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Obecný úrad informuje
Mária Magdaléna

Narodila sa v Magdale, v Palestíne, preto má aj prímenie Magdaléna. V mladých rokoch oddala sa samopašnému životu. Stratila všetku hanbu, dokonca aj zvádzala druhých. Z nej Ježiš vyhnal sedem zlých duchov. To znamená veľké množstvo. Tak úbožiačka zapadla a bola posadnutá
satanom, od zlých duchov. Každý ukazoval na ňu prstom, väčšina sa rozhorčovala pre jej nešťastný
stav. Mnohých pohoršovala svojím skazeným životom. Odporná žena, stratená dievčina, skazená do
špiku.
Keď sama zbadala, kde až sa dostala, pristúpila pred Ježiša, kľakla si a horko plakala. Nepovedala ani slova. Len plakala. Ježiš jej pred druhými odpúšťa hriechy, lebo videl, že sa kajá, a že
sa rozhodla zmeniť svoj skazený život. Povedal jej: „Tvoje hriechy sú odpustené... Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji.“ (Lk 7, 48-50)
Magdaléna odvtedy činila pokánie a počúvala, čo Ježiš hovorí. Bola prítomná pod krížom,
na ktorom zomieral Ježiš. Keď zomrel, bola ako zlomená. Zomrel jej záchranca z kaluží hriechov.
Keď uplynula židovská sobota, na tretí deň po tom, čo Ježiš zomrel, išla Mária ešte s niekoľkými ženami so vzácnymi masťami, aby lepšie pomazali Ježišovo mŕtve telo, lebo po smrti v zhone bolo
akosi slabo pomazané. Ale keď prišli ku hrobu, naľakali sa, keď videli otvorený hrob.
Zjavil sa jej Ježiš, ktorého ona nepoznala, lebo bol premenený. On ju oslovil po mene a vyzval ju, aby to išla oznámiť jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a že sa čoskoro s nimi stretne. Ona
sa ponáhľala a povedala im, čo zažila.
Činila pokánie z celého svojho života a zadosťučinila za všetky svoje hriechy, a tak sa stala
z hriešnice svätica.
Čo sa môžeme naučiť od tejto obrátenkyne a svätice? Že sa treba obrátiť a činiť pokánie za
svoje hriechy. Vo sviatosti zmierenia všetci kajúci hriešnici dostanú od Ježiša odpustenie, ak sa
úprimne z hriechov vyznajú a obrátia sa...

Belská púť
Jeho Svätosť, pápež Pius VII. adresoval
farskému kostolu v Belej Apoštolské breve, podľa ktorého možno v belskom kostole získať plnomocné odpustky z roku 1802.
Na večnú pamiatku, na zveľadenie nábožen-ského cítenia veriacich a spásy duší v nebeskej Cirkvi, z duchovných pokladov, vedení
úprimnou láskou, sme sa rozhodli udeliť: všetkým i jednotlivo, veriacim oboch pohlaví, ktorí
s úprimnou kajúcnosťou vykonali sviatosť zmierenia a pristúpili k sv. prijímaniu, ktorí farský
kostol v Belej, v nitrianskej diecéze, v nedeľu
v oktáve po sviatku sv. Márie Magdalény, v IV.
Adventnú nedeľu, nedeľu Umučenia Pána, ako aj
v jeden iný deň v roku riadne označený, od prvých vešpier až do západu slnka jednotlivých
dní tak, že v tieto jednotlivé dni roka zbožne navštívia kostol v zhode s kresťanskými princípmi,
odmietajúc bludy a vyzdvihujúc sv. Matku Cirkev, budú vysielať zbožné modlitby k Bohu, tým,
ktorí tak v tie dni budú činiť, milosrdne udeľujeme v Pánovi plnomocné odpustky svojou milosťou. Protirečiaci to neobsiahnu. To platí aj pre budúce časy.

Dané v Ríme u Panny Márie Maggiore,
overené prsteňom Rybára, dňa 22. januára
1802 v druhom roku nášho Pontifikátu.
Toto Apoštolské breve sme s úctou prijali, oboznámili sa s ním, a svojou autoritou postupujeme, aby v tejto záruke večných plnomocných odpustkov pre veriacich v Krista sa publikovali: deň nášho konkrétneho určenia označujeme ten, na ktorý padne slávnostná poklona
Najsvätejšej Sviatosti v tejto Belskej farnosti
podľa terajšej, alebo budúcej dispozície.
Pečiatka Nitrianskeho Ordinariátu
Dňa 24. februára 1802.

František Xaver III. Fuchs
Nitriansky biskup, v.r.
(Dňom poklony je nedeľa v oktáve sviatku Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej ).
(zdroj: Žilinská diecéza – dcza.sk, spracoval
kanonik farnosti Mgr. Milan Krkoška)
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Belská púť 2014
Obec Belá vás srdečne pozýva a praje príjemne strávený čas počas konania hodov
v dňoch

25. – 27. júla 2014
Zažite opäť tradičný víkend na kolotočoch, pri púťových stánkoch s medovníkmi
a iným hodovým tovarom, v príjemnej sviatočnej atmosfére.
Nechajte sa ponúknuť obecným gulášom či pivom a kofolou zdarma.
Príďte si zahrať, povzbudiť futbalistov a zabaviť sa na sobotný Futbalový turnaj medzi jednotlivými časťami obce, alebo sa môžete prihlásiť na 4. ročník štvrťmaratónu „Belská hodová sedmička“.
Nenechajte si ujsť noci pod holým nebom v areáli futbalového ihriska v rytme letných diskoték a veselice.
Potešte sa ľudovkami a dychovkou na hlavnom kultúrnom programe na amfiteátri pri futbalovom ihrisku.
A hlavne, nezabudnite na duchovnú stránku a návštevu nášho kostola, veď Belská
púť je oslavou našej svätej patrónky Márie Magdalény.
Všetkým prajeme pohodu a nezabudnuteľné zážitky.

Program Belskej púte
piatok 25. 7.
- rozhlasové vysielanie – melódie do nálady,
- diskotéka v areáli futbalového ihriska.
sobota 26. 7.
- tradičný futbalový turnaj medzi časťami obce,
- Belská hodová sedmička – tradičný hodový
beh štvrťmaratónu,
- diskotéka v areáli futbalového ihriska.

nedeľa 27. 7.
- sväté omše pri príležitosti sviatku svätej Márie Magdalény v miestnom kostole,
- malý kultúrny program pred Kultúrnym domom Belá,
- veľký kultúrny program v amfiteátri v areáli
futbalového ihriska.

celý víkend
- výstava „Belá v premenách času“ v Kultúrnom dome Belá,
- guláš, pivo a kofola zdarma pre všetkých občanov,
- tradičný stánkový predaj,
- kolotoče.
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Obecný úrad informuje
Cintorín - údržba a zveľaďovanie

Na jar tohto roku sa obecná firma
Belské Služby, s.r.o. podujala na rozsiahle
práce na cintorínoch pri našom farskom kostole. Oplotila sa celá zadná strana na novom
cintoríne (od Lysice), zabránilo sa tak divej
zvery vnikať na cintorín a poškodzovať tak
pamiatky na našich blízkych. Takisto sa
upravili tuje a opravilo oplotenie pri dome
smútku. V neposlednom rade sa upravili
dreviny, obrezali sa prevísajúce konáre stromov, ktoré spôsobovali značné škody na jednotlivých hroboch. Túto náročnú akciu sa
podarilo zrealizovať vďaka plošinám, ktoré
pre obec výhodne prenajal p. Stašo. Zároveň
s obrezávaním stromov na cintoríne bola
z týchto plošín vykonaná údržba drevín vo
viacerých častiach obce. (pš)

Štedrá Belá
Obec Belá sa už tradične na jar zapojila
do charitatívnych akcií, konkrétne do zberu šatstva a iných praktických textílií, organizovaných
nadáciami na pomoc tým, ktorí to potrebujú
najviac.
V obci Belá sa zberalo šatstvo v dvoch
fázach, v tej prvej, pre nadáciu Diakonie Brumov sa vyzbierali takmer tri tony nepotrebného,
použitého oblečenia. V druhej fáze sa zberalo
pre nadáciu Pomocný anjel. Pri oboch zberoch

ukázali naši občania, že im osudy chudobných
ľudí a detí z detských domovov nie sú ľahostajné a prosociálne darovali množstvo i veľmi kvalitných vecí. Občania nosili dámske, pánske,
detské, letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, tkané koberce či periny.
V neposlednom rade naši občania takouto likvidáciou nepotrebného textilu pomohli šetriť aj životné prostredie. (pš)

Obecný úrad informuje
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Nebezpečný úsek

Projekty obce

Už
niekoľkokrát sme v Belských
novinách písali o nebezpečných úsekoch
hlavnej cesty v našej
obci. V poslednom čase opäť pribudlo dopravných nehôd spôsobených nedisciplinovanosťou vodičov či
nedostatočným označením nebezpečných
úsekov. Nedávno zrazilo auto malého chlapca „pod hŕbkom“, inokedy zas nachádzame prevrátené autá na „esíčku“ pri Bránicach, za stavebninami a tiež v iných častiach
popri hlavnej ceste.
Začiatkom júla sa stala závažná dopravná nehoda
na Nižných Kamencoch. V centre, kde je predpísaná 50tka, si niektorí vodiči mýlia túto cestu s autostrádou. Nebezpečný úsek zasahuje od pizzerie až po základnú umeleckú školu, kde chodí množstvo našich detí. V tomto úseku
lemuje cestu novovybudovaný chodník, kde sa zvyšuje počet chodcov. Ani to však neprekáža mnohým vodičom, ktorí
svoju jazdu a rýchlosť vôbec neprispôsobujú okoliu. Za posledné dva roky bolo v tomto úseku zaznamenaných 6 havárií, vznikli veľké škody na majetku v okolí cesty. Občanom autá často zničia celý plot i časti domov. Naposledy si
mohla nájsť jedna, v danej lokalite bývajúca rodina, auto
priamo v záhrade. Len pár minút pred tým ju majiteľka obhospodarovala. Bohužiaľ sa na Nižných Kamencoch stali aj
nehody, ktoré si vyžiadali životy nevinných okoloidúcich.

Výstavba peších chodníkov v obci
Belá

Obec Belá na základe žiadosti od občanov z danej
lokality a hlavne na základe faktu, že sa takáto situácia už
nedá ďalej tolerovať, takisto aj z preventívnych dôvodov,
dôrazne žiada príslušné orgány o zriadenie zón s rýchlosťou 40 km/hod v týchto nebezpečných úsekoch. Veríme, že
naša žiadosť bude vyslyšaná a predídeme ďalším nezmyselným nehodám a stratám na majetku, zdraví či dokonca životoch. Tiež apelujeme na našich vodičov, ktorí tieto lokality poznajú, jazdite prosíme po svojej obci opatrne. (pš)

Začiatok realizácie: marec 2012
Ukončenie realizácie: júl 2013
Celkové ukončenie: máj 2014
Rozpočet projektu: 50 936,09 €
Celkové výdavky: 61 973,42 €
Schválený NFP: 48 813,75 €
Poskytnutý NFP: 48 813,75 €
Výdavky obce: 13 159,67 €
Zníženie energetickej hospodárnosti budovy organizačnej zložky
Spojenej školy - ZUŠ
Začiatok realizácie: september 2012
Ukončenie realizácie: január 2013
Celkové ukončenie: jún 2014
Rozpočet projektu: 18 664,06 €
Celkové výdavky: 24 979,54 €
Schválený NFP: 15 814,28 €
Poskytnutý NFP: 15 814,28 €
Výdavky obce: 9 165,26 €
Vysvetlivky k pojmom
Začiatok realizácie: termín začatia
aktivít projektu v zmysle zmluvy
o poskytnutí príspevku
Ukončenie realizácie: reálne ukončenie aktivít projektu resp. stavebných
prác
Celkové ukončenie: ukončenie nielen
aktivít ale aj celkové finančné vysporiadanie projektu
Rozpočet projektu: rozpočet projektu
v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
Celkové výdavky: všetky výdavky,
ktoré bolo nutné vynaložiť na zrealizovanie projektu (samotné výdavky
projektu, nadpráce, výdavky, ktoré
nemohli byť zaradené do projektu)
Schválený NFP: maximálna suma
nenávratného finančného príspevku,
ktorú mohla obec na projekt získať
Poskytnutý NFP: suma nenávratného
finančného príspevku, ktorú obec
reálne dostala
Výdavky obce: celkové výdavky, ktoré obec na projekt vynaložila z vlastných zdrojov (spolufinancovanie, neoprávnené výdavky, nadpráce) (tk)
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Obecný úrad informuje
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 25.04.2014

Obecné zastupiteľstvo:
I. SCHVAĽUJE
Prijatie strednodobého úveru z ČSOB, a.s.
na prefinancovanie časti projektu „KulTuristika – spoločne posilňujeme kultúru, turizmus a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze“ v sume 315 000 € so splatnosťou do
doby refundácie finančných prostriedkov
z fondov EÚ najneskôr však do 30.06.2015
a s úrokovou sadzbou 1-mesačný EURIBOR
+2,80 % p.a.,
Prijatie dlhodobého úveru z ČSOB, a.s. na
prefinancovanie časti projektu „KulTuristika
– spoločne posilňujeme kultúru, turizmus
a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze“
v sume 255 000 € so splatnosťou do
20.12.2024, mesačnými splátkami vo výške
2 200 € od 25.05.2015 a s úrokovou sadzbou 1-mesačný EURIBOR +2,80 % p.a.,
Za účelom zabezpečenia úverov obec poskytne záložné právo na nehnuteľný majetok –

Kultúrny dom Belá a Spoločenský dom Kubíková,
OZ zároveň splnomocňuje starostu obce,
Ing. Matúša Krajčiho, k podpisu blankozmeniek a zmluvnej dokumentácie súvisiacej
s poskytnutím úverov. Blankozmenky budú
avalované spoločnosťou Belské Služby,
s.r.o., IČO: 36731269,
Splnomocnenie starostu obce, Ing. Matúša
Krajčiho, na podpis zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávke klienta voči banke
zabezpečujúcej obidva úvery poskytované na
prefinancovanie časti projektu „KulTuristika
– spoločne posilňujeme kultúru, turizmus
a šport v obciach Terchová, Belá a Jaworze“
a úvery poskytnuté ČSOB, a.s. na základe
Zmluvy o kontokorentnom úvere č. 7306/12/08635 zo dňa 10.04.2012 a Zmluvy
o účelovom úvere č. 7305/12/08635 zo dňa
10.04.2012.
Úpravu rozpočtu na rok 2014.

Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 06.06.2014
Obecné zastupiteľstvo:
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o činnosti a plnení úloh od posledného OZ prednesenú starostom obce,
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
záverečného účtu obce Belá za rok 2013,
Správu audítora k účtovnej závierke za rok
2013.
II. SCHVAĽUJE
Presun bodu Plán kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2014 na nasledujúce zasadnutie OZ,
Celoročné hospodárenie obce bez výhrad,
Použitie
prebytku
rozpočtu
v sume
101 246,04 € zistený podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších pred-

pisov, upravený o nevyčerpané prostriedky
z fondu prevádzky, údržby a opráv v sume
9 306,62 € na:
vysporiadanie schodku finančných operácií: 82 745,48 EUR
tvorbu rezervného fondu: 9 193,94 EUR
Použitie
rezervného
fondu
v sume
9 193,94 € na kapitálové výdavky v roku
2014.
Plat starostu v zmysle zákona NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v celkovej výške 3 040,00 € s účinnosťou od
01.01.2014.
III. ODPORÚČA
Starostovi obce podať žalobu na súd, aby sa
parcela č. CKN 1083/1 (cesta u Čajkov)
vrátila do pôvodného stavu.

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.

Obecný úrad informuje
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Voľba riaditeľa Spojenej školy
Volebný rok pokračuje v plnom prúde
a neobišiel ani vlastné obecné štruktúry, konkrétne našu Spojenú školu, kde sa volil riaditeľ.
Starosta obce Belá podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa našej Spojenej školy. Vo vyhlásení boli
presne špecifikované kvalifikačné predpoklady
a iné kritériá či požiadavky a potrebné náležitosti. Zúčastniť sa ho mohol slobodne ktorýkoľvek kandidát, občan, ktorý ich spĺňal a ktorý
svoju kandidatúru doručil na Obecný úrad Belá
do 16. mája do 12. hodiny. O tomto čase sa
uskutočnilo na obecnom úrade otváranie obálok
k výberovému konaniu, kde sa zistilo, že do výberového konania boli doručené prihlášky od
nasledovných uchádzačov – Mgr. Jozef Šugár,
Ing. Anna Přechová a Mgr. Silvia Mariašová.
Samotné výberové konanie sa uskutočnilo dňa 26. mája v budove Spojenej školy. Vo
výberovom konaní rozhodovali o výsledkoch členovia rady školy, ktorých je jedenásť a okrem
nich aj prizvaní delegáti, po jednom zo Štátnej
školskej inšpekcie a Okresného úradu Žilina
odboru školstva. Spolu teda 13 hlasov, ktoré
mohli rozhodnúť o tom, kto bude riaditeľom

školy nasledujúcich 5 rokov.
Samotný priebeh výberového konania
spočíval v prezentáciách vlastných koncepcií vedenia, organizácie a rozvoja školy jednotlivých
uchádzačov. Tieto koncepcie boli potom hodnotené jednotlivými členmi výberovej komisie, ktorých sa na voľbe zúčastnilo dvanásť. Z celého
priebehu boli vyhotovené zápisnice a na konci
bolo prijaté uznesenie. Takisto na základe výsledkov bol vyhotovený návrh na vymenovanie
riaditeľa školy pre víťaza výberového konania.
Víťazkou výberového konania a novou
vymenovanou riaditeľkou Spojenej školy sa stala Ing. Anna Přechová, ktorá vymení súčasného
pána riaditeľa Mgr. Jozefa Šugára po skončení
jeho funkčného obdobia dňa 26. augusta tohto
roku.
Pri tejto príležitosti chceme v mene redakčnej rady poďakovať pánovi riaditeľovi Mgr.
Jozefovi Šugárovi za dlhoročnú spoluprácu vo
všetkých oblastiach a v neposlednom rade i pri
zostavovaní Belských novín. Novej pani riaditeľke gratulujeme, prajeme veľa entuziazmu a úspechov v jej novej práci a tešíme sa na aktívnu
spoluprácu.
V budúcom čísle vám priblížime koncepciu a profil novej pani riaditeľky. (pš)

Ďakujeme pán riaditeľ
Vedenie obce Belá a jej zamestnanci vyslovujú úprimné poďakovanie p. riaditeľovi Spojenej školy Mgr. Jozefovi Šugárovi za prácu vykonanú v prospech našich
detí, žiakov, učiteľov, rodičov i občanov
obce.
Pán riaditeľ Mgr. Jozef Šugár vyštudoval v rokoch 1976 až 1981 Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, aprobáciu telesná
a branná výchova. Svoju učiteľskú kariéru
začal v roku 1970 v Základnej škole Lysica, kde učil iba 1 rok, lebo nastúpil na základnú vojenskú službu. Po jej skončení
v roku 1973 nastúpil ako učiteľ v Základnej škole Belá. V roku 1987 bol menovaný
do funkcie zástupcu riaditeľa ZŠ Belá. Túto pozíciu zastával do roku 1996, keď sa
po úspešnom výberovom konaní stal riadi-

teľom Základnej školy Belá. Túto funkciu
vykonával dodnes. Zaslúžil sa o rozvoj
projektu športových tried zameraných na
futbal, ktorý funguje od roku 1997. Jeho
42-ročné učiteľské pôsobenie sa vždy
nieslo v duchu rozvoja kvality vzdelanosti
našich žiakov a formovania ich ľudských
citov. Počas jeho pôsobenia sa v rámci
projektov obce zmodernizovala a zrekonštruovala základná škola a vybavila sa
materiálnymi didaktickými prostriedkami
s cieľom skvalitnenia výchovy a vzdelávania žiakov.
Pán riaditeľ, želáme Vám pevné
zdravie, šťastie a pohodu, aby ste myšlienku J. A. Komenského „Komukoľvek
môžeš pomôcť, pomôž mu rád, lebo slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených
ľudí“ aplikovali i naďalej.
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Postrehy
Volebné otázniky

Jedným z výdobytkov v modernej histórii
našej civilizácie je všeobecné volebné právo. To
čo berieme dnes ako samozrejmosť, ňou ešte
v relatívne nedávnej minulosti ani zďaleka nebolo. Fakt, že k voľbám môžu v súčasnosti pristupovať a podieľať sa tým na verejnom dianí
všetci plnoletí občania, bez ohľadu na pohlavie,
vierovyznanie, majetok či rasu nebolo vždy realitou. Naprieč históriou bolo kvôli tomu, aby si
ľudia boli v tomto ohľade rovní, zvedených
množstvo zápasov a nespočetne veľa ľudí zato
zaplatilo vlastným životom.
Ľudia na Slovensku sa k právu voliť
a vyjadriť tak raz za pár rokov svoj názor na veci
verejné stavajú pasívne. Svedčí o tom pravidelne
nízka účasť. Aj napriek mohutnej kampani pred
ktorýmikoľvek voľbami je dvojtretinová účasť
oprávnených voličov chimérou. A pritom sa dianie v politike dotýka praktických stránok každodenného života. Či už je to výška daňového zaťaženia, stav verejnej správy, vymáhateľnosť
práva alebo zahraničnopolitické smerovanie.
Všetky tieto veci sa nás ako občanov bytostne
dotýkajú či už chceme, alebo nie. Obyvateľstvo
je verejným dianím a politikou na Slovensku,
a nielen u nás, znechutené. Na historické výdobytky humanistov a dejinný kontext sa rýchlo
zabudlo. A to je chyba. Hovorí sa, že pasivita je
cesta do pekla a že zlo víťazí vtedy, keď tí dobrí
nerobia nič. Ľudia by sa mali viac angažovať vo
veciach verejných, zaujímať sa o okolitý svet
a aktuálne dianie a ako sa hovorí, mali by sa
snažiť vidieť mocným do kariet. Naopak súčasná masovokonzumná spoločnosť vedie ľudí k tomu, aby sa zaujímali o banality a nepodstatné
veci. Napriek tomu, že máme slobodný prístup
k informáciám a éru internetu, väčšina obyvateľstva má záujem hlavne o senzácie a povrchné, tendenčné informácie, ktoré nedokáže priradiť k patričnému kontextu. Nie je dobré, keď
prevažná väčšina ľudí čerpá podstatnú časť informácií, ktorú neskôr v rámci svojej komunity
kategorizuje a hodnotí, hlavne z komerčných televízií a bulvárnej tlače. Čo objektívne sa
dozvieme z našich mienkotvorných médií napr.
o aktuálnej situácii na blízkej Ukrajine, ktorá sa
zmieta v občianskej vojne? O Blízkom východe
ani nehovoriac. Ukrajina je naozaj na skok za
kopčekmi a podobný scenár sa môže veľmi ľahko opakovať aj na Slovensku. Najbližšie parlamentné voľby u nás budú dôležité a každý kto
sa nakoniec odhodlá ísť voliť, by si mal položiť

otázku, ktorá zo strán, o ktorých počet nemáme
u nás núdzu, dokáže podľa jeho názoru zaručiť
Slovensku mier a stabilitu a to v rámci jeho teritoriálnej polohy v srdci Európy, geopolitických
a historických vplyvov.
Od antických čias uplynuli tisícročia
a v politike, hlavne tej vyššej, už nie sú aktívni
len tí najctihodnejší filozofi a altruisti. Politika
je hra prinášajúca moc. Čím je vyššia, tým je
špinavšia. Množstvo slušných ľudí, ktorí mali
víziu a ideály zmeniť niečo k lepšiemu v nej neuspelo a skončili zabudnutí, alebo zdiskreditovaní na smetisku dejín. A to v tom lepšom prípade. V politike nie je núdza o rôzne podrazy,
dezinformácie, cielené provokácie a podpásové
údery. Uplatnenie v nej nachádzajú heslá „účel
svätí prostriedky“ a „rozdeľuj a panuj“. Bývalý
nepriateľ sa často stáva spojencom.
V demokratickom zriadení sa môžeme
k týmto záležitostiam vyjadriť vo voľbách. Nejaký názor má každý a mal by ho aj vyjadriť, keď
má možnosť. Za to, že v našej krajine je stav
aký je, si môžeme sami. Každý národ má takú
vládu, a tým i podmienky pre život, ako si zaslúži. Nemáme sa síce relatívne zle, mohlo by to
byť aj o dosť horšie. Je zarážajúce, keď po dvadsiatich rokoch samostatnosti a takmer desaťročí
členstva v Európskej únii, máme zhruba tretinové príjmy v porovnaní s krajinami západnej
Európy. Výška cien potravín a energií je už iná
kapitola. Každý z kompetentných, ktorí to mali
riešiť, sa doteraz staral hlavne o svoje finančné
záujmy, trestnoprávnu imunitu a záujmy sponzorov.
Nie je sa potom čomu čudovať, že voliči
vyjadrili svoj názor na EÚ a účasť na nedávnych
eurovoľbách bola na Slovensku, taká aká bola.
Na samom chvoste spomedzi členských krajín.
V ponímaní bežného našinca je EÚ hlavne
skostnatená, byrokratická inštitúcia s nadštandardnými príjmami a výhodami europoslancov,
ktoré im môžeme všetci závidieť. Počet záujemcov o tento post, ktorí mali v májových voľbách
do Európskeho parlamentu na Slovensku možnosť kandidovať, to jasne dokazuje. Dobrého
politika, zástupcu občanov, by mali prezentovať
jeho skutky, zásadovosť a charakter, nie reči
a frázy. Mal by sa hlavne starať o potreby ľudí
a o seba až potom. Malé, užitočné a praktické
veci sú často dôležitejšie a viac pomôžu ako megalomanské projekty. A sú aj podstatne lacnejšie. Nie je žiadnym tajomstvom, že v časoch

Obecný úrad informuje
privatizácie a pri čerpaní eurofondov sa v našej
krajine prešustrovala a zašantročila nejedna miliarda starých dobrých slovenských korún. Myšlienka Európy bez hraníc a jednotnej meny je
pritom skvelá. Časy železnej opony nie sú až taká dávna minulosť. Európa by mala byť jednot-
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ná a vystupovať, spolu s ostatnými veľmocami
ako suverénny a rovnocenný hráč na geopolitickej scéne. Žiaľ dejiny, ako sa zdá, sa stále opakujú a každá dobrá idea, časom podľahne matérii a ľudskej chamtivosti. (bag)

Voľby do Európskeho parlamentu
Dňa 24. mája 2014 sa konali v poradí 8. priame voľby do Európske parlamentu, na Slovensku sa konali po tretí krát. Vo voľbách sme si volili 13 poslancov, ktorí nastúpia za Slovensko do
751 členného Európskeho parlamentu. Účasť vo voľbách do EP bola na Slovensku vždy najnižšia
zo všetkých krajín EÚ a túto nelichotivú štatistiku sme opäť potvrdili, keď volebná účasť dosiahla
historicky najnižšiu úroveň len 13,05 %. V Belej voľby do EP taktiež ľudí veľmi neoslovili, keď sme
zaostali aj za celoslovenským priemerom a účasť u nás dosiahla len 8,38 %. Tradične bola najvyššia volebná účasť v Kubíkovej a najnižšia na Kamencoch. (tk)
Obec Belá celkom
počet oprávnených voličov: 2648
počet voličov: 222
účasť vo voľbách: 8,38 %
počet odovzdaných platných hlasov: 216
Poradie strán za celú obec
1. Kresťanskodemokratické hnutie; 24,07 %
2. SMER – sociálna demokracia; 12,96 %
3. Sloboda a Solidarita; 7,87 %
SDKÚ – DS; 7,87 %
4. Strana TIP; 6,94 %
5. Kresťanská SNS; 6,02 %
Obyčajní ľudia a nezávislé osob.; 6,02 %
Volebný okrsok č. 1 - Kultúrny dom Belá
počet oprávnených voličov: 1001
počet voličov: 91
účasť vo voľbách: 9,09 %
počet odovzdaných platných hlasov: 90
Poradie strán za okrsok č. 1
1. Kresťanskodemokratické hnutie; 26,67 %
2. SMER – sociálna demokracia; 14,44 %
3. Obyčajní ľudia a nezávislé osob.; 12,22 %
4. SDKÚ – DS; 10,00 %
5. Kresťanská SNS; 6,67 %
Volebný okrsok č. 2 - Školská jedáleň pri SŠ
počet oprávnených voličov: 998
počet voličov: 77
účasť vo voľbách: 7,71 %
počet odovzdaných platných hlasov: 74
Poradie strán za okrsok č. 2
1. Kresťanskodemokratické hnutie; 13,51 %

SMER – sociálna demokracia; 13,51 %
Sloboda a Solidarita; 13,51 %
2. Strana demokratického Slovenska; 9,46 %
3. SDKÚ – DS; 8,11 %
SNS; 8,11 %
4. Strana TIP; 6,76 %
Volebný okrsok č. 3- Kubíková
počet oprávnených voličov: 206
počet voličov: 23
účasť vo voľbách: 11,16 %
počet odovzdaných platných hlasov: 23
Poradie strán za okrsok č. 3
1. Kresťanskodemokratické hnutie; 30,43 %
2. Európska demokratická strana; 13,04 %
Kresťanská SNS; 13,04 %
3. SMER – sociálna demokracia; 8,70 %
Strana demokratického Slovenska; 8,70 %
Strana TIP; 8,70 %
4. Obyčajní ľudia a nezávislé osob.; 4,35 %
Sloboda a Solidarita; 4,35 %
Volebný okrsok č. 4 - Nižné Kamence
počet oprávnených voličov: 443
počet voličov: 31
účasť vo voľbách: 6,99 %
počet odovzdaných platných hlasov: 29
Poradie strán za okrsok č. 4
1. Kresťanskodemokratické hnutie; 37,93 %
2. Strana TIP; 20,69 %
3. SMER – sociálna demokracia; 10,34 %
Sloboda a Solidarita; 10,34 %
5. SDKÚ – DS; 6,90 %

Zdroj: Zápisnice o priebehu a výsledku hlasovaní vo volebných okrskoch vo voľbách do EP
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Informácie o Spojenej škole Belá za II. polrok
školského roka 2013/2014
- Základná škola Základnú školu navštevovalo v II. polroku školského roku 2013/2014 spolu 373 žiakov
v 22 triedach. V prvom stupni 127 žiakov v 7
triedach, v druhom stupni 246 žiakov v 15 triedach. Prvý ročník navštevovalo 31 žiakov; všetci
prospeli a postúpili do 2. ročníka. Druhý až deviaty ročník navštevovalo 342 žiakov, ktorí absolvovali II. polrok s nasledujúcimi výsledkami:
prospelo s vyznamenaním 212 žiakov –
61,80 %;
prospelo veľmi dobre 85 žiakov – 21,98 %;
prospelo 45 žiakov – 12,06 %.
Bolo udelených 210 výchovných opatrení: z toho 159 pochvál triednym učiteľom, 1 pokarhanie triednym učiteľom, 7 pokarhaní riaditeľom školy, 40 pochvál riaditeľom školy, 2 znížené známky zo správania 2. stupňa, 1 znížená
známka zo správania 3. stupňa.
počet zameškaných hodín 16 063, priemer
na žiaka 43,06;
počet žiakov zapísaných do 1. ročníka pre
šk. rok 2014/2015 – 28, z toho:
dievčatá – 19,
chlapci – 9,
odklad školskej dochádzky – 2.
od 13.03.2014 bola jedna žiačka vzdelávaná podľa individuálneho učebného plánu,
prospela a ukončila nižšie sekundárne
vzdelanie;
kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov – 100 %.
Dňa 12.03.2014 sa uskutočnilo celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského
jazyka a matematiky; oficiálne výsledky boli zverejnené na webovej stránke školy.
Vlámanie do budovy školy dňa 29. marca 2014 je v šetrení PZ, podobne i náhrada škody v spolupráci s poisťovňou Generali.
V dňoch 15. – 18.06.2014 sa v spolupráci Spojenej školy a obce Belá uskutočnilo družobné stretnutie v obci Maslenica (Chorvátsko)
na úrovni športových a kultúrnych vystúpení
žiakov školy. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov - ZŠ,
12 žiakov – ZUŠ a šiesti pedagogickí zamestnanci.

Vyučovanie v základnej škole zabezpečovalo 36 pedagogických zamestnancov a o MTZ
školy sa staralo 8 prevádzkových zamestnancov.
V spolupráci so SSE, a.s. Žilina zabezpečenie nábytku na výmenu a dovybavenie administratívnych miestností, tried a kabinetov –
103 kusov za 103 €.
V súťaži o Najlepšieho žiaka školy v šk.
roku 2013/2014 zvíťazil Andrej Pechota (9.C –
ŠT), na II. mieste sa umiestnil Miroslav Mihalčatin (8.A) a na III. mieste skončil Nikolas Kolčák
(9.B). Súťaž sponzoroval starosta obce Ing. Matúš Krajči sumou 180 €.
Zabezpečenie plnenia úloh školského
vzdelávacieho programu a celkového výchovnovzdelávacieho procesu kládlo vysoké nároky na
oblasť prevádzkových a osobných nákladov na
úrovni originálnych kompetencií (z podielových
daní) - obec a prenesených kompetencií (normatívne finančné prostriedky) - MŠVVaŠ SR. Finančná hodnota originálnych kompetencií nebola v súlade s rozpočtom obce naplnená a normatívne finančné prostriedky – prenesené kompetencie boli dofinancované formou dohodovacích konaní na MŠVVaŠ SR, i v súčasnosti
v procesnom rozhodovaní.
Súčasné vedenie školy ďakuje:
Školskému úradu Belá a Farskému úradu
Belá za aktívnu spoluprácu v šk. roku
2013/2014,
riaditeľ školy vyslovuje poďakovanie p. kanonikovi Mgr. Milanovi Krkoškovi za verejné poďakovanie v rámci dlhoročnej, úspešnej spolupráce na sv. omši dňa 06.07.2014,
za spoluprácu všetkým inštitúciám v obci,
ktoré podporovali školské i mimoškolské aktivity školy.

- Materská škola Materskú školu navštevovalo 104 detí,
ktoré boli 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 –
107 (neprijatých – 17 detí). Obec neakceptovala
návrh riaditeľstva školy o navýšenie počtu tried
MŠ – Belá o 1 triedu.

Zo školských lavíc
- Školský klub detí V školskom klube detí bolo zaradených
v školskom roku 2013/2014 - 54 detí. Výchovný proces zabezpečovali 2 vychovávateľky.

- Základná umelecká škola Základnú umeleckú školu navštevovalo
spolu 209 žiakov v troch umeleckých 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 pracovalo v 38 záujmových útvaroch, ktoré navštevovalo 370 detí. Činnosť CVČ
zabezpečuje 22 pedagogických zamestnancov –
vedúcich záujmových útvarov, jeden prevádzkový zamestnanec a jeden rodič. CVČ zabezpečuje
záujmovú mimoškolskú činnosť žiakov Spojenej
školy.
CVČ organizuje počas školských prázdnin letný tábor v dňoch 04. - 10.08.2014 v Krušetnici.

- Rodičovské združenie pri Základnej
škole Belá –
Riaditeľstvo SŠ Belá ďakuje rodičom,
priateľom školy, akciovým spoločnostiam, spoločnostiam s ručením obmedzeným, živnostníkom a zamestnancom inštitúcií za pomoc v šk.
roku 2013/2014 a všetkým, ktorí sa rozhodli
venovať 2 % z daní fyzických a právnických
osôb našej organizácii, menovite Urbárskemu
spolumajiteľstvu Belá s p. predsedom Jánom
Boháčom.
Ďakujeme za finančné príspevky na rozvoj mimoškolských aktivít žiakov a športových
tried prostredníctvom Združenia rodičov pri Základnej škole Belá týmto sponzorom:
JAMI – stav, s.r.o., p. Ján Mihalčatin (ŠT, podlahová krytina telocvičňa SŠ),
A. T., s.r.o., p. Ľubo Boháč (ŠT),
KeramD, s.r.o., p. Jaroslav Dvorský (ZUŠ, ŠT),
BELSTAV SK, s.r.o., p. Tomáš Šugár (ŠT),
LINOS, s.r.o., p. Ján Sušienka (ŠT, SŠ),
FERZASTAV SK, s.r.o., p. František Hurtek
(ŠT, MŠ),
IVSC Žilina, Ing. Anton Hýll (SŠ),
Belské Služby, s.r.o. (SŠ),
B- STAV, s.r.o. – Peter Bela (ŠT, prípravka).
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Vedenie školy želá všetkým pracovníkom
školy, občianskej verejnosti, rodičom, žiakom,
priateľom a dôverníkom školy príjemné, pokojné
a veselé prežitie dní „Belskej púte“ 2014.
(Mgr. Jozef Šugár, riaditeľ Spojenej školy)

Nech sa nám netúlajú úspešný projekt
Grantový program „Nech sa nám netúlajú“ vznikol v roku 2005 ako reakcia na súčasnú
spoločenskú situáciu. Deti a mladí ľudia sú aj
v dôsledku nesprávneho využívania voľného času konfrontovaní s množstvom negatívnych javov, ktoré môžu výrazne narušiť ich vývin. Nadácia a spoločnosti Henkel Slovensko a COOP
Jednota Slovensko preto vytvorili finančný
grant, ktorým chcú podporiť voľnočasové aktivity pre školopovinné deti predovšetkým v oblasti
kultúry, umenia a taktiež chcú podporiť pohybové aktivity detí v zdravom prostredí. Naša
škola sa do tohto grantového programu po prvýkrát zapojila v roku 2008. Vďaka úspešnému
projektu, ktorý vypracovala PaedDr. Anna Babišová, sa 15 žiakov našej školy z neúplných, alebo viacpočetných rodín zúčastnilo pobytu v letnom tábore za symbolickú sumu. V roku 2010
ďalší úspešný projekt, ktorý vypracovala
PaedDr. Mária Holubková, rozvíjal talent žiakov
v rámci literárno-dramatického krúžku. Krušetnická letná olympiáda – bol úspešný projekt roku 2012, ktorý vypracovala PaedDr. Anna Babišová a na jeho realizácii sa podieľali žiaci v letnom tábore v Krušetnici. Poďte deti z ulice
k nám – bol úspešný projekt v roku 2013, ktorý
podporil naše mladé športové talenty a na jeho
vypracovaní sa podieľala Mgr. Katarína Zuziaková. Čo nám priniesol tento rok? Nový podporený projekt Dobrodružstvá s knižkou, ktorý
vychádza z potreby vzbudenia záujmu detí
o knihy a literatúru. Bude sa realizovať v rámci
literárno-dramatických krúžkov pod vedením
Mgr. Pechotovej a PaedDr. Holubkovej, ktoré
projekt vypracovali. (ik)
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Detská tour Petra Sagana

Rozlúčka deviatakov

V nedeľu 15. júna sa konala v Autocampingu
Belá - Nižné Kamence Detská tour Petra Sagana. Bolo
to podporné podujatie propagácie cykloturistiky v regióne Malej Fatry po novo značených cyklotrasách. Súťažnú jazdu na dvoch kolesách si prišli vyskúšať aj naši
žiaci, Mravčekovia z 2.A triedy - Aďka Jaroščiaková, Simonka Boháčová, Aďko Boháč, Tiborko Papánek, Samko Sochuliak, Klárka Ďuranová, Valentínka Ničová,
Danko Vrábel a Jakubko Vrábel. Zo starších žiakov našu školu reprezentovali: Alžbetka Tomášová 8.A, Gabriel Babiš 7.C a Patrik Nič 9.A, ktorý zvíťazil vo svojej
kategórii – blahoželáme! Ak aj vy patríte k priaznivcom
cykloturistiky a cyklistiky, zažite príjemný a pohodový
výlet na dvoch kolesách za krásami Malej Fatry po novo
značených cyklotrasách. (ik)

„Dnes sme sa tu zišli, aby sme
zase raz ukončili jeden školský rok. Pre
nás deviatakov nastal okamih, keď sa so
školou musíme rozlúčiť. Poslednýkrát tu
pred vami stojíme plní plánov do budúcnosti. Ešte si pamätáme, ako sme vkročili prvýkrát do školy ohúrení jej veľkosťou
a množstvom detí...“, aj týmito slovami
sa 24. júna lúčili naši deviataci na rozlúčkovom večierku, ktorý sa uskutočnil
na našej škole už po tretíkrát. Počas večierka bola vyhodnotená súťaž o Naj-deviatačku a Naj-deviataka. Naj-deviatačkou učiteľov sa stala Sonka Chabadová
z 9.B triedy, Naj-deviatačkou žiakov sa
stala Sabína Janíková z 9.A triedy
a Naj-deviatakom Andrej Pechota z 9.C
triedy, ktorý získal dokonca dva tituly
(získal najviac hlasov od učiteľov aj žiakov). Srdečne blahoželáme! V mene žiakov ďakujeme pani učiteľke Hudecovej
za prípravu a organizáciu večierka. Pochvala patrí aj všetkým deviatakom
a ich triednym učiteľom. (ik)
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V ZUŠ zneli populárne melódie, poďakovanie
mamičkám aj melódie absolventov
Svet umenia existuje ako zvláštny, ale krásny
svet a takými krásnymi a milými sú aj koncerty našich žiakov. Koncerty sú venované rôznym príležitostiam. Patria k nim koncerty pre dôchodcov, vianočné,
výchovné, koncert venovaný učiteľom, koncert populárnej hudby, koncert venovaný všetkým mamám,
absolventský a aj tie jednoducho nazvané verejné.
Koncert, ktorý sa konal 16. apríla 2014 bol
venovaný populárnym melódiám a piesňam. Tento
koncert majú naši žiaci vo veľkej obľube, pretože majú možnosť predviesť svoje umenie aj prostredníctvom moderných piesní. V programe odzneli piesne
od Elánu, T. Klusa, Kryštofa, Teamu, K. Svobodu,
Kristíny a mnohých ďalších aj zahraničných interpretov a autorov.
Všetkým mamkám, mamám a mamičkám odzneli krásne melódie a verše ako poďakovanie
za ich lásku a starostlivosť 6. mája 2014 na koncerte ku Dňu matiek.
12. júna 2014 sme sa po roku opäť
stretli na koncerte absolventov našej základnej
umeleckej školy. Pedagógovia si v tento deň
spomenuli na to, akí malí žiaci pred siedmymi
rokmi prišli s ustráchanými očkami a na talentových skúškach odspievali svoje pripravené
piesne... a zrazu... zrazu máme pred sebou
úžasných mladých ľudí, pre ktorých štúdium
v našej škole nezostalo niekde na polceste, ale
vytrvalo to dotiahli až k svojmu absolventskému vystúpeniu. V tomto školskom roku absolvovalo 5 žiakov: Emília Boháčová, Mária Boháčová a Lukáš Gacho v hre na klavíri pod vedením pedagogičky Moniky Zuziakovej, Katarína
Bačinská a Alexandra Maťková v hre na akordeóne pod vedením pedagogičky Jarmily Moravcovej.
Po ich krásnom vystúpení a po slávnostnom
prevzatí absolventských
vysvedčení nám pedagógom zostáva dúfať, že
štúdium na umeleckej
škole zanechá v nich
trvalé hodnoty, s ktorými budú žiť v budúcnosti.
Všetkým zamestnancom základnej umeleckej školy ďakujem za
ich obetavú prácu, prajem príjemné prežitie
dovolenky, deťom krásne a slnečné prázdniny,
no a v septembri opäť
dovidenia!
(Miroslava Ticháková)
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Belskí internetoví
bezpečáci v akcii
Projekt „Belskí internetoví bezpečáci
v akcii“ bol projektom žiakov 6.A triedy, ktorý
realizovali pod vedením Mgr. Kolčákovej aj vďaka podpore Nadácie Orange v grantovom programe Školy pre budúcnosť 2013/2014. Zámerom projektu bolo zistiť, ako vedia žiaci základnej školy komunikovať pomocou komunikačných technológií. Počas projektu boli realizované aktivity, v ktorých šiestaci prezentovali informácie o bezpečnom používaní internetu. Nacvičili dve divadelné predstavenia – Myška Hryzka
a počítač (o závislosti na počítači a strate kamarátov) a Ne/otrávené jablká (o výhodách
a nevýhodách sociálnych sietí), ktoré zahrali deťom v MŠ a žiakom 1. stupňa. Vytvorili anketu
pre rodičov a ďalšie videoreportáže. Urobili prieskum dotazníkovou metódou u žiakov našej
školy. Spracovali údaje jednotlivých položiek dotazníka o bezpečnom správaní sa na internete,
ktoré získali od 317 respondentov (žiakov) našej
školy a vyhodnotenie dotazníkov sa nachádza
na stránke bezpecnesvedkom.webnode.sk.

Odporúčame rodičom navštíviť stránku
projektu a oboznámiť sa s jednotlivými položkami dotazníka. Z nášho prieskumu vyplýva, že je
dôležité deti vzdelávať a hovoriť s nimi o pozitívach aj negatívach webu. Internet im slúži ako
zdroj informácií, na prehlbovanie kontaktov
a spojenie so svetom, ale mali by sme myslieť aj
na to, aby sa deti stretávali s kamarátmi či
športovali a aby online priestor nevyhľadávali
príliš často. S deťmi treba hovoriť o nebezpečenstve, ktoré sa skrýva v anonymnom virtuálnom
svete. Dôležité je upozorniť ich, aby sa vyhýbali
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komunikácii s cudzou osobou, ktorej totožnosť
si nemôžu overiť. Vysvetliť im, prečo je dôležité
informovať dospelého, keď na čete zažijú akékoľvek obťažovanie. Neustále pripomínať, aby
neposkytovali svoje osobné údaje, adresu, telefónne číslo, osobné fotografie, ktoré môžu byť
zneužité. Treba si budovať obojstrannú dôveru,
otvorene sa s nimi rozprávať o tom, čo robia na
internete... Ak vás táto téma zaujala – neváhajte
a navštívte stránku projektu BELSKÍ INTERNETOVÍ BEZPEČÁCI. (ik)

Súťaž o Najlepšieho
žiaka školy
Na slávnostnom ukončení školského roka býva každoročne vyhodnotená súťaž o Najlepšieho žiaka školy, ktorá prebieha na našej
škole už niekoľko rokov. Súťaže sa zúčastňujú
žiaci od siedmeho ročníka, ktorí musia splniť
vopred stanovené kritéria: výborný prospech
a úspešnosť v súťažiach (školských, okresných,
krajských a celoslovenských). Odmenou pre víťazov súťaže je vkladná knižka, kde finančnú
hotovosť zabezpečuje Obecný úrad Belá. V školskom roku 2013/2014 sa umiestnil na 1. Mieste Andrej Pechota (9.C), ktorý získal v súťažiach 123 bodov. 2. miesto získal Miroslav Mihalčatín (8.A) s celkovým počtom bodov 102
a na 3. mieste sa umiestnil Nikolas Kolčák
(9.B) s počtom bodov 75. Našim žiakom srdečne
blahoželáme a veríme, že aj v ďalšom školskom
roku budeme oceňovať našich úspešných žiakov. (ik)
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Prečo zbierame starý
papier?
Túto otázku nám často kladú aj naše deti
v škole. No a my
im
odpovedáme:
„Aby sme zachránili stromy.“ Vysvetľujeme im, že
starý papier privezú do továrne.
Najskôr sa zmieša
s vodou. Potom sa
drví valcami s nožmi a seká na drobučké
kúsočky. Tie idú do kotla a uvaria sa na
kašu. Uvarená kaša sa „dochutí“ rôznymi
plnidlami a farbivami, ktoré papier zjemňujú a bielia. Potom ide na veľké pohyblivé
drôtené sitá, kde sa natriasa až sa z nej vytrasie väčšina vody. Vzápätí lis kašu roztlačí a vytlačí z nej ďalšiu vodu. Posledná
kvapka vody sa vyparí v sušiacich horúcich
valcoch. Papier je hotový a upravuje sa
podľa toho, na čo bude slúžiť. Ak v továrni
nemajú starý papier, musia vyrobiť nový
z dreva. Aby mali drevo, musia vyťať strom.
Stromy nám predsa dávajú kyslík, krásu
púčikov, kvetov a listov, množstvo rôznych
plodov, tieň pre chvíle oddychu, svojimi koreňmi spevňujú pôdu, zachytávajú vietor
a sneh, sú útulkom pre mnohé živočíchy.
Nechcete zachrániť ten strom? 125 kg starého papiera zachráni jeden veľký strom.
Väčšina našich žiakov si túto skutočnosť
uvedomuje, a preto sa každoročne zapájajú
do zberu starého papiera. Samozrejme nezabúdame na ich aktivitu a náležite odmeňujeme triedy s najväčším počtom nazbieraného starého papiera. Naša škola spoločnými silami v tomto školskom roku nazbierala 11 553 kg starého papiera a tým zachránila 92 stromov. Je to o 24 stromov
viac ako v minulom školskom roku. Milí
rodičia, naši spoluobčania, aj keď je čas
prázdnin a možno chystáte prázdninové
upratovanie, nezabudnite pre vaše deti
a našich žiačikov poodkladať starý papier,
aby sme v budúcom školskom roku zachránili ešte viac stromov a prekonali možno aj číslo 100. Vopred vám všetkým veľmi
pekne ďakujeme. (ik)
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Čítajme si 2014
Pohľad späť: Dňa 16.6.2008 sa po prvýkrát
uskutočnilo podujatie „Čítajme si“. Podujatie bolo súčasťou projektu Tesco charita roku 2008. Na 27 miestach Slovenska sa do čítania zapojilo 2 912 detí. Podarilo sa tým ustanoviť slovenský rekord o „Najpočetnejší detský čitateľský maratón“. V roku 2009 bol niekoľkonásobne prekročený počet zúčastnených detí
a to v celkovom počte 10 798 v 95 mestách Slovenska
a ich pobočkách. V roku 2010 sa akcie zúčastnilo
21 234 detí zo 140 miest. V roku 2011 čítalo 30 480
detí - aj vďaka našej účasti sa prekonal rekord. Tento
počet sa naďalej každým rokom zvyšoval, v roku
2012 sa do akcie zapojilo 35 542 detí a minulý rok až
36 321 detí. Projekt ČÍTAJME SI... má ambíciu posilniť aktivity, ktoré podporujú čítanie u detí, pretože
pre osobnosť dieťaťa i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Chce zatraktívniť knihu v detských očiach. Využíva metódu spoločného prekonania rekordu z minulého roku. Nie je však len o lámaní rekordov. Jeho
cieľom je predovšetkým pritiahnuť deti ku knihe,
ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia od počítača cez televízor až po mobil. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková,
známa humoristka a spisovateľka. Organizátorom
akcie je Linka detskej istoty pri SV UNICEF, ktorá aj
týmto spôsobom reaguje na podnety detí z poradenskej Linky pre deti a mládež 116 111. Mnoho hovorov, vyše 30 %, sa nedá označiť ináč ako „volanie“
detí po väčšej pozornosti zo strany dospelých, týkajú
sa aj detských záujmov, nudy. V tomto roku sa konal 5. júna a do čítania na našej škole sa zapojili
triedy: 3.A, 5.A, 5.C, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 8.B,
8.C, 9.C a žiaci ŠKD - spolu 158 žiakov. Tento rok to
bolo čítajúcich 37 064 detí z celého Slovenska, takže
sme prekonali rekord z minulého roka. Máme čo prekonávať budúci rok. (ik)
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RECYKLOHRY

Naša škola sa ešte
v roku 2010 zapojila do
školského
recyklačného
programu Recyklohry, ktorý usporadúva spoločnosť
ASEKOL SK, s.r.o. zaisťujúca
zber
a recykláciu
elektrozariadení, ktoré už
doslúžili. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie
o triedení odpadov u mladej generácie a tiež zaistiť recykláciu drobných elektrozariadení v čo
najvyššej miere. V rámci projektu Recyklohry je
naša škola vybavená zbernou nádobou na vyradené drobné elektrozariadenia, ktorá je umiestnená v škole na dolnej chodbe. V roku 2012 sa
do projektu aktívne zapojil Školský klub detí pri
SŠ Belá so svojimi pani vychovávateľkami. Žiaci
v rámci projektu sa nielen zapájajú do zberu nepotrebných elektrozariadení, ale zároveň plnia
rôzne súťažné úlohy, praktické činnosti a kvízy
zamerané na triedenie a recykláciu odpadov.
Splnením úloh a zberom nepotrebných elektrozariadení ŠKD získava body, ktoré si v katalógu
recyklohier vymieňa za pomôcky, hry a športové
potreby pre svoju činnosť. Všetky potrebné informácie máte na stránke ŠKD - http://skdbela.webnode.sk. Okrem drobných elektrozariadení, kde zdrojom energie sú batérie, akumulátory alebo sú napájané elektrinou zo siete a svojím rozmerom sa vojdú do zbernej nádoby, môžete priviesť do školy aj nefunkčné veľké elektrozariadenia (televízory, počítače, monitory, tla

čiarne, sporáky, mikrovlnné rúry, práčky, mixéry,....). V prípade odovzdania veľkých elektrozariadení kontaktujte p. vychovávateľku Ľubicu
Hriníkovú. Navyše s Recyklohrami počas celého
školského roka budeme pokračovať aj v zbere
batérií, pretože každý správny Recyklohráč už
vie, že každá použitá, nefunkčná batéria, ktorá
sa nedá ďalej nabíjať, nepatrí do obyčajného koša, na trávnik na školskom dvore, do prírody,
ani ju netreba odkladať doma, ale o takéto batérie sa Recyklohry rady postarajú a správne ich
zrecyklujú. Prosíme rodičov, súrodencov, susedov, najlepšie všetkých občanov obce, aby nepotrebné batérie, nefunkčné drobné aj veľké elektrozariadenia počas nového školského roka priniesli do školy a tak pomohli nášmu školskému
klubu detí. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za
pomoc. (Pani vychovávateľky z ŠKD)

Návšteva Maslenice
Veľmi peknej akcie sa zúčastnili žiaci
športových tried a Základnej umeleckej školy
v Belej, ktorí v dňoch 15. - 19. júna 2014 navštívili družobnú obec v Chorvátsku – Maslenicu. Akcia sa uskutočnila pod dohľadom starostov oboch obcí. Žiaci športových tried odohrali
futbalový zápas s miestnymi chlapcami a žiaci
zo ZUŠ Belá predviedli nádherný koncert pre
domácich obyvateľov. Spestrením zájazdu bol
výlet do mesta Zadar a hlavne kúpanie sa v mori. Všetci zúčastnení vyjadrili veľkú spokojnosť
a už sa veľmi tešia na podobný zájazd.
(Mgr. Ján Holúbek)
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Deti pred oponou

V rámci spolupráce Mikroregiónu Terchovská dolina a Sdružení obcí povodí Stonávky
(Česká republika) sme boli pozvaní na 12. ročník školských divadelných predstavení s názvom „Deti pred oponou 2014“, ktorú organizovala ZŠ s MŠ Třanovice. Samotné podujatie sa
uskutočnilo v sále Obecného úradu v Třanoviciach (Česká republika). Terchovskú dolinu zastupovali deti zo SŠ Belá, ZŠ Terchová, ZŠ Varín
a ZŠ Teplička nad Váhom. Naši Mravčekovia
z 2.A triedy vystúpili s predstavením „Školienkine dobrodružstvá“. Deti na javisku prezentovali
svoje divadelné nadanie a zároveň mali možnosť
vzhliadnuť divadelné predstavenia v češtine,
slovenčine, poľštine a angličtine. Všetky predstavenia boli krásne a jedinečné, no za spomenutie stojí nezvyčajné spracovanie rozprávky
O dvanástich mesiačikoch, ktorá bola odohraná
ako muzikál alebo rozprávka o Popoluške v podaní poľskej školy. Pre nás pedagógov ako aj
zúčastnené deti to bol nezabudnuteľný zážitok,
z ktorého sme si priniesli nové inšpirácie do
ďalšej práce i nové priateľstvá. Spoznali sme
nové miesta a bola nám predstavená škola

v Třanoviciach, ktorá nás svojimi priestormi
veľmi očarila. Veľká vďaka patrí organizátorom
za starostlivosť a prijatie. Už teraz sa tešíme na
ďalšiu spoluprácu mikroregiónov a 13. ročník
prehliadky detských divadelných súborov.
(PaedDr. Anna Babišová)

Nadačný fond Kia Motors Slovakia
Od roku 2008, kedy Kia Motors Slovakia založila svoj nadačný fond aktívne podporuje projekty na podporu žilinského regiónu v environmentálnej, sociálnej oblasti a podporu mladej generácie. Darcovské aktivity realizuje prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu napr. Región v pohybe (podpora aktivít zameraných na integráciu znevýhodnených skupín obyvateľov, odstránenie fyzických bariér, sprístupnenie a zachovanie kultúrnych hodnôt a športových aktivít pre
všetkých), programu Komunitné záhrady, podporuje rozvoj cyklotrás na Slovensku a vzdelávanie
mladých ľudí v regióne. Vďaka programu „Región v pohybe 2013“ bol úspešný projekt Doprava na
dopravnom ihrisku Belianček, ktorý vypracovala Mgr. Irena Kolčáková a vďaka ktorému sme zakúpili bicykle, rozprávkové knižky o dopravných značkách a cyklo-lekárničky. Projekt umožnil žiakom
preniesť teoretické vedomosti získané vo výchovno-vzdelávacom procese do praxe. Ďalším novým
úspešným projektom, ktorý podporil Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis v programe „Región kultúrne 2014“, je projekt Premeny v čase, ktorý vypracovali PaedDr. Anna Babišová
a Mgr. Petra Stráska.
„Zámerom projektu Premeny v čase je prepojiť súčasnosť našej obce s minulosťou prostredníctvom fotografií, spevníka, prezentácie a bulettinu. Žiaci putovaním po našej obci, pozorovaním, rozhovorom a fotografovaním si prehĺbia vzťah k miestu kde žijú. Nadobudnú aj nové poznatky o obci
a bližšie spoznajú jej obyvateľov. Pri získavaní a spracovávaní fotografií, ľudových piesni, vytváraní
prezentácie a bulettinu získajú nové skúsenosti s digitálnou technológiou a prehĺbia si svoje IKT zručnosti. Nazhromaždenie potrebného materiálu do projektu kladie dôraz aj na ich komunikačné schopnosti, prejavovanie úcty k druhým ľuďom, trpezlivosť, spoluprácu, priateľstvo. Výsledky projektu deti
predstavia širokej verejnosti prostredníctvom trojdňovej výstavy fotografie, hudby a spevníka v Kultúrnom dome Belá počas Belskej púte. Každý návštevník výstavy obdrží bulettin o našej obci. Ďalšou
pripravovanou akciou v rámci projektu bude zábavno - hudobný večer v letnom tábore, organizovanom Spojenou školou a kultúrny program k Medzinárodnému dňu starších ľudí, kde deti budú prezentovať svoje zručnosti v hre na hudobných nástrojoch,“ povedali pani učiteľky. (ik)
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Divadlo na Hojdačke

Herci Michal Legíň a Andrea Chytčáková
nám zahrali novú rozprávku Lomidrevo. Divadlo
tento krát vsadilo na známu tému zo zberateľského pera Pavla Dobšinského. Samozrejme,
tak ako pri minuloročných predstaveniach, herci zapájali do hry aj naše deti.
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jímavou technikou skladania. Deti si to vyskúšali a spoločnými silami sa im to aj podarilo.
Ďakujeme mamine za chvíle strávené medzi nami a tešíme sa na ďalšiu návštevu.
(Mariana Berešíková)

Pracujeme s cestom
Lomidrevo je chlapec, ktorý dostal do daru veľkú silu. Keď vyrastie, vyberie sa do sveta.
Na cestách stretne kamarátov silákov Miesiželeza a Valivrcha. S veľkou fyzickou silou však treba narábať rozumne, aby sa neuškodilo ľuďom.
Obrovská sila tiež nie je zárukou odvahy a čestnosti, Lomidrevo však svojim rozumom a odvahou vyslobodí unesené princezné, za čo si zaslúži kráľovskú nevestu. Uvádza Divadlo na
Hojdačke. (Mariana Berešíková)

Pracujeme s rodičmi
Dňa 2. apríla 2014 navštívila mamička
detí Jakubka a Filipka pani Mária Chovancová
materskú školu. Ukázala našim predškolákom
prácu z farebného papiera - tvorenie kvetov zau-

Slané cesto je jednoduchá, prírodná surovina, pomocou ktorej sa hravo rozvíja fantázia, koncentrácia a zručnosť detí a zároveň im
ponúka skvelú zábavu.
Deti z tried „Slniečkovo“ a „Obláčikovo“
si vyskúšali miešanie cesta, poskytlo im to veľký
pôžitok a zároveň sa zahrali na malých kuchárov. Niektorí malí majstri si vyskúšali aj samy
odmerať potrebné suroviny.
Pred vytvorením prvej medaily sme im
pripravili príležitosť na hravé formovanie cesta,
odtláčanie formičiek, maľovanie farbami, vaľkanie i tvarovanie rukami a čas, aby sa deti zoznámili a spriatelili s materiálom. Mnohé deti sa
pochválili, že aj oni doma pomáhajú maminkám
pri pečení.
U detí pracovala ich fantázia, tvorivosť
a predstavivosť. Podarilo sa im vytvoriť krásne
medaily. (Mariana Berešíková)

Zo školských lavíc
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Deň matiek

Deň matiek je špeciálny čas povedať
našim mamám, ako ich máme radi, čo pre
nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť
za všetko, čo pre nás urobili.
Dňa 13. mája 2014 mali deti vystúpenie
ku Dňu matiek v materskej škole. Detičky ukázali svojím mamám, ockom, starým rodičom
a súrodencom aké sú šikovné. Detské hlávky sa
,,prekrikovali“ v tom, kto zaspieva krajšiu pieseň či zatancuje krajší tanec, alebo povie krajšiu básničku. Sólové piesne chlapcov aj dievčat,
ako aj spoločná záverečná melódia v ich podaní
nenechali naše oči dlho suché. Za krásne recitácie a spev piesní rodičia odmenili deti svojím
potleskom. Mnohé mamičky a babičky si s hrdosťou privinuli svoje ratolesti po skončení
programu, pyšné na ich vystúpenie.
Naši predškoláci a deti z ľudového krúžku pod vedením pani učiteľky Evky Lahutovej
vystúpili dňa 11. mája v Kultúrnom dome Belá.
Svojím vystúpením potešili svoje mamy, staré
mamy, ale aj ockov, ktorí sa prišli na vystúpenie
pozrieť. (Mariana Berešíková)

Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča...
Aj v našej materskej škole sa deti oboznamujú s ľudovými tradíciami. Rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami vyjadrovali
svoe pocity, dojmy a zážitky z ľudových tradícií
počas osláv Veľkej noci.
Naše deti zdobili veľkonočné vajíčka
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a pripravovali si výzdobu. Pani učiteľky ich
oboznámili s tradíciou zdobenia kraslíc. Deti
pracovali technikou obtáčania špagátom, kašírovania, maľovania, lepenia... Výsledkom ich trpezlivej práce boli nádherné kraslice a výrobky.
(Mariana Berešíková)

Pletieme korbáč
Privítali sme medzi nami u predškolákov
(rybky) pani Máriu Chovancovú a u detí v druhej (slniečka) a štvrtej triede (obláčiky) pána Radoslava Franeka, ktorý nás oboznámili s tajomstvom pletenia korbáčov z vŕbového prútia.
Deti s údivom a prekvapením sledovali
prácu ich šikovných rúk a tiež výsledný produkt
– korbáč. Prostredníctvom zážitkového učenia si
niektorí vyskúšali upliesť jednoduchý korbáč.
Popri práci prebiehala živá diskusia o zážitkoch
detí z osláv veľkonočných sviatkov, zvykoch
a tradíciách dnes a v minulosti, ktoré im priblížili pani učiteľky. Výrobky detí a rodičov spestrujú interiér škôlky. (Mariana Berešíková)
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Majstrovstvá sveta

29. mája Spojená škola zorganizovala pod
vedením Mgr. Jána Holúbka futbalový turnaj pre
1. - 4.ročník „Majstrovstvá sveta - Brazília 2014“.
Turnaja sa zúčastnili mužstvá: Holandsko (Majerová - 1.A), Brazília (Lodňanová - 1.B), Kamerun
(Babišová - 2.A), Taliansko (Holubková 2.B), Slovensko (Babiš - 3.A), Argentína (Bielková - 4.A),
Španielsko (Bukovinská - 4.B) a Nemecko (ZŠ –
Lysica). Hralo sa v dvoch kategóriách: 1. Kategória: 1. - 2. ročník, 2. kategória: 3. - 4. ročník. Prvú
kategóriu vyhralo Taliansko (Holubková 2.B)
a druhú kategóriu Argentína (Bielková 4.A). Spestrením turnaja boli dievčatá, ktoré povzbudzovali
svoje tímy. Všetci hráči boli odmenení kartičkami
hráčov z MS 2014. (Mgr. Ján Holúbek)

Deň matiek
„Do ruky ti kvietok vkladám moja milá mamička, skloň sa ku mne, dám ti ešte horúci bozk na líčka.“
Druhá májová nedeľa už tradične patrí
všetkým mamám. Vzdať úctu všetkým mamičkám, mamkám, maminám možno rôznym spôsobom, napríklad darovaním kytice, darčeka, návštevou či spomienkou. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli 6. mája v koncertnej sále Základnej umeleckej školy na Nižných Kamencoch
a 11. mája v Kultúrnom dome Belá. Svojim kultúrnym programom potešili svoje mamičky: Belianček z materskej školy - ľudové pásmo pod vedením p. uč. Lahutovej, žiaci z 2.A s divadielkom
„Školienkine dobrodružstvá“ pod vedením p. uč.
Babišovej, žiaci z MŠ básničkami a moderným
tančekom pod vedením p. uč. Lahutovej a Mihalčatínovej, žiaci z 2.B s divadielkom „O Červenej
čiapočke“ pod vedením p. uč. Holubkovej a žiaci
zo ZUŠ spevom a hrou na rôzne hudobné nástroje. Deň matiek patrí medzi najdojemnejšie sviatky
- pre každého človeka je jeho matka najdôležitejším človekom na svete. Od detstva až po posledné

chvíle pred odchodom z tohto sveta si človek
nesie v sebe jedinečný a neopakovateľný obraz svojej matky. Matky, ktorá všetko chápe,
odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať
svoje dieťa bez ohľadu na to, aké ono je. (ik)

Zo školských lavíc
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Výstava „Premeny v čase“
V Kultúrnom dome Belá v termíne od
25. do 27. júla, počas Belskej púte, sa bude
konať výstava fotografií, ktorú pre vás pripravili žiaci zo Spojenej školy. Mnoho starších ľudí vo svojom fotoalbume už nenájde
fotografie zo školských čias. A práve prostredníctvom belských ročníkových fotografií
sprístupnených na výstave si môžu oživiť
spomienky na seba ako žiaka, na svojich
spolužiakov, učiteľov. Vystavené dobové fotografie ich zas zavedú do minulosti našej
obce. Mladší návštevníci prostredníctvom fotografií si môžu porovnať, ako naša obec vyzerala v minulosti a ako dnes. V nedeľu at-

mosféru výstavy spestrí koncert ľudovej a modernej
hudby v podaní žiakov Základnej umeleckej školy
Belá. Zároveň návštevníkom predstavíme knihu
o Belej, ktorú vytvorili Mravčekovia z 2.A triedy, ide
v poradí o tretiu knihu vytvorenú našimi žiakmi.
Všetci ste srdečne vítaní. (ik)
Vyberáme dva príbehy o našej obci:
„Naša obec Belá sa nachádza v krásnom prostredí. Máme tu krásne hory, belské vodopády a potok, ktorý si ľudia nevážia a hádžu do neho smeti. To
by som chcel zmeniť. Rád by som vás zobral na prechádzku ku krížom, ktoré sa nachádzajú v Bačíne
a po ceste je krásny výhľad na Belú a Lysicu. Je to
krásny zážitok, ktorý som zažil so svojimi rodičmi.
V lete by som vás pozval na zmrzlinu. U nás v Belej
robia najlepšiu. Som rád, že tu bývam.“
(Danko Vrábel, 2.A)
„Kde bolo, tam bolo, kde sa piesok lial a voda
sypala, bola jedna dedinka, volala sa Belá. V Belej
je, kostol, cintorín, niekoľko obchodov a jedna veľká
Jednota, krčmy, zmrzlina, kultúrny dom, škôlka
a základná škola, lesy, pizzéria, hotel a bude tu kúpalisko. Ja bývam oproti zmrzline a ešte je tu zdravotné stredisko, dve lekárne, ihrisko na futbal a dve
detské ihriská. V Belej je okolo 3 000 obyvateľov
a veľmi sa mi tu páči.“ (Tamarka Ondrišíková, 2.A)

Olympijský deň
Už tradične niekoľko rokov prebieha v júni na našej škole OLYMPIJSKÝ DEŇ. Nebolo tomu
inak ani tento rok. Starší žiaci súťažia v tradičných olympijských športoch a naši malí žiačikovia si
po tretíkrát vyskúšali svoju olympiádu v netradičných športoch. Svoju bežeckú výdrž si mohli overiť
počas olympijského behu. Mnohí prekonávali bežecký súboj so súpermi ale aj sami so sebou, no
nakoniec sa všetkým podarilo prebehnúť cieľom. Ďalšie veľké súperenie sa odohrávalo medzi triedami v netradičných belských olympijských disciplínach (Trojnohý beh, Štuplíková, Skokan a Vrecia). Ďakujeme všetkým zúčastneným žiačikom a pedagógom za športovo-zábavné dopoludnie v duchu fair play a nezabudnuteľnú atmosféru. (PaedDr. Anna Babišová)
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Klub dôchodcov

Klubu dôchodcov, ktorý pôsobí v našej
obci už pekných pár rôčkov, každoročne pribúdajú nový členovia. Preto môžeme s istotou povedať, že o tento klub majú občania záujem a že
je pre jeho členov atraktívny. Vo svojom programe mávame rôzne aktivity a kultúrne podujatia.
Zameriavame sa hlavne na spestrenie nášho
jednotvárneho dôchodcovského života. Chodíme
sa veľmi radi kúpať po rôznych kúpeľoch, na divadelné a iné vystúpenia, na výlety a podobne.
Okrem týchto aktivít sa ochotne zapájame do
brigád pri skrášľovaní našej obce. Nedá sa nám
nespomenúť, že spolupráca s predstaviteľmi obce je na dobrej úrovni, vždy nám vyjdú v ústrety
či už je to zabezpečenie odvozu na rôzne podujatia, občerstvenie a podobne.
Milí členovia Klubu dôchodcov a ostatní
naši spoluobčania, prajeme vám príjemné prežitie Belskej púte. Prežite ju nielen zábavou, ale aj
inou stránkou, ktorá bola vždy na prvom mieste. Je to stránka duchovná, veď Belská púť je
uctením si našej patrónky Márie Magdalény.
Patrične si ju uctime v našom farskom kostole
pri slávnostných nedeľných svätých omšiach.
Je to pre nás Belanov veľký sviatok a náš klub
sa s radosťou zapája aj do jeho príprav.
(Výbor Klubu dôchodcov)

to), kategória B - Zuzka Mariašová (2. miesto),
kategória C - Sonka Chabadová (3. miesto). Srdečne gratulujeme. (PaedDr. Mária Holubková)

Jánska vatra
Ako každý rok aj tento sa uskutočnilo
v obci tradičné pálenie jánskej vatry. Keďže tento rok vyšiel Ján na utorok pálenie vatry sa konalo až 27. júna v piatok. O samotné zhotovenie
vatry a varenie gulášu sa postarala miestna
partia z vyšného konca, ktorej patrí vďaka za
udržiavanie týchto tradícií. (tk)

Naša obec - naša MAS
Dňa 17. júna 2014 sa v priestoroch Relaxačno-informačného centra v Terchovej uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 1. ročníka výtvarnej súťaže „Naša obec - naša miestna akčná
skupina“. Do súťaže bolo poslaných celkovo 262
prác. Odborná porota ocenila aj práce našich
žiačok: kategória A - Emka Holubková (1. mies-

Spoločnosť
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Spomienka

Spomienka

Spomienka

Život nám nevráti, čo osud
vzal, odišiel si vtedy, keď to
nikto nečakal. V ten osudný
deň, keď ticho ostalo len,
odišiel si snívať svoj večný sen.

Tam niekde v diaľke je miesto
nebeské, kde znejú spevy anjelské. Drahého otca a manžela nám
osud vzal a v srdciach zanechal
hlboký žiaľ. Dotĺklo srdce, ktoré
sme milovali a ruky, ktoré nám
pomáhali. Prázdno je tam, kde
znel Tvoj hlas, ale spomienka na
Teba zostáva v nás.

Odišiel si, niet Ťa viac medzi nami
a hoci osud nám Ťa už nikdy
nevráti v našich srdciach žiješ
s nami. Znamenal si pre nás veľmi
veľa a tu lásku v našich srdciach
ani čas nezničí, aj keď tá strata
v srdci bolieť neprestáva.

Dňa 9.7.2014 sme si
pripomenuli prvé smutné
výročie, čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec

Dňa 21.7.2014 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil náš otec
a starý otec

Dňa 20.5.2014 sme si
pripomenuli 4. smutné výročie
úmrtia drahého manžela, ocka,
starého otca, brata

Milan Bulka
S úctou a láskou spomínajú
manželka, dcéra s rodinou
a ostatná rodina.

Spomienka
Dňa 7.6.2014 uplynulo 7
rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec

Adam Káčer
S úctou a láskou spomína celá
smútiaca rodina.

Jána Svetlovského
S láskou spomína celá smútiaca
rodina.

Z matriky obecného úradu
- Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 1. aprílom 2014 až
30. júnom 2014 - ZOSOBÁŠENÍ V OBCI –

Peter Babiš z Belej

Štefan Chovanec, Belá ♥ Mgr. Anna Krištofíková, Belá
- ZOSOBÁŠENÍ MIMO OBCE –
Ján Lesko, Belá
Jozef Chabada, Belá
Ondrej Križo, Belá
Jozef Franek, Žilina
Peter Babiš z Belej
Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca
života. Aj keď už nie si medzi
nami, v našich srdciach
žiješ stále s nami.
S láskou spomína manželka
Margita, syn Jaroslav
a Marián s rodinou.

♥
♥
♥
♥

Martina Marunová, Belá
Zuzana Cingelová, P. Bystrica
Ing. Mária Varinská, Varín
Martina Vráblová, Belá

- ZOSNULÍ –

- NARODENÍ –

Mária Chabadová (22.04.2014)
Ferdinand Mahút (23.05.2014)
Mária Mahútová (16.06.2014)

Adam Mahút (Oslobodenia)
Lukáš Nemček (Nižné Kamence)
Sára Stročková (Oslobodenia)
Júlia Šuštiaková (Vyšné Kamence)
Filip Zvedela (Rojkova)
Lukáš Bajana (Vyšné Kamence)
Nela Petreková (Kubíková)
Bianka Boháčová (SNP)
Michaela Richtáriková (Rojkova)
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Súťaž v reze jabloní

V sobotu 5. apríla 2014 od 9:00 bolo v školskom ovocnom sade v Belej rušno. Zišlo sa tam vyše
20 členov ZO SZZ, ale i nečlenov a tiež aj ľudí z okolitých obcí. Štrnásti z nich si zasúťažili v reze ovocných
stromov.
Po privítaní všetkých prítomných predsedom
ZO SZZ Karolom Vráblom, tajomník Ing. Rudolf Macek oboznámil zúčastnených s postupom počas súťaže. Každý zo 14 súťažiacich ostrihá v neobmedzenom
čase 2 stromy v školskom sade. Stromy boli vopred
očíslované a každý si vylosuje dva stromy.
Pred samotným rezom ich Ing. Čerňanský oboznámil so zásadami a pravidlami udržovacieho rezu
a vysvetlil, čo sa bude po reze hodnotiť. Potom súťažiaci ale i ostatní prítomní ako i trojčlenná hodnotiaca komisia na čele s p. Jozefom Ďuriníkom z OV SZZ Žilina sa vydali do sadu ku stromom.
Zaujímavá podívaná a odborná robota trvala do pravého poludnia. Súťažiacich prišli pozrieť a podporiť aj starosta obce Ing. Matúš Krajči a riaditeľ Spojenej školy v Belej Mgr. Jozef Šugár. Konárov
zo stromov bolo na zemi veru neúrekom a žiaci ZŠ mali veru v pondelok čo robiť, aby sad vyčistili.
Hodnotiaca komisia mala veru neľahkú úlohu vyhodnotiť najlepšie orezané stromčeky podľa
určených pravidiel súťaže. Dobrá, kvalitná a osožná robota rezačov bola odmenená pocitom osožnosti, ale aj vecnými darmi. Víťazom rezu sa stal Adam Sušienka, na 2. mieste sa umiestnil Karol
Boháč a na treťom mieste Karol Vrábel.
Všetkým účastníkom patrí veľká vďaka, lebo urobili kus užitočnej práce, čo oceňovali i okoloidúci občania cestou do kostola. Veríme, že aj na budúci rok sa takáto akcia v Belej zopakuje
a prajeme si, aby sa z toho stala pekná tradícia. (Ing. Rudolf Macek)

Festina 24 hodín MTB
„Pravá bikerská psychiatria. Ak chceš na biku naozaj niečo zažiť, zabudni na 2 hodinový pojazd po práci, zabudni na nedeľný výlet, zabudni na maratón. Zaži poludňajší úpek, západ a východ
slnka, zaži hviezdy, zaži tmu v lese, zaži našlapaný víkend s kamošmi v kempe Belá pri pivku a grile. Nezáleží na tom, či jazdíš sólo alebo v dvoj či štvorčlennom tíme - záleží na pocite, ktorý zažiješ,
keď si o tretej ráno v temnom lese povieš: „Už len 9 hodín do cieľa...“, aj takýmito slovami lákali organizátori pretekárov na účasť na tomto podujatí.
Čo na tom je pravdy sa mohli presvedčiť všetci cyklistický nadšenci, ktorí sa v dňoch 7. – 8.
júna zúčastnili ultaramaratónu v jazde na horskom bicykli Festina 24 hodín MTB. Jednalo sa o 24
hodinové preteky v jazde na horskom bicykli, v ktorých súťažili jednotlivci ako aj dvoj- alebo štvorčlenné tímy. Štart aj cieľ pretekov ako aj zázemie pre pretekárov a fanúšikov podujatia bol v Autocampingu Belá – Nižné Kamence. S okruhom
dlhým 7 km s prevýšením 160 m si z jednotlivcov najlepšie poradil Radek Musil, v dvojiciach zvíťazil tím Divina Racing team JUNIOR
a kategóriu štvorčlenných tímov ovládli ich
kolegovia z Divina Racing Team I. O tom aké
sú preteky náročné svedčia aj čísla najlepšieho jednotlivca, ktorý najazdil 378 km a v sedle
strávil 22 h 38 min. Celkovo sa preteku zúčastnilo 52 jednotlivcov, 51 dvojčlenných tímov a 25 štvorčlenných tímov. Symbolickým
zástupcom Belej na preteku bol samotný
správca kempu p. Cyril Matejov, ktorý si tiež
odkrútil pár kôl. (tk)

Spoločnosť
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Otvorenie cyklotrás

Mesiac jún sa v Autocampingu Belá – Nižné Kamence niesol najmä v znamení cyklistiky, čo
predznamenalo úspešné podujatie
na začiatku júna Festina 24 hodín
MTB. Aj nasledujúci víkend po
tomto podujatí, 14. – 15. júna,
hrala prím cyklistika. V sobotu
zorganizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Malá Fatra symbolické otvorenie nových cyklotrás v regióne Malej Fatry, pričom podujatie bolo nielen
propagáciou cykloturistiky v regióne, ale najmä pozvánkou na načerpanie nových síl počas aktívnej
letnej dovolenky v lone prírody Jánošíkovho kraja.
Po slávnostnom príhovore
a prestrihnutí pásky predsedom
predstavenstva OOCR Malá Fatra,
Igorom Chomom, predsedom Žilinského samosprávneho kraja,
Jurajom Blanárom a starostom
obce Belá, Matúšom Krajčim, sa
vyše 100 cyklistov vydalo na výlet
smerom do Starej Bystrice, každý
svojim tempom, nakoľko charakter tohto podujatia sa niesol
v znamení nesúťažného maratónu.
Účastníci cyklovýletu si mohli vybrať z 2 okruhov. Dlhší 74 km okruh viedol do horských oblastí Kysuckých Beskýd, kratší 42 km okruh smeroval na vodnú nádrž Nová Bystrica a po krátkom občerstvení späť do hlavného tábora
v kempe. Samozrejme sa nezabudlo ani na deti, pre ktoré bolo počas
soboty v kempe k dispozícií množstvo atrakcií a využili ich deti nie

len z okolia. Mohli sa vyšantiť v skákacom hrade, nechať si
pomaľovať tvár, zajazdiť si na bicykloch, odrážadlách, poníkovi alebo štvorkolkách. Atmosféru podujatia spríjemňovala aj
Terchovská muzika, ktorá vyhrávala od skorého rána.
Deťom bola venovaná aj nedeľná časť programu, keď
sa v kempe uskutočnila Detská tour Petra Sagana, ktorá prilákala viac ako 200 súťažiacich detí nielen z okolia, ale aj zo
vzdialenejších kútov Slovenska. Sily si zmerali v niekoľkých
súťažných kategóriách, pričom sa medzi súťažiacimi nestratili
ani domáci zástupcovia. „Práve Detskou tour Petra Sagana
chceme motivovať deti a mládež ku aktívnemu relaxu na bicykli, s ktorým sa snúbi zábava a radosť“, uviedol k podujatiu Peter Zánický, riaditeľ Detskej tour Petra Sagana. Akcie sa zúčastnil aj brat Petra Sagana, Juraj, ktorý svojou osobnou
návštevou reprezentoval sen každého nadšenca cyklistiky.
Dúfame, že podobné podujatia sa v našom autocampingu budú konať aj budúcnosti, nakoľko v rámci regiónu,
ale i celého Slovenska sú veľmi dobrou reklamou nielen pre
kemp ako taký, ale aj pre obec Belá.
(tk, tlačová správa OOCR Malá Fatra)

Výzva
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom v Žiline, vyzývajú vlastníkov nehnuteľností k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. Verejná kanalizácia bola vybudovaná v rámci stavby „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie“ za účelom ekologického odvádzania splaškovej odpadovej vody z jednotlivých nehnuteľností. Nepripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu sa
vlastník nehnuteľnosti dopúšťa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta do výšky 331 €. Bližšie informácie vám poskytne zákaznícke centrum Žilina.
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Veľmi
pekný
úspech dosiahli naši
futbalisti „A“ mužstva,
ktorí vo veľmi ťažkej
sezóne obsadili pekné
6. miesto. Táto sezóna
bola veľmi náročná,
nakoľko prebiehala reorganizácia
súťaže
a nebolo jasné koľko
mužstiev vypadne. Po
jesennej
časti
sme
neboli spokojní s umiestnením ani s počtom bodov, a preto sme podstúpili veľmi tvrdú zimnú prípravu, ktorá bola zakončená sústredením v Bobrovci. Súťaž sme nezačali dobre, keď sme postrácali
body v zápasoch, kde sme jasne dominovali (Bánová, Strečno, Stráža a Radoľa). Potom prišiel veľmi
čudný zápas v Rajci, kde sme sa vlastnou chybou, ale aj hrubým poškodením zo strany FK Rajec
dostali do veľmi zložitej situácie pričom hrozil pád na dolné priečky súťaže. Našťastie sme zabrali
a z posledných 6 zápasov sme 5 vyhrali so skóre 22:5. Za tento úsek chcem pochváliť celé mužstvo,
ktoré sa zomklo a v pokoji dohralo súťaž napriek nepriaznivým okolnostiam. Veľkým problémom
bol brankársky post, kde každý zápas chytal niekto iný, a preto veľmi intenzívne hľadáme nového
brankára. Na druhej strane chcem poďakovať brankárom, ktorí chytali a odviedli dobré výkony V. Holiš, J. Kubáň, M. Hriník a D. Užák. Veľmi cenné bolo víťazstvo v Terchovej, ktorá doma dovtedy nestratila ani bod.
Celkovo sme získali 38 bodov s kladným skóre 53:40 +13. V domácom prostredí sme získali
„len“ 25 bodov, keď sme si pripísali 7 výhier, 4 remízy a 2 prehry. Vonku sme nazbierali 13 bodov
za 4 výhry, 1 remízu a 8 prehier. V jarnej časti sme získali 20 bodov, čo je viac ako v jesennej, ale
mrzia nás niektoré zbytočné straty, ktoré nás stáli lepšie umiestnenie.
Strelci gólov: Marek Ševčík (20 gólov),
Peter Šugár (7 gólov), Richard Šugár (6 gólov),
Pavol Kopásek (5 gólov), Štefan Macho (4 góly),
Štefan Čepela (3 góly), Filip Remek, Michal Užák
(2 góly), Jakub Sloviak, Peter Kurcin, Ľuboš
Franek, Michal Korenčík (1 gól).
Túto sezónu môžeme považovať za veľmi
vydarenú, keď sa nám podarilo umiestniť najlepšie za posledné 4 roky. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podieľali a prajem im príjemné letné prázdniny.
(Mgr. Ján Holúbek)
DOSPELÍ (V. LIGA, SKUPINA A)
1. TJ Stráža
2. FK Terchová
3. TJ Jednota Bánová
4. FK Strečno
5. ŠK Čierne pri Čadci
6. ŠK Belá
7. FK Rajec
8. FK Slávia Staškov
9. FK Polom Raková
10. OFK Kotešová
11. TJ Slovan Skalité
12. TJ Pokrok Stará Bystrica
13. TJ Divinka
14. ŠK Radoľa

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

19
16
15
14
13
11
10
10
9
9
8
8
8
2

2
5
3
3
5
5
4
4
5
5
7
4
3
5

5
5
8
9
8
10
12
12
12
12
11
14
15
19

61:30
45:20
67:33
61:46
61:44
53:40
47:47
44:54
43:48
36:54
46:48
37:43
24:63
26:81

59
53
48
45
44
38
34
34
32
32
31
28
27
11

104 gólov dorastu
Čitatelia Belských novín majú dozaista
čerstvo v pamäti článok z prvého tohtoročného
vydania, v ktorom sme sa vrátili do histórie belského futbalu a pripomenuli sme si úspešné časy keď sa o belských futbalistoch písalo v regionálnych novinách (rok 1966) ako o znamenitých
strelcoch, ktorí by mohli rozdávať recepty na góly, nakoľko ich vsietili až 74. Či tento článok
motivoval našich mladých hráčov posúdiť nemožno, realita je však taká, že naše prianie popýšiť sa podobným úspechom sa rýchlo splnilo.
Belskí dorastenci totiž v tejto sezóne nasúkali
svojim súperom až 104 gólov. Celú sezónu sa
držali v prvej trojke dokonca väčšinu sezóny
viedli a postup im ušiel len o vlások. Bola to naozaj úspešná sezóna a naši chlapci v nej zaznamenali aj nevídaný rekordný výsledok 21:0! Naďalej držíme palce našim deťom, mládeži aj dospelým futbalistom aby svojim fanúšikom prinášali čo najviac potešenia a tak napĺňali pravú
podstatu futbalu ako hry pre radosť. (pš)
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Program zápasov jesennej časti sezóny 2014/15
DOSPELÍ (V. LIGA, SKUPINA A)

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

03.08.2014,
10.08.2014,
17.08.2014,
24.08.2014,
31.08.2014,
07.09.2014,
14.09.2014,
21.09.2014,
28.09.2014,
05.10.2014,
12.10.2014,
19.10.2014,
26.10.2014,

16:30
16:30
16:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00

STARŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)

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

DORASTENCI (IV. LIGA, SKUPINA A)
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

03.08.2014,
10.08.2014,
17.08.2014,
24.08.2014,
31.08.2014,
07.09.2014,
14.09.2014,
21.09.2014,
28.09.2014,
05.10.2014,
12.10.2014,
19.10.2014,
26.10.2014,

14:00
14:00
13:30
13:30
13:30
13:00
13:00
12:30
12:30
12:00
12:00
11:30
11:30

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

27.08.2014,
09.08.2014,
16.08.2014,
23.08.2014,
31.08.2014,
06.09.2014,
13.09.2014,
20.09.2014,
27.09.2014,
04.10.2014,
11.10.2014,
18.10.2014,
25.10.2014,

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

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

MLADŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)

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

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

27.08.2014,
09.08.2014,
16.08.2014,
23.08.2014,
31.08.2014,
06.09.2014,
13.09.2014,
20.09.2014,
27.09.2014,
04.10.2014,
11.10.2014,
18.10.2014,
25.10.2014,

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

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

Dorast
Jarná časť ročníka 2013/14, hlavne záver súťaže, nám nevyšla podľa našich predstáv,
keďže po jeseni a prevažnú časť jari sme boli na
prvom mieste tabuľky. Už tretí ročník po sebe
sa nám veľmi tesne nepodarilo postúpiť do vyššej súťaže, čo je veľká škoda, pretože vyššia súťaž by našich mladých hráčov určite kvalitnejšie
pripravila na prechod do mužskej kategórie.
V tejto sezóne sme doplatili na veľmi úzky káder
hráčov, čo sa prejavilo na tréningoch, keď minimálne polovicu tréningových jednotiek sme museli zrušiť kvôli nedostatku hráčov. Takisto zápasy sme museli odohrať s jedným maximálne
dvomi striedajúcimi hráčmi. Dúfam, že náš káder sa rozšíri, budú sa nám vyhýbať zranenia,
kvalitne sa dokážeme pripraviť na budúci ročník súťaže a znova budeme hrať na popredných
priečkach tabuľky. Týmto by som sa chcel poďakovať hlavne všetkým hráčom, ktorí sa svojimi výkonmi na ihrisku postarali o výbornú reprezentáciu obce. Ďalej treba poďakovať vedeniu športového klubu, obci, sponzorom a všetkým fanúšikom za ich podporu a povzbudzovanie. (Anton Cabadaj ml.)

Strelci gólov:
Jakub Špirka (20 gólov), Marek Šmehyl (18 gólov), Kristián Krška (17 gólov), Pavol Vrábel (14
gólov), Richard Šugár (11 gólov), Peter Mintách
(5 gólov), Maroš Macho (4 góly), Filip Remek,
Marek Kuťa, Jakub Dvorský (3 góly), Patrik Bačinský (2 góly), Michal Špirka, Jakub Chabada,
Róbert Boháč, Patrik Kobrtek (1 gól).
DORASTENCI (IV. LIGA, SKUPINA A)
1. ŠK Čierne pri Čadci
2. ŠK Štiavnik
3. ŠK Belá
4. Fatran Varín
5. FK Rajec
6. FK Terchová
7. REaMOS Kys. Lieskovec
8. FK Strečno
9. ŠK Radoľa
10. Tatran Oščadnica
11. Slovan Podvysoká
12. SNAHA Zborov n. Bystricou
13. Pokrok Stará Bystrica
14. Polom Raková

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

20
18
19
16
16
13
14
10
9
8
7
6
5
2

0
5
1
3
1
6
2
3
2
3
4
2
4
2

6
3
6
7
9
7
10
13
15
15
15
18
17
22

84:28
97:32
104:49
72:36
73:32
67:44
85:49
47:66
72:90
59:85
39:73
34:109
58:78
28:148

60
59
58
51
49
45
44
33
29
27
25
20
19
8
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Mladší žiaci

Mladší žiaci obsadili v sezóne
2013/14 desiate miesto. Nie je to však až
taký relevantný obraz družstva. V tomto
ročníku sme odohrali súťaž s veľmi omladeným kádrom. Gro tímu tvorili chlapci
z prípravky: Hudec Daniel, Cabadaj Matúš,
Kubík Ľubomír, ktorí sa napokon stali kľúčovými hráčmi. K víťaznej sérii v závere sezóny pomohli góly Silvie Ondráškovej a tiež
dobré výkony Daniela Trnku a Mareka Mihalčatina. Všetci spomenutí hráči môžu
hrať za mladších žiakov aj v budúcej sezóne 2014/15, to by malo byť prisľúbením
k lepším výsledkom.
Čo sa týka druhého mužstva, mám na mysli malých „miniprípravkárov“, vyslovujem veľkú
spokojnosť. Začali sme v decembri z nuly a v júni sme vyhrali turnaj v Dolnom Kubíne. Za týmto
všetkým sa skrýva poctivá práca na tréningoch, veľa odohratých turnajov a priateľských zápasov.
Je to neoddeliteľná súčasť napredovania mladých futbalistov a stojí nemalé finančné prostriedky.
Často bojujeme s nedostatkom financií a niektoré účasti na rôznych turnajoch bývajú kvôli tomu
neisté a ohrozené.
Som rád, že sa nám dočasne podarilo odvrátiť túto nepríjemnú situáciu aj pomocou niektorých rodičov, ktorí sa finančne podieľali na financovaní turnajov: Cingel Miroslav, Hudec Štefan,
Cabadaj Jozef.
Ďalej ďakujem Fratiškovi Hurtekovi za
MLADŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
zakúpenie futbalových lôpt na trénovanie a Pet1. MFK Dolný Kubín
26
22 1 3 151:14 67
rovi Belovi a jeho firme B-stav za reprezentatív- 2. Oravan Oravská Jasenica 26 20 2 4 147:35 62
ne športové bundy s logom ŠK Belá. Samozrej- 3. FO Kinex Bytča
26
19 2 5 106:37 59
26
17 3 6 142:40 54
me vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí sa podie- 4. FC Ajax Slimáčik MŠK
5. MŠK Kys. N. Mesto „A“
26
16 4 6
99:28 52
ľajú na fungovaní športového klubu a venujú
6. MŠK Žilina „C“
26
15 2 9 163:49 47
mu svoj voľný čas. Dúfam, že nepriaznivá finan- 7. ŠK Tvrdošín
26
12 5 9
97:55 41
čná situácia nezahubí mládežnícky futbal v tej 8. FK Čadca „A“
26
12 5 9 112:73 41
26
12 1 13 76:55 37
najmladšej kategórii a nájde sa rozumná cesta 9. TJ Tatran Zákamenné
10. ŠK Belá
26
8
2 16 40:124 26
ako ísť ďalej.
11. Tatran Oravské Veselé
26
7
3 16 37:104 24
Na záver chcem zaželať chlapcom pekné 12. OFK Teplička n. Váhom 16 5 0 21 30:188 15
slnečné leto, aby si oddýchli a nabrali sily do 13. FK Rajec
26
2
0 24 26:237 6
14. ŠK Olympia Bobrov
26
0
0 26 6:193
0
novej sezóny. (Mgr. Peter Boháč, edit. red.)

Starší žiaci
V súťažnom ročníku 2013/2014 II. ligy
starších žiakov skupiny sever sme zo 14 účastníkov obsadili zo ziskom 30 bodov 9. miesto.
Vzhľadom na to, že sa liga skvalitnila o prvoligové tímy, považujem umiestnenie za uspokojivé.
V súťaži sme najviac doplácali na fyzickú nevyspelosť hráčov. Po hernej stránke hráči podávali
kolísavé výkony. Medzi najlepších hráčov nášho
mužstva patrili: M. Vrábeľ, D. Muráň a J. Žingora. Na záver by som zaželal chlapcom, ktorí
odchádzajú do nášho dorastu veľa zdravia
a športových úspechov. (Mgr. Ivan Černák)

STARŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
1. FK Čadca
2. FC Ajax Slimáčik
3. MFK Dolný Kubín
4. MŠK Zilina C
5. KINEX Bytča
6. MŠK Kysucké N. Mesto A
7. OFK Teplička n. Váhom
8. Oravan Oravská Jasenica
9. ŠK Belá
10. Tatran Zákamenné
11. FK Rajec
12. Tatran Oravské Veselé
13. ŠK Tvrdošín
14. ŠK Olympia Bobrov

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

21
21
17
16
15
13
11
11
8
7
6
5
5
0

4
3
3
3
5
4
6
3
6
3
2
4
3
3

1
2
6
7
6
9
9
12
12
16
18
17
18
23

151:32
165:17
69:33
95:51
74:49
62:54
52:69
43:44
32:66
37:71
26:109
34:86
26:84
12:113

67
66
54
51
50
43
39
36
30
24
20
19
18
3
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Majstrovstvá Slovenska žiakov vo futsale
Žiaci do 11 rokov
Veľmi pekný úspech dosiahli futsalisti z Belej, ktorí
sa pod vedením Jána Holúbka stali majstri Slovenska v kategórii do 11 rokov. Záverečný turnaj sa uskutočnil v obci
Belá, ktorá už v mládežníckom futsale získala nejedno ocenenie. Finálový turnaj bol veľmi dramatický, kde sa rozhodovalo až v záverečnom zápase turnaja, v ktorom chlapcom
z Belej stačila v zápase s Tvrdošínom remíza čo po výsledku
5:5 aj dosiahli a radovali sa z titulu majstra Slovenska
v tejto kategórii. Družstvo z Belej malo aj najlepšieho strelca M. Cabadaja (7 gólov) a tiež najlepšieho brankára A. Cingela. Za tento pekný úspech boli odmenení od obce Belá
a Spojenej školy celodenným výletom do Tatralandie. Zostava Spojenej školy: A. Cingel - D. Hudec, M. Cabadaj,
M. Hýll, J. Kubala, Ľ. Kubík, B. Šavel, S. Lesko, P. Franek,
J. Mažgút a D. Chovanec.

Žiaci do 15 rokov
Žiakom zo Spojenej školy pod vedením trénera
Jána Holúbka sa druhýkrát v tejto sezóne podarilo získať
titul majstra Slovenska vo futsale, tentoraz v kategórii do
15 rokov. O titule sa rozhodlo v poslednom zápase v skupine, keď nastúpili proti mužstvu zloženému z hráčov
Spartaka Trnava, ktoré hralo pod hlavičkou ŠK Victory
Trnava. V zápase im na konečné prvenstvo stačila aj remíza, ktorú aj vďaka obrovskej bojovnosti dosiahli a zaslúžene sa radovali z druhého majstrovského titulu v tejto sezóne. Okrem víťazstva boli ocenení aj dvaja naši
hráči: M. Hanuliak – najlepší strelec (5 gólov), M. Mihalčatin – najlepší brankár. Chlapci boli odmenení od vedenia obce a školy celodenným výletom do Tatralandie.
Zostava Spojenej školy: M. Mihalčatin, M. Mažgút, J. Žingora, S. Cvinger, A. Hýll, M. Židek,
P. Svetlovský, J. Šmehýl, D. Muráň, M. Hanuliak, A. Pechota, M. Vrábel. (Mgr. Ján Holúbek)
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Premiéra v Belej

Po prvý raz v histórii obce Belá, sa na jej pôde uskutočnilo podujatie v olympijskom boxe,
keď domáci športový klub, vedno s výkonným výborom Únie boxerských klubov Slovenska (UBCS)
zorganizovali dňa 7. júna v telocvični Spojenej školy v Belej 4. kolo Ligy UBCS 2014.
Supervízor podujatia Milan Strnad, športovo technický komisár Karol Orel a registrátor Ivan
Zelenák, za asistencie delegovaných rozhodcov, zaevidovali po lekárskej prehliadke a vážení dovedna 37 boxerov zo 7 klubov UBCS a olomouckej Dukly. Spomedzi prezentovaných bolo 7 žiakov, 7
mladších dorastencov, 11 starších dorastencov, 11 mužov a jedna mladšia dorastenka.
V ringu sa predstavilo 18 dvojíc. Z toho bolo až 16 zápasov klasifikačných - nehodnotili sa
a len 2 súťažné zápasy. Divácku obec najviac upútali vystúpenia boxerov v domácich farbách Mareka Mihalčatina, Miroslava Mihalčatina, Tomáša Smetanu, Šimona, Elischera, Milana Meška a Šimona Frančeka, ktorých vedú tréneri Marian Mariáš a Milan Smetana.
Organizáciu podujatia zabezpečovali Ján
Mihalčatin, Miroslav Mihalčatin, Marián Mariaš
a Milan Smetana, ktorí to zvládli vynikajúco, čo
si pochvaľovali aj hostia a súťažiaci, ktorí do Belej zavítali. V školských priestoroch bolo zabezpečené všetko, čo účastníci pre pobyt potrebovali. Postarané bolo o športové výpravy, činovníkov
i divákov. Už samotné športovisko poskytlo
športovým výpravám vynikajúce prostredie so
všetkými náležitosťami, výbornou klímou a perfektným ozvučením, ktoré dalo vyniknúť kvalitne pripravenému moderátorovi Mgr. Pavlovi Hosnedlovi. Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka podpore a pomoci od sponzorov Jána Mihalčatina,
Jána Kurčinu, Jána Sušienku, Spojenej školy a obce Belá.
Podujatie svojou účasťou poctil aj starosta obce Ing. Matúš Krajči, ktorý privítal prezidenta
UBCS, olympionika Michala Franeka, a viceprezidenta Ing. Jaroslava Šlesara. Pomocnú ruku pri
organizácii tohto ligového kola podal aj prezident BC Dubnica a člen VV SBF Michal Franek ml.
Hoci sa takéto podujatie uskutočnilo v Belej po prvý krát, dúfame však, že nie naposledy,
veď v Belej vyrastajú mladí úspešní boxeristi,
ktorí si zaslúžia reprezentovať svoju obec pred
domácim publikom častejšie.
Úspech a kvalita belského boxu sa
opäť potvrdili na nedávnych Majstrovstvách
UBCS, ktoré sa konali v dňoch 26. – 27.
apríla 2014 v Leviciach, kde Marek Mihalčatin
obsadil v kategórií žiakov do 62 kg 1. miesto
a Miroslav Mihalčatin v kategórií dorastencov

do 66 kg 2. miesto. Bratia svoju dominanciu potvrdili aj v dňoch 21. - 22. júna v Giraltovciach na
Majstrovstvách SR žiakov a mladších dorastencov,
kde Marek opäť získal 1. miesto v kategórií mladších žiakov do 70 kg a Miroslav 2. miesto v kategórií mladší dorast do 66 kg. Obom našim reprezentantom patrí gratulácia a uznanie za úspešnú reprezentáciu obce. (tk)

Životné prostredie
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Čistenie Belej
Jedného dňa sme dostali
ponuku ísť na projekt KomPrax,
čo znamená kompetencie pre
prax. Túto ponuku dostali 4 chalani z Belej - ja, Maťo Kolčák, Andrej Pechota a Nikolas Kolčák. Andrej a Nikolas mali iný projekt, ja
a Maťo sme si mali nájsť nejaký
problém, ktorý by sa mal vyriešiť.
Tak my sme si vymysleli projekt,
že budeme riešiť celosvetový ekologický problém, ktorý sa týka aj
našej dediny. V prvom rade sme
sa museli zhodnúť, čo to bude, lebo ekologických problémov v našej
dedine je viac. Napokon sme si vybrali čistenie nášho potoka Belianky, ktorý naši ľudia z dediny
veľmi znečisťujú. Keď sme si všetko prebrali, ostávalo akciu už len
zorganizovať. Čakali sme, kedy bude pekné počasie. Počasie sa vydarilo a vyšlo to na pondelok 23.
júna 2014 o 16:00. Zišlo sa celkom dosť ľudí a hlavne mladých, spolu nás bolo 25. Ako sme sa zišli, rozdali sme všetky pomôcky, ktoré sme vďaka projektu zakúpili a čistenie sa začalo. Atmosféra
bola skvelá a zábavná. Vrecia s vyzbieraným odpadom sme zhromažďovali na zberných miestach
pozdĺž cesty, odkiaľ ich potom odviezli pracovníci obecného podniku. Spoločnými silami sa nám podarilo vyčistiť úsek od otočky autobusov až po potraviny Lunita. Ďalej sme nedošli, lebo už boli plne vrecia čo sme rozdali a bolo aj veľa hodín, nie každý mohol byť až do večera. Po skončení čistenia sme zúčastneným rozdali nejaké sladkosti a občerstvenie
a poďakovali sme sa im. Ukončili sme to tým, že keď
bude pekné počasie a nebude silný prúd dočistí sa
potok od Lunity ďalej. Dúfam, že si ľudia uvedomia,
že treba dbať na poriadok a brať ohľad na našu dedinu. Ďakujem vám. (Denis Cvinger, edit. red.)

Ešte pred čistením Belianky sa
upratovala aj časť Belskej doliny. Na upratovaní sa zúčastnilo 13 ľudí. Vyčistil sa
úsek od vyvieračiek po otočku autobusov,
pričom sa vyzbieralo takmer 30 vriec rôzneho odpadu. Oproti minulému roku bolo
v čistote daného úseku badať výrazný rozdiel, nakoľko odpadu bolo o dosť menej,
len škoda, že sa vytvorili ďalšie skládky, na
miestach ktoré boli už predtým vyzbierané.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli pomôcť a priložili ruku k dielu.
(Nikola Holienková, tk)

Stretnutie absolventov ZDŠ po 40-tich rokoch – ročník 1974/75

Neprehliadnite

Kontaktujte nás

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