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Obecný úrad informuje
Jubilejné číslo

Tohtoročné jarné vydanie Belských novín je takým malým jubileom. Je to totiž už desiate
číslo, ktoré pre vás prinášame v novom šate, v novom zložení redakčnej rady. Dovoľte mi pri tejto
príležitosti pár slov, hlavne slov vďaky, že siahate po Belských novinách, že ich čítate alebo len prelistujete, že niekedy už netrpezlivo čakáte kedy vyjdú a tiež, že do nich niektorí prispievate. Veríme,
že vás ani jedno číslo nesklamalo. Snažíme sa robiť noviny pre všetkých, nepolitizujeme, nie sme
jednostranne zameraní na určitú oblasť. Príležitosť má každý. Priestor tu má kultúra, spoločenské
dianie, šport, škola a jej aktivity, obecné kluby či spolky, významní rodáci a udalosti, matričné
a obecné štatistiky, spomienky, dôležité informácie z fungovania obce či obecnej firmy, aktuálne
dianie v obci, prezentácia práce obce, životné prostredie a mnoho iného. Obecné noviny majú ambíciu osloviť čo najširšie portfólio čitateľov v obci. Chcú byť pestré, aktuálne, zachovávajúce tradíciu.
Plnia funkciu mapovania života v našej obci a sú takou prvotnou kronikou tejto obce. Vychádzajú
v náklade 500 kusov trikrát do roka. Financované sú z rozpočtu obce. Počet strán sa pohybuje od
24 do 32 a niekedy je naozaj ťažké všetok plánovaný obsah zmestiť do jedného čísla. V priebehu
minulého roka sa nám podarilo dať dokopy väčšinu starších čísel Belských novín od začatia ich
histórie. Ak máte doma nejaké staré čísla, zapožičajte nám ich. Skopírujeme ich a vrátime. Chceli
by sme takto vytvoriť kompletný archív a uchovať ho aj v elektronickej podobe. Na záver chcem povedať, že je pre mňa česť písať články do Belských novín a pracovať na ich zostavovaní. S tým sa
ku mne pridávajú aj ostatní členovia redakčnej rady. Píšeme ich s citom a s radosťou. Prajeme si,
aby Belské noviny stále prinášali našim občanom objektívne články, zaujímavé čítanie a aby mali
čo najviac prispievateľov. (pš)

Inaugurácia v susednej Terchovej
Predstavitelia obce Belá s potešením prijali pozvanie od novozvoleného terchovského
starostu Ing. Milana Laurenčíka a zúčastnili sa
jeho inaugurácie a zloženia sľubu na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva Terchová, ktoré sa konalo dňa 11. februára 2014.
Pán Laurenčík sa stal terchovským starostom
v mimoriadnych starostovských voľbách, nakoľko bývalý starosta p. Viktor Vallo sa kvôli zhoršenému zdravotnému stavu vzdal funkcie. Starostovať bude do riadnych komunálnych volieb
v novembri tohto roku, kde buď svoje víťazstvo
obháji, alebo si naši susedia zvolia novú hlavu
Terchovej.

Obec Belá svojou účasťou na tomto slávnostnom akte skladania sľubu chcela okrem
pogratulovania a popriatia úspechov novému
lídrovi Terchovej aj potvrdiť dobré vzťahy, ktoré
obce majú, a tiež aj v snahe začať novú, ešte intenzívnejšiu spoluprácu v mnohých oblastiach.
Obce majú veľa spoločných záujmov, riešime
pomerne rovnakú agendu a trápia nás podobné
problémy. Aj samotný nový starosta Terchovej
už vo svojom príhovore po zložení sľubu spomenul obec Belú ako strategického partnera Terchovej v mnohých aktivitách a tieto svoje vyjadrenia už aj potvrdil pri viacerých pracovných
návštevách nášho obecného úradu. (pš)

Obecný úrad informuje
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Novoročné nešťastie
Nepríjemný priam až katastrofálny štart do nového roku zažili naši spoluobčania – rodina
Pažičanovcov z Vyšných Kamencov. V noci zo Silvestra na Nový rok ich rodinný dom zachvátil nebezpečný požiar, ktorý zhltol celú strechu a časť domu. Požiar sa podarilo hasičom uhasiť až v ranných hodinách. Škody boli obrovské a rodina tak doslova prišla o strechu nad hlavou. Vďaka ústretovosti našich občanov aj susedov v Terchovej sa však podarilo vyzbierať slušnú sumu finančných prostriedkov na opravu strechy a poškodených častí. Spoluobčania tak prejavili spolupatričnosť a pochopenie pre túto poškodenú rodinu. To sa v dnešnej dobe len tak nevidí. Naša spoluobčianka Oľga Novosadová ako dobrovoľníčka obcou vyhlásenej zbierky vyzberala v obci Belá 600 €.
Ďalej mali možnosť prispieť občania aj na Obecnom úrade v Belej, kde bola pre rodinu v núdzi zriadená pokladnica, v ktorej sa vyzberalo
740 €. Obec prispela formou jednorazovej finančnej výpomoci sumou 200 €.
Belské Služby, s.r.o. zdarma poskytli
kontajnery na likvidáciu sutín. V Belskej farnosti, kde sa tiež konala táto
zbierka, sa vyzberalo 1 550 €, predtým
v Terchovskej farnosti sa vyzberalo
3 880 €. Predpokladáme a dúfame, že
to rodine Pažičanovcov stačilo na opravu všetkých poškodených častí domu
a zároveň chcem za Obecný úrad Belá
povedať, že sme hrdí na našich občanov, ako sa k veci postavili a ako hojne
pomohli. Zachovali sa ako skutoční
kresťania či dobrodinci s pochopením
pre človeka v núdzi. (pš)

Požiare
V Belej sme mali ďalší požiar. Vyhorelo
humno vedľa tzv. starého mlyna, ktorý tiež
v minulosti vyhorel, na ulici Oslobodenia v blízkosti rodinných domov Novákovcov a Zuziakovcov. Bola to zanedbaná stará nehnuteľnosť,
o ktorú sa majitelia nepostarali ani po viacerých
výzvach od obce. Zdržiavali sa tam často pochybné indivíduá, ktoré aj pravdepodobne tento
požiar zapríčinili svojou nedbanlivosťou. Tento

požiar sa stal na rok presne, ako vyhorel dom
Gustávovi Štrkáčovi na ulici Rojkova, o ktorom
sme písali v minuloročnom veľkonočnom čísle.
V tento nešťastný večer horel aj Bačín
a bolo to veľmi nebezpečné. Dúfajme, že to boli
tohtoročné posledné požiare v našej obci. Prosíme občanov o opatrnosť a vyzývame ich, aby
nevypaľovali staré trávy, môže sa to ľahko vymknúť kontrole. (pš)
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Obecný úrad informuje
Hospodársky dvor konečne presťahovaný

V zimných mesiacoch bolo realizované
sťahovanie hospodárskeho dvora obecnej firmy
z priestorov v časti Ohrady na ulici Oslobodenia
v Belej, kde dlhé roky fungoval, do nových priestorov v Zlieni. Na sťahovanie tlačil fakt, že dvor
v Ohradách nebol na obecných pozemkoch, ale
na súkromných, ktoré sa ich vlastníci rozhodli
využívať na stavbu nových podnikateľských
priestorov spojených s projektom rozšírenia prevádzky Country Saloon o hotel a iné zariadenia.

Ako je to s novým pozemkom? R. Boháč:
„Existuje zmluva o dlhodobom prenájme 15 +
15 rokov s družstvom Nová Farma, ktoré vlastní
dané pozemky v Zlieni, je výhodná a v cene
miestnej dane. Je to síce v Lysickom katastri,
ale len tesne nad Belskou časťou Zlieň, je tam
dobrá prístupová cesta. Inde ani nebolo vhodné
miesto. Sťahovanie je pozitívny krok, je to blízko
obce a stále vlastne mimo. Nikto nechce mať
všetku obecnú techniku a rušno priamo pod oknami. Nový dvor už má za sebou aj kontroly zo
životného prostredia a dopadli pozitívne. Jedná
sa oficiálne o hospodársky dvor a parkovisko,
nie o skládku. Odpad sa tam len triedi a hneď
aj spracuje, čierny odpad ide priamo preč, kontajnery sa vyvážajú. Dvor má ambíciu reprezentovať obec efektivitou a čistotou.

Podľa konateľa Belských Služieb, s.r.o.
p. Róberta Boháča je sťahovanie ukončené:
„Z Ohrád je všetko preč a v Zlieni je to vo fáze
tesne pred dokončením, celý objekt je už ohradený, hala a unimobunky už hotové, areál je
v čistote, všetko vo výbornom stave.“ Róbert Boháč pozýva občanov, ktorých to zaujíma, aby sa
prišli osobne pozrieť ako to vyzerá. Náklady na
sťahovanie nie sú zatiaľ celé vyčíslené, je to nákladné, avšak ide sa podľa finančných možností
obce a obecnej firmy. Pri sťahovaní veľkou mierou pomohli aj vlastníci pozemkov, na ktorých
dvor donedávna sídlil.

Na margo tohto článku chceme spomenúť ešte jeden závažný fakt. V súčasnosti je zatvorený zberný dvor v Považskom Chlmci, kde
sa odpad donedávna dlhé roky vyvážal. Teraz sa
vyváža do Dolného Hričova alebo do Čadce, ktoré sú vzdialenejšie, a tým je to aj nákladnejšie.
Odhaduje sa, že ak táto situácia potrvá, môže
sa to premietnuť aj v poplatkoch, ktoré v zmysle
všeobecne záväzného nariadenia obce občania
platia. Už teraz vyzberané platby totiž nepokrývajú náklady, ktoré s odpadom sú a prognóza
je, že náklady budú ešte rásť, aj odpadu je viac.
Zvyšovanie platieb bude asi v blízkej budúcnosti
nevyhnutné. (pš)

Obecný úrad informuje
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V Belej by bol prezidentom Fico
Prezidentské voľby boli veľmi atraktívne, o čom svedčili nekonečné debaty a zvažovania pre
a proti toho ktorého kandidáta. O ich význame nasvedčovala aj pomerne vysoká volebná účasť na
Slovensku. Belá, žiaľ, zaostala za celoslovenským priemerom. Najviac ľudí prišlo v priemere voliť
v Kubíkovej, najmenej na Kamencoch. V našej obci to v reči čísel vyzeralo nasledovne:

Prezidentské voľby 1. kolo
Obec Belá celkom
počet oprávnených voličov: 2646
počet odovzdaných hlasov: 1048 t. j. 39,61 %
1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 37,13 %
2. PROCHÁDZKA R., doc. JUDr., PhD., 26,99 %
3. KISKA Andrej, Ing., 19,62 %
4. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 5,07 %
5. KŇAŽKO Milan, 4,59 %
Volebný okrsok č. 1 - Kultúrny dom Belá
počet oprávnených voličov: 999
počet odovzdaných hlasov: 388 t. j. 38,84 %
Poradie kandidátov
1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 40,78 %
2. PROCHÁDZKA R., doc. JUDr., PhD., 23,90 %
3. KISKA Andrej, Ing., 18,18 %
4. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 5,97 %
5. MEZENSKÁ Helena, Mgr., 4,42 %
Volebný okrsok č. 2 - Školská jedáleň pri SŠ
počet oprávnených voličov: 994
počet odovzdaných hlasov: 418 t. j. 42,05 %
Poradie kandidátov
1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 37,80 %

2. PROCHÁDZKA R., doc. JUDr., PhD., 29,67 %
3. KISKA Andrej, Ing., 16,51 %
4. KŇAŽKO Milan, 6,94 %
5. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 5,02 %
Volebný okrsok č. 3- Kubíková
počet oprávnených voličov: 210
počet odovzdaných hlasov: 100 t. j. 47,62 %
Poradie kandidátov
1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 41,00 %
2. PROCHÁDZKA R., doc. JUDr., PhD., 26,00 %
3. KISKA Andrej, Ing., 13,00 %
4. KŇAŽKO Milan 4,00 %
5. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr. 4,00 %
Volebný okrsok č. 4 - Nižné Kamence
počet oprávnených voličov: 443
počet odovzdaných hlasov: 142 t. j. 32,05 %
Poradie kandidátov
1. KISKA Andrej, Ing., 37,32 %
2. PROCHÁDZKA R., doc. JUDr., PhD., 28,17 %
3. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 22,54 %
4. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr., 3,52 %
5. MEZENSKÁ Helena, Mgr., 2,82 %

Prezidentské voľby 2. kolo
Obec Belá celkom
počet oprávnených voličov: 2621
počet odovzdaných hlasov: 1179 t. j. 44,98 %
Poradie kandidátov za celú obec
1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 59,63 %
2. KISKA Andrej, Ing., 39,1 %
Volebný okrsok č. 1 - Kultúrny dom Belá
počet oprávnených voličov: 992
počet odovzdaných hlasov: 451 t. j. 45,46 %
Poradie kandidátov
1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc., 59,20 %
2. KISKA Andrej, Ing., 38,59 %
Volebný okrsok č. 2 - Školská jedáleň pri SŠ
počet oprávnených voličov: 988
počet odovzdaných hlasov: 457 t. j. 46,26 %

Poradie kandidátov
1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 63,02 %
2. KISKA Andrej, Ing. 36,32 %
Volebný okrsok č. 3- Kubíková
počet oprávnených voličov: 209
počet odovzdaných hlasov: 115 t. j. 55,02 %
Poradie kandidátov
1. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 65,22 %
2. KISKA Andrej, Ing. 33,04 %
Volebný okrsok č. 4 - Nižné Kamence
počet oprávnených voličov: 432
počet odovzdaných hlasov: 156 t. j. 36,11 %
Poradie kandidátov
1. KISKA Andrej, Ing. 53,21 %
2. FICO Robert, doc. JUDr., CSc. 46,79 %

Zdroj: Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku z voľby prezidenta SR
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Obecný úrad informuje
KulTuristika – spoločne posilňujeme kultúru,
turizmus a šport v obciach Terchová, Belá
a Jaworze

Po viac ako 3 rokoch od schválenia projektu s názvom „KulTuristika – spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach
Terchová, Belá a Jaworze“ sa projekt predsa len
dočká svojej realizácie. História projektu sa začala písať začiatkom roku 2010, keď sa obce
Belá, Terchová a poľská obec Jaworze rozhodli
predložiť spoločný projekt v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013. Projekt bol schválený už
v decembri 2010, to však ešte nikto netušil, že
k podpisu zmluvy o nenávratný finančný príspevok bude viesť ešte dlhá cesta trvajúca 3 roky. Problém spočíval v aplikácií pravidla, že projekt má byť neziskový (resp. bez príjmový), čo
riadiaci orgán dlhú dobu prehodnocoval a analyzoval. Konečný verdikt bol pre Belú nepriaznivý, nakoľko pre obce Terchová a Jaworze bolo
potvrdené poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 95 % oprávnených výdavkov, ale pre Belú bol znížený nenávratný finančný príspevok pre investičnú časť projektu
z 95 % na 50 %. Vyriešením tohto problému sa
však peripetie s projektom ešte neskončili. Ukázalo sa totiž, že pôvodná projektová dokumentácia bola zlá a nebolo na základe nej možné získať stavebné povolenie na realizáciu stavieb.
Bolo teda nutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu a na jej základe sa snažiť získať
v čo najkratšom čase stavebné povolenie. Tento
proces sa podarilo zavŕšiť takpovediac v hodine
dvanástej a tým pádom už nič nebránilo podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku,
ktorá bola konečne podpísaná v januári 2014
a projekt sa mohol začať realizovať.
Vráťme sa však k samotnej podstate projektu. Ako už bolo spomínané, ide o projekt 3
partnerských obcí, kde obec Terchová je vedúci
partner a obce Belá a Jaworze sú projektoví
partneri. V rámci projektu sú aj spoločné aktivity partnerov v podobe organizácie workshopov,
účasti na veľtrhu cestovného ruchu v Poľsku,
vytvorenie kroniky cezhraničného regiónu a prezentačného filmu regiónu, ale aj samostatné investičné aktivity každého z partnerov, ktoré sú
nosnými časťami projektu. V rámci investičnej
činnosti obec Jaworze dobuduje svoj športový
areál a obec Terchová zrealizuje nadstavbu
a prestavbu domu rozvoja cestovného ruchu

a tradičnej kultúry. Obec Belá má investičnú
časť zameranú na dobudovanie autokempingu
na Nižných Kamencoch. V rámci toho sa v autokempingu vybuduje 10 nových štvormiestnych
chatiek, určených na celoročné využitie, ktoré
budú mať aj vlastné sociálne zariadenia. Ďalej
sa vybuduje aj nové multifunkčné ihrisko, požičovňa športových potrieb a bufet. Samostatným
objektom, ktorý bude musieť obec vybudovať
z vlastných zdrojov je turistická informačná
kancelária. Projekt sa pomaly dostáva do svojej
hlavnej fázy, zatiaľ prebiehajú len prípravné
práce a menšie aktivity. Hlavná realizácia by sa
mala začať v máji, keď sa predpokladá aj začatie stavebných prác, nakoľko momentálne ešte
len prebieha verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby. Realizácia projektu bude mať
potom už rýchly spád, keďže projekt musí byť
ukončený do konca roku 2014.
Hodnota celého projektu predstavuje
podľa Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku sumu 2 051 984,87 €, z toho nenávratný finančný príspevok bude maximálne vo výške
1 665 755,83 € a vlastné zdroje obcí sa predpokladajú vo výške 386 229,04 €. Rozpočet projektu za našu obec je 604 365 €, z toho nenávratný finančný príspevok bude maximálne
346 266,75 €. Z už vyššie spomínaných dôvodov, keď nám bol schválený NFP na investičnú
časť len vo výške 50 % namiesto 95 %, bude
spolufinancovanie obce podľa projektu v sume
až 258 098,25 €, pričom k tejto sume je potrebné pripočítať aj predpokladaných 33 200 € na
neoprávnené výdavky, ktoré má obec priamo
definované v projekte. Ďalšie prostriedky bude
treba vynaložiť na nedokonalosti projektu ako
takého, keďže je potrebné dotiahnuť k chatkám
vodovod a kanalizáciu a postaviť budovu, v ktorej bude zriadená turisticko-informačná kancelária, nakoľko z povahy projektu tieto stavby je
nutné zrealizovať, ale neboli na ne v projekte vyčlenené finančné prostriedky. Sumy uvádzané
v texte sú len orientačné v zmysle projektu,
skutočná finančná realizácia projektu bude od
tejto rôzna a to z dôvodu realizácie verejného
obstarávania, ktoré znižuje cenu zákaziek, nemožnosti vyčerpať všetky položky v stanovej cene a rozsahu (najmä personálne výdavky), ako
aj možnosti vzniku ďalších neoprávnených vý

Obecný úrad informuje
davkov nad rámec projektu. Keďže projekt je založený na systéme refundácie – najskôr musíme
za poskytnuté služby a práce zaplatiť a až potom môžeme žiadať o ich preplatenie. Aby naša
obec mohla projekt vôbec realizovať, musí prijať
dva úvery. Jeden na preklenutie času od realizovania výdavkov po ich refundovanie a druhý
na pokrytie spolufinancovania obce, ktoré je
v tomto projekte značné a obec takými prostriedkami nedisponuje.
Jednou z prvých aktivít projektu, nielen
za našu obec, ale za celý projekt, bol medzinárodný workshop, ktorý sa uskutočnil dňa 12.
februára v Poľovníckom hoteli Diana. Workshopu, ktorý organizovala obec Belá sa zúčastnili vedúci predstavitelia všetkých troch partnerských obcí. Predmetom diskusií bola nielen
samotná realizácia projektu, ale aj vzájomný
rozvoj vzťahov jednotlivých obcí a spoznávanie
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sa, nakoľko za obec Terchová sa workshopu zúčastnil aj novozvolený starosta Ing. Milan Laurenčík. (tk)

Kalendár akcií 2014
Camping Belá – Nižné Kamence
2. - 4. máj 2014

7. ročník zrazu motorkárov – MOTOGULASHKA + stavanie mája

9. - 11. máj 2014

Jarné stretnutie karavanistov – v sobotu country zábava

6. - 8. jún 2014

Festina 24 - cyklistické preteky 24 hodín

13. - 15. jún 2014

Otvorenie letnej turistickej sezóny OOCR:
stretnutie cyklistov, otvorenie cyklotrás,
v sobotu sprievodný program pre deti,
v nedeľu detská tour Petra Sagana.

12. - 13. júl 2014

Stretnutie automobilových veteránov

Podrobné informácie ku každej akcii nájdete vždy pred
akciou na www.bela.sk a na www.campingbela.eu.

8

Obecný úrad informuje
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 07.03.2014

Obecné zastupiteľstvo:
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o činnosti a plnení úloh od posledného OZ prednesenú prednostom OcÚ,
Informáciu o plnení rozpočtu za rok 2013
prednesenú hlavným ekonómom OcÚ,
Požiadavku riaditeľa Spojenej školy o úpravu rozpočtu na originálne kompetencie 2014
– navýšenie finančných prostriedkov miezd
pracovníkov pri výkone práce vo verejnom
záujme v zmysle nariadenia vlády číslo
441/2013 z 11.12.2013 s účinnosťou od
1.1.2014 o sumu 7 500 €,
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Belá za rok 2013,
Informácie o plánovanej výstavbe bytovky
v časti „Ohrady“, podnikateľský zámer
a spoluprácu obce pri realizácii výstavby
s firmou PSR INDUSTRY SK, s.r.o.
II. SCHVAĽUJE
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014,
Zverenie majetku obce nadobudnutého
v rámci projektu „Nadstavba a stavebné
úpravy Spojenej školy v Belej“ v obstarávacej cene 1 892 797,42 € do správy správcovi
- Spojená škola,
Zámenu majetku – dopravných prostriedkov, medzi obcou Belá a obecnou firmou
Belské Služby, s.r.o. formou kúpnopredajných zmlúv v zmysle znaleckých posudkov
nasledovne: nákladné vozidlo DAF (kontajnerové vozidlo) a nákladné vozidlo FIAT
IVECO z obce Belá na Belské Služby s.r.o.,
a osobné vozidlo ŠKODA SUPERB z Belské
Služby, s.r.o. na obec Belá,

Otváracie hodiny pre prevádzku OUTLET
DIANKA p. Grácová v priestoroch Kultúrneho domu Belá v zmysle predloženej žiadosti,
Zmenu otváracích hodín pre prevádzku Pracovné odevy – p. Kurčinová v zmysle predloženej žiadosti,
Zápis do kroniky na rok 2012.
III. NESCHVAĽUJE
Odpredaj časti obecného pozemku v lokalite
Vyšné Kamence vytýčeného geometrickým
plánom č. 5/2014 vyhotoveným Ing. Vladimírom Hrivíkom GEOMER na oddelenie pozemku CKN parc. č. 13366/190 o výmere
74 m2 z pôvodnej parc. č. 13366/74 pre žiadateľa: Dendis Štefan, Fatranská 1034/12,
013 01 Teplička nad Váhom, nakoľko sa
jedná na základe LV obce o spôsob využitia
22 t.j. o pozemok, na ktorom je cestná,
miestna a účelová komunikácia resp. chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti a pre
obec je táto časť pozemku strategická.
IV. UKLADÁ
Obecnému úradu analyzovať možnosti úpravy rozpočtu na rok 2014 v zmysle požiadavky riaditeľa Spojenej školy o navýšenie finančných prostriedkov miezd pracovníkov
pri výkone práce vo verejnom záujme o sumu 7 500 €,
Pozvať p. Ing. Františka Podmanického konateľa firmy Asnet, s.r.o., ktorá prevádzkuje
káblovú televíziu v obci Belá na ďalšie zasadnutie OZ,
Starostovi obce rokovať o príprave a uzatvorení zmluvy resp. zmluvy o budúcej zmluve
k realizácii výstavby bytovky v časti „Ohrady“ s firmou PSR INDUSTRY SK, s.r.o.

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.03.2014
Obecné zastupiteľstvo SCHVAĽUJE:
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci od obce Belá pre Belské Služby, s.r.o. na preklenutie
dočasného nedostatku finančných prostriedkov vo výške 15 000 €, splatná poskytovateľovi do
30. septembra 2014.
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.

Postrehy
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Paradoxy doby

Hovorí sa, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. Niečo na tom pravdepodobne bude. Politika vstupuje
do života ľudí od počiatku vekov, odvtedy ako sa ľudia začali združovať do rozmanitých
foriem útvarov a zriadení ako
nástroj rozhodovania určitej
skupiny jednotlivcov.
Tento rok je na našom
krásnom malom Slovensku rokom volebným a o priazeň voliča sa budú opäť raz uchádzať
stálice i nováčikovia našej pestrej scény verejného života
a diania. Masívna kampaň
kandidátov na prezidenta bola
do očí bijúca z každej strany
a nedalo sa jej vyhnúť. Opäť sa
raz oprášili vzletné vety o srdci
a charaktere,
pripravenosti,
hrdosti a povinnosti či mnohých iných. Od antických čias
však už pretieklo veľa vody
a v politike už nie sú aktívni
len tí najctihodnejší filozofi.
Dianie v politike bezprostredne ovplyvňuje každodenný život ľudí. Komunálna
politika ovplyvňuje politiku na
úrovni štátu a tá sa zase podieľa na globálnej. Znechutení
občania sa buď o politické dianie nezaujímajú a ignorujú ho,
o čom svedčí pravidelná relatívne nízka účasť pri voľbách,
alebo sú čoraz viac oslovovaní
stranami, ktoré ponúkajú jednoduché, čiernobiele riešenia
a nekorektne označujú vinníkov dnešného všeobecného
marazmu. Paradoxne na pálčivých ľavicových témach sa priživuje ultrapravicové fašistické
podhubie a takýto vývoj nie je
dobrý. V tohtoročných voľbách
do Európskeho parlamentu
zrejme zabodujú euroskeptické
strany. EÚ má dnes starosti

s krízou v eurozóne a v súčasnosti nedisponuje potenciálom
sa rozširovať ďalej na východ,
na Ukrajinu. Naopak po ére
rýchleho rozširovania a centralizácie sú dnes v Európe na
vzostupe separatistické tendencie napr. v Katalánsku, Benátkach, Škótsku či už tradične v Baskicku. Autonómne
snahy historických regiónov
prinášajú so sebou precedens,
túto situáciu by mali všetci
zainteresovaní riešiť s chladnou hlavou a teoreticky zvážiť
federalistický princíp usporiadania s väčšou mierou priamej
demokracie. Paradoxne ohľadom Krymu je zdanlivo obdobná situácia vo svojej podstate
diametrálne odlišná. V súčasnosti vskutku nie je núdza
o paradoxy každého druhu.
Časy bezhlavej globalizácie pominuli a priniesli so sebou nové výzvy.
Strategická hra geopolitického šachu, ktorou sa bavia
mocní tohto sveta, dospela do
štádia konfrontácie a figúrky
už padajú, viď aktuálna situácia na blízkej Ukrajine, predtým v Sýrii, Líbyi, Iraku, Afganistane a ohľadom Iránu. Hranice sfér civilizácií majú v súčasnosti viacero styčných bodov.
Súperenie kontinentálnej
a námornej
geopolitiky
sprevádza ľudstvo v modernej
histórii od čias temného stredoveku, kedy námorní nájazdníci plienili pobrežné mestá.
Táto črta charakterizuje anglosaskú
geopolitiku
dodnes.
Trendy vývoja vzťahov veľmocí,
ktoré sú neustále v procese, sú
s dianím na Slovensku vnútorne späté. Dianie u nás je treba
chápať aj v tomto teritoriálnom

kontexte, kde sa Slovensko
ako člen EÚ a NATO nachádza.
V dnešnej zložitej dobe, vo veku informácií, časoch vrcholnej postmoderny sa podstata
vecí a pravda často strácajú
v záplave dezinformácií a čierne je veľakrát bezostyšne vyhlasované za biele.
Aktuálna spoločenská
a politická situácia vo svete
i u nás je polarizovaná. Jej vývoj je zaujímavé a podnetné
sledovať i keď sa niekedy zdá,
že neveští nič dobré. Bujnie
hodnotový relativizmus a na
piedestál
sú
vyzdvihované
úpadkové „pahodnoty“. V tomto kontexte je alarmujúce, že
mier predstavuje pre mladú
generáciu oveľa menšiu hodnotu ako pre strednú a staršiu. Akt vojny by už konečne
mal byť vylúčený z politických
nástrojov a všetky štáty by mali spoločne rešpektovať a akceptovať medzinárodné právo
ako najvyššiu inštanciu, ktorá
platí pre všetkých rovnako. Za
vojnový akt je považovaná aj
podvratná činnosť na území
cudzieho štátu.
O tom, že násilie plodí
zas len násilie a nič nerieši netreba polemizovať. Netreba
však strácať nádej, musíme
myslieť pozitívne a veriť, že zlé
sa časom na dobré obráti,
problémy sa vyriešia, a že nás
ešte čaká krajšia budúcnosť,
kde budú ľudia na Zemi svorne v harmónii, mieri a hojnosti, vážiac si jeden druhého,
spolunažívať v súlade s prírodou. Dejiny sa stále opakujú,
pýcha stále predchádza pád.
Celá známa história ľudstva je
jedna veľká paralela. Možno
tomu bolo tak aj v časoch bájnej Atlantídy. (bag)
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Zo školských lavíc

Informácie o Spojenej škole Belá za I. polrok
školského roka 2013/2014
- Základná škola Základnú školu navštevovalo v I. polroku školského roku 2013/2014 spolu 374 žiakov
v 22 triedach. Na 1. stupni 127 žiakov v 7 triedach, na 2. stupni 247 žiakov v 15 triedach. Prvý ročník navštevovalo 31 žiakov; všetci prospeli. Druhý až deviaty ročník navštevovalo 343
žiakov, ktorí absolvovali I. polrok s nasledujúcimi výsledkami:
prospelo s vyznamenaním 205 žiakov 59,76 %;
prospelo veľmi dobre 91 žiakov – 26,54 %;
prospelo 47 žiakov – 13,70 %.
Bolo udelených 175 výchovných opatrení: z toho 148 pochvál triednym učiteľom, 12
napomenutí triednym učiteľom, 14 pokarhaní
triednym učiteľom, 1 pokarhanie riaditeľom
školy.
počet zameškaných hodín 9 970, priemer
na žiaka 26,56;
počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre
šk. rok 2014/2015 – 28, z toho:
dievčatá – 19
chlapci – 9
odklad školskej dochádzky – 3
od 13.03.2014 je jedna žiačka vzdelávaná
podľa individuálneho učebného plánu;
kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov – 100 %.
Dňa 12.03.2014 sa uskutočnilo celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského
jazyka a matematiky; oficiálne výsledky budú
po obdržaní zverejené na webovej stránke školy.
Dňa 29.03.2014 (v noci) sa zatiaľ neznámi páchatelia vlámali do budovy Spojenej školy
Belá, Oslobodenia č. 165. Škole bola spôsobená
škoda vo výške 3 000 €. V rámci opatrení sa
v súčasnosti na škole inštaluje kamerový a bezpečnostný systém.
V dňoch 12. – 14.05.2014 sa v spolupráci Spojenej školy Belá a obce Belá uskutoční
družobné stretnutie v obci Maslenica (Chorvátsko) na úrovni športových a kultúrnych vystúpení žiakov školy.

Vyučovanie v základnej škole zabezpečuje 36 pedagogických zamestnancov a o MTZ
školy sa stará 8 prevádzkových zamestnancov.

- Školský klub detí –
V školskom klube detí je zaradených
v šk. roku 2013/2014 - 54 detí. Výchovný proces zabezpečujú 2 vychovávateľky.

- Materská škola –
Materskú školu navštevuje 104 detí, ktoré sú rozdelené do štyroch tried. V MŠ pracuje
spolu 9 pedagogických zamestnancov, z toho jeden na polovičný úväzok a 2 prevádzkoví zamestnanci, jeden na polovičný úväzok. Predpokladaný počet detí v šk. roku 2014/2015 - 121.

- Základná umelecká škola –
Základnú umeleckú školu navštevuje
spolu 209 žiakov v troch odboroch. Výučbu žiakov zabezpečuje 14 pedagogických zamestnancov a o prevádzku sa stará jeden prevádzkový
zamestnanec.

- Centrum voľného času –
V CVČ (bývalé Školské stredisko záujmovej činnosti) sa pracuje v 38 záujmových útvaroch, ktoré navštevuje 370 detí. Činnosť CVČ
zabezpečuje 22 pedagogických zamestnancov –
vedúcich záujmových útvarov, jeden prevádzkový zamestnanec a jeden rodič.
V spolupráci riaditeľstva školy, CVČ,
ZRŠ a obecného podniku Belské Služby, s.r.o.
sa uskutočnilo v dňoch 24. - 28.03.2014 v Liptovskom Jáne športové sústredenie žiakov športových tried Spojenej školy Belá. Zúčastnilo sa
ho 34 žiakov. Súčasťou športového sústredenia
boli – vzdelávacia činnosť žiakov, športové aktivity, futbalové zápasy ml. a st. žiakov v L. Mikuláši a Ružomberku, tréningový proces a dvojnásobná návšteva Aquaparku Tatralandia. Organizačno–personálne zabezpečenie: Mgr. Jozef Šugár, Mgr. Silvia Mariašová, Mgr. Katarína Zuziaková, Mgr. Peter Boháč, Mgr. Ivan Černák, Mgr.
Viera Ferrová.

Zo školských lavíc
- Rodičovské združenie pri Základnej
škole Belá –
Ďakujeme rodičom, akciovým spoločnostiam, spoločnostiam s ručením obmedzeným,
živnostníkom a zamestnancom inštitúcií, ktorí
sa rozhodli a rozhodnú venovať 2 % z daní fyzických a právnických osôb našej organizácii. Informácie o možnosti venovať 2 % z daní sa dozviete na web stránke školy zsbela.edupage.org.
Ďakujeme za finančné príspevky na rozvoj mimoškolských aktivít žiakov a športových
tried prostredníctvom Združenia rodičov pri
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Základnej škole Belá týmto sponzorom:
JAMI – stav, s.r.o., p. Ján Mihalčatin,
A.T., s.r.o., p. Ľubo Boháč,
KeramD, s.r.o., p. Jaroslav Dvorský,
BELSTAV SK, s.r.o., p. Tomáš Šugár,
FERZASTAV SK, s.r.o., p. František Hurtek,
LINOS, s.r.o., p. Ján Sušienka,
IVSC Žilina, Ing. Anton Hýll,
Belské Služby, s.r.o.
Vedenie školy želá všetkým pracovníkom
školy, občianskej verejnosti, rodičom, žiakom,
priateľom a dôverníkom školy príjemné a pokojné
prežitie veľkonočných sviatkov 2014.

Zápis predškolákov
Dňa 10. februára bol pre mnohých obyčajným dňom, ale pre predškolákov a aj ich rodičov
určite nie - bol to veľký deň, pretože sa otvorili dvere školy na ulici Oslobodenia č. 165 v Belej. Samotný zápis a nástup do školy je pre budúcich prvákov
veľkou udalosťou, pred ktorou boli plní očakávania,
radostí ba aj strachu. (Mariana Berešíková)

Fašiangy - výtvarná
súťaž
Každoročne CVČ Žilina usporadúva
pre ZŠ a ZUŠ výtvarnú súťaž FAŠIANGY. Do
tejto súťaže sa môžu zapojiť tak jednotlivci,
ako aj triedne kolektívy plošnou prácou alebo kašírovanou maskou. Tento rok sa z našej školy do súťaže zapojili žiaci 2.B triedy,
Ema Holubková z 3.A triedy a Zuzana Mariašová s Katarínou Bukovinskou zo 6.B
triedy. Ocenené boli plošná práca Emky Holubkovej a kolektívna práca žiakov 2.B triedy. GRATULUJEME! Na vyhodnotení si žiaci
mohli pozrieť výstavu prác a vystúpenie
folklórneho súboru LIESKA.
(PaedDr. Mária Holubková)
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Divadielko

Deti v materskej škole navštívilo divadielko „Ako ťahal dedko repku“. Deti pútavo sledovali príbeh, zapájali sa do deja spevom a napodobňovaním jednotlivých postáv. Divadielko
sa všetkým veľmi páčilo, a preto sa tešia na ďalšie divadelné predstavenia, ktoré sa budú konať. (Mariana Berešíková)

Detský karneval
Veselo bolo deťom z materskej školy, keď
sa dňa 3. marca 2014 zabávali na svojom maškarnom plese. Deti sa zmenili na princezné, víly, zvieratká, pirátov, robotov či šašov. Celé dopoludnie tancovali, súťažili, pochutnávali si na
pohostení. Každá maska bola odmenená, no
najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný zážitok, na
ktorý budú dlho spomínať.
(Mariana Berešíková)

Zo školských lavíc
školských lavíc
Opäť v ríši hudby
a krásnych tónov

Koncerty žiakov ZUŠ Belá – Nižné Kamence sa stali v novej koncertnej sále pravidelným sprievodcom krásnych melódií, ktoré pohladia dušu, srdce a pomôžu na chvíľu zabudnúť na všetky starosti.
Takým bol aj náš prvý tohtoročný Verejný koncert, ktorý sa uskutočnil 13. februára
2014. Žiaci všetkých oddelení predviedli s odvahou a oduševnením to, čo do nich vkladajú nielen pedagógovia, ale aj rodičia – nielen svoje
majstrovstvo, zdokonaľovanie, chuť niečo dokázať, ale aj kúsok uznania a vďaky, sebavedomia.
A komu inému, ako svojim učiteľom by mohli
poďakovať za svoje vedomosti, zručnosti, tvorivosť. Koncert, ktorý sa konal 26. marca 2014
bol venovaný všetkým učiteľom, hlavne však
našim kolegom zo Základnej školy v Belej. Každý žiak, ktorý vystúpil, hral hlavne pre toho
„svojho“ učiteľa ZŠ či už triedneho, alebo toho,
ktorému osobne priniesol pozvánku a tešil sa
z toho, že dokáže a ukáže aj niečo viac. Celý
koncert sa niesol v príjemnej atmosfére.

Chcela by som opätovne poďakovať všetkým pedagógom ZUŠ za ich obetavú prácu nielen pri príprave na koncerty, ale aj za ich pedagogické majstrovstvo, ktorým vedú žiakov k poznávaniu a precíteniu hudby a umenia.
Na záver vás všetkých v mene pedagógov
a žiakov našej školy srdečne pozývam na koncerty, ktoré sa ešte v tomto školskom roku
uskutočnia:
16. apríl 2014 o 16.30 – Populárny koncert
6. máj 2014 o 16.30 - Koncert „Všetkým
mamám“
11. jún 2014 o 16.30 – Absolventský koncert
(Miroslava Ticháková)
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Prvácka imatrikulácia
14. februára 2014 sa už po piatykrát
uskutočnila prvácka imatrikulácia, počas ktorej
boli Smejkovia z 1.A a Slniečka z 1.B triedy
slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Pozvaní boli všetci rodičia, starí rodičia, súrodenci,
priatelia a samozrejme nechýbali naši prváci
a pani učiteľky. Kráľovná Abeceda pasovala prvákov za žiakov našej školy. Najskôr však ukázali, čo všetko sa naučili za tých pár mesiacov,
až potom si vyslúžili odmenu. Presne tak, ako to
býva aj v rozprávkach. Ďakujeme všetkým prváčikom - za odvahu a vedomosti a pani učiteľkám Majke a Gabike - za vzornú prípravu. (ik)
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Deň lesov a Deň vody

21. marca sme si na našej škole pripomenuli Deň lesov a 24. marca Deň vody.
V piatok prišli žiaci symbolicky oblečení v zelených farbách a v pondelok sa naša škola zaodela do modrej farby. Počas Dňa lesov na 1. stupni prebiehalo projektové vyučovanie a posledné
vyučovacie hodiny boli venované prezentácii
o tom, ako naše lesy „zomierajú postojačky“.
„Krátky náučný film poukázal na problém s lykožrútom smrekovým v našich slovenských lesoch.
Deti mohli vidieť lokality na Slovensku, ktoré sú
kriticky ohrozené. V následnej debate sme si povedali aj o záujmových skupinách, pričom na jednej strane sú ochranári, ktorí nechcú dopustiť
akýkoľvek zásah do najvyššieho stupňa ochrany, ktorý je vyhlásený práve pre národné parky
a na druhej strane zasa stojí skupina ľudí, ktorá
tvrdí, že lesom treba pomôcť v boji proti lykožrútom...,“ povedala pani učiteľka RNDr. Jana Vojtaššáková, PhD. Počas Dňa vody triedy usilovne
plnili úlohy v jednotlivých aktivitách: zistiť ob-

jem spotrebovanej vody za deň v škole, vytvoriť
báseň o vode, úvahu, plagát, modlitbu, tajničku
v anglickom jazyku. Spoločnými silami žiaci vytvorili 17 básní, 6 úvah a 13 modlitbičiek o vode, ktoré uverejníme v školskom časopise. Veríme, že aj takýmito aktivitami si naši žiaci uvedomia dôležitosť vody a ochrany prírody. (ik)

Ekohra – vyhodnotenie
Od 17. februára 2014 do 16. marca
2014 sa na území Slovenskej republiky uskutočnila celoslovenská súťaž pre základné školy
a stredné školy s názvom „Ekohra“, ktorej organizátorom bol obchodný reťazec Lidl. Jej cieľom
bolo predovšetkým zvýšiť povedomie detí a mládeže o nutnosti recyklovať druhotné suroviny
a zároveň ich motivovať k športovaniu. Ochrana
životného prostredia a podpora športových aktivít našich detí patria medzi najdôležitejšie výzvy
súčasnosti. Aj žiaci našej školy sa zapojili do
zberu plastových fliaš. V priebehu mesiaca sa
nám podarilo vyzbierať a odovzdať 30 233 PET
fliaš. Nie je to síce na nové multifunkčné ihrisko, no pre prírodu sme urobili maximum v rámci našich možností. Veľké poďakovanie patrí
všetkým súťaživým žiakom, ich rodičom, Obecnému úradu Belá a hlavne Belským Službám,
s.r.o., ktoré nám v súťaži hneď od začiatku pomáhali - zabezpečili nám 7 veľkých kontajnerov
plastových fliaš, odvoz kontajnerov a tiež žiakov
do Terchovej. Žiaľ, spoločnosť Lidl nám oznámila, že celkovo sa odovzdalo viac ako 7 650 000
PET fliaš a aj napriek nášmu úsiliu sme sa neumiestnili medzi 10 najúspešnejšími účastníkmi Ekohry. Blahoželáme tým najaktívnejším
školám a nezabúdajme na múdru myšlienku:
„Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“

Vyhodnotenie
odovzdaných fliaš:

jednotlivcov

v množstve

1. miesto: Tibor Papánek 2.A (1 322 fliaš),
2. miesto: Sabinka Cvingerová 5.C (454 fliaš).
Ocenenie patrí žiakom, ktorí nielen počas vyučovania, ale aj počas prázdnin pomáhali
pri odovzdávaní fliaš: Andrej Hýll, Marek Hanuliak, Jozef Žingora, Štefan Franček, Martin Vrábel, Andrej Pechota a Dominik Múčka. (ik)

Zo školských lavíc
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Hodina vlastivedy na obecnom úrade
Utorok, 18. marca 2014, začal pán starosta na obecnom úrade zasadnutie už o ôsmej
hodine ráno. Priemerný vek účastníkov zasadnutia bol dosť nízky, pretože nimi boli žiaci 2.B
triedy zo základnej školy. Učivo vlastivedy
s názvom Naša obec, starosta, riadenie obce bolo žiakom sprostredkované priamo starostom
v jeho pracovni.

Pán starosta nás milo privítal a usadil
nás do zasadačky, takže sme sa cítili dôležito
ako páni poslanci. Primeranou formou oboznámil deti s náplňou svojej práce, povedal pár slov
z histórie našej obce a potom sme ho zamestnali
odpoveďami na naše všetečné otázky. Po vyčerpaní otázok sme za asistencie pána starostu navštívili prednostu obecného úradu, pani matrikárku a ostatných pracovníkov úradu. Prezreli
sme si kroniku a niečo sme si z nej aj prečítali.
Na záver sme od pána starostu dostali sladkú
odmenu a spomienkové tašky s erbom. Na oplátku sme mu sľúbili, že niečo pekné o našej obci napíšeme alebo vytvoríme. Ďakujeme pánovi
starostovi za milé prijatie, trpezlivosť a za čas,
ktorý nám vo svojom nabitom programe venoval. (PaedDr. Mária Holubková)

Naša obec Belá: Moje meno je Mirko Janík.
Chodím do školy v Belej. Naša škola sa mi páči,
lebo je veľmi farebná. Má farby Belej - modrú
a žltú. V roku 1912 bola postavená stará škola,
ktorá bola cirkevná. V roku 1963 bola postavená nová škola. Rudo Móric bol známy spisovateľ, učil aj v našej obci. Napísal knihu Z poľovníckej kapsy, ktorú sa chystám prečítať. V minulosti tu boli štyri obchody. U pána starostu
sme sa dozvedeli, že v našej obci je až 3 360
obyvateľov. Myslím si, že je to dosť. Máme tu
všetko, čo potrebujeme - školu, škôlku, poštu,
obecný úrad, ihrisko, kostol aj veľa obchodov.
V erbe našej obce je Mária Magdaléna. Na jej
sviatok je v Belej každý rok Belská púť. Už sa
na ňu teším. Som rád, že tu bývam.
(Mirko Janík, 2.B)
Moja obec: Volám sa Ninka Cabadajová a bývam v Belej. Bývam tu rada, lebo sú tu lesy, hory a lúky. V roku 1963 bola postavená naša
škola. Predtým sa deti učili v starej škole. Stará
budova bola postavená v roku 1912. Naša nová
škola je teraz moderná, farebná a pekná. Rada
do nej chodím. V minulosti tu boli len štyri obchody, teraz ich je tu oveľa viac. Nachádza sa tu
aj pošta, zdravotné stredisko, lekáreň, obecný
úrad. Na erbe sú tri farby - biela, modrá a žltá.
Je na ňom Mária Magdaléna, ktorej je zasvätený
náš kostol. Má sviatok 22. júla. Každý rok v lete
sa koná Belská púť, veľmi sa na ňu teším. Mám
rada kolotoče. Belá je veľká, má 3 360 obyvateľov. Susedí s obcami Lysica, Terchová, Dolná
Tižina a Lutiše. (Ninka Cabadajová, 2.B)
Naša obec: Volám sa Miriamka Janišová a bývam v Belej. Naša obec Belá vznikla v roku
1378. Názov Belá dostala podľa toho, že ňou
preteká potok Belianka. Keď tadiaľ tiekla voda,
kamene ostali biele. Potom meno Biela skrátili
na meno Belá a tak vznikol názov našej obce.
Našu obec mám rada, pretože tu bývam. V minulosti tu boli iba štyri obchody. Teraz tu máme
oveľa viac obchodov, ale aj obecný úrad, zdravotné stredisko, poštu a kostol. Kostol je zasvätený Márii Magdaléne. Mária Magdaléna má
sviatok 22. júla a vtedy je tu Belská púť a kolotoče. Na tie sa teším najviac. Nová škola bola
postavená v roku 1963. Predtým deti chodili do
starej školy, ktorá tu stojí dodnes. Učil tu aj
spisovateľ Rudo Móric. Naša škola je dnes vynovená a farebná. Veľmi sa mi tu páči.
(Miriamka Janišová, 2.B)
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Malí hvezdári

Žiaci 2.A triedy vo večerných hodinách navštívili hvezdáreň. Kupola s ďalekohľadom sa nachádza v Krasňanoch na
streche ZŠ. Celým podujatím nás sprevádzal RNDr. Miroslav Znášik, ktorý nám
prezradil veľa zaujímavých informácií
o vesmíre. No najviac nás očarila nočná obloha, na ktorej sme vďaka priaznivému
bezoblačnému počasiu mohli ďalekohľadom pozorovať Mesiac, planétu Jupiter
s jeho štyrmi mesiacmi a najjasnejšiu
hviezdu nočnej oblohy Sírius (často označovanú aj ako „psiu hviezdu“). Pre deti to
bol nezabudnuteľný nočný, ale aj adrenalínový zážitok, pretože aby mohli pozorovať
nočnú oblohu, museli najskôr prekonať
stúpanie po prudkom rebríku na strechu
školy. (PaedDr. Anna Babišová)

Fašiangový ples
Dňa 28. februára 2014 sa v priestoroch telocvične konal detský fašiangový
maškarný ples. Akcia bola zahájená predstavením jednotlivých masiek, ktoré skúmavým okom pozorovala zostavená porota
z rodičov a pedagógov. Kým porota zasadla
k vyhodnoteniu, deti sa zabávali pri disco
hudbe a zábavných súťažných disciplínach. Svoju šikovnosť predviedli v balónovom tanci, kde tanečné dvojice tancovali
s balónom medzi čelami. V ďalších dvoch
súťažiach, „V behu s vajíčkom“ a „Čašník
s podnosom“, vyhrávali tí najrýchlejší
a najobratnejší. Všetci zúčastnení získali
sladkú odmenu a porotou vybratých 21
masiek aj vecné ceny. Jednohlasne najkrajšou maskou fašiangového maškarného

plesu sa stal „Papagáj“, ktorú predviedla Rebeka
Fáblová. Veľká vďaka za krásne popoludnie patrí
všetkým maskám a rodičom, ktorí sa podieľali na ich
výrobe. (PaedDr. Anna Babišová)

Hodina dejepisu v novej
forme
V piatok, 28. februára 2014, sme privítali
v našej škole skupinu historického šermu Bojník
z Bojníc. Predviedli žiakom 1. aj 2. stupňa hodinu
dejepisu z úplne iného uhla. Nadchli žiakov predvedením krásnych historických kostýmov, v ktorých
vystupovali. Nemenej zaujímavé bolo zoznámenie sa
s historickými zbraňami, ktoré boli vernou kópiou
originálov. Členovia súboru predviedli, ako sa meče
či kordy používali. Nechýbala ani originálna ukážka
streľby z muškety, čo samozrejme našich žiakov zaujalo. Na záver pripojili ešte krátku diskusiu, v ktorej
odpovedali na zvedavé otázky žiakov. Táto mimoriadne vydarená hodina dejepisu bola tak zaujímavá
a poučná, že zostáva len dúfať, že sa ešte niekedy zopakuje. (Ing. Daniela Blašková)
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Zimná príprava žiakov

Tak, ako bola výnimočná táto zima, tak
sa nám výnimočne podarila aj zimná príprava.
Snažili sme sa, aby chlapci či už mladší žiaci
alebo prípravkári, odohrali čo najviac turnajov
a priateľských zápasov. Cieľ sa podarilo naplniť
do bodky. Počas turnajov a zápasov mladších
žiakov, nastupovali za tím hráči z prípravky, čo
sa aj prejavilo na kvalite hry a samozrejme na
dosiahnutých výsledkoch. Pevne veríme, že sa
nám naša snaha v budúcej sezóne vráti a využijeme získané skúsenosti.

17
však, že by nám všetkým mohli pripraviť ešte
veľa pekných zážitkov.
Čerešničkou na torte v zimnej príprave
bolo bezpochyby sústredenie v Liptovskom Jáne. Chlapci tu pred začiatkom sezóny odohrali
zápasy s kvalitnými súpermi z Liptovského Mikuláša a Ružomberka. Ak by si niekto chcel pozrieť jednotlivé výsledky z absolvovaných turnajov, zápasov či fotogalériu, nájdete ich na webstránke školy v menu školský šport alebo na facebooku.
Príďte nás podporiť v jarnej časti sezóny,
ktorá začína už 6. apríla. Vaše deti vás rady
uvidia! (Mgr. Peter Boháč)

Príprava „A“ mužstva

Na uvoľnené miesto k prípravkárom sa
pripojili 6 až 8 roční talentovaní chlapci, s ktorými treba pracovať už od tohto veku. V súčasnej dobe je potrebné venovať sa futbalovej príprave čo najskôr, už od mladšieho školského veku, inak ide o dobiehanie strateného času.

Čo sa týka najmenších futbalistov, keď
som si ich „adoptoval“ v decembri, na turnaji sa
nám za 100 minút nepodarilo dať ani jediný gól.
No po štyroch mesiacoch aktívneho trénovania,
sme na turnaji v Žiline U9 (Púchov, Žilina, Martin, P. Bystrica, Belá) skončili na treťom mieste,
s bilanciou dve víťazstvá a dve prehry. Títo malí
chlapci sa veľmi rýchlo učia. Určite to však závisí aj od ich talentu a záujmu o futbal. Myslím si

Prípravu na novú sezónu sme začali
v polovici januára. Na začiatku sme mužstvo informovali o nespokojnosti s umiestnením, a preto sme požadovali hlavne zlepšenie tréningovej
dochádzky. Trénovali sme 2 až 3-krát na multifunkčnom ihrisku v Belej a v telocvični ZŠ Belá.
Prípravne zápasy sme odohrali na umelej tráve
v Žiline a Martine a na prírodných trávach
v okolí. Vyvrcholením prípravy bolo sústredenie
v Bobrovci. Odohrali sme tam 2 prípravné zápasy, mali sme tam 7 tréningov a navštívili sme
Tatralandiu.

Udiali sa aj určité zmeny v kádri, keď ŠK
Belá opustili: P. Kopásek, pribudli V. Holiš
(brankár - Višňové), M. Korenčík (S. Bystrica)
a vrátili sa P. Vrábel, D. Užák a Š. Macho. Bohužiaľ cez prípravu nás trápili zranenia vážnejšieho charakteru (M. Cvacho, Martini, Kurcin),
čo limitovalo našu prípravu. V jarnej časti chceme zlepšiť naše umiestnenie a potešiť fanúšikov
svojou hrou. Na záver chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí pomáhajú ŠK Belá a prajem
im pokojnú Veľkú noc. (Mgr. Ján Holúbek)
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Turnaj o pohár starostu
28. decembra 2013 bol zorganizovaný
tradičný futbalový turnaj „O pohár starostu obce Belá“ - 6. ročník. Organizátorom turnaja bol
Mgr. Ján Holúbek v spolupráci s obcou Belá.
Turnaj oslovil množstvo futbalistov z našej obce
či už starších, alebo tých mladších. Tento rok
bolo prihlásených rekordných 12 mužstiev, ktoré súťažili pod týmito názvami: Mladé pušky,
Rukor, Osmof, Hupka, Jamistav, Metalskoba,
Allstars, Dreamteam, Hastra, Brehy, Bautherm
a Terchová. Tieto mužstvá si to „rozdali“ v dvoch
skupinách po 6 mužstiev systémom hry každý
z každým. Víťazom skupín boli: Mladé pušky
v skupine A s piatimi víťazstvami a skóre 13:1
a Bautherm v skupine B s piatimi víťazstvami
a skóre 12:0. Tieto mužstvá sa nakoniec stretli
v súboji o 3. miesto, nakoľko obe prehrali svoje
semifinálové zápasy v penaltových rozstreloch.
V tomto súboji uspelo mužstvo Bautherm po víťazstve 1:0. Finále a celý turnaj vyhralo mužstvo Hastra, ktoré zvíťazilo až v penaltovom rozstrele. Mužstvo Hastra sa tak stalo prvým tímom v histórii turnaja, ktorý vybojoval viac než
jeden titul. Najpríjemnejším prekvapením boli
„starí páni“ z tímu Jamistav, ktorí obsadili 2.
miesto.

Spestrením turnaja boli kačacie hody na
záver turnaja, ktoré výborne pripravili v Poľovníckom hoteli Diana. Prítomní ocenili vysokú
športovú a kultúrnu úroveň turnaja a všetci zúčastnení prisľúbili účasť aj na budúcich ročníkoch.
Organizátor turnaja ďakuje hlavnému
sponzorovi turnaja - obci Belá a firmám Rukor
a Jamistav za podporu tohto podujatia.
(Mgr. Ján Holúbek, rr)

BELÁ OPEN 2013
Dňa 26.12.2013 sa uskutočnil amatérsky tenisový turnaj mužov, do ktorého sa prihlásilo 15 hráčov z celej Terchovskej doliny. Vytvorili sa dve skupiny, kde boli nasadení po dvaja „papieroví“ favoriti: J. Šupica, P. Boháč v prvej a I. Černák, R. Akantis v druhej skupine.
Hralo sa systémom každý s každým na dva
skrátené sety. Postúpiť zo skupiny mohli len
dvaja. „BIG FOUR“ nesklamala a prebojovala sa
do semifinále, v ktorom na seba narazili: J. Šupica – R. Akantis (0:2) a I. Černák – P. Boháč
(0:2). Finále tak malo príchuť veľkého derby medzi Belou a Terchovou, ktoré sa skončilo víťazstvom Petra Boháča v pomere 2:0. Vo štvorhre
už chlapci z Terchovej dominovali a dvojica
J. Stašo – R. Akantis zvíťazila.

Veľká vďaka za ceny a občerstvenie patrí
starostovi obce Belá. (Michal Labant)
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Program jarnej časti
futbalových zápasov
DOSPELÍ (V. LIGA, SKUPINA A)

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

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

23.03.2014,
30.03.2014,
06.04.2014,
13.04.2014,
20.04.2014,
27.04.2014,
04.05.2014,
11.05.2014,
18.05.2014,
25.05.2014,
01.06.2014,
08.06.2014,
15.06.2014,

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

Belá - Bánová
Strečno - Belá
Belá - Radoľa
Stráža - Belá
Belá - Čierne
Rajec - Belá
Belá – S. Bystrica
Divinka - Belá
Belá - Skalité
Belá - Raková
Kotešová - Belá
Belá - Staškov
Terchová - Belá

Turnaj v stolnom tenise
V sobotu, 4. januára, sa v telocvični Spojenej školy v Belej uskutočnil tradičný turnaj
v stolnom tenise. Turnaja sa pre krátkosť času
na zorganizovanie zúčastnilo len 12 účastníkov,
zato však boli zastúpené všetky vekové kategórie od žiakov po starých pánov. Turnaj, tak ako
aj po minulé roky, vyhral Ján Štefko. Na druhom mieste skončil Tomáš Káčer a tretie obsadil Kamil Mihalčatin. (tk)

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

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

23.03.2014,
30.03.2014,
06.04.2014,
13.04.2014,
20.04.2014,
27.04.2014,
04.05.2014,
11.05.2014,
18.05.2014,
25.05.2014,
01.06.2014,
08.06.2014,
15.06.2014,

12:30
12:30
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

Belá – Zborov n. B.
Strečno - Belá
Belá - Radoľa
Štiavnik - Belá
Belá – K. Lieskovec
Rajec - Belá
Belá – S. Bystrica
Oščadnica - Belá
Belá - Varín
Belá - Raková
Čierne - Belá
Belá - Podvysoká
Terchová - Belá

STARŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

01.05.2014,
08.05.2014,
05.04.2014,
12.04.2014,
19.04.2014,
26.04.2014,
03.05.2014,
10.05.2014,
17.05.2014,
24.05.2014,
31.05.2014,
07.06.2014,
14.06.2014,

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

Bytča - Belá
Belá – Žilina C
Teplička n. V. - Belá
Belá – Tvrdošín
O. Jasenica - Belá
Belá - Bobrov
K. N. Mesto - Belá
Belá – D. Kubín
O. Veselé - Belá
Belá – ZA Mojš
Čadca – Belá
Zákamenné - Belá
Belá - Rajec

MLADŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

01.05.2014,
08.05.2014,
05.04.2014,
12.04.2014,
19.04.2014,
26.04.2014,
03.05.2014,
10.05.2014,
17.05.2014,
24.05.2014,
31.05.2014,
07.06.2014,
14.06.2014,

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

Bytča - Belá
Belá – Žilina C
Teplička n. V. - Belá
Belá - Tvrdošín
O. Jasenica - Belá
Belá - Bobrov
K. N. Mesto - Belá
Belá – D. Kubín
O. Veselé - Belá
Belá – ZA Mojš
Čadca - Belá
Zákamenné – Belá
Belá - Rajec

Mariášový turnaj
Dňa 4. januára 2014 prebehol ďalší ročník mariášového turnaja, ktorý sa tentoraz
uskutočnil v pohostinstve Čajka. V tomto mene
sa chceme poďakovať za ústretovosť a príjemnú
obsluhu pánovi Janovi Mičicovi. Aj napriek neúčasti niektorých legiend tejto hry sme strávili
veľmi príjemný deň, ktorý je nielen medzi nami
hráčmi zápasu čoraz vzácnejší, keďže dnešná
doba je taká uponáhľaná, že sa zabúda na takéto hry. Napriek tejto dobe sme sa stretli a „rozdali sme si to“ medzi sebou, aby sme zistili, kto
z nás je najlepší. Turnaj skončil s takýmito výsledkami:
1. miesto – Štefan Balaja
2. miesto – Dušan Vrábel
3. miesto – Jozef Tichák
4. miesto – Bohuš Souček
Na záver by sme chceli dodať, že ďalší
ročník sa bude konať v Pohostinstve u Kubíka.
Potešilo by nás, keby prišlo toľko účastníkov,
aby sme mali na čo spomínať, lebo len
spomienky sú trvalí priatelia mariášu.
(František Svetlovský)
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Ocenenie pre
dlhoročného futbalového
nadšenca
Významného ocenenia sa dostalo nášmu
spoluobčanovi Adamovi Mahútovi na výročnej
schôdzi ObFZ Žilina. Jednalo sa o poďakovanie
a odovzdanie pamätnej plakety za dlhoročnú
činnosť rozhodcu v pôsobnosti Oblastného futbalového zväzu Žilina. Pán Mahút bol týmto
ocenením prekvapený, nakoľko sa mu dostalo
po mnohých rokoch, avšak na toto ocenenie je
právom hrdý. Pripájame sa ku gratuláciám. (pš)

Šport
pasu na zápas. Má obdivuhodné skóre, jedno
z najlepších za posledné roky v okresných súťažiach. Veď dať v dvadsiatich zápasoch 74 gólov,
na to si treba pomaly pýtať od Belancov recept.“
Belá vtedy stála na čele tabuľky. Nuž vážení futbaloví fanúšikovia, čo by ste na to povedali, keby to bola realita aj teraz? Nie že by belský futbal už odvtedy nezažil obdobia, na ktoré sú fanúšikovia hrdí. Pripomeňme len niekoľkoročné
pôsobenie v III. lige v 90-tych rokoch alebo postup do 5. ligy v roku 2007, keď naši vyhrali 19
zápasov v rade. Je však veľmi príjemné nájsť takéto slová uznania belskému futbalu a snáď by
to mohlo motivovať súčasných hráčov a organizátorov futbalu v Belej k zlepšeniu výkonov, aby
sme sa zas niekedy mohli popýšiť podobným
článkom. Držíme im palce a prajeme im športové šťastie nech sa to podarí.
Vďaka patrí nášmu spoluobčanovi Adamovi Mahútovi, ktorý tieto staré noviny doma
archivoval a zapožičal ich redakcii. Máte aj vy
doma nejakú podobnú zaujímavosť? Neváhajte
a doručte nám. (pš)

Autobus v novom šate

Na recept po góly treba
chodiť do Belej

Futbalový turnaj U10

Skutočne historický článok sme objavili
v regionálnych novinách „CIEĽ“ vydaných 27.
mája roku 1966! Kto si vtedy za vtedajších 40
halierov kúpil toto vydanie, sa mohol v časti
šport dozvedieť, že futbal v Belej sa hrať vedel
(a dúfame, že aj stále vie, aj keď možno už nie
tak úspešne). „74. gól útočníkov z Belej“ tak
znel nadpis tohto skvelého článku. Ďalej citujeme časť článku: „Belanská futbalová rodina má
tejto jari ozajstné hody. Jej mužstvo víťazí zo zá-

Naši najmenší futbalisti ročníka 2004
a mladší sa zúčastnili futbalového turnaja
v Dolnom Kubíne za účasti ôsmych družstiev.
Hralo sa v dvoch skupinách. V skupine sme obsadili prvé miesto, keď sme neprehrali a podarilo sa nám poraziť aj domáce mužstvo Dolný Kubín. Škoda, že sme v semifinále a v zápase o 3.
miesto nenadviazali na dobré výkony v skupine
a prehrali sme obidva zápasy.
(Mgr. Peter Boháč)

Spoločnosť
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Klub dôchodcov

Aj naši dôchodcovia trávili zimu aktívne.
Klub dôchodcov usporiadal svoju tradičnú výročnú schôdzu, ktorá sa konala dňa 27. februára v Spoločenskom dome v Kubíkovej. Pozvaní
boli všetci členovia a zástupcovia obce. Program
bol ako vždy veľmi atraktívny. Po formálnych
príhovoroch a informáciách od vedenia klubu
a vedenia obce bola na rade výborná zábava,
ktorú obohacoval hrou na heligónke člen Klubu
dôchodcov pán Stanislav Mihalčatin z Kamencov. Na vzhliadnutie bola k dispozícii zaujímavá
výstava bábik v dobových krojoch, ktorú pripravila jeho manželka pani Helena Mihalčatinová,
čím tak zvýraznila prím, ktorí zohrala ich rodina
na tohtoročnej slávnosti.

tomu bolo aj po iné roky, na dobrej úrovni.
Uskutočnili sme veľa akcií, ktoré sme si predsavzali. Nedá sa nespomenúť spoločné posedenie pri výročnej schôdzi, oslava Dňa matiek,
Dňa otcov či posedenie k príležitosti úcty k starším, ktoré organizoval starosta obce Ing. Matúš
Krajči so svojimi zamestnancami. Zúčastnili
sme sa aj pri varení gulášu na Belskú púť, ako
aj posedenia pri guláši, ktoré sme si organizovali neskôr sami. Takisto sme sa zúčastňovali brigád, najmä pri úpravách v okolí kostola, ale
i napríklad okolo zdravotného strediska. Okrem
spomínaných aktivít sme sa chodili kúpať do
Rajeckých Teplíc, kde vždy relaxačne pookrejeme. Toto všetko sa nám darí plniť vďaka vám,
drahí členovia Klubu dôchodcov a našej dobrej
spolupráci s Obecným úradom Belá a obecnou
firmou. Do nášho klubu pribúdajú noví členovia, čo nás veľmi teší a čo svedčí o tom, že naša
organizácia funguje dobre. Počet našich členov
je v súčasnosti osemdesiat.“ (pš)

V mene výboru Klubu dôchodcov približuje jeho činnosť predsedníčka klubu pani Kamila Šugárová: „Vážení členovia Klubu dôchodcov, milí občania a čitatelia Belských novín, dovoľte mi oboznámiť vás s činnosťou nášho klubu v roku 2013. Náš klub a jeho činnosť je, ako

Demografická štatistika obce Belá k 31.12.2013
Ukazovateľ
Počet obyvateľov
Predproduktívny vek (0-14 r.)
Produktívny vek (15-59 r.)
(15-54 r.)
Poproduktívny vek (60+ r.)
(55+ r.)
Predproduktívny vek (0-14 r.)
Produktívny vek (15-64 r.)
Poproduktívny vek (65+ r.)

Muži
1658
291
1163
204
291
1243
124

Ženy
1706
292
1010
404
292
1204
210

Spolu
3364
583
2173

Štatistika
Štatistika podľa
noriem SR

608
583
2447
334

Štatistika podľa
noriem EÚ
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Spomienka--

Anjel sa objavil, ruku mu podal,
on ho v bolestiach celého objal.
Zavrel oči, lebo sa mu chcelo spať,
ani netušil, čo to má znamenať.
Neplačte, nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 29.1.2014 nás opustil vo
veku 39 rokov náš ocko, manžel,
syn, brat, švagor, ujo, zať
a všetkým dobrý priateľ

Peter Kubík
Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a susedom za kvetinové
dary a slová sústrasti. Tiež
ďakujeme p. kanonikovi Milanovi
Krkoškovi za dôstojnú rozlúčku
s našim ockom a manželom ako
aj za nezištnú pomoc od
starostu obce Belá.
Smútiaca manželka a dcéry
Julka a Nikolka.

--

Spomienka--

Čas plynie ako tichej rieky
prúd, kto Ťa mal rád, nevie
zabudnúť. Tak ako voda svojim
tokom plynie, spomienka na
Teba nikdy nepominie.

--Spomienka--

--Spomienka--

Človek odchádza, ale všetko
krásne čo nám zanechal,
ostáva v nás.

Odišla si od nás ako tichý
sen, nepovedala si ani zbohom,
viac už neprídem. Dnes už nám
zostali iba krásne spomienky.
My na Tvojom hrobe Ti
zapálime sviečok plamienky.

Dňa 18.4.2014 si pripomenieme
2. výročie úmrtia nášho
milovaného manžela, otca,
starkého a prastarkého

Dňa 7.2.2014 nás navždy opustila
naša drahá kolegyňa

Kamila Cabadaja

Mirka Byčanová z Belej

S láskou a úctou spomína
manželka, dcéra a synovia
s rodinami. Pravnúčatá posielajú
dedkovi božtek do nebíčka.

S láskou na Teba spomínajú
a nikdy nezabudnú kolegyne.

--Spomienka-Očká sa Ti zatvorili, srdiečko prestalo biť, nebolo viac lieku, aby si
mohla žiť. Už Ťa neprebudí slniečko, ani krásny deň, na belianskom
cintoríne spíš svoj sladký sen.
Dňa 2. marca 2014 sme si
pripomenuli 15. výročie čo náš
navždy opustila

--Spomienka-Po krátkych cestách chodili sme
spolu, na dlhú cestu odišiel si
sám. My však v srdciach navždy
lásku máme a s ňou v spomienkach na Teba, svoj život ďalej prežívame. Tá rana stále bolí a bude
bolieť zas, tú bolesť nezahojí už
žiaden čas. Ozve sa znova ako tichý hlas čo k cintorínu zavolá nás.
Jediná nádej nám srdcia hojí, že
milý PÁN BOH nás znova spojí.
Dňa 4.3.2014 sme si pripomenuli
11. výročie úmrtia môjho manžela,
otca, syna, zaťa, brata, švagra
a krstného otca

Dňa 26.4.2014 si pripomíname 2.
výročie úmrtia

Paulína Jaroščiaková
rodená Pechotová

Františka Mihalčatina
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinami.

Všetci, ktorí ste ju poznali a mali
radi venujte jej s nami tichú
spomienku: „KTO V SRDCI ŽIJE,
TEN NEZOMIERA“.
Za celú rodinku syn Martin.

Petra Špirku z Belej
S láskou a úctou spomína
manželka Ľubica, synovia Michal,
Jakub a ostatná rodina.

Spoločnosť
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Z matriky obecného úradu
- Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 1. decembrom 2013 až 31. marcom 2014 - NARODENÍ -

- ZOSNULÍ -

Šarlota Lušňáková (Puškinova)
Karolína Chovancová (N. Kamence)
Martin Cabadaj (Brehy)
Lukáš Bárdy (Riečna)
Michal Kubala (Nigrob)
Michaela Marunová (N. Kamence)
Marek Rybár (Oslobodenia)
Lukáš Čepela (U Čepelov)

Sidonia Mičicová (1.12.2013)
Anna Stráska (6.12.2013)
Jozef Korenčiak (15.12.2013)
Viktor Komačka (18.12.2013)
Jaroslav Mažgút (23.12.2013)
Adam Mažgút (28.12.2013)
Justín Franek (9.1.2014)
Pavel Mariaš (10.1.2014)

Elena Ďuricová (14.1.2014)
Anton Majerov (25.1.2014)
Žofia Svetlovská (28.1.2014)
Peter Kubík (29.1.2014)
Ján Vlček (31.1.2014)
Miroslava Byčanová (07.2.2014)
Kamil Nemček (24.2.2014)
Štefánia Babišová (06.3.2014)

- ZOSOBÁŠENÍ V OBCI –
Mário Kubáň, Belá ♥ Nikola Kvočková, Žilina
- ZOSOBÁŠENÍ MIMO OBCE –
Adam Labant, Belá-Kubíková
František Mažgút, Belá
Martin Mažgút, Belá
Ján Hýll, Belá-Kubíková

♥
♥
♥
♥

Jana Zuziaková, Terchová
Zuzana Hermannová, Varín
Miriam Vaníková, Terchová
Martina Kuricová, Stará Bystrica

Vianočné trhy
V našej obci pribudla jedna milá atrakcia, kultúrno-spoločenská udalosť spojená
s prežívaním vianočných sviatkov, ktorou sú
tradičné vianočné trhy. Pilotný ročník trhov sa
uskutočnil víkend pred Vianocami na novovybudovanom verejnom priestranstve s pódiom na
námestí na Jamách.

Námestie sa nám na jeden deň premenilo na rínok, kde podľa vzoru veľkých miest,
samozrejme v menšom vydaní, mohli návštevníci zažiť pravú predvianočnú atmosféru, započúvať sa do živých vystúpení vianočnej dychovky,
miestnej ľudovej muziky či do tónov v podaní víťaza súťaže Česko Slovensko má talent Jozefa
Pavlusíka. Trhy prilákali množstvo našich občanov, ktorí si tiež mohli vychutnať voňavý via-

nočný punč, či pokúpiť ešte čo to na vianočný
stôl alebo pod vianočný stromček. Veríme, že sa
podarilo založiť príjemnú tradíciu a že vianočné
trhy v Belej budú každoročnou záležitosťou. Námestie na Jamách je na takéto udalosti priam
ako stvorené. (pš)
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Fašiangy

Najväčšou akciou tejto
zimy v našej obci bolo tradičné slávenie posledných fašiangov. Všetko sa to odohralo v sobotu 1. marca. Živá
Belská hudba, masky bosoriek, poľovníkov či turvoňov,
veselý tanec a vôňa z čerstvo
naložených kotlov plných kapusty, čakajúcich na poriadnu porciu mäsa, aby bola kapustnica aká má byť. Okrem
toho päť súcich mäsiarov
ostriacich svoje nože na fušku, ktorá mala začať každú
chvíľku. Takto to vyzeralo
pred Kultúrnym domom Belá
okolo siedmej hodiny ráno, všetko pripravené,
fašiangy môžu začať.
„Staré dievky plačú, že sa nevyskáču“,
tak znie úryvok z jednej známej ľudovej slovenskej piesne a veru je to tak. Fašiangy sú poslednou oslavou pred blížiacim sa dlhým pôstnym

obdobím, ktoré končí až príchodom Veľkej noci.
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...“ Tiež sa hovorí, že kto sa na fašiangy dobre nenaje, bude
celý rok hladovať. Aby sa tak nestalo, tak obec
pri tejto príležitosti vystrojila veľkú zakáľačku.
Priamo pred Kultúrnym domom Belá
padlo hodné prasiatko za obec a približne 180

Spoločnosť
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kilogramov váhy bolo zavesených na zostrojenú
trojnožku a šikovní majstri ho spracovali do kapustnice, pečienok, jaterníc či iných mimoriadne chutných zakáľačkových špecialít. Kapustnica a špeciality sa podávali zadarmo celý deň,
ušlo sa každému, kto sa na túto akciu prišiel
pozrieť. Medzitým vyštartoval konský povoz do
dediny, nasledovali ho veselé masky a belskí
muzikanti, aby ľuďom priniesli dobrú fašiangovú náladu priamo do ich domovov či dvorov.

prekvapení, čo sa to v dedine deje. „To už sú fašiangy?“ pýtali sa. Taktiež mnoho detí, čo sa
prišlo pozrieť na zakáľačku povedalo, že to veru
ešte nikdy nevideli. Veru časy, keď v januári či
februári bola zabíjačka v každom druhom dvore,
sú už dávno preč. Takýmto spôsobom si aspoň
raz ročne a verejne pripomíname a zaspomíname na staré dobré časy. Akciu si užilo množstvo
občanov a organizátori sú radi, že sa im podarilo oživiť život v obci takouto veselou tradíciou
a ďakujú všetkým, ktorí pri zakáľačke pomohli,
ako aj všetkým, čo sa akcie zúčastnili. (pš)

Obec si rada pripomína túto tradíciu,
veď v dnešnej uponáhľanej dobe je už podobných akcií málo. A veru mnohí občania boli aj

Silvester
Posledný večer v roku je charakteristický dobrou náladou, množstvom
súkromných osláv a „chatovačiek“ či
združovaním sa v kruhu priateľov na verejných priestranstvách za účelom privítania nového roka a zábavy pod holým
nebom. V našej obci tomu nebolo inak.
Na vyšnom konci planula vatra a miestni občania sa veselili z príchodu nového
roka až do rána. Na námestí na Jamách
sa podávala obecná silvestrovská kapustnica či varené vínko, hrali koledy
a v príjemnej atmosfére hŕstka ľudí čakala ten očakávaný nový rok. V miestnych častiach Kubíková a Kamence tomu bolo podobne. Čo prinesie a aký bude, nevedel nik, ale nikto nešetril prianiami sebe či druhým, aby to bol zas jeden vydarený, krásny a úspešný rok.
O pol noci sa scéna premenila na strelnicu delobuchov a ohňostrojov, a takto
sme sa pomaly dostali opäť o rok ďalej,

zasa sme o rok starší, ale tiež aj múdrejší. No, alebo aspoň skúsenejší. (pš)
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Profil
Najstarší pekár na Slovensku je z Belej

Jozef Káčer z Belej je dnes najstarším
ešte pracujúcim pekárom na Slovensku. V januári oslávil 86. narodeniny. Svoj prvý chlieb upiekol už ako sedemnásťročný. To je už veru sedem desaťročí čo sa tento náš vážený rodák venuje pečeniu. To je veru úctyhodné.

s kamarátom som si hľadal inú prácu,“ povedal.
Ľahké to nemali s peniazmi, ubytovaním
ani so stravou. Práve s jedlom im pomáhal jeden bezdetný pražský pekár, ktorý si pána Jozefa mimoriadne obľúbil. „Chodili sme žobrať
chleba a keď sme ho minuli, tak sme k nemu
znovu prišli.“
Pekár pána Jozefa niekoľkokrát nahováral, aby sa išiel k nemu učiť. Jemu sa však veľmi nechcelo, a tak ponuku dookola odmietal.
„Akosi som mu padol do oka. Vždy som mu sľúbil, že prídem, no hovoril som si, že keby som
chcel byť pekárom, tak som mohol ostať v Belej.
Aj sused bol pekár.“
Hlad a životné potreby neoklamal a nakoniec priznal, že nemá iné východisko. Aj keď
s nevôľou, ale predsa nastúpil za pekárskeho
učňa.

Je pre nás česť priniesť vám profil a rozprávanie tohto nášho spoluobčana aj prostredníctvom Belských novín. Článok o našom spoluobčanovi bol dokonca uverejnený aj v celoslovenskom denníku SME.
Pán Káčer spomína
na svoje začiatky v pekárenskom remesle s úsmevom, hoci sa to všetko odohralo v neľahkých povojnových časoch. S mladíckym
optimizmom a víziou lepších zajtrajškov prežíval
rok 1945 s väčšou ľahkosťou ako ho dnes vnímame
my. Prácu pekára dlho odmietal. Pôvodne chcel využiť ponuku zárobku na
stavbe a tak sa nechal nahovoriť na stavbárske práce v povojnovej zbombardovanej Prahe.
„Išlo nás z dediny
asi desať chlapcov. Učili
nás za murárov, no nám sa
to neľúbilo a tak sa chlapci
povracali naspäť domov, jeden tam ostal pracovať a ja

Jeho majster nemal deti, o svojho podriadeného sa preto staral ako o vlastného. Tomu, že ponuku prijal, bol Jozef nakoniec veľmi
šťastný, u pekára mu nič nechýbalo. Na vábnu
vôňu čerstvo upečeného pečiva sa tiež dalo

Profil
rýchlo zvyknúť. „On mi vytvoril druhý domov.
Možno aj preto, že som bol veľmi pracovitý.“
Pracovitosť sa mu vyplatila. Potom však, v päťdesiatych rokoch, musel Jozef narukovať na povinnú vojenskú službu. Keď vyzliekol uniformu,
malú pekáreň, v ktorej sa učil, už našiel zatvorenú. Čo sa stalo, nevieme. Jozef sa vrátil do
rodnej Belej. Aj keď bol viackrát na pochybách,
remeslu ostal verný, možno aj preto, že mu
osud do cesty prihral pracovnú ponuku v Žiline
– pekár v prevádzke na Národnej ulici. Jozef ju
prijal a už vtedy bolo jasné, že toto bude jeho
definitívnym živobytím.
Pán Káčer vystriedal niekoľko pekární
v Žiline a okolí. Podľa jeho slov, vždy sa snažil
byť pracovitý a otvorený, a aj preto si ho v kolektívoch obľúbili. „Snáď všade, kde som pracoval, som bol vedúcim alebo majstrom.“
Ako priznal, aj dnes si rád „zobne“ zo
svojich či rodinných výrobkov. „Ja som toho
nikdy veľa nenajedol, aj na cukor si musím dávať pozor, no nepohrdnem, ešte som sa neprejedol,“ skonštatoval s úsmevom.
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Aj pán Jozef však pochopil, že pravidlá
obchodu a trhu nepustia. Bežný chlieb je síce
nekvalitnejší, no lacnejší. Obchodníci preto preferujú variant, ktorý ľudia kúpia skôr. Následok
je taký, že keď kedysi upiekol aj jeden a pol tisíca chlebov denne, dnes má o kvalitné pečivo bez
umelých prísad záujem tak málo obchodníkov,
že predajú sotva štyridsať kusov. Svoje predajne
si však zachováva a dúfa, že dariť sa bude aspoň im.

Pekáreň dnes vedie Jozefov vnuk Dušan.
Stále si potrpí na to, aby z jeho výrobne odišiel
pravoverný chlieb bez žiadnych „umelín“. Ostal
verný starej receptúre.

„Nech človek robí akúkoľvek robotu, či
sa mu páči, alebo nie, musí ju robiť poctivo,“
odpovedal na otázku, čomu ho toto remeslo naučilo. „Naučilo ma to poctivosti. Pekár si nemôže povedať, že sa mu niečo nechce a urobí to
zajtra. Toto vás naučí veľkej zodpovednosti. Ani
pracovitosť nikomu neuškodí,“ dodal.

„Dnes je ten chlieb iný, učilištia porušili
a pekára už ani nepotrebujú. V tom chlebe, čo
bežne dostať kúpiť, je, zdá sa mi, viac práškov
ako múky. Chcú, aby z menej urobili viac, tak
tam dajú prášok, pridajú prášok proti plesniveniu, ďalší dajú, aby ostal dlhšie čerstvý a ktoviečo všetko do toho ešte pchajú,“ povedal.

Pedikúra – manikúra
Zdravotné stredisko Belá
Človek potrebuje dve krásy. Jednu vnútornú
a jednu vonkajšiu.
Milé dámy, milí páni!
Doprajte si ničím nerušený oddych,
regeneráciu, pohodu a krásu
v kozmetickom a pedikérskom salóne,
ktorý sa nachádza v Zdravotnom stredisku
v Belej. Teším sa na Vašu návštevu
a verím, že sa budete cítiť výborne.
Tel.: 0908 226 855, 0948 312 612.

Priestory na prenájom
Obec Belá dá do prenájmu
priestory v Kultúrnom
dome v Belej:
- kanceláriu na 1. poschodí,
rozloha 16 m2
Viac info na OcÚ alebo
tel.: 0948 410 070

Neprehliadnite

Kontaktujte nás

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

Pomôžte nám vylepšovať Belské
noviny, aby sme ich pre Vás
pripravovali také, aké si naozaj
želáte! Máte podnety, tipy, nápady?
Disponujete informáciami, o ktoré
by ste sa chceli podeliť s ostatnými
občanmi obce? Chcete sa nájsť
v ďalšom čísle? Kontaktujte nás na
našej e-mailovej adrese:

belskenoviny@gmail.com
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