickom hospodárení autocampingu
Belá Nižné Kamence. Zodpovedný: Konateľ
Belských služieb Róbert Boháč. Termín: do
konca októbra 2015
Predložiť obecnému zastupiteľstvu model
fungovania
autocampingu
Belá
Nižné
Kamence. Zodpovedný: Starosta obce Ing.
Matúš Krajči a konateľ Belských služieb
Róbert Boháč. Termín: do budúceho OZ
Spracovať položkovite všetky náklady, ktoré
obec uhrádza na autocamping Belá Nižné
Kamence. Zodpovedný: Starosta obce Ing.
Matúš Krajči a konateľ Belských služieb
Róbert Boháč. Termín: do budúceho OZ

OZ poverilo:
-
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Starostu
obce
vedením
rokovania
o obojstrannom
zápočte
vzájomných
pohľadávok Obce Belá
a Ing. Ivanom
Dvorským.
V prípade
ak
rokovanie
o obojstrannom
zápočte
pohľadávok
neprinesú žiadny výsledok do 5. 10 2015
tak OZ zaväzuje starostu vyplatiť bývalému

OZ odročilo:
-

Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie
obce Belá

OZ zrušilo:
Uznesenie č.10/2011 z 3. mimoriadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva Belá
konaného dňa 26. apríla 2011 v znení:
„Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie,
ktorým rozhodlo, že bývalému starostovi obce
Ivanovi Dvorskému, nevyplatí žiadne jeho
peňažné nároky vyplývajúce mu z výkonu
funkcie starostu, a to až do momentu
odovzdania
kompletnej
písomnej
agendy
súvisiacej s výkonom tejto jeho funkcie
a zároveň tiež až do odovzdania všetkých
hnuteľných vecí a iných majetkových hodnôt,
ktoré v rámci výkonu funkcie starostu obce
Belá prevzal a doposiaľ neodovzdal“
-

Uznesenia OZ sú verejným dokumentom a sú k dispozícii kedykoľvek k nahliadnutiu na
Obecnom úrade Belá. Kompletné uznesenia vrátane platného hlasovania poslancov pri
jednotlivých bodoch sú k dispozícii aj na webových stránkach obce www.bela.sk

viac o tomto vzácnom ocenení sa dočítate na ďalšej strane

10

Obecný úrad informuje
Sme najlepší na Slovensku

Veľká pocta sa dostala pre náš kemping Belá - Nižné Kamence: Stal sa totiž slovenským
kempingom roka! Súťaž o kemp roka 2015 vyhodnocovala Slovenská asociácia campingu
a caravaningu. Náš kemp sa stal slovenským kempingom roka 2015 aj vďaka dostavbe areálu,
ktorý po novom slúži karavanistom a turistom v celoročnej prevádzke. Kemping Belá – Nižné
Kamence patrí medzi dlhodobo oceňované kempingy nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej
republike. I toto ocenenie je dôkazom, že ponúka naozaj kvalitné služby. Slovenská asociácia
campingu a caravaningu zároveň ocenila aj správcu kempingu Cyrila Matejova za mimoriadny
prínos pri budovaní kempingu. „Vnímam to ako ocenenie celého kolektívu na čele s vedením obce
Belá. Vybudovalo sa desať štvorposteľových zateplených a vykurovaných chatiek s vlastným
sociálnym zariadením a kuchynkou, bufet, spoločenská – školiaca miestnosť, multifunkčné ihrisko
a príslušná infraštruktúra. Dúfam, že kemping posunieme opäť dopredu,“ podotkol Matejov.
Hodnotiaca komisia vychádzala z úrovne poskytovaných služieb z pohľadu návštevníka, ale aj zo
štandardnej vybavenosti kempingu, ktorý by mal mať okrem základnej hygienickej vybavenosti aj
možnosť stravovania – minimálne bufetového občerstvenia. Mal by ponúkať kultúrno-spoločenské,
rekreačné, poznávacie a športové vyžitie. Najdôležitejším kritériom je však čistota a dobrý dojem zo
správania personálu, ako aj ďalšie služby, vedúce k spokojnosti hosťa. (Cyril Matejov, pš)

Budeme mať bežkársku trať
Na úpravu lyžiarskych bežeckých tratí aj v našej obci využije Oblastná organizácia
cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra nový dvojpásový skúter s finišerom, ktorý zakúpila za 42.000
eur. "Služby, ktoré ponúkame, chceme mať na najlepšej úrovni. Preto sme sa rozhodli zakúpiť
vlastný stroj na úpravu bežeckých trás. Okamžite tak vieme reagovať na nový sneh. Minulý rok
nám v údržbe tratí pomáhala Správa ciest (SC) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Pokiaľ však
napadlo naraz viac snehu, stroje nestihli dostatočne rýchlo pokryť všetky trasy a úprava meškala,"
informoval riaditeľ OOCR Malá Fatra Peter Šimčák. V prípade priaznivých snehových podmienok
zabezpečuje OOCR Malá Fatra úpravu a prevádzku bežeckých tratí medzi Belou a Terchovou,
pričom na milovníkov tohto bieleho športu čaká takmer 16 kilometrov trate pre klasický aj voľný
štýl. "Upravujeme aj štvorkilometrový okruh vo Vrátnej doline. Pripravená býva aj trasa na
Kysuckej magistrále medzi Krásnom nad Kysucou a Novou Bystricou," dodal Šimčák. Dvojpásový
skúter s finišerom kúpili vďaka členom OOCR Malá Fatra, ktorá v súčasnosti združuje 13 miest a
obcí a 20 podnikateľských subjektov. "Som rád, že sme správne pochopili zmysel oblastnej
organizácie a členskými príspevkami sme podporili zakúpenie tohto zariadenia," dodal jeden z
členov OOCR Peter Chrapčiak. (Cyril Matejov, pš)

Obecný úrad informuje
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Belské skaly lákajú turistov
Mostík cez potok v Belskej doline, tri vyhliadky na vrchole skál a reťaze na priechodnosť terénom k
vyhliadkam pribudli v Belských skalách vďaka projektu Oblastnej organizácie cestovného ruchu
(OOCR) Malá Fatra. "V tejto etape sme v letných mesiacoch vyčistili aj chodníky ku skalám a
vyhliadkam, pretože boli značne zarastené. Na jar budeme pokračovať úpravami chodníka,
smerovými tabuľami a turistickým značením tak, aby bolo pripravené na letnú turistickú sezónu,"
uviedol riaditeľ OOCR Malá Fatra Peter Šimčák.
Doplnil, že Malá Fatra je prístupná turistike v každom ročnom období a Belské skaly môžu
pohodlnejšie navštíviť už aj bežní turisti a návštevníci Žiliny a okolia. "Aktivita vzišla z toho, že
skaly využívali prevažne horolezci na lezenie. Prístup k nim bol však problematický chýbalo
premostenie, a tak sme sa rozhodli túto lokalitu sprístupniť aj bežným turistom a vytvoriť ďalší
produkt, ktorý priláka viac návštevníkov do tejto oblasti," dodal iniciátor aktivity a správca
campingu Belá Cyril Matejov.
Projekt vo výške takmer 6000 eur financovala OOCR Malá Fatra. Belské skaly sú rozčlenené do
štyroch sektorov. Medzi najvyhľadávanejšie lokality patria Volanie divočiny, Kút objaviteľov či
Strieborné platne. Krásne prostredie Malej Fatry sa čoraz častejšie upravuje do podoby, ktorá učarí
všetkým typom turistov. Nový projekt vylepšil priechodnosť Belských skál. (Cyril Matejov, pš)
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Spomienky na leto
Počas letných prázdnin sa penzión
Pohoda v Krušetnici stal na 7 dní prechodným
pobytom žiakov a pedagógov zo Spojenej školy
Belá. Letný tábor, ktorý sa stal na našej škole
tradíciou, sme zorganizovali po 10-krát.
Uskutočnil sa v termíne od 3. do 9.augusta
2015 v malebnom prostredí Hornej Oravy.
Týždeň plný zábavy, kúpania, športovania a
raftovania
ubehol
veľmi
rýchlo.
Žiaci
v jednotlivých aktivitách získavali táborové
eurobelky, za ktoré si mohli nakúpiť rôzne
predmety v táborovom obchode. Veľmi pekne
ďakujeme sponzorom a priateľom školy, ktorí
poskytli vecné dary a sladkosti pre deti do
táborového
obchodu:
Prvá
stavebná
sporiteľňa,
Zmrzlina
Belá,
p.
Elena
Franeková, p. Viera Floreková, MUDr. Igor
Bízik, p. Jozef Poláček Toyota Žilina.
Úprimná vďaka patrí firme COBA automotive
s.r.o. Terchová – Vyšné Kamence, ktorá nám
prispela na zakúpenie táborových tričiek. Tie
deťom
zostali
ako
spomienka
na
nezabudnuteľné chvíle a zážitky z táborových
dní. Nezabúdame ani na Belské Služby, s.r.o.
Belá, ďakujeme p. Petrovi Chabadovi za
bezpečnú
prepravu
žiakov.
Mgr.
Irena
Kolčáková, zástupkyňa školy

Zo školských lavíc
parlamentu,
ktorého
členmi
sú
dvaja
zástupcovia zo 4. – 9. ročníka. Počas svojho
prvého roku fungovania ŽP spolupracoval pri
organizácii výstavy Bio ovocia a zeleniny,
vystúpenia pre starých rodičov, tekvičkovostrašidelného vyučovania, vianočných trhov,
Adventných nedieľ, Mikulášskeho dopoludnia v
ZŠ, Mikuláša v MŠ, Prváckej imatrikulácii,
Zápisu do prvého ročníka, Fašiangového
karnevalu, Valentínskej pošty, Rozprávkovej
detektívky, Dňa Zeme – týždeň proti odpadom,
Dňa matiek v Kultúrnom dome Belá, Dňa detí
pre 1. stupeň – športový deň pre deti. Pomáhali
pri vymaľovaní a čistení šatní v telocvični,
zúčastnili sa akcie v Žiline – Tesco Beh pre život
a za svoju celoročnú prácu navštívili Bratislavu:
spoločnosť Eset, Rozhlas a televíziu Slovenska,
Atlantis centers a areál Divoká Voda Čunovo.
(Mgr. Irena Kolčáková)

Výtvarná súťaž „NAŠA
OBEC - NAŠA MAS“

Žiacky parlament
Žiacky parlament (žiacka školská rada)
funguje
na
škole
druhý
školský
rok.
Reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich
záujmy vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy.
12. októbra 2015 sa uskutočnilo slávnostné
stretnutie žiakov „poslancov" žiackeho

Dňa
23.10.2015
sa
v Relaxačnoinformačnom centre TERCHOVEC konalo
vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže „ Naša
obec – Naša MAS“. Cieľom tejto súťaže je
podporiť detskú výtvarnú tvorbu, zvýšiť
povedomie o vidieckej krajine,
prehlbovať
regionálne cítenie, záujem detí o svoju obec,
prírodné, kultúrne a historické dedičstvo. Do
súťaže bolo poslaných celkovo 151 prác.
Odborná porota ocenila aj práce našich žiakov:
kategória A - Adrián Kasák - 2. miesto a
kategória B -Ema Holubková - 2. miesto.
K tomuto úspechu našim žiakom srdečne
gratulujeme. (Mgr. Mária Holubková)

Zo školských lavíc
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Jesenné tvorivé dielne

Maľovanie rozprávky

Jeseň je ročné obdobie, ktoré nám
ponúka prírodné dary -farebné lístie, tekvičky,
gaštany...Stačí si len vybrať. A tak 26.10. po
vystúpení pre starých rodičov zostali deti v
škole, aby popustili
uzdu fantázie a z
nazbieraných prírodnín (a nielen z nich) spolu
so starými rodičmi a rodičmi vytvorili krásne
dielka. Ďakujeme všetkým za to, že si ukradli
kúsok zo svojho vzácneho času a prišli medzi
nás a spolu s deťmi vytvorili lampášiky, sovičky,
ježkov a veľa iných nádherných výtvorov. Akciu
pripravili Hriníková, Holubková,
Mahútová.
(Mgr. Mária Holubková)

Dňa 1. 12. 2015 sa v Bratislave konalo
vyhodnotenie
literárnovýtvarnej
súťaže
„Namaľuj si svoju rozprávku z ríše vodných
živočíchov“. Hlavnou témou súťaže boli vzácne
vodné živočíchy a ich ochrana. Cieľom projektu
bolo vydať knižnú publikáciu v duchu detskej
amatérskej
tvorby.
Náš
žiak
Šimonko
Mihalčatin sa vo výtvarnej časti umiestnil na
1. mieste zo všetkých zúčastnených škôl
v rámci celého Slovenska. Vo výtvarnej časti
boli úspešní aj Aďko Kasák a Žanetka
Judáková. V literárnej časti boli úspešní:
Robka
Šugárová,
Ninka
Cabadajová,
Miriamka Janišová, Klaudika Kováčová,
Adelka
Mažgútová,
Damiánko
Šugár
a Sebastiánko
Cabadaj
zo
4.B.
Srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších
úspechov. (Mgr. Mária Holubková)
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Národný projekt a
návšteva CERNu

Aktivity projektu „Bež
hravo – jedz zdravo“

V roku 2015 prebiehal na slovenských
školách národný projekt s názvom Podpora
polytechnickej výchovy na základných školách.
Do projektu sa zapojila aj naša škola. Za
predmet technika sa zapojila pani riaditeľka
Anna Přechová, za fyziku pani učiteľka Petra
Vácvalová, za chémiu pani učiteľka Emília
Krištofíková a za biológiu pani učiteľka Jana
Vojtaššáková. Pani učiteľky sa podieľali aj na
tvorbe
metodického
manuálu
pre
dané
predmety, ktoré budú dostupné pre všetkých
učiteľov odborných predmetov na Slovensku.
Cieľom projektu je zvýšenie záujmu žiakov
základných škôl o predmety zamerané na
polytechnickú výchovu, rozvoj pracovných
zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania
spomínaných predmetov a z toho vyplývajúca
podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na
odborné vzdelávanie a prípravu. Prioritou aktivít
národného projektu je skvalitniť a zatraktívniť
vyučovací proces. Na našu školu boli v rámci
projektu dodané nové učebné pomôcky, ktoré
nám pomohli na škole vytvoriť samostatnú
biologicko – chemickú a technickú odbornú
učebňu. Žiaci našej školy budú môcť viac
aktivít venovať praktickým úlohám. Súčasťou
projektu bola aj exkurzia do švajčiarskeho
Cernu (Európska organizácia pre jadrový
výskum). Spomedzi 400 zapojených učiteľov z
celého Slovenska bolo vybraných 30, medzi
ktorými boli aj pani riaditeľka Anna Přechová
a pani učiteľka biológie a geografie Jana
Vojtaššáková. Cieľom bolo stretnutie so
slovenskými vedcami pôsobiacimi v Cerne a
získanie kontaktov
pre možnosti ďalšej
spolupráce naviazanej na výskum. (RNDr. Jana
Vojtaššáková, PhD.)

V rámci projektu "Bež hravo - jedz
zdravo!", ktorý podporila Nadácia Tesco, sme
si aktivitami na škole pripomenuli dôležitosť
nášho srdca. Pani učiteľka Kvočková merala
krvný tlak žiakom a zamestnancom školy, žiaci
zo ŽP si pripravili reláciu do školského
rozhlasu, na vyučovacích hodinách bola téma
srdca výtvarne a literárne spracovaná žiakmi
jednotlivých tried. Súčasťou aktivít bol aj beh
zdravia pre žiakov a pedagógov. Ďalšou
aktivitou bol Svetový deň mlieka na školách.
Opäť k nám zavítal pán Papšo, ktorý na našej
škole prezentoval výrobky Tatranskej mliekarne.
Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých a poučných
„mliečnych" informácií. Žiaci ochutnali mlieko
(čisté aj ochutené), jogurty a nátierky, ktoré
vyrobili naše šikovné pani kuchárky, za to im
veľmi pekne ďakujeme. Oslávili sme aj Svetový
deň výživy. Počas projektového dňa si žiaci
pripomenuli zásady zdravej výživy, tvorili
plagáty, výtvarné ovocné a zeleninové dielka,
lúštili hádanky, pripravili ovocné a zeleninové
šaláty, výborné nátierky a šťavy. Žiaci zo ŽP
porozdávali deťom jabĺčka zo školského ovocia.
Ďakujeme rodičom, ktorí pomohli svojim
ratolestiam pripraviť chutné nátierky, žiakom a
ich učiteľom za tvorivosť. Priestory našej novej
kuchynky po prvýkrát využili žiačky z krúžku
varenia. Pripravili v nej svoje prvé dobroty pre
starých rodičov, ktorí prijali pozvanie na malú
slávnosť venovanú práve ich sviatku. Detičky
potešili starých rodičov svojím kultúrnym
vystúpením a potom spoločne vytvárali jesenné
dielka
a pochutnali
si
na
pripravených
dobrotách.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
neustále pomáhajú a podporujú nás v našich
aktivitách. (Mgr. Irena Kolčáková)

Zo školských lavíc
Noc športu a odvahy
Dňa 28.10.2015 niektorí žiaci našej
školy vymenili pohodlie svojej postieľky za
žinenky v telocvični. No skôr ako sa pobrali
na ne spať, museli absolvovať a prekonať
rôzne nástrahy noci. O 20:00 hodine ich
čakali súťaže so švihadlami, kde ešte v plnej
sile podali vynikajúce výkony. Najviac
bezchybných preskokov cez švihadlo (206) sa
podarilo Aďkovi Berešíkovi zo 4.A triedy. No
ani dievčatá sa nedali zahanbiť, so 169
preskokmi sa na druhom mieste umiestnila
Terezka Kaňová z 8.A triedy. Dievčatá svoju
šikovnosť predviedli aj v skákaní vajíčok.
Suverénne s dostačujúcim náskokom zvíťazila
Simonka Mahútová s 34 po sebe skočenými
vajíčkami. Boj o druhé a tretie miesto bol
veľmi vyrovnaný. O 21:00 hodine bol
zahájený švihadlový maratón. Maratónci
súťažili v päťminútových intervaloch, medzi
ktorými bola minútová pauza na oddych.
Počas súťaže, keď pokazili skoky alebo sa im
zamotalo švihadlo, mohli pokračovať do 5
sekúnd ďalej. Inak súťaž museli opustiť. Po
dvadsiatich minútach čistého času bola
vyhlásená „rýchla smrť“. Kto prerušil
skákanie, vypadával. O prvé tri priečky ostali
skákať Katarínka Dvorská, Aďko Berešík a
Alicka Mariašová. Víťazne z toho vyšla Alicka
Mariašová. Všetkým zúčastneným patrí veľká
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gratulácia a tým, ktorí obsadili prvé tri
priečky aj pekné vecné ceny, ktoré poskytol
Penzión a Pizzéria v Starom Mlyne. Poniektorí
využili aj priestory našej novej školskej
kuchynky, kde si uvarili puding, pukance
alebo čaj. S prichádzajúcou polnocou sa u
niektorých začal prebúdzať strach z pochodu
odvahy. Nakoniec ho všetci zvládli. Poniektorí
s krikom a vystrašenými očami, iní s
úsmevom a niektorí nabrali odvahu putovať
tmou len vo dvojiciach či trojiciach. Po
polnoci sa ešte nikto nenašiel, kto by chcel
spať, a tak sa telocvičňa zmenila na útulné
kino. Urobili sme si pohodlie na žinenkách. V
príjemnej atmosfére pri dobrom filme a
hrejivom spacom vaku niektorých premohol
spánok. No našli sa aj takí, ktorí celú noc
nezažmúrili oči. (PaedDr. Anna Babišová)

Závislosti v živote
Aj tento rok k nám do školy prišiel
svojím optimizmom spríjemniť deň pán
František Matejíčka. V besede pre žiakov 9.
ročníka sa so žiakmi podelil o svoj životný
príbeh, porozprával o svojej výhre nad
závislosťou, ktorá všetkým ľudom, ktorí do
nej spadnú, ničí život. Takáto osveta
a prevencia môže pomôcť mladým ľudom,
ktorí sa práve nachádzajú niekde na rázcestí
v rozhodovaní, čo ďalej so svojím životom –
môže pomôcť vybrať sa správnym smerom.
Ako hovorí sám pán Matejíčka: „Keď moje
rozprávanie pomôže len jednému žiakovi, tak
to stálo zato k Vám prísť“. Pán Matejíčka sa
rekreačne, ale aj závodne, venuje behu.
Priniesol so sebou aj ocenenia jeho snažení
a zároveň veľkej vášne – výherné poháre
a diplomy, ktorými žiakov chcel inšpirovať
k výberu prípadne k zmene ich doterajšieho
životného
štýlu.
Ďakujeme
pekne
za
návštevu. (RNDr. Janka Vojtaššáková,
výchovná poradkyňa)
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Spojená škola Belá –
doterajšie aktivity
2. septembra sa opäť otvorili brány našej školy.
Okrem starších žiakov sme privítali aj nových
žiačikov – prváčikov – triedu Vrabčekov a
Motýlikov. Prajeme nielen im, ale všetkým, nech
je pre nich rok 2015/2016 rokom veľmi
úspešným.
V SEPTEMBRI zavítala pri príležitosti
farskej vizitácie do našej školy vzácna návšteva
– Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., ktorý je
diecéznym biskupom Žilinskej diecézy. Školu
navštívil spolu so svojím osobným tajomníkom
ThLic. Petrom Švecom, PhD. – belským
rodákom a bývalým žiakom našej školy. Vzácnu
návštevu sprevádzal správca našej farnosti p.
kanonik Mgr. Milan Krkoška. Do našej školy
priniesol otec biskup Božie požehnanie. Žiaci 6.
a 7. ročníkov sa zúčastnili festivalu vedy –
Európska noc výskumníkov, ktorý sa konal v
Žiline. Mottom festivalu bolo „VEDA JE
BUDÚCNOSŤ SLOVENSKA“. V rámci projektu
,,Bež hravo - jedz zdravo!", ktorý podporila
Nadácia Tesco, sme si aktivitami na škole
pripomenuli
dôležitosť
nášho
srdca.
Zorganizovali sme Beh zdravia pre žiakov a
pedagógov, prví šiesti bežci z každého ročníka
získali medailu a tiež naše pani učiteľky športovkyne. Posledný septembrový deň bol
venovaný Svetovému dňu mlieka na školách,
spojený s prezentáciou a ochutnávkou výrobkov
Tatranskej mliekarne. Uskutočnil sa zber
papiera a spoločnými silami sa nám podarilo
nazbierať 3290 kg a získali sme 164,50 €.

Zo školských lavíc
V OKTÓBRI začala krúžková činnosť – v
ponuke máme 24 krúžkov, sme radi, že činnosť
ľudového súboru Belianček pokračuje (v
súčasnosti
pod
vedením
p.uč.Lahutovej),
vznikol nový krúžok Varenia. V rámci projektu
,,Bež hravo - jedz zdravo!", ktorý podporila
Nadácia Tesco, sme aktivitami na škole oslávili
Svetový deň výživy. Žiaci 8. ročníkov sa
zúčastnili prednášky o Indii v Žiline. Na krátky
čas sa prechádzali ulicami hlavného mesta
Indie – Dillí, dozvedeli sa informácie o Thárskej
púšti, o posvätnej rieke Ganga, nadobudli nové
poznatky o hinduizme či budhizme. Uskutočnil
sa slávnostný sľub „poslancov" žiackeho
parlamentu, ktorý sa snaží riešiť otázky, ktoré
sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na
NAŠEJ škole ešte lepšie. Žiaci 9. ročníkov sa
zúčastnili prezentácie
stredných
škôl a
vybraných zamestnávateľov pod názvom „Burza
informácií – CESTA K VAŠEJ BUDÚCNOSTI“.

Zapojili sme sa do III. ročníka týždňa
„HOVORME O JEDLE“, ktorý pripravuje
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska
komora v spolupráci s Centrom rozvoja znalostí
o potravinách n.o., pod záštitou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR a
Ministerstva
pôdohospodárstva
a
rozvoja
vidieka SR. Vyhodnotili sa a odmenili jednotlivci
a triedne kolektívy v súťažiach venované srdcu
a mlieku. V Relaxačno-informačnom centre
TERCHOVEC
sa
konalo
slávnostné
vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže „ Naša

Zo školských lavíc
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obec – Naša miestna akčná skupina“, ktorej sa
zúčastnili aj naši ocenení žiaci: Adrián Kasák
4.B a Emka Holubková 5.A trieda. Vďaka
Nadácie Tesco a Nadácie Pontis sme vhodný
priestor využili na zriadenie kuchynky pre
žiakov, kde sa žiačky v rámci krúžku Varenia
začali učiť pripravovať jednoduché jedlá.
Uskutočnila sa obľúbená Šarkaniáda žiakov 1.
stupňa, účelové cvičenie pre 2. stupeň
a didaktické hry pre 1. stupeň, vystúpenie pre
starých rodičov spojené s jesennými tvorivými
dielňami a ochutnávkou prvých kuchárskych
výtvorov žiačok z krúžku Varenia. 28. októbra
sme zažili Tekvičkovo-strašidelné vyučovanie a
Noc športu a odvahy. Žiaci 5. ročníka sa
zúčastnili dejepisnej exkurzie Titanic a Veľká
Morava v hlavnom meste Slovenska Bratislave.
V NOVEMBRI sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili
súťaže KOMPARO, prebehla informatická súťaž
žiakov 3. – 9. ročníka iBobor, školské kolo
Olympiády SJL, odborno-technická súťaž pre
deviatakov s názvom „Zručnosti pre úspech",
žiaci 8. – 9. ročníka absolvovali matematickofyzikálnu súťaž Náboj Junior. Pripomenuli sme
si Týždeň boja proti drogám – aktivitou Športom
proti drogám a besedou „Závislosti v našom
živote".
Prebehlo po prvýkrát Testovanie
piatakov
z predmetov
Slovenský
jazyk
a literatúra a Matematika. Zorganizovali sme
viaceré turnaje vo florbale dievčat a futbale
chlapcov.
V DECEMBRI
sa
uskutočnilo
viacero
vedomostných aj športových súťaží: Expert
geniality show, Jazykový kvet a Jazykový level
(cudzie jazyky), Biblická olympiáda – triedne
kolá, Šaliansky Maťko – školské kolo,
Pytagoriáda – školské kolo. Šimonko Mihalčatin
zo 4.B sa zúčastnil v Bratislave vyhodnotenia
literárno - výtvarnej súťaže „Namaľuj si svoju
rozprávku z ríše vodných živočíchov“. Už
tradične sme oslávili Mikuláša, zorganizovali
sme Žiacke vianočné trhy a uskutočnili sa 4
adventné
nedeľné
popoludnia.
Týmito
aktivitami, ktoré prebehli počas prvých štyroch
mesiacoch, 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. Na záver chcem všetkým poďakovať
za spoluprácu a dôveru, ktorú ste nám prejavili
v celom roku 2015. Prajem Vám príjemné
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prežitie Vianočných sviatkov a úspešný rok
2016.
(Ing. Anna Přechová, riaditeľka Spojenej
školy Belá)
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Medovníky

Švihadlový maratón

Vianočné sviatky s atmosférou, ktorá ich
dotvára. sú pre deti i dospelých symbolom mieru, priateľstva a rodinnej pohody. Deti prežívajú
tieto dni intenzívnejšie, tešia sa z príchodu zimy, z perspektívy sánkovania, lyžovania a iných
sezónnych, pre deti tak atraktívnych športov.
Radosť im však prináša nielen biela snehová
perina, ale aj rozsvietený a ozdobený stromček,
darčeky pod ním a spojené úsmevy na tvárach
najbližších.
Motívom edukačnej aktivity, ktorú sme
pripravili pre deti strednej vekovej skupiny, bolo
oboznámiť ich nielen s priebehom sviatkov, ale
aj orientovať na pochopenie radosti, ktorú prežívajú ich mamy a otcovia zo slávnostne prestretého stola a z čistého, uprataného bytu.
Na dotvorenie našej myšlienky sme
umožnili deťom vyskúšať si, koľko práce musí
ich mama vynaložiť, aby pripravila obľúbené
sladké pečivo. Poslúžilo nám k tomu cesto na
medovníky - tradičné vianočné pečivo. Deti si
formičkami vykrajovali rôzne tvary. S pomocou
pani učiteliek poukladali na plech a dali piecť.
Po chodbe sa šírila vôňa upečených medovníkov. Počas vykrajovania si deti spolu s p. učiteľkami zaspievali aj vianočné piesne, ktoré poznajú. Keď p. učiteľka priniesla už upečené medovníčky do triedy, deťom sa rozžiarili ich malé
očká a medzi sebou si rozprávali - to sme robili
my samy. Deti si ešte medovníčky ozdobili a pochválili sa s ich prácou mamičkám na vianočnej
besiedke.

Dňa 29.11.2013 si žiaci 1. a 2. stupňa
zmerali svoje sily a vytrvalosť v skákaní cez švihadlá. Akciu odštartovala súťaž „Skákanie cez
maxi švihadlo“, kde súťažiaci mali tri pokusy.
Túto disciplínu z 1. stupňa vyhral Adrián Berešík s počtom 27 bezchybných skokov a z 2.
stupňa Adriana Hanuliaková so 127 skokmi. Vo
„Švihadlovom maratóne“ v šesťdesiatej minúte
urputného boja odstúpila Terézia Kaňová, čím
uvoľnila cestu k prvému miestu Adriane Hanuliakovej. Víťazom gratulujeme a zároveň ďakujem všetkým účastníkom za neopakovateľnú atmosféru. (PaedDr. Anna Babišová)

Výsledky súťaže „Skákanie cez maxi
švihadlo“:
1. stupeň ZŠ:
1. Adrián Berešík (2.A)
27 skokov
2. Michaela Múčková (4.B)
22 skokov
3. Katarína Dvorská (2.A)
19 skokov
2. stupeň ZŠ:
1. Adriana Hanuliaková (8.B)
2. Terézia Kaňová (6.A)
3. Simona Mahútová (6.A)

Deti si tak uvedomili, že obľúbené dobroty nemôžu iba konzumovať, ale že si ich treba
najprv pripraviť. Tetám kuchárkam ďakujeme
za upečenie. (Mária Dikošová)

127 skokov
112 skokov
70 skokov

Výsledky súťaže „Švihadlový maratón“:
1. Adriana Hanuliaková (8.B)
60 min.
2. Terézia Kaňová (6.A)
60 min.
3. Alžbeta Součeková (8.B)
59 min.
4. Romana Vráblová (5.A)
59 min.
5. Janka Danišková (5.A)
58 min.
6. Sarah Mária Ďuranová (5.A)
58 min.
7. Sára Zimenová (5.A)
57 min.
8. Monika Pirošíková (8.B)
56 min.
9. - ... zvyšní súťažiaci
pod 40 min.

Naši najmenší
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JESENNÉ AKTIVITY V MATERSKEJ ŠKOLE
Odlietajú lastovičky - 3.trieda Motýliky

Synonymom tohto času sú aj lastovičky, ktoré prileteli k nám vychovať ďalšiu generáciu
a spolu s ňou sa vracajú do teplých krajín, kde prečkajú u nás trvajúcu zimu. Pomalé
zhromažďovanie hlavne na stĺpoch elektrického vedenia, štebot, kŕmenie a posledné letové prípravy
juniorov na ich prvú dlhú cestu. Aj naši kamaráti z tretej triedy Motýliky si takéto lastovičky
vyrábali. Pripravili si farby, štetce, nožnice, lep, farebný papier a mohli sa pustiť do práce. Pri práci
si deti rozvíjali tvorivosť, predstavivosť fantáziu, hodnotiace a seba hodnotiace zručnosti vo vzťahu
k vlastnému pokroku, osvojili si správne držanie kresliaceho materiálu, upevnili správne návyky
vrátane sedenia a sklonu papiera pri kreslení a maľovaní za stolom. Detí práca pri stole veľmi
zaujala a príjemne sa pri nej zabavili. Krásne práce, ktoré si deti vytvorili im zdobia interiér
materskej školy. Aj naše detičky sa rozlúčili s lastovičkami a zaželali im príjemný let. Šťastnú
cestu a dovidenia opäť na jar!
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Jeseň - I. trieda
Obláčiky

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata,
premaľúva celý sad.
Zletel vietor šiky- miky, hojdá všetky konáriky,
vraj by stromy zobliecť rád.
Najmenší kamaráti z prvej triedy
Obláčiky si spravili spoločne s pani učiteľkami
jesenné hry. Na tému „ Jeseň“ napĺňali deti
špecifické ciele ako napríklad: využívali
motorické kompetencie v hudobno-pohybových
hrách, rozlišovali ročné obdobia podľa typických
znakov, uplatňovali verbálnu i neverbálnu
komunikáciu vzhľadom na obsahový kontext,
prejavili vzťah k prostrediu prostredníctvom
umeleckých
výrazových
prostriedkov,
uplatňovali tvorivosť v hre a tiež využívali
digitálnu technológiu a samostatne získavali
nové informácie z rôznych zdrojov. Deti tvorili a
pracovali z prírodným materiálom - gaštany,
ktoré ich veľmi zaujali a pobavili. Z časopisov
vystrihovali
zdravé
potravinové produkty
a vytvárali spoločnú prácu, maľovali ovocné
fľaše. Všetky práce spoločne zhodnotili a
vystavili v priestoroch materskej školy.

Tvoríme z prírodnín - II.
trieda Rybky
Táto jeseň sa vyznačila v našej MŠ
bohatosťou plodov a listov pani jesene. Aj naši
kamaráti z druhej triedy Rybky sa venovali
zbieraním, nalepovaním listov, ochutnávaním a
zhotovovaním rôznych výrobkov z plodov, ktoré
nám ponúkla pani jeseň. Práca s prírodninami
bola pre nich veľmi zaujímavá, tvorivá a
zábavná. V priestoroch materskej školy si deti
spoločne s pani učiteľkou urobili krásnu
výzdobu pre rodičov.

Ovocie a zelenina - V.
trieda Mravčekovia
Výchova detí k zdravému spôsobu života
je veľmi dôležitá hlavne v rannom veku. Zdravé
stravovanie je jedným z hlavných činiteľov,
ktoré rozhodujú o zdravom stave dieťaťa určujú

potenciál jeho ďalšieho fyzického a psychického
rozvoja. Zásady zdravého stravovania sú
základným kameňom správnej životosprávy a
zdravého životného štýlu. Deti z piatej triedy
„Mravčekovia“ sa spoločne s pani učiteľkou
rozprávali na tému „ Ovocie a zelenina" – zdravé
potraviny. Pani učiteľka priblížila deťom hravou
formou poznatky o zdravých potravinách
a vysvetlila im, prečo je zdravá výživa dôležitá.
Deti si počas aktivity zaspievali pieseň,
zarecitovali
básne,
pomenovali
zeleninu
a ovocie, ktorú mali vopred pripravenú na stole,
určovali potraviny, ktoré sú pre zdravie vhodné
a ktoré nie, triedili ich do skupín /zdravé –
nezdravé. Samostatne si spravili ochutnávku,
ktorá bola najzábavnejšia pre nich. Pri práci
používajú správne príbor a kuchynské potreby,
dodržiavali hygienické návyky ( čisté ruky,
umyté ovocie...). Všetky deti prejavili pozitívny
postoj k zdravému životnému štýlu. Na záver si
nakreslili a nalepili z farebného papiera svoje
zážitky a pocity z priebehu celého dňa podľa
vlastnej
fantázie
a
predstáv.

Ovocný šalát - 3.trieda
Motýliky
Ovocie ale aj zelenina sú neoddeliteľnou
súčasťou zdravého jedálneho lístka dospelých i
detí. Preto, by strava mala byť pestrá, aby
pokrývala vysoké nároky rastúceho organizmu a
nemalo by v nej chýbať čerstvé ovocie. Deti z
tretej triedy Motýliky si predstavili rôzne druhy
ovocia a porozprávali sa o ňom. Kto mohol,
priniesol do škôlky rôzne druhy týchto plodov
od výmyslu sveta, aby si ich mohli prezrieť
v skutočnosti. Pri poznávaní ovocia deti zapojili
všetky zmysly. Zahrali sa didaktické hry, kde
spoznávali tieto plody hmatom aj čuchom.
Spoločne s pani učiteľkami si pripravili ovocný
šalát. Umyli si rúčky, pripravili pomôcky a
s radosťou si pochutnali na vitamínových
špecialitách. Deťom sa to veľmi páčilo a chceli
si vyskúšať všetko, čo sa dá robiť s ovocím. Pri
tejto aktivite si deti
uvedomili
význam
a potrebu konzumácie ovocia pre naše telo
a naše zdravie, i dodržiavanie hygieny pri ich
konzumácii. Dúfame, že po tomto pestrom
týždni sa ich nájde viac, ktorí si častejšie
zahryznú
do
čerstvého
jabĺčka.

Naši najmenší
Halloween - 5.trieda
Mravčekovia
Deti z piatej triedy Mravčekovia v našej
materskej škole oslávili sviatok strašidiel HALLOWEEN. Tento zvyk pochádza z čias
výbojných kmeňov Keltov, ktorí sa v posledný
októbrový deň lúčili s letom a vítali zimu.
Tancom pri ohni vzdávali úctu svojim predkom
a svetlami im svietili na nebeskej ceste.
Postupne sa tento sviatok preniesol do USA,
Británie,
Nového
Zélandu
a pomaly
sa
udomácňuje i v Európe. Atmosféru správneho
Halloweenu prezrádzala výzdoba triedy a niesla
so sebou niečo tajomné. V pondelok ráno
vchádzali deti do tried plní očakávania čo sa
bude diať. Po prezlečení do masiek sa mohla
začať
tá
správna
Halloweensky
párty.
Duchovia, čarodejnice a rôzne rozprávkové
bytosti prinášali zo sebou tajomno, možno
strach ale aj dobrú náladu. Deti mali pripravený
krásny program, kde sa zabávali, hrali, šantili
ale si tvorili strašidielka z fliaš servítkovou
technikou, ktorú deti veľmi zaujala. Tento
netradičný deň v materskej škole obohatil deti
o neopísateľné zážitky , poznatky. Priniesol im
radosť, spestril pobyt v škole a naučil ich
prekonávať strach a posilnil odvahu.
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Strašidielka IV. trieda
Slniečka
Rozvíjanie detského výtvarného prejavu
a výchova
vkusu,
estetického
cítenia
prispievajú k harmonickému rozvoju osobnosti
dieťaťa. Zmyslom práce esteticko-výchovnej
a pracovno-technickej záujmovej činnosti je
prebúdzanie a rozvíjanie vzťahu dieťaťa k
umeniu ako špecifickému tvorivému prejavu.
Vedie k posilňovaniu a poznávaniu estetických
a etických hodnôt, rozvíjaniu zručností, fantázie
a aktívnej tvorivosti detí.

Tieto strašidlá z fliaš si robili naši najstarší
kamaráti teda predškoláci. Najskôr si deti
pripravili a namiešali farbu podľa vlastného
výberu, ktorú potom viackrát aplikovali na fľašu
aby boli celá pokrytá. Po natretí si ju nechali
jeden deň poriadne vyschnúť a za pomoci pani
učiteľky sa snažili strašidlo dokončiť. Čiernou
farbou namaľovali oči, ústa a vrch hlavy.
Hotové strašidielka si deti vystavili v triede a
teraz im krásne zdobia interiér triedy. Deti si pri
práci rozvíjali jemnú motoriku a hlavne
trpezlivosť pri práci.

List_Ježiškovi_3._a_4.trieda_Slniečka
Hovorí sa, že Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku. Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly,
najskôr nenápadne. Je to tak, najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia, už môžeme počítať dni.
Radostné, čarovné, bohaté, pokojné. Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE.
Vianoce sú typicky detským sviatkom a naše detičky z materskej školy dokážu mať z príprav,
čakania i darčekov tú najväčšiu a najúprimnejšiu radosť. Deti sa na Vianoce tešia čoraz viac a
preto sme sa s deťmi so štvrtej triedy rozhodli napísať list Ježiškovi. Vzali sme si pastelky, pero
a pustili sa do práce. Kreslili sme a písali ako veľmi sa na neho tešíme, čo mu prajeme a čo by sme
si chceli nájsť pod vianočným stromčekom. Každý z nás si čosi prial, či sa nám to splní, to ukážu
Vianoce. Ďakujeme pani poštárkam za odloženie a doručenie Ježiškovi vianočné pohľadnice. Deti
z tretej triedy si vytvorili krásne vianočné pozdravy pre rodičov, spoločne s pani učiteľkou si
vyzdobili rôznymi ozdobami stromček. Deti mali obrovskú radosť a plní očakávania sa už nevedia
dočkať či im Ježiško pod stromčekom niečo prinesie. Prajem všetkým krásne prežitie Vianočných
sviatkov.(všetky články z materskej školy pre vás napísali: Mariana Berešíková a kolektív MŠ)
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Hodnotenia mužstva
dospelých ŠK Belá- jeseň
2015Po jeseni nám patrí 6.miesto,keď na
prvú priečku strácame päť bodov .K úplnej
spokojnosti nám chýbajú tri body ,ktoré sme
mali získať v zápasoch so Štiavnikom, v
Skalitom či doma s Varínom a ktoré by nám
zaručovalo 2.miesto. Pred sezónou opustili naše
mužstvo bratia Jakub a Matej Sloviakovci , ktorí
sa vrátili do Terchovej. Mužstvo posilnili
brankári
O.Nikrmajer
a M.Hodoň
a hráči
P.Ripel, P.Gapa a T.Ďungel. Ciele pred súťažou
bolo hrať pekný futbal, zapracovať ďalších
mladých hráčov a pohybovať sa v hornej časti
tabuľky- čo sa nám takmer aj podarilo. Sezónu
sme zahájili zápasom v Slovenskom pohári, kde
sme prvý krát v histórii klubu veľmi nešťastne
podľahli TJ Stráža 2-3.Zápas sledovalo skoro
800 ľudí, čo nás veľmi potešilo a veríme že ešte
budeme aj v budúcnosti hrať Slovenský pohár.
Do súťaže sme vstúpili veľmi dobre a dokonca
sme boli na 2.mieste.V strede súťaže nás
postihla herná aj výsledková kríza, ktorá nás
stála lepšie umiestnenie. V závere sme vyhrali
dôležitý zápas v Terchovej 1-0,keď sme
dominovali celý zápas a boli jednoznačne lepší.
Trochu sme nespokojný s defenzívou celého
mužstva, kde veľa inkasujeme. Naopak veľmi
dobre fungovala naša ofenzíva. V zimnej
prestávke chceme káder posilniť a zabojovať
o prvú trojku v súťaži a futbalom sa baviť.
Chcem poďakovať za finančnú podporu
Obecnému úradu a podniku Belá, firmám
Jamistav-J.Mihalčatin, Rukor-J.Kurčina, LinosJ.Sušienka, pekáreň Belá-D.Káčer a lekáreň
U liečivého prameňa Belá. Taktiež veľké
poďakovanie mojím spolupracovníkom J.KaňaD.Káčer-M.Hurta-T.Káčer-J.Ševčík
a
Z.
Čepelová. Na záver prajem všetkým príjemné
prežitie
vianočných
sviatkov.
(Mgr.Ján
Holúbek)

Šport
Hodnotenie mužstva ŠK
Belá – dorast
Hodnotenie jesennej časti je pozitívne,
nakoľko som spokojný s našim herným
prejavom i postavením v tabuľke. Po jeseni nám
patrí pekne 2.miesto ,keď za vedúcim Rajcom
zaostávame o jeden bod. Dôležité je že hráči
herne napredujú a z mužstva už pravidelne
traja hráči hrajú za našich mužov(K.Krška,
P.Mintách a R.Šipčiak).Jedine čo ma mrzí bol
zápas vo Varíne, ktorý sme vôbec nezvládli. V
zime nás čaká náročná príprava spolu s ,,A“čkom a niekoľko prípravných zápasov. Dúfam
že sa dobre pripravíme a zabojujeme o postup
do 3.dorasteneckej ligy. Na záver chcem
poďakovať
všetkým
hráčom
za
výkony
v jesennej časti a prajem im veselé prežitie
vianočných sviatkov. (Mgr.Ján Holúbek)

Hodnotenie starší žiaci
Svoje stručné hodnotenie by som začal
konštatovaním, že väčšina nášho kádra
v súčasnosti nespĺňa kritériá vysokej súťaže,
ktorú hráme. 2. liga je pre nás veľmi náročná.
Táto súťaž sa oproti minulým rokom výrazne
skvalitnila oproti minulým rokom. Napriek
tomu sme v súťaži po jeseni obsadili 11. miesto,
získali sme 10 bodov. Ak sa nám však nepodarí
cez zimu posilniť, hrozí nám na jar boj
o záchranu. Chlapcom prajem pekné vianočné
prázdniny. (Mgr. Ivan Černák, edit.red.)

Jamistav Cup
ŠK Belá a SŠ Belá v spolupráci s firmou
Jamistav
usporiadala
5.ročník
halového
turnaja mladších žiakov -Jamistav Cup
2015.Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev: ŠK
Belá, MFK Dolný Kubín ,MFK Ružomberok, ŠK
Tvrdošín, FC Juventus Žilina a Teplička nad
Váhom. Hralo sa v dvoch skupinách po troch.
Najlepšie sa darilo chlapcom z Ružomberka,
ktorí vo finále porazili Dolný Kubín 3-2. Naši
chlapci obsadili 4.miesto, keď veľmi nešťastne
prehrali
v
semifinále
s
Ružomberkom.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Matúš
Cabadaj-12.gólov. Všetky mužstvá vyjadrili
veľkú spokojnosť s organizáciou turnaja a veľmi
sa tešia na ďalšie ročníky. (Mgr.Ján Holúbek).

Šport
Úspech starších žiakov
Veľmi pekný úspech dosiahli naši starší
žiaci, ktorí pod vedením Mgr. I. Černáka zvíťazili
na
domácom
turnaji
Jamistav
Cup
2015.Turnaja sa zúčastnilo päť mužstiev-MFK
Dolný Kubín, MFK Tatran Liptovský Mikuláš,
OFK Teplička nad Váhom, TJ Fatran Krasňany
a ŠK Belá. Hralo sa sytémom každý s každým a
naši žiaci iba raz remizovali a zvyšok vyhrali.
Cenné boli hlavne víťazstvá nad Dolným
Kubínom a Liptovským Mikulášom. Veríme že
toto víťazstvo pomôže chlapcom v náročnej
jarnej časti. (Mgr.Ján Holúbek)

Prípravkári
Veľa aktivít zaznamenala aj naša
prípravka pod vedením Mgr. J. Holúbka, ktorá
najprv počas jesene odohrala sériu turnajov po
okolitých ihriskách, kde niektorí chlapci prvý
krát obliekli dres nášho klubu a odohrali prvé
futbalové zápasy. Po ich skončení sa zúčastnili
besedy s hráčmi MŠK Žilina a navštívili sieň
slávy tohto klubu. V novembri ešte naši chlapci
vyprevádzali mužstvá prvej ligy MŠK Žilina Spartak Trnava, odkiaľ si odniesli veľa zážitkov.
A všetko zakončili na veľkom turnaji v Korni na
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turnaji prípraviek- O Pohár predsedu Obfz
Žilina. V konkurencií 18 mužstiev obsadili veľmi
pekné 3.miesto. (Mgr.Ján Holúbek)

Futsalisti
Vo svojich aktivitách pokračovali aj futsalisti
našej školy, ktorí vyhrali turnaj v Budatíne,
kde nestratili ani bod a vyhrali všetky zápasy .
Dobre začali aj v žiackej futsalovej lige, ktorú
začali dvoma výhrami a dúfam, že obhájime
minuloročné prvenstvo. V decembri ich ešte
čaká kvalifikačný turnaj o postup na krajské
majstrovstvá vo futsale a veríme že sa nám to
podarí. (Mgr.Ján Holúbek)
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Šport
Mladší žiaci

Tak, a máme tu koniec jesennej časti 2.
ligy sever, ktorá je polčasom sezóny 2015/16.
V tabuľke sme na 12 priečke, čo v čitateľovi
budí dojem nie práve vydarenej sezóny. Na
jednej strane nelichotivá priečka, ale na strane
druhej výborne hrajúci tím. Poviete si, ako je to
možné, no vysvetlenie je veľmi jednoduché.
Chlapci, ktorí spadajú do vekovej kategórie
mladších žiakov už od začiatku sezóny trénujú
a hrajú za starších žiakov. Mužstvo mladších
žiakov tvoria v prevažnej miere prípravkári,
ktorí sú o dva až tri roky mladší. To vlastne
vysvetľuje moje vyjadrenie z úvodu článku, že
sme na tom herne na dobrej úrovni, ale
nedokážeme sa našou hrou presadiť cez fyzicky
zdatnejších súperových hráčov. Netreba v tom
vidieť žiadnu tragédiu, ale práve naopak,
budeme mať do ďalšej sezóny výborne
pripravených hráčov. Otáznik však zostáva
visieť nad tým, či dokážeme udržať chlapcov
pokope, lebo dvaja chlapci menovite Filip Bela
a Roman Jankovský si svojimi výkonmi doslova
vypýtali angažmán z Mšk Žiliny. Roman je až
o štyri roky mladší ako hráči súpera, cez
ktorých sa dokáže gólovo presadiť. Je to podľa
môjho názoru talent desaťročia, lebo za tých
desať rokov, čo som u mládeži som nemal
možnosť pracovať s takým všestranným
chlapcom. Nemôžem však opomenúť aj
ostatných hráčov z prípravky, bez ktorých si už
neviem predstaviť základnú zostavu mladších
žiakov: Berešík Adrián, Mažgút Ján, Chovanec
Dávid, Šugár Damián, Meško František, Cingel
Adam a najnovšie už aj Mažgút Marek. Sú to
všetko cieľavedomí a snaživí chalani, s ktorými
je radosť pracovať. Dúfam, že dôkaz o ich
talente príde v budúcej sezóne aj v podobe
dobrého postavenia v tabuľke. Turnaje, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou zimnej prípravy žiakov
sme absolvovali zatiaľ dva. Jeden v kategórii
mladších žiakov ročník 2003 a mladší, kde sme
skončili na štvrtom mieste a druhý v kategórii
prípravkárov ročník 2006 a mladší, kde sme
skončili v našej skupine z piatich tímov na
prvom mieste s plným počtom bodov. Vo finále
s víťazom druhej skupiny nás od penaltového
rozstrelu delilo len 16 sekúnd, keď sme
inkasovali gól od súpera. Odniesli sme si tak
pohár
za
veľmi
pekné
druhé
miesto.
Ďakujem rodičom za podporu na zápasoch
a turnajoch, ako aj všetkým, ktorí sa na rozvoji
mládežníckeho futbalu podieľajú a zároveň vás
pozvať 19.12.2015 na ukončenie futbalového

roku 2015 na urbárskej chate. Mala by sa
podávať vianočná kapustnica, tak budeme
veľmi radi, keď naše pozvanie neodmietnete.
Prajem vám pokojné a požehnané vianočné
sviatky v kruhu svojich najbližších. (Tréner:
Mgr. Peter Boháč)

Florbal
Veľa noviniek sa udialo aj v našom
školskom florbalovom klube, kde sa podarilo
vytvoriť riaditeľke školy Ing. A. Přechovej s
pomocou trénera florbalu dievčat Mgr. J.
Holúbka športové triedy pre dievčatá so
zameraním na florbal pre 7. ročník. Dievčatá sa
zúčastnili celoslovenskej súťaže Oxdog florbal
ZŠ Cup. Mali sme mužstva v dvoch kategóriách
mladšie
a staršie
žiačky,
okresné
kolá
organizoval Mgr. Ján Holubek v Belej a v oboch
kategóriách sme postúpili do krajskej súťaže,
kde sme reprezentovali okres Žilina. Krajské
súťaže organizovalo mesto Tvrdošín a hanbu
sme si nespravili, kde v oboch kategóriách sme
obsadili
pekné
3.
miesto.
Prítomný
reprezentačný mládežnícky tréner ocenil výkony
našich dievčat ako veľmi dobré, čo nás veľmi
potešilo. Čaká nás ešte množstvo turnajov a
súťaží, kde chceme dôstojne reprezentovať a
pokračovať v úspešných výsledkov. (Mgr.Ján
Holúbek)

Šport
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Z činnosti boxu Belá

Posledné obdobie v boxerskom klube Belá bolo charakteristické prípravami na majstrovstvá
Slovenska, kde našu obec reprezentoval miestny borec Milan Meško pod vedením trénera Mariana
Mariaša. Tento sa zúčastnil dvoch týždňových sústredení a boxoval niekoľko zápasov, ktoré
predchádzali priamemu štartu na MS. Tam mu bol súperom reprezentant Slovenskej Republiky
Marián Džupka, ktorý má v talóne už 90 súťažných zápasov. Náš zástupca, ktorý sa podľa slov
trénera Mariaša v súboji držal výborne, reprezentantovi Slovenska nakoniec na body podľahol.
Každopádne, už len účasť na majstrovstvách medzi najlepšími, je veľký športový úspech.
K dnešnému dňu už závodne Milan Meško za Belú neboxuje, všeobecné podmienky v slovenskom
športe sú také, že aj takýto talentovaní športovci musia cestovať za prácou a často krát sa nemôžu
rozvíjať svoj talent a venovať sa tomu čo ich baví. Toto bude aj jeho prípad. Tréner Marián Mariaš,
ktorý sa stará o celé fungovanie miestneho boxu momentálne pripravuje na naozajstné zápasy
v tréningovom procese dva nádejné mladé talenty a to Jakuba Šavela a Miroslava Janíka. Športové
sústredenie sa uskutočnilo aj v samotnej Belej, ktoré pomáhal trénerovi Mariašovi organizovať
a viesť aj jeho osobný tréner Milan Hrabovský, ktorému chce klub boxu touto cestou poďakovať. O
tom, že budúcnosť v našej obci toto odvetvie športu má, svedčí aj novembrový nábor do boxerského
krúžku v rámci základnej školy Belá, kde sa trénerovi Mariašovi prihlásili až takmer tri desiatky
žiakov. Boxerský klub Belá sa uchádza o oficiálne prijatie pod hlavičku Športového Klubu Belá,
o čom má v najbližších dňoch rozhodnúť výbor ŠK Belá. Boxu by to prinieslo potrebné zastrešenie a
právnu subjektivitu, ktorá je nevyhnutná pri účastiach na rôznych súťažiach. Tréner M. Mariaš má
v pláne vytvoriť riadnu štruktúru vo fungovaní boxu Belá. My prajeme boxu veľa športových
úspechov a všetkým ostatným športom, ktoré sa začínajú v Belej rozvíjať, aby stále
napredovali. (pš)
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Spoločnosť
Z matriky obecného úradu

Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 1. júlom 2015 až 30. novembrom 2015
zosobášení v obci :
Peter Vrábel, Belá

♥

Dominika Gabrielová, Varín

♥ Martina Belová, Belá
Pavol Majerov, Belá ♥ Marianna Kubíková, Belá
Peter Dobroň, Krasňany ♥ Terézia Hýllová, Belá
Roman Praták, Strečno ♥ Michaela Hýllová, Belá
Jaroslav Janiš, Belá

zosobášení mimo obce
Michal Bela, Dolná Tižina

♥

Dominika Chabadová, Belá

Roman Klesný, Česká republika
Vladimír Šuštiak, Belá

♥

♥

Mária Kobrtková, Belá

Natália Kubenová, Gbeľany

Tomáš Kopečný, Česká republika

♥

Ing. Dana Belová, Belá

♥ Dominika Mahútová, Krasňany
Ján Bobáň, Belá ♥ Jana Mešková, Belá
Jaroslav Bosík, Belá ♥ Romana Hrnková, Žilina
Dušan Sušienka, Belá ♥ Lenka Koteková, Bratislava
Ján Novák, Varín ♥ Ľubomíra Švecová, Belá
Roman Blahovec, Belá ♥ Martina Podušelová, Považská Bystrica
Viktor Kobrtek, Belá ♥ Mgr. Magdaléna Drdáková, Jasenové
Roman Židek, Belá ♥ Anna Balátová, Terchová
Daniel Užák, Belá

narodení
BARDIOVSKÝ Jakub
MUNKOVÁ Alžbeta
FRANEKOVÁ Natália
CABADAJ Dominik
KOŇUŠIAKOVÁ Nikola
CHOVANCOVÁ Linda
CABADAJ Gregor
TURANCOVÁ Sára
ĎURANOVÁ Michaela
VRÁBLOVÁ Vanesa
PÖS Richard
MURÁŇ Lukáš
ONDRIŠÍKOVÁ Laura
MIHALČATINOVÁ Elizabeth
JANIŠ Damián
DOBROŇ Dominik
FALAŠTOVÁ Nina
ONDRUŠOVÁ Vivien
KVOČKA Cyprián

zosnulí
PECHOTA Ľudovít
MACHO Rudolf
MAJEROVÁ Anna
HURTEK Pavol
ŠTEFKOVÁ Mária
KRKOŠKOVÁ Margita
CHABADA Adam
MELIŠOVÁ Iveta
HALAŠOVÁ Mária
NEMČEK Juraj
ŽIDULIAKOVÁ Paulína
MALICH Adam
VRÁBEL František
VRÁBLOVÁ Anna
ŠIPČIAKOVÁ Paulina
CHABADOVÁ Mária
BABIŠOVÁ Margita
MAŽGÚTOVÁ Kristína

12.07.2015
28.07.2015
29.07.2015
29.07.2015
09.08.2015
09.09.2015
18.09.2015
04.10.2015
07.10.2015
11.10.2015
19.10.2015
30.10.2015
05.11.2015
08.11.2015
15.11.2015
16.11.2015
21.11.2015
25.11.2015

Spoločnosť
Zomrela najstaršia žena
Pani Pavlína Šipčiaková rod. Šugárová,
ktorá zomrela vo veku 95 rokov v novembri
tohto roku, bola najstaršou ženou obce Belá.
S Pani Šipčiakovou som mal naplánované
stretnutie, na ktorom som s ňou chcel spraviť
rozhovor do týchto novín, žiaľ pár dní pred
termínom stretnutia navždy odišla. Nech
odpočíva v pokoji. Pani Šipčiaková bola dcéra
bývalého starostu obce Belá Valenta Šugára
(môj prastarý otec; pozn.autora), ktorý stál na
čele obce v rokoch 1905 až 1915. To je už
poriadna_história.
Najstarším mužom obce Belá je pán Jozef
Kubáň, ktorý má 95 rokov a zo žien sú to pani
Štefánia
Ševčíková a
pani
Apolónia
Mackovčinová s vekom 92 rokov. Týmto
prajeme veľa zdravia a veľa ďalších rokov. Naši
najstarší občania pamätajú tú najstaršiu
históriu našej obce o ktorej vieme len máločo,
preto hlavne vy, naši mladší čitatelia, navštívte
svoje staré či prastaré mamy a otcov, popýtajte
sa na rôzne udalosti zo života našej obce, sú to
príbehy, ktoré písal sám život. Nikdy takéto
stretnutia neodkladajte. (pš)
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--Spomienka-Pozeráme hore k nebesiam, vieme že ste niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame, na vás drahí starí
rodičia s láskou a úctou spomíname. Ďakujeme za
všetko, čo ste nám do života dali, ďakujeme pánu
Bohu, že sme vás mali. Spomienky sú ako hviezdy
v tme, spomienky sú ako fotografie v albume,
spomienky nezanikajú, ak si ich ľudia pripomínajú.
Ťažko je bez vás, smutno je nám všetkým, nič už nie
je také, aké bolo predtým. Tak tíško spite svoj večný
sen, v myšlienkach sme s vami každý deň.

Ďňa 29.10.2015 sme si pripomenuli 30. smutné
výročie kedy nás navždy opustila naša mamička,
starká, prastarká Mária Mahútová, rod. Cabadajová
a dňa 11.12.2015 uplynulo 10 rokov od poslednej
rozlúčky s naším drahým oteckom, starkým,
prastarkým Jánom Mahútom. Kto ste ich poznali
a mali radi venujte im tichú spomienku. S láskou
a úctou spomínajú dcéry Kamila a Ľudmila, synovia
Ján a Kamil s rodinami a celá ostatná rodina.
.

--Spomienka--

--Spomienka-Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky na Teba
v našich srdciach stále zostávajú. Dňa 19.9.2015
sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov nášho brata
.

Dotĺklo srdce, zavrela sa kniha života, už nikdy sa
neobráti ďalší list. Len kytičku kvetov na chladný
kameň môžeme položiť a zašepkať „chýbaš nám“
a horkú slzu vyroniť. Zmĺkli ústa, srdiečko prestalo
biť, ale živé spomienky na Teba, budú večne v našich
srdciach žiť. Dňa 11.12.2015 sme si pripomenuli
nedožitých 93 rokov našej
matky Paulínky
Jaroščiakovej.
Diamant v srdci nezhnije – za
tichú spomienku ďakujú
synovia Martin a Pavol a dcéra
Evka s rodinou

--Spomienka—
Václava Jaroščiaka. S úctou a láskou spomína
rodina Paulínky Jaroščiakovej

Dňa 15.9.2015 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia – Mariaš Ján
spomína celá rodina
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Spoločnosť
Október patrí našim seniorom

Je to práve október, ktorý spoločnosť oficiálne uznáva ako mesiac patriaci úcte k starším.
Samozrejme, úctu k starším by sme mali všetci preukazovať celý rok. Posedenie v kultúrnom dome,
ktoré v októbri organizoval kolektív Obecného úradu Belá bolo aj tento rok veľmi vydarené. Prišlo
vyše stovky našich dôchodcov, ktorí sa mohli ponúknuť pripraveným občerstvením, stráviť
príjemné chvíle v kruhu svojich vrstovníkov a kamarátov, zaspomínať, zabaviť sa. Toto nedeľné
popoludnie im spríjemnilo spevácke vystúpenie talentovaného slepého speváka Maroša BANGU,
ktorý odspieval takmer dve desiatky nádherných ľudových piesní a neskôr po ňom si mohli naši
dôchodcovia aj zaspievať pri heligonkároch pánovi Stanislavovi Mihalčatinovi a Vincentovi
Krkoškovi. Na akciu prišli so službou bezplatného zmerania tlaku aj dobrovoľníci zo združenia
Zdravá spoločnosť. (pš)

Výstava holubov
Počas prvého decembrového víkendu sa
v Kultúrnom
dome
uskutočnila
výstava
poštových holubov, ktorú organizovala miestna
organizácia chovateľov poštových holubov (ZO
Belá). Oblastná výstava sa ako zvyčajne
vyhodnocovala vo viacerých kategóriách, a to
„Šport A až G“, „Štandard H a HA“ „Štandard H
a HA mladé“ a nakoniec „Výkon 1 rok H a HA“.
Podrobné výsledky sa môžete dozvedieť
v spravodaji zo súťaže, ktoré vydáva miestna
organizácia, je k dispozícii aj na Obecnom úrade
v Belej. Víťazov jednotlivých kategórií ocenili
priamo na výstave. V celkovej súťaži miestnych
spolkov podľa dosiahnutých bodov sa Belá

umiestnila na 5. mieste zo ziskom 34 bodov,
víťazom sa stala Terchová s bodovým ziskom 78
bodov. Členovia výstavného výboru chcú týmto
poďakovať všetkým, ktorí sa sponzorsky alebo
organizačne podieľali na uskutočnení tejto
výstavy a to sú: Obecný úrad Belá, Belské
Služby s.r.o., Holubek s.r.o., OptoNet Slovakia
s.r.o. (Ľuboslav Babiš, pš)

Spoločnosť
Návšteva biskupa
17. septembra sa našej obci dostalo
veľkej pocty, keď nás navštívil diecézny biskup
doc. ThDr. Tomáš Gális PhD., za účelom
vykonať
kánonickú
vizitáciu.
Zmyslom
kánonickej vizitácie je potreba (zo strany
biskupa)
spoznať
celkový
život
farnosti
(duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby
následne mohol poslúžiť kňazovi i farníkom
otcovskou
radou
kvôli
zdokonaleniu
vymenovaných oblastí života.
Pri tejto
príležitosti prišiel aj na zdvorilostnú návštevu
na Obecný úrad, kde s celým kolektívom na čele
so starostom obce Belá Matúšom Krajčim
podebatovali na aktuálne témy stavu našej
spoločnosti. Pán biskup požehnal všetkých
prítomných, ktorí sa po jeho návšteve cítili
o niečo bohatší. Počas svojho pobytu v Belej
navštívil biskup doc. ThDr. Tomáš Gális PhD.
farský úrad, miestnu školu,
kaplnku
v Kubíkovej kde odslúžil aj svätú omšu a po nej
navštívil dlhodobo chorú farníčku. Pri modlitbe
ruženca a bohatej diskusii sa v Dome smútku
v Lysici stretol aj s farníkmi z Lysice. Večer
o 17.00
hodine
odslúžil
svätú
omšu
v miestnom rímsko-katolíckom kostole svätej
Márie Magdalény. Následne po svätej omši sa
stretol s veriacimi farnosti. Doprovod počas
celej návštevy mu okrem pána kanonika
Milana Krkošku Mgr. robil aj jeho tajomník Švec
Peter ThLic. Mgr., PhD. náš rodák z Belej. (pš)
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Mikuláš

Deti v Belej mali možnosť tento rok zažiť
Mikuláša naživo. V mikulášsky víkend, v sobotu
5. decembra popoludní prechádzal obcou Belá
nádherný
voz
ťahaný
dvoma
tátošmi.
Viezol
Mikuláša, dvoch
čertov
a
dvoch anjelov,
ktorí navštevovali
deti v našej obci
a nosili im sladké
darčeky.
Samozrejme
len
tým,
čo
poslúchali.
Po
okružnej jazde po
Belej, ktorá mala
niekoľko zastávok
a bola obkolesená
deťmi zo všetkých
častí obce zastavil
koč s Mikulášom
pred
Obecným
úradom Belá, kde
ho čakalo množstvo detí, ktoré samé alebo
v sprievode rodičov či starých rodičov radostne
očakávali stretnutie s ním. Mikuláš sa pozdravil
so všetkými deťmi, každému sa ušla sladká
odmena a niektorí sa mohli s Mikulášom aj
odfotiť. Na samotný záver rozsvietil Mikuláš
veľký obecný vianočný stromček, ktorý bude
všetkým svietiť počas celých Vianoc. (pš)
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Spoločnosť
Návrat k púti

Od leta je už veľmi ďaleko, vrátime sa však pár vetami k tohtoročnej Belskej púti, aby sme
aj v týchto mrazivých zimných dňoch zaspomínali na dlhé horúce dni, ktorých toto leto bolo naozaj
požehnane. Belská púť začala už v piatok večer novou atrakciou, ktorou bolo premietanie filmu pod
holým nebom. Toto provizórne kino, alebo lepšie povedané amfiteáter, vznikol na námestí na
Jamách. Bola to veľmi úspešná premiéra takéhoto typu akcie, prišlo pozrieť vyše dvesto ľudí, ktorí
sa takto mohli večer trošku, ľudovo povedané, kultúrne vyžiť. K dispozícii bolo aj občerstvenie.
Sobota sa odohrala tradične športovo a to turnajom na pomocnom ihrisku medzi časťami obce Belá
a ročníkovým behom Belská Hodová Sedmička. Víťazom turnaja sa stal Nižný Koniec, ktorý titul
obhájil, víťazov jednotlivých kategórií štvrťmaratónu sa môžete dozvedieť na webových stránkach
obce. V domácej kategórii zvíťazil miestny znamenitý športovec Pavol Poliaček. Počas dňa sa varil
obecný guláš na ihrisku, za pomoc chceme poďakovať našim ochotným dôchodcom. Tento guláš sa
varil aj v nedeľu, celkovo sa navarilo len v samotnej Belej 5 kotlov. Na Kamencoch vďaka iniciatíve
miestneho poslanca p. Hanuliaka sa navaril guláš tiež, posedenie pri ňom bolo pre miestnych
občanov naozaj zážitkom, nakoľko túto akciu sprevádzali športové aktivity, živý dídžej či cukrová
vata. Na Kubíkovej sa takisto varil guláš pre miestnych občanov pri Kultúrnom dome Mariánka.
Vďaka patrí takisto miestnym poslancom a občanom, ktorý pomáhali. V nedeľu dopoludnia sa na
námestí na Jamách pri hodových stánkoch ešte podával aj vynikajúci guláš z diviny, ktorý pre
občanov navaril poslanec Richard Mahút.

Belský štvrťmaratón

V. ročník

Spoločnosť
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Piatková a sobotná noc patrili diskotékam, bohužiaľ tá sobotná bola veľmi upršaná. Nedeľa
patrila duchovnému sláveniu sviatku patrónky obce sv. Márie Magdalény v miestnom kostole,
neskôr zasa ľudovej kultúre v amfiteátri. Tu účinkovali a občanov pobavili folklórnym vystúpením
deti pod vedením Miloša Bobáňa, belská muzika Bránica, folklórna skupina Straník, spevácky
súbor Tíšina a tanečný súbor Rovňan. Bol tu aj konský sprievod a hlavne dobrá nálada. Po
programe naši futbalisti zabojovali o postup do vyšších kôl Slovenského Pohára, keď vo futbalovom
zápase hostili súpera z vyššej súťaže – Strážu. Žiaľ, podľahli sme 2:3, gólom v poslednej minúte.
Krásny víkend dotvárala tradičná hodová atmosféra typická kolotočmi, ktoré boli s hojným počtom
atrakcií umiestnené na Hôštine a hodovým stánkovým predajom, ktorý sa odohrával na námestí na
Jamách, čím sa znížilo riziko dopravných nehôd a úrazov pri hlavnej ceste a zvýšil sa kľud pri
chodení pomedzi stánky. Belská púť bola tento rok veľmi vydarená, verím, že opäť sa nastolila
vyššia_latka,_ktorú_treba_už_len_znova_dvíhať._(pš)
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Postrehy

Vážení čitatelia Belských novín, ako ste si už za niekoľko posledných vydaní vašich novín všimli a aj
zvykli, prinášame vám pohľad na aktuálne dianie formou glosy nášho pravidelného prispievateľa spoluobčana Petra Hudeca, ktorý publikuje pod skratkou -bag-. Týmto mu chcem poďakovať za jeho
snahu prispievať do Belských novín. Napriek veľmi nepriaznivému zdravotnému stavu, v ktorom sa
nachádza, zozbieral energiu aby prispel aj do tohto čísla. Tento krát si zobral na mušku utečenecký
problém. Pán kolega, prajeme Ti skoré uzdravenie a veľa sviežich kreatívnych myšlienok. (pš)

Utečenci v Európe
Na túto často diskutovanú tému sa toho popísalo a pohovorilo už mnoho a táto tematika
bude zrejme rezonovať ešte dlhší čas. Európska verejnosť je polarizovaná, názory na migrantov sa
rôznia a z úst niektorých politikov je počuť hlasy o zániku kresťanskej Európy. Je tomu naozaj tak?
Život vo svojej krásnej spletitosti a nepredvídateľnosti často krát prináša so sebou situácie a
dilemy, kde sa ani jedna z reálnych možností riešenia nejaví ako tá najvhodnejšia a už vôbec nie
vyhovujúca všetkým. Skrátka sto ľudí, sto názorov. Kto by ešte v nedávnej minulosti čakal, že sa
situácia na Blízkom východe vyvinie v to, čoho sme v súčasnosti svedkami a že situácia takto
naberie na obrátkach. Už to nie je iba vojna v priamom prenose, niekde v bezpečnej vzdialenosti,
na ktorú sme si od konca studenej vojny už stačili zvyknúť. Globálna geopolitika sa tento krát
bytostne dotýka života každého Európana, Slovákov nevynímajúc a v budúcnosti bude čím ďalej
tým viac zasahovať do situácií ovplyvňujúcich reálny každodenný život. Skutočnosť je žiaľ taká aká
je a ostáva len na nás, ako sa postavíme k tejto novej výzve. História je učiteľkou života a všetko čo
sa odohráva v súčasnosti má svoje obdobné paralely v minulosti. Všetko tu už raz bolo, menia sa
len nástroje a technológie. Stačí si spomenúť na križiacke výpravy v časoch stredoveku, kedy bol
hromadný exodus veriacich z Európy do Svätej zeme, alebo španielsku kolonizáciu Nového sveta
počas ktorej boli úplne zničené civilizácie stredoamerických Aztékov a Inkov. Mali sme tu tiež
obdobie invázií barbarov z čias antiky, alebo neskôr tatárske nájazdy z dôb Uhorska. V rámci
známej histórie ľudstva by sa našlo podobných príkladov určite oveľa viac. Stret civilizácií a kultúr
nie je neznámy pojem a sprevádza nás už od nepamäti. Ani terorizmus nie je nový termín. Hrozba
tretej svetovej vojny visí nad ľudstvom už viac ako polstoročie, od konca tej druhej. Súčasnosť sa
od minulosti líši hlavne úrovňou komunikačných technológií a zbraňových systémov, ktoré sú dnes
schopné zničiť život na planéte. Nesmieme tiež zabúdať na množstvo populácie na Zemi, ktorá je
preľudnená a z toho prameniaci stúpajúci extrémizmus, a to hocijaký. Hovorí sa, že v každej
krajine žijú idioti. Či už v Európe, Amerike, alebo na Blízkom Východe. Práve preto netreba hádzať
všetkých arabských utečencov do jedného vreca a byť empatický kým to len bude možné. Do hláv
migrantov nevidí nik a určite sa medzi množstvom utečencov nájdu aj radikálni prívrženci
Islamského štátu s teroristickými sklonmi. V každom prípade drvivá väčšina utečencov je presne
pred takýmito fanatikmi na úteku v snahe zachrániť si holý život a v Európe hľadá nový začiatok.
Proti extrémizmu a terorizmu je ťažké bojovať a aj osamotený jednotlivec dokáže spôsobiť mnoho
nešťastia. Pre tajné služby nie je jednoduché odhaliť potencionálnych útočníkov a bohužiaľ je dosť
možné, že nešťastný piatok trinásteho z Paríža sa bude opakovať nevedno kde. V dnešnej dobe
globalizácie sa zo sveta pomaly stáva jedna veľká dedina, kde sa pravda často krát stráca v záplave
dezinformácií, čo opäť len prispieva k zmätku a chaosu v spoločnosti. Každá epocha dejín sebou
prináša svoje problémy a nové výzvy. Vojny, násilie a terorizmus sú staré ako ľudstvo samo. Ako
vieme z histórie, pri každom vojnovom konflikte boli aj utečenci, ktorí utekali pred vojnou
a zabíjaním. V každom prípade netreba strácať chladnú hlavu a nepodľahnúť jednoduchým a
radikálnym, čiastočným riešeniam. Treba sa snažiť zachovať si zdravý úsudok a rozoznávať medzi
realitou a politickou hrou, populizmom politikov a dezinformáciami hlavne komerčných masmédií.
Pri súčasnom dianí je žiaľ aj apokalyptický scenár jednou z možných alternatív nasledujúceho
vývoja. Bola by to veľká škoda, keby sa ľudstvo so svojimi znalosťami a úrovňou vedy opäť
vlastnou vinou vrátilo do čias novodobého feudalizmu. Pri pohľade na dnešnú situáciu vo svete sa
zdá, že to zlé prevláda nad dobrom, ale to nesmieme pripustiť. Najmä v tomto vianočnom čase by
každý z nás mal nájsť svoj vnútorný mier a svojimi skutkami, činmi a prístupom k životu sa
spolupodieľať na mieri ako konečnom stave spoločnosti.
(Peter Hudec -bag-)

Obecný úrad informuje
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Spoločenský dom Kubíková
Spoločenský dom Kubíková v súčasnej podobe začal svoju činnosť v roku 2001. Od tej doby sa
podarilo vybudovať zariadenie, ktoré plní všestrannú spoločensko-kultúrnu funkciu a má veľký
význam pre obec Belá resp. pre časť Kubíková.
Spoločenský dom Kubíková je využívaný predovšetkým ako miesto pre usporiadanie rodinných
osláv, svadieb, stretnutí, plesov a iných spoločenských udalostí. Naši zákazníci si prenajímajú
spoločenskú miestnosť a v rámci toho im je ponúkaná možnosť cateringu, t.j. služieb spojených so
stravovaním. Súkromné akcie tvoria základný kameň fungovania a predstavujú stabilný zdroj
príjmov, vďaka ktorým je Spoločenský dom Kubíková finančne rentabilný.
Okrem spoločenských priestorov poskytuje Spoločenský dom Kubíková tiež ubytovacie kapacity pre
28 osôb. Túto možnosť využívajú najmä hostia, ktorí majú v zariadení súčasne aj spoločenskú
udalosť. Ďalej športové kluby využívajúce priestory na sústredenia, školy na usporiadanie
školských výletov či obec na ubytovanie hostí zo zahraničia ako v prípade členov zájazdu
z partnerskej obce v Chorvátsku.
V spoločenskom dome obec Belá každoročne organizuje viacero udalostí pre občanov Kubíkovej. Či
už napríklad guláš a zábavu na Dni Márie Magdalény, veľkonočnú zábavu, Štefánsku, ale aj
každoročné posedenie pre dôchodcov či učiteľov. Netreba zabúdať ani na udalosti, akými sú voľby
a referendá, pretože spoločenská miestnosť je súčasne volebnou miestnosťou tohto volebného
okrsku.
Spoločenský dom Kubíková je aktívne využívaný, o čom svedčia aj nasledovné údaje z obdobia od
januára do konca októbra 2015:




K 31.10. 2015 sa zrealizovalo 57 spoločenských akcií za 44 kalendárnych týždňov
Účasť od 25-60 osôb, v priemere cca. 35
Okrem toho sa uskutočnilo 1 referendum

Za silnú stránku a konkurenčnú výhodu spoločenského domu považujeme najmä poctivú
kuchyňu, kvalitu poskytovaných služieb a prijateľnú cenovú politiku. Sme hrdí, že sa nám za tých
takmer 15 rokov podarilo vybudovať vyhľadávané miesto pre ľudí zo širokého okolia. To potvrdzujú
najmä pozitívne reakcie pravidelne sa vracajúcich zákazníkov a rezervácie často na jeden rok
vopred. (Mária Hodoňová, Zodp. vedúca SD Kubíková)
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K článkom

Prispejte aj vy

Vaše články môžu byť editované
(skracované, upravované)
a do novín sa niekedy nezmestia
v úplnej podobe. Primárna
zodpovednosť za obsah náleží
autorom, ktorí sú pod článkami
podpísaní. Pôvod fotografií uverejňujeme len na Vaše požiadanie.

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:
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