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Obecný úrad informuje
Milí spoluobčania!

V prvom rade sa chcem vám všetkým poďakovať za prejavenú dôveru, ktorú ste mi preukázali pri voľbách do samosprávy obce. Nesmierne si túto podporu vážim a urobím všetko
preto, aby som nikoho z vás nesklamal a nemusel sa za seba hanbiť. Máme pred sebou 4 ročné
obdobie, počas ktorého sa budem snažiť spoločne so zastupiteľstvom zo všetkých síl pracovať
pre prospech tejto obce. Aj keď niekedy nie všetko, čo je dobré pre obec a jej fungovanie je vnímané občanmi pozitívne a schvaľované s nadšením.
Nerád by som však v tomto momente začal rozprávať o tom, čo všetko máme pred sebou
a akou tŕnistou, či menej náročnou cestou budeme musieť ísť. Život prináša situácie, na ktoré sa nie vždy dokážeme pripraviť vopred. Dôležité je, aby sme aj v tých najťažších situáciách
neprestali byť v prvom rade ľuďmi a priateľmi,
ktorí tú žijú medzi sebou už desaťročia. Tí, ktorí
sa navzájom poznáme a vieme sa jeden s druhým stretnúť a priateľsky porozprávať. A práve
táto časť roka sa nás akosi snaží odpútať od
každodenných povinností a uponáhľaného spôsobu života. Práve teraz sa akoby v každom
z nás zobúdza to najlepšie čo v nás je. Aj napriek ťažkým časom Vianoce vždy boli a budú
sviatkami šťastia a pokoja. A s nimi ruka v ruke
sa celým svetom nesie láska. Nakoľko sú tieto
hodnoty pre nás ľudí dnes skutočné a nakoľko
len obyčajnými slovami?
Vianoce sú pred dverami. Už o niekoľko
dní skončí zhon a pracovné naháňanie ziskov
a tržieb. Celý svet uberie z tempa a zvoľní.
Osobne vám všetkým prajem, nech tie nadchádzajúce chvíle sú pre vás práve o tých spomínaných hodnotách v kruhu svojich najbližších.
Nech zo srdca každému z nás sa vytratí nenávisť a zloba a nech pretrváva to, po čom všetci
túžime. A pritom stačí tak málo, len chcieť.
Šťastné a veselé Vianoce všetkým prajem.
(Ing. Matúš Krajči)

Zimné akcie
Počas najbližších zimných a sviatočných
dní vás pozývame na vianočné trhy, ktoré sa
uskutočnia 21. decembra 2014 na námestí na
Jamách, tiež na oslavy Silvestra a príchodu Nového roku, ktoré budú prebiehať na vyšnom
konci, na námestí na Jamách a tiež v Kubíkovej
či na Kamencoch. Pre priaznivcov futbalu tu

budú zimné halové turnaje, tradičný turnaj
O pohár starostu obce, dňa 28. decembra
a v januári turnaj vyslúžilcov nad 35 rokov. Tiež
v malom predstihu vás takisto pozývame na tradičnú fašiangovú zabíjačku pred Kultúrny dom
Belá na začiatku februára 2015. (pš)

Voľby do orgánov
samosprávy obcí
Dňa 15. novembra sa uskutočnili voľby
do orgánov samosprávy obcí, v ktorých sa volil
starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva. Z celkového počtu 2 651 voličov sa volieb
zúčastnilo 1 714, čo predstavovalo 64,65 % volebnú účasť.
Staronovým starostom obce sa stal Ing.
Matúš Krajči, ktorý spolu so zvolenými poslancami zložil sľub na ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa
12.12.2014. Za zástupcu starostu bol spomedzi
zvolených poslancov menovaný Mgr. Peter Šugár. (tk)

Výsledky volieb:
- Voľba starostu obce –
Ing. Matúš Krajči
Jaroslav Dvorský
Ing. Tomáš Káčer
Ing. Marek Štefko

– 1 003 hlasov (59,03 %)
– 607 hlasov (35,73 %)
–
72 hlasov (4,24 %)
–
17 hlasov (1,03 %)

- Voľba poslancov do obecného
zastupiteľstva –
Volebný obvod č. 1 (Belá)
Mgr. Peter Boháč
Ing. Ivan Dvorský
Ján Kaňa
Mgr. Peter Šugár
Richard Mahút
Dušan Mariaš
Ing. Rudolf Macek

–
–
–
–
–
–
–

403
384
352
343
326
326
308

hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov

Volebný obvod č. 2 (Kubíková)
Peter Chabada –
Jozef Kubík –

100 hlasov
82 hlasov

Volebný obvod č. 3 (Nižné a Vyšné Kamence)
Ing. Ján Hanuliak –
Ing. Jozef Mažgút –

90 hlasov
79 hlasov

Obecný úrad informuje
Rozvoz
obedov
Počnúc 1. decembrom
tohto roku začala obec s bezplatnou službou rozvozu obedov pre starších občanov,
ktorí sú stravníci miestnej
školskej jedálne a pre ktorých
je už veľkým problémom pravidelne dochádzať do školskej
jedálne, nakoľko im to ich
zdravie a stav už nedovoľujú.
Obec Belá v spolupráci s pani
D. Šavelovou každodenne zabezpečuje donášky obedov
priamo do domu. Prihlásený
občan sa posúdi na obci, či je
v stave, ktorý mu nedovoľuje
si pre obedy chodiť sám alebo
nemá nikoho blízkeho, kto by
mu pravidelne pre obedy chodil. Podmienkou je aj, aby
z praktických dôvodov vlastnil dve sady obedárov. Táto
sociálna služba je namieste
a teší nás, že môžeme takto
našim
seniorom
pomôcť.
Chcem týmto poďakovať pani
Šavelovej za jej aktivitu pri
realizácii tejto služby a tiež
pracovníčkam školskej jedálne za ústretovosť. (pš)

Sprcha
V Kultúrnom
dome
Belá pribudla pri toaletách
sprcha. Táto slúži hlavne pre
športovcov, ktorí čoraz viac
využívajú sálu kultúrneho domu, ale svoj účel by mala splniť aj pre občanov zo slabších
sociálnych pomerov v našej
obci, ktorí doma nemajú tečúcu vodu. Títo sa môžu po
dohode s obcou prísť kedykoľvek osprchovať, služba je
pre nich bezplatná. Podobne
môžu využiť sprchy aj na námestí na Jamách alebo na tribúne pri futbalovom ihrisku.
(pš)

3
Mláka

Na Mládežníckej ulici v Belej trápila miestnych občanov
a takisto aj všetkých, ktorí tadiaľ prechádzali veľká mláka, ktorá
svojimi rozmermi už pripomínala takmer jazero. Obec na žiadosť
občanov vykonala odvodnenie tohto úseku. (pš)

Verejnoprospešní pracovníci
V práci pre obec a občanov sú okrem stálych zamestnancov úradu či obecnej firmy veľmi nápomocní aj pracovníci, ktorých
môže obec zamestnávať v spolupráci s úradom práce. Od roku
2011 prebieha už piaty projekt zaradenia verejnoprospešných pracovníkov do pracovného procesu v obci, v súčasnosti ich máme
sedem, z toho 4 ženy a 3 mužov. Novinkou je zaraďovania do práce ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi. Tým úrad práce nariaďuje odpracovať pre obec 32 hodín mesačne. Momentálne ich v obci pôsobí 10, pomáhajú pri udržiavaní čistoty obce, v separovaní zberu
a v ďalších pridelených činnostiach. (pš)
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Obecný úrad informuje
Povodne

V lete na Slovensku a hlavne v našej lokalite zúrili povodne. Azda všetci ste už počuli
a mnohí aj videli ako katastrofálne dopadla po
povodniach susedná Terchová. Miliónové škody
a nenávratne stratený kus prírody. Voda tečie
vždy zhora dolu, a tak sa záplavám nevyhla ani
Belá. Jedno letné popoludnie po pomerne krátkej, ale silnej a na zrážky výdatnej búrke tiekla
rieka Varínka nevídanou silou a rozmermi. Brala všetko, mosty, lavičky, brehy. Všetko sa to
prehnalo aj cez náš kataster a spôsobilo zaplavenie a veľké škody aj na našom území, hlavne
však v autokempingu Belá – Nižné Kamence.
Ubytovaní museli byť evakuovaní a museli byť
vykonávané záchranné a zabezpečovacie práce,
aby sa predišlo ešte väčším škodám.

Okrem rieky Varínky nám narobili problémy aj miestne toky. Obec vyhlásila okamžite
III. povodňový stupeň a mimoriadnu situáciu,
na pomoc boli povolaní aj dobrovoľníci, pracovníci obce a firmy.

V auguste sa v menšom povodeň zopakovala a tiež narobila veľké škody. Fenomén
prírody je nevyspytateľný a nedá sa jej rozkázať.
Pri povodniach sa našťastie nikto nezranil, škôd
však bolo toľko, že sa ešte niekoľko mesiacov

pracovalo na ich odstraňovaní a na opravovaní
brehov či prístupových objektov do viacerých
sídelných útvarov v našom katastri.

V rámci údržby obce po povodniach obec
pristúpila okrem ďalších nevyhnutných opráv
a stabilizačných prác aj k prácam na moste cez
rieku Belianka do „Chrastky“ na vyšnom konci
a k regulácii brehu jarku Nigrob. (pš)

Obecný úrad informuje
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Zber odpadu
V obci Belá prebieha dvakrát ročne veľkokapacitný zber, pri ktorom si môžu naši občania
v domácnostiach riadne upratať a zbaviť sa tak naozaj všetkého možného nepotrebného čo doma
zavadzia alebo už viac nepotrebujú. Ročne sa takto vyzbiera vyše 20 ton všakovakého odpadu.
Obec tak vykonáva službu svojim občanom, aby sa týchto „harabúrd“ zbavili zdarma a ekologicky.
Pracovníci obce a obecnej firmy odpad pretriedia a odovzdajú spolu s ostatným odpadom do zberu.
Takto tomu bolo aj v októbri
tohto
roku.
Nebol
to
však
bezproblémový zber. V obci sa totiž
pohybovala
dodávka
českej
poznávacej značky, na palube ktorej
dvaja „podnikavci“ preberali kopy
odpadu pred rodinnými domami
a vyberali časti odpadu, ktoré by sa
dali speňažiť, či už železo, hliník
a podobne. Odpad však patrí majiteľovi, aj keď ho má pred domom.
Čo ak práve tento majiteľ úmyselne
odovzdáva obci hodnotnejší odpad,
aby jej pomohol? Alebo to si dnes
môžeme pred dom odstaviť napríklad
bicykel a niekto si ho naloží do
dodávky? To je takisto priestupok
alebo
trestný
čin.
Obec
má
oprávnenie, na základe ktorého môže
zberať tento odpad. Keď ho vyzberá,
preberá zaň zodpovednosť, aby ho poriadne spracovala a odovzdala, a keď sa v ňom nájdu
komodity, ktoré môže odovzdať za peniaze, urobí tak, a takýmto spôsobom aspoň čiastkovo pokryje
náklady, ktoré s týmto bezplatným typom zberu má. Takže páni z dodávky, nazvime ich pravým
menom zlodeji, tak okrádajú nielen občanov, ale i obec. Na podnet jedného občana pracovník obce
vystopoval túto dodávku a privolal políciu. Polícia udelila dotyčným pokutu a takisto museli nakradnutý materiál vyložiť z dodávky. Tentokrát obišli ešte dobre, ale veríme, že po tejto skúsenosti
sa už v obci neobjavia. Obec má v pláne uskutočniť takýto zber aj v roku 2015. (pš)

Kronika zaujíma našich najmladších
Stalo sa milým zvykom, že
obecný úrad navštevujú žiaci našej základnej školy v rámci vyučovania histórie a iných predmetov,
za účelom nahliadnutia do obecnej kroniky. Pre našich žiačikov je
to vždy zaujímavá udalosť, nakoľko takú veľkú a ťažkú knihu len
tak ľahko inde neuvidia. Po jej
otvorení zisťujú, že sa v nej nachádza nádherné ozdobné písmo
a takisto, čo je najdôležitejšie, zachytáva dianie v obci ďaleko do
minulosti. (pš)
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Obecný úrad informuje
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.08.2014

Obecné zastupiteľstvo:
I. SCHVAĽUJE
Vo volebnom období 2014 až 2018 bude starosta obce Belá vykonávať funkciu v celom
rozsahu na plný úväzok,
Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014 a to nasledovne:

podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo v Belej určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Belej bude mať 11 poslancov, ktorí
budú zvolení v 3 volebných obvodoch.
Okrsky č. 1 a 2
Okrsok č. 3
Okrsok č. 4

vol. obvod č. 1
vol. obvod č. 2
vol. obvod č. 3

7 poslancov
2 poslanci
2 poslanci

Uznesenie z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 05.09.2014
Obecné zastupiteľstvo:
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o činnosti a plnení úloh od posledného OZ prednesenú starostom obce,
Návrh na vyradenie majetku a učebných pomôcok pre Spojenú školu Belá podľa žiadosti od SŠ Belá,
Informáciu o čerpaní rozpočtu obce Belá
k 30.06.2014,
Vyjadrenie Róberta Boháča k záležitosti
ohľadom nadobudnutia pozemkov, ktoré boli predmetom rokovania na minulom OZ
a tiež jeho vyjadrenie k sporu s rodinou jeho
suseda P. Franeka.
II. SCHVAĽUJE
Predložený návrh programu,
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014,
Odpredaj obecného pozemku parcela číslo
13366/178 ostatná plocha, výmera 115 m²,
evidovanej na liste vlastníctva 1899 v časti
obce „Ohrady“ na základe žiadosti číslo
1201/2014 žiadateľom: Františkovi Chabadovi, Petrovi Chabadovi, Jozefovi Falaštovi,
Ing. Miroslavovi Kundríkovi. Cena za 1m²
bola stanovená OZ na 10 €.

III. ODPORÚČA
Žiadosť od p. Andrey Vinarčíkovej – odkúpenie obecného pozemku parcela č. 1418/2
o výmere 173 m2 vedenej pod protokolárnym
číslom 1290/2014 odročiť. Vedeniu obce odporúča preskúmať stav veci, osloviť všetkých zainteresovaných susedov, zistiť zámer
využitia tejto obecnej parcely v budúcnosti
a až na základe tohto skúmania vyhotoviť
záver, ktorý bude prospešný pre všetkých.
IV. UKLADÁ
Starostovi obce prizvať na nasledujúce rokovanie OZ firmu PSR INDUSTRY SK, s.r.o.,
zastúpenú p. Miroslavom Cingelom, ktorá
má v obci realizovať výstavbu bytovky v časti „Ohrady“, za účelom objasnenia a prejednania zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
kúpu bytov a technickej infraštruktúry,
Vedeniu obce zaslať list na riaditeľstvo SŠ
Belá ohľadne návrhu na vyradenie majetku
a učebných pomôcok v SŠ Belá. Návrh OZ
zobralo na vedomie, avšak samotný nepostačuje. Je potrebné vytvoriť inventarizačnú
komisiu z radov pracovníkov školy, jedného
zástupcu z obce, vyhotoviť vyraďovacie protokoly, ktoré musia byť podpísané štatutárnym zástupcom obce.

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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KulTuristika – spoločne posilňujeme kultúru,
turizmus a šport v obciach Terchová, Belá
a Jaworze
Vo veľkonočnom vydaní tohtoročných Belských novín sme vás informovali o začatí projektu
KulTuristika..., ktorý sa v tom čase mal začať realizovať. Skutočnosť je taká, že sa to podarilo len
čiastočne. Práce na projekte skutočne začali, ale išlo len o obslužné činnosti ako projektové riadenie, obstarávanie a nákup kancelárskeho materiálu, výpočtovej techniky pre potreby projektového tímu a zariadenie informačno-turistickej kancelárie,
zabezpečenie publicity projektu, obstaranie e-learningovej aplikácie. To čo je nosnou časťou projektu
– stavebné práce, bolo stále v nedohľadne. Pri realizácií stavby sme sa rozhodli ísť netradičnou cestou a namiesto vysúťaženia celých stavebných
prác nejakou firmou, sme stavbu zadali priamo
našej obecnej firme Belské Služby, s.r.o. Nakoľko
takýto postup je veľmi špecifický a naša obec ho
ešte nikdy nepoužila, bolo treba vyriešiť radu otázok, s ktorými sa pôvodne nerátalo, čo spôsobilo
ďalší odklad začiatku stavebných prác.
Dôvod na radosť nastal koncom novembra,
kedy sa po ukončení všetkých dôležitých verejných obstarávaní na materiál konečne začalo
s prácami. Od tohto momentu pokračujú práce vo
vysokom tempe, nakoľko je nutné v čo najväčšej
miere využiť priaznivé počasie, ktoré momentálne
panuje. Do konca roka by mali byť hotové takmer
všetky zemné práce a vybetónované základové
platne. Jedinou oblasťou, ktorú ešte treba dokončiť, aby sa mohli spraviť všetky stavebné práce, je
uzatvoriť verejné obstarávanie na drevo, z ktorého
sa budú objekty zhotovovať. Táto súťaž by mala
byť uzatvorená v januári. Po jej ukončení by už
nič nemalo brániť tomu, aby sme stavbu do júna
2015 dokončili a aj ju skolaudovali.
V projekte ako celku je dôležitým medzníkom jeho predĺženie, nakoľko pôvodne mal byť projekt za všetkých partnerov ukončený do 31. decembra 2014. Z objektívnych dôvodov sa však projekt predlžuje do 30. júna 2015. Tento termín je
už konečný a dovtedy musia byť hotové všetky činnosti
projektu vrátane zhotovenia stavby, v ktorej oproti naším partnerom z Terchovej a Jaworze zaostávame.
Najďalej v realizácií projektu je poľské Jaworze,
ktoré už má stavebnú časť projektu hotovú, 11. novembra bolo už aj slávnostné otvorenie športového areálu
(viď foto), ktorý z projektu vybudovali a ostávajú mu
dokončiť len činnosti spojené s publicitou a propagáciou projektu ako sú film a kronika. Terchová dokončí
stavbu v najbližšom období a ostane jej zrealizovať len
portál záujmových bodov. Belá bude mať do konca roka
hotové všetky činnosti projektu, vrátane e-learningovej
aplikácie, okrem stavby, ktorá bude hotová do konca
júna 2015. (tk)
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Zo školských lavíc
Nová riaditeľka

Predstavujeme vám novú riaditeľku našej Spojenej školy v Belej, ktorou sa po víťaznom výberovom konaní v máji tohto roku stala
Ing. Anna Přechová, ktorej týmto ešte v mene redakčnej rady dodatočne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v novej práci.
Pani Anna Přechová pôsobila na našej škole ako učiteľka 2.
stupňa ZŠ od školského roka 1997/98. Vyštudovala Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, Fakulta strojnícka a elektrotechnická,
Žilinskú univerzitu - doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na
učiteľstvo odborných predmetov – technických, Univerzitu Mateja
Bela v Banskej Bystrici, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov pre 2. stupeň základných škôl – matematika a Štátny
pedagogický ústav, špecializačné vzdelávanie – modernizácia vyučovania informatiky na základných
a stredných školách. Okrem toho absolvovala viacero doplnkových kurzov, kde získala mnohé
osvedčenia, medzi ktoré patrí napríklad aj využitie informačných a komunikačných technológií
v práci učiteľa, personálny manažment alebo projektové vyučovanie v edukačnom procese.
V nasledujúcich riadkoch prinášame časť z KONCEPCIE ROZVOJA ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO
ZARIADENIA podľa pani riaditeľky.
MOTTO: „V hospodársky vyspelých krajinách sa nepýtajú na tituly,
ale sú zvedaví na školu, ktorú navštevovali.“
„V koncepčnom zámere rozvoja školy na najbližšie roky prezentujem najdôležitejšie úlohy,
ktoré by mala škola realizovať, ak má škola splniť najhlavnejší cieľ – stať sa modernou vzdelávacou
inštitúciou. Poslaním základnej školy je poskytnúť žiakom základné vzdelanie v primárnom a v nižšom strednom vzdelávaní, dodržiavajúc štátny vzdelávací program a predpísanú legislatívu týkajúcu sa výchovy a vzdelávania žiakov.
Pri tvorbe školských vzdelávacích programov sme povinní rešpektovať rozvoj kľúčových
kompetencií žiakov, zloženie žiackeho kolektívu, veľkosť školy, počet žiakov a požiadavky rodičov.
Podľa konkrétnych potrieb môže byť školský vzdelávací program prispôsobený požiadavkám žiakov,
rodičov, zriaďovateľa a spoločnosti.
Predložená koncepcia je len základným náčrtom fungovania Spojenej školy Belá v ďalšom
období. Jednotlivé detaily budú dopracované v spolupráci s ostatnými (pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi, s radou školy, rodičovskou radou a hlavne so zriaďovateľom), ktorí sa stanú
spolutvorcami tejto koncepcie.“
Hlavným cieľom pre výchovu a vzdelávanie je u mňa:
Rozvíjať schopnosti športovo talentovaných
žiakov a podporovať športovými aktivitami aj
ostatných žiakov. Predovšetkým v športových
odvetviach, ako je futbal, futsal, florbal, volejbal, atletika, stolný tenis a pod. (chlapci
i dievčatá). Pri zabezpečovaní a organizovaní
športovej činnosti spolupracovať s ŠK Belá.
Podpora jazykového vzdelávania, kontakt
žiakov s cudzojazyčným prostredím (besedy
s anglicky, nemecky a rusky hovoriacim hosťom), účasť žiakov na zahran. projektoch.
Vytvoriť na škole prostredie na zmysluplné
trávenie voľného času v mimo vyučovacích
hodinách, podporovať a rozširovať služby

školy v tomto smere aj pre rodičov a verejnosť.
Vo výchovno-vzdelávacom procese i mimo
neho rozvíjať regionálne ľudové tradície, zvyky, poznávať ľudových umelcov, významných
občanov, rozvíjať národné povedomie (obnoviť činnosť súboru Belianček).
Rozvíjať schopnosti žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti, práce s IKT, zapájanie sa do
internetových projektov.
Rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti komunikačných schopnosti, vyhľadávanie a používanie informácií, rozvoj tvorivosti, prezentácia prác žiakov.

Zo školských lavíc
Pri riešení konfliktných situácii a výchovných
problémoch spolupracovať s centrom pedagogicko-psychologickej poradne, políciou,
zriaďovateľom a ostatnými kompetentnými
inštitúciami.
Osobitnú pozornosť venovať nadaným a talentovaným žiakom, podporovať a rozvíjať ich
nadanie, venovať im individuálnu starostlivosť.
Zapájanie sa do projektov MŠ SR, EÚ a rôznych nadácií. Podporovať tiež vlastné školské
projekty podľa možností a schopností žiakov.
Zabezpečiť odbornú komunikáciu pedagogických pracovníkov 1. stupňa a pedagogických
pracovníkov materskej školy, v rámci zabezpečenia kvalitatívnej prípravy detí pri prechode do školského prostredia.
Nadviazať spoluprácu s okolitými školami
(Lutiše, Varín, Terchová, Gbeľany, atď.), organizovaním súťaží (športové, jazykové, umelecké, atď.).

Personalistika
Uskutočniť analýzu pracovných miest.
Uplatňovať motivačný štýl riadenia zamestnancov, umožniť autonómne rozhodovanie,
prejav uznania, vytvoriť inšpirujúce prostredie, morálne a finančné ohodnotenie, vytvoriť
tvorivú atmosféru bez konfliktov, aby bola
škola miestom, kde chodia jej zamestnanci
radi a neberú svoju profesiu ako zamestnanie, ale ako poslanie.
Udržiavať a zabezpečiť pre vyučovací proces
plne kvalifikovaných odborných pedagógov.
Podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických
pracovníkov, odborný rast v inovatívnych didaktických technikách, účasť na odborných
školeniach a seminároch.
Zvýšiť právne vedomie zamestnancov, znalosť
legislatívy, aktuálne informácie.

Ekonomické a materiálne
zabezpečenie školy
Zabezpečiť rekonštrukciu exteriéru a interiéru materskej školy (po zistení stavu majetku
a konzultácii so zriaďovateľom).
Zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení pri telocvični.
Zlepšiť stav vybavenia prevádzky školskej jedálne s dôrazom na zníženie energetických
nákladov a bezpečnosti prevádzky.
Postupne umiestniť do každej triedy datapro-
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jektor + počítač, wifi sieť (rekonštrukcia počítačovej siete), na každé poschodie umiestniť
interaktívnu tabuľu.
Uskutočniť postupne úpravu areálu školy,
školský pozemok (upraviť na pestovanie zeleniny), vybudovať oddychovú zónu pre žiakov
(lavičky).
Postupne inovovať odbornú učebňu cudzích
jazykov, učebňu výpočtovej techniky, podľa
finančných možností dokúpiť nové moderné
pomôcky.
Vybudovať odbornú učebňu chémie, fyziky,
biológie, dielňu na spracovanie dreva, kovov.
Zaviesť na škole elektronický dochádzkový
systém.
Racionálne hospodáriť s pridelenými prostriedkami a viesť presný systém kontroly
hospodárenia.
Sledovať spotrebu energií a šetriť ich.
Zostaviť tím na vypracovanie projektov na
získanie finančných prostriedkov z európskych finančných fondov vhodných pre vzdelávanie a školstvo (Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, atď.), do projektov, ktoré sú vyhlasované MŠ SR.
Získať financie z nadácií (Orange, COOP Jednota, KIA, SSE,...) a sponzoringu.
Zintenzívniť spoluprácu so zriaďovateľom
školy a rodičmi.

KONCEPCIA ŠPORTOVÝCH TRIED
Činnosť v športovej triede je zameraná
na optimálny rozvoj pohybových predpokladov
žiakov pre konkrétne športové odvetvia a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. V športových
triedach sa vyučuje podľa upraveného učebného plánu základnej školy.
Športové triedy sa zriaďujú spravidla so zameraním na kolektívne športy (tradícia a dosiahnuté úspechy vo futbale na našej škole je
veľmi veľká). Na požadovaný počet žiakov
môžu byť triedy doplnené talentovanými
žiakmi z individuálnych športov. Alebo triedy
môžu byť rozšírené aj o iné pre žiakov atraktívne športy napr.: futsal, florbal, volejbal, atletika, stolný tenis a pod. (chlapci i dievčatá).
Pri zabezpečovaní a organizovaní športovej
činnosti na našej škole je veľmi dôležitá spolupráca s ŠK Belá a zriaďovateľom.
Personálne zabezpečenie (kvalifik. učitelia).
Priestorové zabezpečenie (telocvičňa, školské
ihrisko, futbalový štadión obce Belá).
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Finančné zabezpečenie. (zriaďovateľ, formou
darov môžu prispieť aj fyzické a právnické
osoby, ministerstvo školstva zo štátneho rozpočtu poskytuje osobitnú dotáciu na činnosť
športových tried na základe odporúčania príslušného športového zväzu, sponzoringom,
rôzne nadácie a projekty zamerané na rozvoj
športovo založenej mládeže.
Starostlivosť o žiaka: organizovaním turnajov, súťaží medzi školami, športových sústre

dení, účasť na športových súťažiach, individuálny prístup k jednotlivým hráčom...
V Spojenej škole Belá máme dlhodobú
tradíciu podporovania mladých talentov v rôznych športoch (hlavne vo futbale). Mojím dlhodobým cieľom je nadviazať na úspechy, ktoré
naši žiaci dosiahli a naďalej ich podporovať,
skvalitňovať a pripravovať im také podmienky
na prípravu, aby dosahovali čo najlepšie úspechy. (Ing. Anna Přechová)

Nový školský rok
Pred nedávnom sme sa rozchádzali na
prázdniny a už sa opäť roztáča kolotoč ďalšieho
školského roka. Školský rok 2014/2015 slávnostne otvorila 2. septembra naša nová pani
riaditeľka Ing. Anna Přechová. V tomto školskom roku našu školu navštevuje 361 žiakov,
ktorí sa učia v 22 triedach. Určite najviac zo
všetkých sa do školy tešili naši malí prváčikovia, pre ktorých začína ďalšia etapa života,
v ktorej bude množstvo písmen, číslic a veľa no-

vých vecí. Na 1. stupni máme 7 tried a na 2.
stupni 15 tried. Triedy 5.C, 6.C, 7.C, 8.C a 9.C
sú triedy so športovou prípravou zamerané na
futbal. V Centre voľného času pri Spojenej škole
Belá, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu
činnosť a aktívny oddych detí a mládeže v ich
voľnom čase formou spontánnych aktivít, súťaží
a individuálneho prístupu v priebehu kalendárneho roka, máme 34 záujmových útvarov.
Na záver niekoľko slov z príhovoru našej
pani riaditeľky: „Zaželajme si veľa úspechov,
aby školský rok bol plný zaujímavých projektov,
súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili
sa zo spoločenských a športových podujatí, aby
bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka,
ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si
želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia,
ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce
a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Ja sa budem o pohodu a človečinu na našej škole snažiť
zo všetkých síl. Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok. Vám, dievčatá
a chlapci, menej vymeškaných hodín a len tie
najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.“ (ik)

Koncert The Piano Guys vo Viedni
Dňa 11. novembra 2014 sa žiaci Základnej umeleckej školy v Nižných Kamencoch zúčastnili veľkolepého koncertu americkej hudobnej skupiny The Piano Guys vo Wiener Stadhalle vo Viedni.
Vynikajúci členovia skupiny klavirista
Jon Schmitd a violončelista Steven Sharp Nelson, ktorí publikujú hlavne hudobné klipy populárnych piesní stvárnené štýlom mash –up
predviedli publiku svoje veľkolepé majstrovstvo.

Skupina sa preslávila hlavne vďaka internetovému portálu youtube.
Koncert sa nám veľmi páčil, všetci sme
boli výkonmi umelcov nadšení. Vystúpenie The
Piano Guys bolo veľkou inšpiráciou a motiváciou pre všetkých zúčastnených. Touto cestou
by sme sa chceli poďakovať Obecnému úradu
v Belej, ktorý nám na koncert poskytol dopravu.
(Monika Zuziaková)

Zo školských lavíc
Výlet do Osvienčimu
Dňa 16. októbra 2014 sme navštívili
koncentračný tábor v Poľsku. Oficiálny názov je
Auschwitz Birkenau. Do koncentračného tábora
bolo deportovaných 1,3 milióna ľudí. Bolo tam
mnoho týraných žien, mužov no aj detí. Títo ľudia si mysleli, že sa tie budú mať lepšie, ale
pravda bola iná. Bol to ich koniec. Tu ich týrali,
mučili a robili pokusy na ich bezvládnych telách. Pred vstupom do koncentračného tábora
bol nad našimi hlavami veľký nápis Arbeit
macht frei. Tento nápis znamenal „Práca oslobodzuje“. V tomto tábore väzňov prevážali vo vagónoch pre dobytok. Vo vagóne mali iba jedno
vedro. V jednom vagóne bolo mnoho ľudí, ktorí
museli počas celej cesty stáť. Ľudí často krát
posielali do plynových komôr. Tisíce ľudí zomrelo na následky chorôb, podvýživy, týrania alebo
lekárskych pokusov. Mŕtve telá vyhladovaných
väzňov koncentračného tábora skončili v masovom hrobe. Tábor sa delil na množstvo blokov,
ktoré boli označené číslom. V každom z blokov
bolo niečo iné – napr. v jednom bloku bola obrovská hromada vlasov väzňov, ktoré im ostrihali pri príchode do tábora. Potom z nich vyrábali rôzne koberce. Boli tam aj kufre s presnou
adresou a menom väzňa, hrebene, kefy, hrnce,
ktoré si zajatci priniesli, topánky, oblečenie malých detí, staré okuliare a barly. V ďalšom boli
trojposchodové postele a slama, na ktorej spali

väzni. Kto sa dostal tu, tak išiel rovno na smrť.
Buď ho usmrtili v plynovej komore, alebo ho zastrelili pri stene. V inom boli zavesené po celej
stene fotky s menom, presnou adresou bydliska
a inými údajmi. Každý väzeň mal svoje číslo.
Keď sme prišli do Birkenau, tak sme videli drevené opevnenie a koľajnice. Na koľajniciach bol
aj jeden starý vagón.
Chceli by sme sa poďakovať pánovi učiteľovi Mgr. Jánovi Holúbkovi, ktorý celú túto ex-
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kurziu zorganizoval pre ôsmy a deviaty ročník,
no aj pani učiteľkám Ing. Emílii Krištofíkovej
a Mgr. Kataríne Zuziakovej, ktoré tam s nami
išli. (Mária Cabadajová, žiačka 8.B)

„Premeny v čase“
Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis prerozdelil finančné prostriedky vo
výške 51 987,14 € pre podporu kultúrnych projektov. O túto podporu žiadalo 49 uchádzačov,
z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 22 projektov, medzi ktorými bol úspešný aj náš pod názvom „Premeny v čase“. V našom projekte pracovali deti z CVČ pri Spojenej škole Belá pod vedením p. u. PaedDr. Anny Babišovej a Mgr. Petry
Stráskej. Zámerom projektu bolo prepojiť súčasnosť našej obce s minulosťou prostredníctvom fotografií, spevníka, prezentácie a bulettinu. Prvé výsledky projektu mali už deti možnosť
prezentovať širokej verejnosti prostredníctvom
trojdňovej výstavy fotografií, hudby a spevníka
v Kultúrnom dome Belá počas Belskej púte
v termíne od 25. do 27. júla. Pre úspešnosť celej
výstavy bola nevyhnutná spolupráca s občanmi
Belej. Od nich žiaci získavali počas školského
roka belské koncoročné fotografie zo základnej
školy a dobové fotografie obce, podľa ktorých
vyhľadávali dané miesta a pre porovnanie ich
zachytávali fotoaparátom v súčasnej podobe.
Tak spomínaná výstava starším návštevníkom
oživila spomienky na školské časy, svojich spolužiakov, učiteľov. Tí mladší si zas prostredníctvom dobových fotografií mohli povšimnúť napredovanie našej obce v čase. Atmosféru výstavy podfarbovala hudba v podaní žiakov ZUŠ Belá a k nahliadnutiu bol aj spevník s tradičnými
ľudovými piesňami z nášho regiónu. Ďalšou pripravovanou akciou v rámci projektu bol zábavno-hudobný večer v letnom tábore organizovanom Spojenou školou Belá a kultúrny program
k Medzinárodnému dňu starších ľudí, kde deti
predviedli svoje zručnosti v hre na hudobných
nástrojoch.
(PaedDr. Anna Babišová, Mgr. Petra Stráska)
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Aktivity na škole

Každoročne si v septembri na škole pripomíname Svetový deň mlieka v školách. Počas tohto dňa žiaci vytvorili reklamy, plagáty,
básne, piesne, ktoré určite prispeli k uvedomeniu si potreby mlieka pre náš život. Veríme, že
aj vďaka Svetovému dňu mlieka v školách, deti
nikdy nevynechajú mlieko a mliečne výrobky zo
svojho stravného lístka.
(PaedDr. Mária Holubková)

vy, vytvárali plagáty, zdravé jedálničky, potravinovú pyramídu, pripravili ovocné a zeleninové
šaláty, ktoré potom s chuťou zjedli.
(Mgr. Gabriela Lodňanová)

Zorganizovali sme výstavu Bio ovocia
a zeleniny, do ktorej sa zapojili žiaci celej školy.
Najviac ovocia a zeleniny priniesli žiaci I. stupňa, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Pochvala
patrí aj žiakom II. stupňa za ich produkty zo záhradok. Žiaci 6.C triedy spolu so svojimi mamičkami upiekli chutné koláčiky z ovocia a zeleniny pre ostatných žiakov, ktorí hádali z akého
ovocia a zeleniny je upečený daný koláč. Kto
uhádol - neodišiel bez odmeny.
(PaedDr. Anna Marunová)

Nezabudli sme ani na posledný septembrový deň a pripomenuli sme si dôležitosť nášho
srdca rozhlasovou reláciou na obecnom úrade
do obecného rozhlasu, nakoľko bol Svetový
deň srdca. Po prvýkrát si vyskúšali rozhlasové
čítanie Klárika Ďuranová z 3.A a Tatianka Kvočková zo 6.C, ktoré to zvládli na jednotku.
(Mgr. Tatiana Kvočková)
Október je mesiac, kedy si pripomíname,
aká dôležitá je zdravá výživa pre kvalitu nášho
života. Svetový deň výživy sa oslavuje každoročne 16. októbra už od roku 1981. Aj na našej
škole sme si tento významný deň opäť pripomenuli. Žiaci prvého aj druhého stupňa organizovali výstavky jedál spojené s ochutnávkou.
V triedach mali besedy o zásadách zdravej výži-

Noc duchov, tekvíc a strašidiel – spájame s podujatím, ktoré organizuje hrad Strečno, kde sme už stáli návštevníci. Tento rok sa
akcie zúčastnilo viacero žiakov aj so svojimi
triednymi učiteľkami, ktorí zažili strašidelnú
prehliadku hradu Strečno a nočný život v škole.
(Mgr. Irena Kolčáková)

Zo školských lavíc
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Spomienky na leto
Počas letných prázdnin sa penzión Pohoda v Krušetnici stal na 7 dní prechodným pobytom
žiakov a pedagógov zo Spojenej školy Belá. Letný tábor, ktorý sa stal na našej škole tradíciou, sme
zorganizovali už po 9-krát. Uskutočnil sa v termíne od 4. do 10. augusta 2014 v malebnom prostredí Hornej Oravy. Týždeň plný zábavy, kúpania, športovania, splavovania a raftovania ubehol veľmi
rýchlo. Žiaci mali možnosť nadviazať nové priateľstvá, navštíviť Slanický ostrov umenia, Námestovo, Múzeum oravskej dediny v Zuberci. Plavili sa loďou po Oravskej priehrade, splavovali plťami
rieku Orava a vyskúšali si rafting. Na Oravskom hrade pod rúškom tmy odolávali strašidlám a zachraňovali princeznú. Žiaci v jednotlivých aktivitách získavali táborové eurobelky, za ktoré si mohli
nakúpiť rôzne predmety v táborovom obchode. Ďakujeme sponzorom, ktorí poskytli vecné dary do
táborového obchodu: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.; Slovenská sporiteľňa, a.s.; Čerpacia
stanica Slovnaft - Vyšné Kamence; Zmrzlina Belá; WALMARK, spol. s r.o.; KP spol.
s r.o. Elektro; priatelia, rodičia
školy a firme Belské Služby,
s.r.o. – Ľ. Hodoňovi za bezpečnú dopravu žiakov. Úprimná
vďaka patrí firme COBA Automotive, s.r.o. Terchová – Vyšné Kamence, ktorá nám uhradila dopravné náklady a prispela
na zakúpenie táborových tričiek,
ktoré deťom zostali ako spomienka na nezabudnuteľné chvíle
a zážitky z týchto dní. (ik)

Závislosti v našom živote
Pre žiakov 9. ročníka sme zorganizovali
besedu s našim spoluobčanom p. Františkom
Matejičkom na tému „Závislosti v našom živote“. Pán Matejička nám porozprával svoj životný
príbeh, detailne popísal nástrahy, temné stránky a dopady gamblerstva, ktoré sám zažil na
vlastnej koži. Žiakom opísal ako sa takto závislý
človek lieči, chová, čo stráca a aj ako sa dá
v konečnom dôsledku postaviť z toho nekonečného mora problémov opäť na vlastné nohy opäť žiť plnohodnotný život bežného človeka, aj
keď poznačeného svojou minulosťou. Ako sám
hovorí, takýto človek sa nedá vyliečiť, len abstinuje. Beseda bola veľmi emotívna, od problémov
patologického hráčstva sme sa dostali aj k problémom s alkoholizmom a fajčením. Žiaci sa zapájali, kládli mu otázky a aj sami pre seba si vytvárali obraz, ako sa k problémom takéhoto
charakteru vôbec nedostať - čiže vôbec nezačať.
To bol aj cieľ besedy - prevencia. Pán Matejička
je okrem iného aj členom Bežeckej ligy Žilina,

v bežeckých súťažiach a v tabuľkách sa umiestňuje dlhodobo na popredných miestach. Svojím
neuveriteľným snažením a fascinujúcou silnou
vôľou dokázal niečo, čo sa spočiatku zdalo byť
nemožné. Tento svoj entuziazmus, radosť a vďaku za znovu nájdený život, šíri aj takouto formou besedy pre školy. My mu zato ďakujeme.
(RNDr. Janka Vojtaššáková, PhD)

14

Zo školských lavíc
Šarkaniáda

Jeseň je predo dvermi a s ňou aj príroda
sprevádzaná pestrými farbami. Súčasťou jesene
sú aj detské hry, medzi ktoré neodmysliteľne
patrí aj výroba jesenných postavičiek, maľovanie listov a púšťanie šarkanov.

vlastnosťami a použitím. Deti boli z práce veľmi
nadšené, vytvárali rôzne postavičky a obrazy
z prírodného materiálu. Z vyrobených jesenných
dekorácií sme si v našich triedach urobili výstavku, ktorá zdobí náš interiér.
(Mariana Berešíková)

„Šarkan letí, šarkan letí.
Za ním chlapci, za ním deti
a všetci sa hrnú von,
vykrikujú, robia zhon.“
A je tu opäť jeseň. Počasie nás poriadne
strašilo, ale nakoniec sa umúdrilo a dovolilo
nám ísť na kopec. Detičky si pripravili spoločne
s pani učiteľkami svojich šarkanov a HURÁ do
toho. To bola nádhera, keď na oblohe lietalo toľko krásnych šarkanov. Obloha hýrila farbami
jedna radosť. Pretože fúkal vetrík aj chvosty šarkanov sa vlnili vo vetre. Niektorí nezbedníci
však nechceli lietať, tak sme im museli pomôcť
a pobehnúť dole kopčekom. Deti mali nesmiernu radosť a zábavu. Vyšantení sme sa vrátili do
materskej školy plný zážitkov a spoločne si vytvorili krásne postavičky z prírodného materiálu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu Šarkaniádu.
(Mariana Berešíková)

Tvoríme z prírodnín
Ani sme sa nenazdali a je tu opäť jeseň.
Ponúka nám prírodné dary - farebné lístie, šišky, šípky, gaštany... Stačí si len vybrať.
Spoločne s deťmi sme popustili uzdu
fantázii a z prírodnín, ktoré sme vopred nazbierali počas popoludňajšej vychádzky, sa vytvorili
krásne diela. Okrem vytvorenia rôznych diel sa
deti oboznámili aj s jednotlivými materiálmi, ich

Hudobné vystúpenie
Viktor
Do materskej školy zavítal hudobný koncert pod vedením pána Viktora.
Program bol plný pesničiek s jednoduchými, veselými a ľahko zapamätateľnými textami a zároveň rytmickými a chytľavými melódiami. Deti napodobňovali domáce a lesné zvieratká, zahrali sa na remeselníkov, muzikantov,
hľadali rôzne známe rozprávky, cestovali rôznymi dopravnými prostriedkami. Veľkým zážitkom
pre deti bola pieseň Afrika, pri ktorej deti spoznali cudzí jazyk a táto pieseň deťom vyčarila
veľký úsmev na ich tváričkách. Na záver programu si všetci spoločne zacvičili a spolu so Šašom
si aj zatancovali. (Mariana Berešíková)

Zo školských lavíc
Interaktívna tabuľa
Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých moderných prostriedkov, ktorý môže priniesť do triedy detí predškolského veku niečo nové, zaujímavé, originálne, niečo, čo podnecuje ich aktivitu.

15
torických, osobnostných, sociálnych, komunikatívnych, učebných) kompetencií.
Kompetencie neexistujú samostatne, v živote ich nevyužívame jednotlivo, ale sa
vzájomne prelínajú. M. Podhájecká uvádza, že úroveň kompetencií je kritériom,
ktoré meria úspešnosť predprimárneho
vzdelávania.
Do našej materskej školy pribudli
dve nové interaktívne tabule, ktoré využívajú všetky deti. Interaktívne tabule sa
im veľmi páčia a s radosťou na nich pracujú. (Mariana Berešíková)

Pečieme medovníky

Digitálne technológie práve v materských školách pomáhajú napĺňať cieľ predprimárneho vzdelávania, dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú,
kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Rozvíjajú informačné kompetencie, ale zároveň
sa podieľajú na rozvoji všetkých ostatných (psychomo-

Keďže sa blíži vianočný čas, tak
ako naše mamičky, aj my sme sa pustili
v materskej škole do pečenia medovníkov. Každý rok sa na túto činnosť deti
veľmi tešia, lebo vedia, že sa blížia Vianoce.
Spoločne sme sa s deťmi porozprávali o prichádzajúcich sviatkoch i pečení medovníkov a mohli sme sa pustiť
do roboty. Cesto sme si vyvaľkali a deti
už s radosťou vykrajovali medovníkové figúrky ako hviezdička, čert, domček, anjel
a mnohé iné. Aj tety kuchárky nám pomohli a do zlata nám upiekli medovníky.
Všetky deti vyrábali medovníky s veľkou
láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka, lebo vedeli, že ich podarujú svojim najbližším počas vianočnej besiedky,
ktorá sa uskutoční ako každoročne v materskej škole. (Mariana Berešíková)
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Adventné popoludnia v škole

Adventné nedeľné popoludnia v škole začínajú poučným príbehom, ktorý deťom a všetkým prítomným rozpráva pán Ondrišík (Tamarkin tatino z 3.A triedy). Svojim krátkym progra

rábajú krásne adventné venčeky, ozdoby zo slaného cesta, svietniky, vianočné pohľadnice, zdobia si medovníčky, píšu list Ježiškovi. Veľmi
pekne ďakujeme všetkým, ktorí navštívili našu
školu počas nedeľných adventných popoludní,
rodičom našich žiačikov za pripravené dobrôtky
a aktivity a samozrejme organizátorom akcie:
našej pani riaditeľke a pánovi Ondrišíkovi. Zároveň vás pozývame na posledné adventné popoludnie, ktoré sa uskutoční 21. decembra od
15.00 hod. v budove školy. Všetci ste vítaní. (ik)

mom spríjemňujú popoludnia aj žiaci našej školy. Teší nás, že detičky prichádzajú aj so svojimi
rodičmi a starými rodičmi, spoločne si s nami
posedia, pochutnajú na koláčikoch a vianočnom
punči. Pri tónoch jemnej melódie si spoločne vy

Vianočný koncert
10. decembra 2014 sa v koncertnej sále
ZUŠ v Nižných Kamencoch konal spomienkový
tradičný Vianočný koncert pre Evičku.

Táto tradícia vznikla ako spomienka na
našu kolegyňu Evičku Rybárovú, ktorá tragicky
zahynula v roku 2007. Koncertná sála dýchala

slávnostnou atmosférou prichádzajúcich Vianoc
a vystúpenie všetkých účinkujúcich túto atmosféru ešte umocnilo. Predstavili sa žiaci hudobného oddelenia - ako sólisti, no najmä v rôznych
komorných zoskupeniach. Koncert bol okrem
krásnej spomienky aj predvianočným posolstvom a pozdravom od žiakov a pedagógov ZUŠ
pre všetkých prítomných v koncertnej sále, ktorá bola zaplnená do posledného miesta.
V pondelok 15. decembra 2014 zavítali
medzi nás žiaci zo ZŠ v Belej a deti z MŠ v Belej,
aby si vypočuli krásne melódie, ktoré si pre nich
pripravili ich kamaráti a spolužiaci. Vianočný
výchovný koncert sa im veľmi páčil, za čo boli
účinkujúci odmenení potleskom. V piatok 19.
decembra sa žiaci našej ZUŠ predstavili žiakom
zo ZŠ v Krasňanoch.
Kolektív ZUŠ v Nižných Kamencoch vám
všetkým praje príjemné a spokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2015 veľa
krásnych chvíľ prežitých v kruhu svojich najbližších.
(za celý kolektív ZUŠ Miroslava Ticháková)

Zo školských lavíc
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Bezpečáci v akcii - pridaj sa aj TY!

Projekt Bezpečáci v akcii - pridaj sa aj
TY! je pokračovaním minuloročného projektu
Belskí internetoví bezpečáci v akcii, ktorý je
podporený v grantovom programe e-Školy pre
budúcnosť 2014/2015. Cieľom programu je
vzdelávanie o nástrahách komunikačných technológií, súvisí to so súčasnými trendmi a dopĺňa aktivity, ktorým sa v tejto oblasti dlhodobo
venuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Na
aktivitách projektu sa budú podieľať Belskí internetoví bezpečáci zo 7.A triedy a taktiež žiaci
2. - 9. ročníka vstúpia do priebehu svojimi novými projektovými aktivitami. V rámci projekto

vého vyučovania budú plniť čiastkové úlohy,
kde výsledným produktom bude pieseň, príbeh,
reklama, scénka, propagačný materiál o bezpečnom používaní internetu. Výsledky svojej práce
budú prezentovať rodičom a širokej verejnosti
pomocou propagačných materiálov, výstavy
v škole, prezentáciou v obecných novinách a na
webe. Prostredníctvom spolupráce s odborníkmi
sa žiaci dozvedia nielen o IKT ako o zdroji zábavy, ale predovšetkým ako o prostriedku tvorivého učenia sa. (ik)

Žiacky parlament
Na našej škole od októbra začal pracovať
Žiacky parlament (žiacka školská rada). Žiacky
parlament reprezentuje žiakov školy a zastupuje
ich záujmy vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu
školy. Základné ustanovenia o vzniku žiackej
školskej rady vymedzuje zákon č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v § 26 Žiacka školská rada. Činnosť
Žiackej školskej rady je v súlade so základnými
princípmi humanizácie školy a vychádza z Deklarácie práv dieťaťa. 6. októbra 2014 sa uskutočnilo po prvýkrát slávnostné stretnutie žiakov
„poslancov“ žiackeho parlamentu, ktorého členmi sú po dvaja zástupcovia z 3. - 9. ročníka.
„Žiacky parlament sa snaží riešiť
otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby
sme sa cítili na našej škole ešte lepšie. Pripravuje aj niektoré akcie na škole a reprezentujeme našu školu na verejnosti. Všetky
pripomienky, akcie sa pomocou neho dostanú až k našej pani riaditeľke. Spoločne urobíme viac,“ povedala p.
zástup. Irena Kolčáková.
Prvé aktivity nášho ŽP:
 tekvičkovo–strašidelné
vyučovanie - každý žiak
si mohol priniesť na vyučovanie
strašidelnú
masku. Na poslednej
vyučovacej hodine sa
triedne strašidlá fotili
a v piatok 7. novembra
vyhodnotili členovia ŽP
najstrašidelnejšie triedne kolektívy, ktoré boli
odmenené,

 vymaľovanie šatní v telocvični. S prácou začali už v piatok (07. novembra) prípravou
stien na maľovku. Starký Emky Mahútovej
z 1.A triedy pán František Vrábel nám priniesol interiérové farby na steny, radiátory
a valce na maľovanie - za čo mu veľmi pekne
ďakujeme. Náš šikovný pán údržbár Milan
Bačinský nám steny vymaľoval, krásne športujúce postavičky v dievčenskej šatni namaľovala pani učiteľka Anna Babišová, usilovné
pani upratovačky poupratovali a samozrejme
pomohli aj naši žiaci.
 súťaž „Milujem Mikuláša“, počas ktorej si
žiaci jednotlivých ročníkov overili svoje vedomosti vo vianočných rozprávkach, pesničkách a hádankách. Mikuláš ich odmenil
sladkosťou, víťazné ročníky 1. stupňa knižkou do triednej knižnice a 2. stupňa mapou
Slovenska do triedy.
 návšteva najmenších kamarátov v materskej
škole počas Mikuláša.
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Preverovanie vedomostí a zručností našich žiakov

Začiatkom novembra sa na našej škole uskutočnilo testovanie KOMPARO pre 8. a 9. ročník
z matematiky a zo slovenského jazyka. Z ôsmeho ročníka sa testovania zúčastnilo 17 žiakov a z deviateho 34 žiakov. KOMPARO poskytuje vyučujúcim objektívnu spätnú väzbu o ich vlastnej škole
a umožní školám objektívne porovnanie s inými školami. Testovanie prináša cenné informácie a je
ideálnou prípravou na oficiálne Testovanie 9. (Mgr. Zuzana Remenárová)
Počas piatich novembrových dní prebehol
už 8. ročník medzinárodnej súťaže Informatický
bobor, ktorého hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie
u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch
využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom
a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Z našej školy súťažilo 113 žiakov
a úspešných máme 19 žiakov.
(Mgr. Irena Kolčáková)
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry je jednou z foriem záujmovej činnosti
žiakov základných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž a je vyhlasovaná každoročne. Školské
kolo sa uskutočnilo 18.11.2014. Olympiády sa zúčastnilo 13 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka.
Jej cieľom je rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvýšiť záujem o slovenský jazyk a literatúru. Žiačka Ľudmila Muráňová z 9.A triedy bude našu školu reprezentovať na okresnom kole v Žiline. (Mgr. Zuzana Remenárová)
Koncom septembra vyhlásila Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra – Škola ochrany prírody Varín výtvarnú súťaž Ekoplagátik ako súčasť medzinárodnej súťažnej prehliadky vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia Ekoplagát 2014, ktorá sa koná každé 3 roky už od roku 1978. Témou tohto ročníka bola: „Príroda mojimi očami.“ V II. kategórii získala 3. miesto Zuzana Mariašová zo 7.B triedy, blahoželáme.
Patrik Franek, Mirko Mihalčatín a Alex Krištofík z 9.A triedy sa zúčastnili odborno–technickej súťaže s názvom „Zručnosti pre úspech“. Súťaž prebiehala v Stredisku odbornej praxe Dopravnej akadémie, Košická 2 v Žiline. Žiaci súťažili v rôznych kategóriách: výmena pneumatiky,
uvoľňovanie a uťahovanie skrutiek, rozloženie a zloženie motora, rezanie dreva, lakovanie. Všetky
kategórie boli merané na čas, ktorý aj nakoniec rozhodol o celkovom umiestnení. Poslednou časťou
súťaže boli hlavolamy a kvíz. V tejto kategórii sa naši chlapci umiestnili na 1. mieste zo 16-tich
škôl, ktoré sa súťaže zúčastnili. Súťaž sa nám všetkým páčila, pretože išlo hlavne o praktické aktivity. „Určite to bola pre nás všetkých nová skúsenosť. Budúci rok sa radi zúčastníme opäť,“ povedala pani učiteľka Jana Vojtaššáková.
Miroslav Mihalčatín, Patrik Franek, Marek Meško a Dávid Zimen sa zúčastnili matematicko–fyzikálnej súťaže Náboj Junior na Gymnáziu Varšavská v Žiline. Žiaci súťažili ako jeden tím.
Chlapci si otestovali svoje vedomosti, rýchlosť a pohotovosť pri riešení úloh z matematiky a fyziky.
Skončili na peknom 8. mieste z 12-tich tímov súťažiacich v Žiline. Súťaž sa konala v tom istom čase aj v iných miestach Slovenskej a Českej republiky. „Dúfam, že sa zúčastníme aj na budúci rok,“
povedala pani učiteľka Petra Vácvalová.
Druhý decembrový deň sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili školského kola v súťaži „SUDOKU“. Súťažilo spolu 30 žiakov. Úlohou súťažiacich bolo vylúštiť 6x sudoku v časovom limite 60 minút. Tri zo sudoku patrili do kategórie ľahké, dve boli stredne ťažké a jedna ťažká. Za každú ľahkú
správne vylúštenú sudoku mohol žiak získať 10 bodov. Za každú stredne ťažkú po 20 bodov a za
ťažkú 30 bodov. Najviac bodov mala Terezka Kaňová, ktorá úspešne reprezentovala našu školu
v Žiline a získala tam 3.miesto. (Mgr. Ivana Fogadová)
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Dospelí

Hodnotenie ,,A“-mužstva začnem umiestnením, kde 5. miesto je síce pekné, ale dalo sa
dosiahnuť aj lepšie umiestnenie. Pozitívom je, že
máme len 1-bodovú stratu na 3. miesto. Naším
cieľom do jarnej časti je zaútočiť na 3. miesto
a ešte skomplikovať postup mužstvám pred nami. Dlhodobým cieľom, ktorý sa nám darí plniť,
je zabudovať do mužstva čo najviac odchovancov a hrať pekný futbal. Pri hodnotení jesennej
časti môžem skonštatovať, že prevládali zápasy,
kde sme podali dobré výkony - Bánova, Čierne,
Rajec, Predmier a Staškov. Nevyšiel nám len domáci zápas s Rudinskou a 2. polčas v Terchovej, ktorý však ovplyvnili nefutbalové vplyvy. Teší ma, že mužstvo podáva nielen dobré výkony,
ale vytvorila sa aj výborná partia v mužstve. Pomohli tomu aj rôzne spoločné akcie ako napr.
spoločná návšteva Tatralandie. Naším cieľom je
udržať káder pohromade, prípadne ho posilniť
na postoch, ktoré nás tlačia. Negatívom jesene
bola slabšia účasť na tréningoch. Na záver
chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú
na fungovaní športového klubu a prajem im príjemné vianočné sviatky. (Mgr. Ján Holúbek)
DOSPELÍ (V. LIGA, SKUPINA A)
1. FK Slávia Staškov
2. TJ Jednota Bánová
3. FK Rajec
4. FK Terchová
5. ŠK Belá
6. ŠK Čierne
7. OŠK Rudina
8. FK Predmier
9. TJ Slovan Skalité
10. FK Strečno
11. ŠK Lietavská Lúčka
12. OFK Kotešová
13. FK Polom Raková
14. ŠK Štiavnik

13 11
13 10
13 7
13 7
13 6
13 6
13 5
13 5
13 5
13 5
13 4
13 3
13 1
13 1

1 1
1 2
1 5
1 5
3 4
2 5
4 4
3 5
3 5
1 7
2 7
2 8
4 8
2 10

34:14
35:8
25:18
29:27
25:17
34:20
25:18
21:18
23:28
24:37
12:27
12:24
12:38
13:30

34
31
22
22
21
20
19
18
18
16
14
11
7
5

Box
Boxerský klub v Belej aktívne pokračoval
vo svojom fungovaní a tiež sa zúčastnil niektorých podujatí a zápasov, kde naši borci dokonca
vybojovali cenné kovy. Dňa 29. novembra
v rámci súťaže 1. liga BOXU SLB na dvojdňovom turnaji v Nitre vybojoval celkové víťazstvo
Mihalčatin Miroslav, keď uspel vo finále proti
borcovi z Nitry M. Kováčovi v kategórií do 66 kg.
Boxerský klub máva pravidelné tréningy
v sále v Kultúrnom dome Belá, ktorá im bola
sprístupnená na tieto aktivity. Priemerný počet

trénujúcich chalanov je okolo šesť, trénujú pod
vedením trénera Mariána Mariaša. Od leta sa
zúčastnili ďalších troch súťaží, v Kline na Orave, v Ostrave, a v Giraltovciach, kde v posledne
menovanom skončil Miroslav Mihalčatin na 2.
mieste a Marek Mihalčatin dokonca vybojoval 1.
miesto a stal sa tak Majster Slovenska vo svojej
kategórii. Za zmienku stojí, že začal za Belú súťažiť aj Milan Meško, ktorý v Galante v kategórii
do 91kg dorast uhral cennú remízu.
Sponzori miestneho boxu sú Obec Belá
a firmy Rukor, Linos, Jamistav. Chalanom po
zimnej prestávke prajeme veľa ďalších športových úspechov aj v roku 2015. Kto by sa chcel
k boxeristom pridať, dvere sú otvorené. (pš)

Dorast
Pred touto sezónou v našom kádri došlo
k najväčšej obmene za posledné 4 roky. Káder
výrazne omladol. Vynikajúco do mužstva zapadli noví hráči, ktorí k nám prišli zo starších žiakov a takisto posila z N. Lúčky (Rudolf Šipčiak).
S umiestnením tímu po jesennej časti
som spokojný, aj keď mohlo podľa mňa byť ešte
lepšie, nebyť katastrofálnej tréningovej dochádzky niektorých starších hráčov a zranenia
Jakuba Špirku, ktorý sa zranil ešte pred
začatím sezóny. (Anton Cabadaj, ml.)
DORASTENCI (IV. LIGA, SKUPINA A)
1. ŠK Štiavnik
2. FK Rajec
3. ŠK Belá
4. FK Terchová
5. TJ Snaha Zborov n. Bystr.
6. FK REaMOS Kys. Lieskovec
7. TJ Fatran Varín
8. TJ Slovan Podvysoká
9. TJ Fatran Krasňany
10. TJ Slovan Skalité
11. TJ Tatran Oščadnica
12. FK Strečno
13. TJ Pokrok Stará Bystrica
14. ŠK Radoľa

13 11
13 11
13 9
13 8
13 7
13 6
13 5
13 5
13 4
13 4
13 4
13 3
13 1
13 1

0 2
0 2
1 3
1 4
4 2
1 6
2 6
1 7
3 6
2 7
1 8
2 8
4 8
2 10

53:12
47:14
36:17
32:24
32:24
38:32
30:30
20:37
33:26
24:36
25:34
12:31
18:78
17:51

33
33
28
25
25
19
17
16
15
14
13
11
7
5
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Šport
Florbal

Spojená škola Belá pod vedením Jána Holúbka zorganizovala 3. decembra 2014 pre dievčatá 5. - 9. ročníka florbalový turnaj „O pohár riaditeľky školy“. Turnaja sa zúčastnilo osem družstiev
- ZŠ Belá, Terchová, Budatín a Teplička nad Váhom. Na turnaji sa zúčastnili 2 naše družstvá, ktoré
obsadili 1. a 5. miesto. Turnaj vyhral tím pod vedením Mgr. Jána Holúbka. Druhý tím pod vedením
PaedDr. Anny Babišovej obsadil 5. miesto, čo bol veľký úspech, pretože to boli dievčatá mladšie o 2
až 3 roky. Našim cieľom je postupne prilákať čo najviac dievčat na florbal a časom aj otvoriť športové triedy so zameraním na tento šport. V škole už 3 roky pravidelne fungujú florbalové krúžky pre
dievčatá a pravidelne sa už zúčastňujeme florbalových súťaži.
Ďalší šport, ktorý v Belej
ožije je mužský florbal. Mužstvo
pod vedením Mgr. Jána Holúbka
sa rozhodlo prihlásiť do UNIHOC
FLORBAL ŽIRAFA LIGY, kde sme
nováčikom 1. ligy. Družstvo je
zložené z futbalistov a hokejistov
z Belej: J. Holúbek, P. Boháč, F.
Maťko, F. Remek, M. Macho, J.
Struharňanský, T. Ďurina, P. Ďurana a jediný legionár brankár
Erik Ha Cong. Cieľom pre tento
rok je postup do play off, čo bude
veľmi ťažké a náročné. Máme
v pláne odohrať aj jeden ligový zápas v telocvični v Belej a zorganizovať tu aj turnaj.
(Mgr. Ján Holúbek)

Starší žiaci
V jesennej časti II. ligy starších žiakov
skupiny sever sme obsadili veľmi pekné 3.
miesto so ziskom 27 bodov a bilanciou 9 víťazstiev, žiadna remíza a 4 prehry. Medzi najlepších hráčov jesene patrili: Dávid Zimen, Ján Kováč, Marek Hanuliak a Jozef Žingora.
Som veľmi rád, že našim kľúčovým hráčom sa počas celej súťaže vyhýbali zranenia, le-

bo bez nich by sme toto pekné umiestnenie určite nedosiahli. Chcem poďakovať všetkým ľuďom, sponzorom, ktorí nás v priebehu súťaže
podporovali a pomáhali nám. Zvlášť by som
chcel poďakovať p. Mahútovi, ktorý nám pripravil príjemné posedenie a pohostenie, po poslednom súťažnom zápase, v hoteli Diana.
(Mgr. Ivan Černák)
STARŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
1. JUVENTUS Žilina A
2. MŠK Kysucké N. Mesto A
3. ŠK Belá
4. Oravan Oravská Jasenica
5. FO Kinex Bytča
6. MŠK Zilina C
7. FK Čadca A
8. MFK Dolný Kubín
9. TJ Jednota Bánová
10. ŠK Tvrdošín
11. FK Rajec
12. OŠK Istebné
13. TJ Tatran Zákamenné
14. OFK Teplička n. Váhom

13 12
13 9
13 9
13 8
13 8
13 8
13 7
13 7
13 4
13 3
13 3
13 2
13 1
13 0

1 0
2 2
0 4
2 3
2 3
0 5
3 3
2 4
2 7
2 8
1 9
1 10
1 11
1 12

44:7
37:9
30:25
31:12
27:12
59:27
50:24
31:17
17:23
27:40
25:42
14:73
11:59
17:50

37
29
27
26
26
24
24
23
14
11
10
7
4
1
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Mladší žiaci

Naši mladší žiaci skončili po jesennej časti 2. ligy na desiatom mieste. Toto umiestnenie je
zaslúžené, pretože sme dokázali zdolať len súperov, ktorí sa nachádzajú v tabuľke pod nami. Musím však povedať, že traja mladší žiaci hrajú u starších žiakov, z toho dvaja sú dokonca hráčmi základnej zostavy. Čo mňa ako trénera samozrejme veľmi teší, ale zároveň nám títo hráči zjavne chýbajú. Na druhej strane dostávajú šancu u mladších žiakov chlapci z prípravky, ktorí sa začínajú
ukazovať vo veľmi dobrom svetle. Jedným z nich je aj Michal Šipčiak, ešte hráč prípravky a zároveň
už najlepší strelec mladších žiakov. Dúfajme, že ustojíme tlak
MŠK Žilina a chlapec ostane
hráčom ŠK Belá. Oporami družstva boli v jesennej časti ligy:
Hudec Daniel, Ondrášková Silvia, Trnka Daniel, Hýll Matúš,
Cingel Adam, Stročka Jakub
a Kubík Ľubomír. V odohratých
13 zápasoch sme dokázali streliť 28 gólov, o ktoré sa podelili
strelci: Šipčiak 13 gólov, Hudec
6 gólov, Ondrášková 5 gólov,
Trnka 2 góly a po jednom strelili Kubala a Boháč.
Chlapci už stihli odohrať
aj domáci halový turnaj Jamistav Cup za účasti družstiev:
Juventus Žilina, Istebné, Dolný
Kubín, Krasňany, Vrútky, kde sme skončili na druhom mieste, ale po dodatočnom preverení hráčov
finálového súpera sme sa stali víťazmi turnaja.
Rozbehli sme ligu prípravok pre našich najmenších futbalistov, v ktorej sme priebežne na
prvom mieste. Súťaž sa hrá turnajovým spôsobom vždy u jedného z účastníkov. Je veľmi dôležité,
aby sme začínali s organizovaným futbalom už od tohto útleho veku, ktorý je nesmierne dôležitý
pre kvalitný rozvoj mladého futbalistu. Začínajú nám vychádzať malé hviezdičky, ktoré sú skutočne
talentované, čoho dôkazom je aj záujem z MŠK Žilina. Chlapci sú na tréningoch pracovití, radi sa
učia nové veci, pristupujú k veciam poctivo a dúfam, že to aj tak ostane...
Ďakujem všetkým ľudom, ktorí robia okolo futbalu a pomáhajú vytvárať lepšie podmienky
pre našich mladých futbalistov. Konkrétne pánovi Kamilovi Mahútovi za pozvanie chlapcov po
skončení sezóny do hotela Diana a firme Jamistav, ktorá finančne prispela na organizáciu halového
turnaja.
Všetkým prajem veselé prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2015.
(Mgr. Peter Boháč)
MLADŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
1. JUVENTUS Žilina A
2. FK Čadca A
3. ŠK Tvrdošín
4. FO Kinex Bytča
5. MFK Dolný Kubín
6. Oravan Oravská Jasenica
7. MŠK Kysucké N. Mesto A
8. TJ Tatran Zákamenné
9. OŠK Istebné
10. ŠK Belá
11. MŠK Zilina C
12. FK Rajec
13. TJ Jednota Bánová
14. OFK Teplička n. Váhom

13 13
13 10
13 10
13 9
13 9
13 7
13 7
13 7
13 4
13 4
13 4
13 3
13 1
13 0

3 0
87:6 39
1 2 101:13 31
1 2 62:14 31
1 3 59:19 28
0 4 56:24 27
1 5 82:34 22
1 5 50:31 22
0 6 41:40 21
0 9 20:40 12
0 9 28:67 12
0 9 29:72 12
0 10 18:71
9
1 11 11:87
4
0 13 4:130
0
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Z matriky obecného úradu
- Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 1. júlom 2014 až 30. novembrom 2014 - NARODENÍ –

- ZOSNULÍ –

Andrej Malich (Brehy)
Jakub Vrábel (Puškinova)
Agáta Kuťová (Račnica)
Barbora Holbojová (SNP)
Adam Kubáň (Hviezdoslavova)
Peter Kubík (SNP)
Lívia Hudecová (U Čajkov)
Marián Vaňatka (Vyšné Kamence)
Peter Koža (Hviezdoslavova)
Timotej Mažgút (Nižné Kamence)
Richard Vrábel (Rojkova)
Taddeo Michael Bianco (Puškinova)

Štefan Macho (17.07.2014)
Cecília Vráblová (17.07.2014)
Anna Káčerová (18.07.2014)
Žofia Babišová (02.08.2014)
Ľudmila Hazdová (08.08.2014)
Štefan Bačínsky (27.08.2014)
Pavel Šušoliak (28.08.2014)
Karol Šipčiak (12.09.2014)
Ján Mariaš (15.09.2014)
Vendelín Majerov (27.09.2014)
Milan Chabada (10.10.2014)
Vincent Struhárňanský (31.10.2014)
Henrich Cabadaj (04.11.2014)
Miroslav Mackovčin (19.11.2014)

- ZOSOBÁŠENÍ V OBCI –

Ľubomír Krajčí, Komjatná
Štefan Petrek, Horný Vadičov
Milan Šugár, Belá
Miloš Majer, Žilina
Mgr. Peter Franek, Lysica
Ing. Anton Hýll, Belá
Marián Mrázik, Belá

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Eva Vlčková, Belá
Kristína Kubíková, Belá
Zuzana Begányiová, Belá
Barbora Jančíková, Lysica
Bc. Alena Ďuranová, Lysica
Mgr. Anežka Labantová, Belá
Dana Padyšáková, Gbeľany

- ZOSOBÁŠENÍ MIMO OBCE –

Lukáš Bárdy, Žilina
Anton Cabadaj, Belá
Peter Mažgút, Belá
Marián Mičic, Belá
Pavol Macho, Belá
Ing. Pavol Cabadaj, Belá
Ján Falašta, Dolná Tižina
Marek Greňo, K. N. Mesto
Tomáš Štěrba, Žilina
Martin Janičina, Žilina

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Mária Maťková, Belá
Nikola Holienková, Belá
Zdenka Matejová, Rajecké Teplice
Michaela Urbanová, K. N. Mesto
Irena Kurčinová, Belá
Tatiana Milová, Dolná Tižina
Jana Vlková, Belá
Bc. Darina Šáriková, Belá
Miroslava Labantová, Belá
Martina Šipčiaková, Belá

Spomienka
Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechal všetkých, ktorých si miloval.
Zaplakali oči, zaplakali bôľom,
keď sme Ti drahý manžel a otec navždy
dali zbohom.
Len pekné spomienky zostali na Teba
a tiché modlitby posielame do neba.
Nič iné Ti už nemôžeme dať,
len kytičku na Tvoj hrob a spomínať.
Dňa 18.12.2014 uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš najdrahší manžel,
otec, starý otec, brat a švagor

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým darcom,
ktorí prispeli na operáciu nášho Šimonka.
Veľmi si vážime finančnú aj
morálnu podporu Vás všetkých.
ĎAKUJEME
rodina Ticháková

Viktor Komačka
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku. S láskou a úctou
spomínajú manželka, dcéry, synovia,
zať, nevesty, vnúčatá, bratia s rodinami,
švagrovia, švagriné a ostatná rodina.

Spoločnosť

23
Štvrťstoročný zamat

Rok sa opäť s rokom zišiel, nastal čas
vianočný a my sme opäť trochu starší a snáď aj
múdrejší. Čas letí ako voda a tento rok sme si
pripomenuli 25-te výročie novembra 1989. Tento deň je dôležitým míľnikom v histórii Slovenska. Spoločné vlastníctvo výrobných zdrojov neodstránilo negatívne ľudské črty a z pracujúceho sa nestal zodpovedný správca kolektívnych
statkov. Naša krajina vtedy v očakávaní lepšej
a slobodnej budúcnosti nastúpila na cestu k demokracii a kapitalizmu. Padla železná opona,
otvorili sa nám hranice a mohli sme spoznávať
svet. Pamätníkom sa tých 25 rokov od zamatovej revolúcie nezdá až taká dávna minulosť,
i keď už odvtedy vyrástla generácia, ktorá tieto
časy nezažila. Je veru čo za toto obdobie bilancovať. Život vo svojej spletitosti ponúka na každý aspekt tohto obdobia viacero uhlov pohľadu.
V denno-dennej realite života ľudí sa
zmenilo asi všetko. Od nakupovania, cez techniku až k rebríčku hodnôt, ktorý je dnes stavaný
na piedestál. Kedysi bolo tovaru málo, dnes sme
ním zásluhou konzumného kapitalizmu zahltený až nad rámec. Mnoho slovenských podnikov
sa neadaptovalo na nové podmienky, alebo neodolalo tlaku zahraničného kapitálu a zaniklo.
Niekedy mal na tom zásluhu aj manažment. Za
toto obdobie prebehlo niekoľko privatizácií
a majetok všetkých poskupovali šikovní jedinci,
ktorí zbohatli. Veľa ľudí ostalo bez práce. Za novej poprevratovej éry sa u nás výrazne prehĺbili
sociálne rozdiely a mnoho ľudí dnes na Sloven-

sku žije z minimálnych prostriedkov, živorí na
hranici biedy a sú opäť len odkázaní na nekvalitné akciové potraviny zahraničných reťazcov
a nevýhodné úvery. A to už nehovorím o žobrákoch a bezdomovcoch. Za účelom maximalizácie
zisku sa v súčasnosti, na úkor kvality a výdavkov na mzdy, minimalizujú výrobné náklady.
Bohatí sú bez dna, ako sa hovorí v texte jednej
piesne.
Eufória zo slobody, ktorú zo sebou priniesli 90-te roky rýchlo opadla. Doba, keď celý
svet pozeral Priateľov a riešil pikantné Clintonove aféry v oválnej pracovni sa skončila. Hneď na
počiatku nového tisícročia ju v septembri 2001,
útokom na budovy Svetového obchodného centra vystriedala tvrdá realita. Svet sa naozaj týmto dňom zmenil, nebola to nakoniec len dookola
omieľaná fráza Bushovej administratívy. Nádej
na nový lepší svet bez vojen, kde by ľudia bez
ohľadu na rozdiely spolunažívali v mieri sa rozplynula. Kým v časoch studenej vojny boli dve
veľmoci s jasne vymedzenými sférami vplyvu
a pravidlami, dnes je medzinárodná situácia
podstatne zložitejšia a pre svetový mier nebezpečnejšia. V súčasnosti to vrie na celej planéte
a nespokojní sú všetci. Prebieha mnoho lokálnych vojnových konfliktov, bujnie extrémizmus
a náboženský fundamentalizmus. Obrovské sociálne rozdiely tiež nenapomáhajú k upokojeniu
situácie. Takýto vývoj nie je dobrý. Akú civilizáciu sme to začali za posledných 25 rokov budovať? (bag)

Vianočná besiedka pre rodičov
„Zvoní, zvoní zvonček malý, Vianoce sú pred dverami. Po roku k nám prišli zas, Vianoce a lásky čas.“ Týmito milými a hrejivými slovami začali žiaci z prvého
stupňa svoje vianočné vystúpenie venované ich najmilším
osobám – rodičom, starým rodičom a súrodencom. Chrobáčiky z 1.A triedy, Lienky z 1.B triedy, Smejkovia z 2.A
triedy, Slniečka z 2.B triedy, Mravčekovia z 3.A triedy
a Múdre sovičky z 3.B triedy si pre svojich najbližších pripravili krásny vianočný program: básničky, pesničky a divadielka, za ktoré si zaslúžia veľkú pochvalu. Teší nás, že
rodičia si mohli postupne odbaľovať svoje darčeky, ktorých hodnota je jednoducho nevyčísliteľná. Veď čo je
krajšie, ako vidieť svoje vlastné dieťa stojac na javisku
s hrčou v krku recitujúc naučený text? Odpoveď nájde
každý hlboko vo svojom srdci. Ďakujeme za účasť na našom predstavení a želáme všetkým krásne a požehnané
vianočné sviatky! (ik)
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Zhodnotenie sezóny 2014 v Autokempingu Belá Nižné Kamence
O pár dní sa rozlúčime so starým rokom a privítame nový rok.
Tak ako väčšina na konci roka bilancuje a hodnotí, tak aj ja sa pokúsim v krátkosti zhodnotiť končiaci sa rok 2014. Akcie a podujatia,
ktoré sme si na tento rok naplánovali sa nám podarilo aj zrealizovať.
Nebudem ich rozoberať, iba spomeniem, čo sa v priebehu roka v kempingu konalo. Stalo sa už tradíciou, že sezónu v máji začíname zrazom
motorkárov - Motogulashka, hneď o týždeň sa stretli karavanisti
z Čiech a Slovenska na „Jarnom zraze“. Karavanistov vystriedali cyklisti na preteku FESTINA 24 hodín MTB, potom nasledoval cyklozraz
pri príležitosti otvárania cyklotrás, ktoré sa nám podarilo vybudovať
a vyznačiť vďaka OOCR Malá Fatra, hneď na druhý deň bol pripravený cyklistický pretek pre deti pod názvom Tour Petra Sagana. Cyklistov vystriedali milovníci áut na akcii pod názvom „Milujem autá“.
V septembri sme opäť privítali cyklistov na akcii DEMA 12 hodín MTB
a sezónu už tradične končíme celoslovenskou výstavou králikov.
Tento rok nám počasie neprialo,
čo sa prejavilo aj na tržbách. Živelnej
kalamite, ktorá postihla Vrátnu dolinu
sa bohužiaľ nevyhol ani náš kemping,
rieka sa vyliala z koryta a zaliala aj náš
pozemok. Bahno, ktoré ostalo po upadnutí hladiny, spôsobilo, že terén ostal
veľmi podmáčaný, čo robilo problém turistom, a preto radšej odchádzali do
iných zariadení.
I napriek týmto udalostiam, nás
hostia hodnotili pozitívne a obhájili sme
tak ocenenie z minulého roku a opäť
sme sa umiestnili v TOP 25 v rámci
Česko-Slovenska a zo Slovenských kempingov sme získali 1. miesto a tým aj titul kemping roka 2014 na Slovensku.

Momentálne v kempingu prebieha
realizácia projektu na výstavbu 10 nových
chatiek, ktoré budú už s celoročným
využitím. Pevne verím, že sa tento projekt
podarí úspešne dokončiť a sezóna 2015
bude môcť bez problémov začať.
Na záver by som rád zagratuloval vedeniu tejto obce k opätovnému získaniu
mandátu.
Ďakujem
všetkým
a hlavne
zamestnancom
kempingu
za
úspešné
zvládnutie sezóny. Prajem vám požehnané
vianočné sviatky a do nového roku veľa
zdravia. (Cyril Matejov)

Zo života spolkov
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Výstava ovocia a zeleniny
Ako už tradične i v tomto roku výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Belej v spolupráci so Spojenou školou
v Belej dňa 28. septembra 2014 zorganizoval
14. ročník výstavy ovocia, úžitkovej a okrasnej
zeleniny.
Počasie v tomto roku nebolo pestovateľom veľmi naklonené. Po príjemnej jari prišli
dni, kedy každý deň pršalo. Prívalové dažde lámali rekordy, na aké si ani pamätníci nespomínajú. Výrazne sa to prejavilo mizernou úrodu
sliviek a zdravotným stavom hlavne jabĺk. Dokonca i u niektorých rezistentných odrôd jabloní sa vyskytla chrastavitosť. Ale ako sa hovorí,
všetko zlé je na niečo dobré a príroda nám ukázala, ktoré odrody do záhrad jednoznačne patria!
Výstava začala poďakovaním za plody
zeme pánom kanonikom Milanom Krkoškom
v krásne vyzdobenom kostole a pokračovala
v školskej jedálni.

Výstavu si bolo pozrieť „len“ 140 návštevníkov, ktorí mohli vidieť 190 vzoriek jabĺk
a hrušiek, 19 vzoriek zeleniny. Deti prispeli 34
výtvarnými prácami a 15 vzorkami.
Pre 26 dospelých, 15 detských vystavovateľov ovocia, zeleniny a žiakov Spojenej školy
v Belej bolo pripravených 19 vecných cien, 16
kusov vína a pre všetky deti čokolády a cukríky.
Komisia z Okresného výboru SZZ zastúpená Ing. Ludovítom Deákom – tajomníkom OV
SZZ v Žiline a Jánom Majzelom – inštruktorom
OV SZZ v Žiline určila nasledovné poradie:

jablká
1. miesto JONALORD (Ján Mičic)
2. miesto RUBÍN (Ján Kubala)
3. miesto MELÓDIE (Ján Sušienka)
hrušky
1. miesto DICOLOR (Ján Kubík)
2. miesto CHARNEUSKA (Ján Mahút)
3. miesto HARDYHO MASLOVKA (Ján Holienka)
zelenina
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto

kolekcia
kolekcia
kolekcia
kolekcia

zeleniny
zeleniny
zeleniny
zeleniny

(Ing. Rudolf Macek)
(Miroslav Gajdošík)
(Anna Kubíková)
(Ján Holienka)

zvláštna cena poroty
kolekcia jabĺk (Ing. Jozef Čerňanský)
mimoriadna cena poroty
kolekcia jabĺk (Karol Vrábel)

Vystavovatelia, ktorí sa umiestnili na
ďalších miestach dostali vecné ceny, deti čokoládu a cukríky.
Výbor ZO SZZ v Belej ďakuje všetkým,
ktorí sa na výstavu prišli pozrieť. Osobitne tým,
ktorí priniesli exponáty. Ďakujeme Obecnému
úradu v Belej za finančný príspevok a riaditeľstvu Spojenej školy v Belej za spoluorganizovanie výstavy. Tešíme sa na ďalší ročník.
Zúčastnili sme sa i celoslovenskej výstavy o najkrajšie jablko a hrušku. Vo veľkej konkurencii sa BOHEMIA Jána Sušienku a Karola
Vrábla dostali do skupiny najkrajších jabĺk
z vyšších polôh ocenených diplomom.
(Ing. Rudolf Macek)
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Zo života spolkov
Výstava holubov

Máme tu 40. výročie vzniku základnej
organizácie chovateľov poštových holubov
Belá a 20. výročie vzniku oblastného združenia chovateľov poštových holubov Terchová.

Cez mikulášsky víkend sa v Kultúrnom
dome v Belej uskutočnila tradičná výstava holubov. Výstavné karty na všetky vystavované holuby boli zasielané usporiadateľovi, ktorým bol
Bernard Chabada, do 30.11.2014. Výstavný poplatok za holuba bol 1 €. Pri preberaní holubov
musel byť odovzdaný aj očkovací preukaz. (pš)

Program výstavy:
05.12.2014
17.00 – 18.00 hod
18.00 – 20.00 hod

Preberanie holubov
Posudzovanie holubov

06.12.2014
09.00 hod
Otvorenie výstavy
15.00 hod
Vyhotovenie majstrovstiev OZ
Vyhodnotenie výstavy
17.00 hod
Výdaj holubov, ukončenie výstavy

Vyhotovenie oblastnej výstavy Belá 06.12.2014
Šport „A“
1. Krištofík Ján st.
2. Murárik Marián
3. Markuš M+M+J

Šport „B“
1. Cvacho DUO
2. Holúbek Viktor ml.
3. Markuš M+M+J

Šport „C“
1. Hanuliak František
2. Bielik J + L
3. Krištofík Ján st.

Šport „D“
1. Radočáni Roman
2. Hanuliak František
3. Ďurana Ján + Lukáš

Šport „E“
1. Markuš Pavol
2. Murárik Marián
3. Murárik Marián

Šport „F“
1. Krištofík Ján st.
2. Struhárňanský Pavol
3. Krištofík Ján st.

Šport „G“
1. Ďurana Miro + Jana
2. Hanuliak František
3. Cvacho DUO

Šport „H“
1. Murárik Marián
2. Ďuraňa Miro + Jana
3. Markuš M+M+J

Výkon 1 rok H
1. Krištofík Ján st.
2. Hanuliak František
3. Hanuliak František

Výkon 1 rok Ha
1. Holúbek Viktor ml.
2. Holúbek Viktor ml.
3. Holúbek Rudolf

Štandard „H“
1. Šupica Ján
2. Vrábeľ Tibor
3. Radočáni Roman

Štandard „HA“
1. Ďurana Ján + Lukáš
2. Cvacho DUO
3. Ďurana Ján + Lukáš

Štandard „H“ mladé
1. Holúbek Viktor ml.
2. Tomášov Milan + Jana
3. Ďurana Ján + Lukáš

Štandard „HA“ mladé
1. Holúbek Viktor ml.
2. Holúbek Viktor ml.
3. Holúbek Viktor ml.

POĎAKOVANIE
V mene členov výstavného výboru ďakujeme všetkým, ktorí sponzorovali a pomohli
pri realizácii tejto výstavy: Obecný úrad Belá, Belské Služby, s.r.o., HOLUBEK, s.r.o., OptoNet Slovakia, s.r.o. a Ing. Obselka Jozef.

Kultúra
Kultúra
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Opäť vydarený ročník

Dňa 23. augusta sa konal
už štvrtý ročník Belskej gulášky –
medzinárodnej súťaže vo varení
gulášu. Tohto spoločenského podujatia, ktoré je každoročne organizované Danielom Užákom, Jánom Mičicom a Jozefom Ďuranom, sa zúčastnilo dovedna 20
súťažných mužstiev, medzi ktorými figurovali domáce oddiely i zástupcovia z Mojša, Gbelian, Žiliny, Turia, Liptova, Martina, Serede a Moravy. Víťazom súťaže vo
varení gulášu sa stalo družstvo
Belská partička, druhé miesto
obsadili Hasiči Mojš a tretie
miesto Webber team Žilina.
Nedielnou súčasťou programu boli rozličné súťaže o zaujímavé ceny. V hode metrovým
klátom dosiahli najlepšie výsledky Miroslav Vrábel z Belej (1. miesto; 9,3 m), Vladimír Židek z Belej
(2. miesto; 8,9 m) a Ján Hýll taktiež z Belej (3. miesto; 8,3 m). V súťaži v zatĺkaní klinca do klátu
boli najlepší Marián Rusnák st. z Martina
(1. miesto; 4 údery), Ivan Mikulčík zo Serede (2. miesto; 5 úderov) a Tomáš Cabadaj z Belej (3. miesto; 6 úderov). V súťaži
v hode gumenou čižmou obstáli najlepšie
Vladimír Židek z Belej („home run”), Milan Franček z Belej (22 m) a Milan Stasinka z Marina (20,4 m). V pití piva na čas
z litrového krígľa obsadili prvé tri priečky

postupne Šimon Franček z Belej (5,3 s), Miroslav Vrábel
z Belej (6,1 s) a Vladimír Cabadaj z Belej (8,3 s).
Počas bohatého programu si mohli návštevníci
prísť na svoje aj mimo súťaží. Nechýbali nafukovacie
hrady pre deti, jazda na koňoch, ukážka záchranného
systému a prvej pomoci a ukážka lukostreľby. Návštevníci mohli nakupovať v stánkoch s hračkami, cukrovou
vatou, medovinou či perníkmi a od rána mohli ochutnávať guláš z diviny, grilované domáce klobásy a grilovanú
krkovičku. Súčasťou programu bola aj bohatá tombola
a diskotéka, o ktorú sa postaral DJ Romi. K Belskej
guláške patrila aj Belská kvapka krvi, ktorá sa konala
dopoludnia v Kultúrnom dome v Belej.
(Daniel Užák)
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Kultúra
Úcta k starším

Jesenný mesiac október sa vo vedomí
ľudí spája so symbolickou jeseňou života človeka. Aspoň na pár chvíľ spomalíme rýchle
tempo života, pristavíme sa pri našich blízkych, starých rodičoch, ujoch, tetách, susedoch, pozdravíme ich, venujeme kvietok, pohladkáme po vráskavých rukách, vypočujeme
a oceníme ich múdre rady.
26. októbra si aj naše deti pripravili
malú slávnosť, aby potešili nielen svojich starých rodičov, ale aj všetkých, ktorí prijali pozvanie na príjemné posedenie do Kultúrneho
domu Belá, ktoré zorganizoval náš obecný
úrad.

Tento rok bol veľkým „ťahákom“ populárny
spevák Robo Kazík, ktorý svojím spevom, či úryvkami z poézie a milým úsmevom tešil všetkých našich starých otcov či staré mamy. Okrem neho
a našich šikovných detí vystúpili aj belskí ľudoví
muzikanti „Bránica“. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a pani učiteľkám za prípravu.
(vedenie školy, rr)

Kultúra
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Dňa 15. októbra sa
v priestoroch Základnej umeleckej školy v Belej – Nižných
Kamencoch konal koncert venovaný mesiacu „Úcty k starším“. Bol podporený Nadačným fondom Kia Motors Slovakia v nadácií Pontis v programe „Región kultúrne 2014“.
Hlavnou
myšlienkou
bolo
vzdať česť tým, ktorí už čo–to
prežili, majú bohaté skúsenosti, ktoré sa im zapísali nielen
v tvárach, ale svoje stopy zanechali i v krásnych šedinách.
Zazneli tu prevažne tóny ľudových
piesní, ku ktorým majú naši starí rodičia
najbližší vzťah, ale ozvalo sa i pár novších, modernejších melódií. Poslucháči si
spríjemnili večer tónmi zobcovej flauty,
huslí, klavíra, violončela, spevu a keyboardu.
Umenie je súčasťou nášho života.
Každý človek by mal rozvíjať svoje schopnosti a talent, tešiť sa z dosiahnutých výsledkov, úspechov a vystúpení tak, ako
sa tešili nielen účinkujúci, ale hlavne ich
rodičia a starí rodičia.
(Mgr. Petra Stráska)
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Kultúra
Belská hodová sedmička

Dňa 26. júla 2014 sa ako
sprievodná akcia počas Belskej
púte uskutočnil 4. ročník bežeckých pretekov Belská hodová
sedmička. Hlavného preteku sa
zúčastnilo 89 bežcov, čo je najviac v doterajšej histórií podujatia. Detského preteku sa zúčastnilo 5 detí. Pretek mal opäť medzinárodnú účasť, keď sa ho zúčastnili aj pretekári z Poľska,
Čiech, Maďarska a úplnou exotikou boli pretekári z Kene.
Celkovým víťazom sa stal
podľa očakávania kenský bežec
Maindi Elias s časom 25:41 min.,
ktorý prekročil cieľovú čiaru len
o niečo skôr ako jeho krajan a tímový kolega z Benedek team Toroitich Charles, až na 3. mieste
skončil najlepší Slovák Jakub Benko bežiaci za MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto.
V kategórií žien taktiež najlepšie obstáli
zahraničné pretekárky z Benedek team. Najrýchlejšou ženou sa stala Keňanka Gladys Otero s časom 31:21 min., za ňou skončila Zita
Kácser z Maďarska, na 3. mieste skončila Dana
Kruželová z ŠKP Žilina.
V osobitnej kategórií domácich pretekárov najlepšie skončil Juraj Káčer s časom 28:53
min., ktorý bol v celkovom poradí 13., čím zlepšil svoje najlepšie umiestnenie na preteku o jednu priečku. Na druhom mieste skončil František Matejička a na 3. sa umiestnil Ján Káčer.
Čestné uznanie si vyslúžila Anna Hanuliaková,
ktorá bola jedinou ženskou zástupkyňou domácich. Tento rok sme zaznamenali najvyššiu
účasť domácich pretekárov – 10, na čom sa výraznou mierou podieľali aj 5 žiaci, ktorí pôvodne išli na detský pretek, ale nakoniec boli presvedčení na účasť v hlavnom preteku a veru popasovali sa s ním statočne.
Najväčším oživením preteku boli kenskí
bežci, ktorí však boli zároveň najväčším sklamaním, nakoľko sa očakávalo, že ako favoriti
prekonajú rekord trate aspoň v mužskej kategórií. Keňania však bežali takticky na umiestnenie a nie na čas, aj do cieľa dobehli v uvoľnenom tempe bok po boku bez akéhokoľvek
náznaku súperenia.
Tešíme sa na budúci ročník preteku,
možno padne aj pre nás magická 100 v počte
pretekárov a možno aj rekord trate. (tk)

Kultúra
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Belská púť

Belská púť sa konala tento rok
tradične posledný júlový víkend, avšak
tento termín kolidoval s viacerými hodovými akciami v blízkom okolí, či už v Terchovej, na Orave či Kysuciach. To sa napokon prejavilo negatívne na účasti a na
počte a kvalite atrakcií či stánkov v našej
obci. Máme pre vás však dobrú správu.
Kritika, ktorá sa zniesla na neprítomnosť
kolotočov a stánkov v obci zapôsobila
konštruktívne a mala by pomôcť zabezpečiť nasledujúcu púť oveľa lepšie, podľa
starostu sa už teraz pomaly začína s jej
prípravou. Takisto tomu nahráva aj termín konania Jánošíkových dní, ktoré
v roku 2015 budú až víkend po Belskej
púti. Dúfame teda, že sa zas Belská púť
o niečo zlepší, že si naše deti budú môcť znova užiť veľký lunapark, pomíňať v stánkoch nejaké to
vreckové a že do obce opäť „prídu Belani aj
z Ameriky“.
Tento rok však Belská púť aj pri
absencii stánkov a kolotočov bola tak ako každý rok bohatá. Uskutočnilo viacero významných tradičných akcií v obci, či už kultúrneho
alebo športového charakteru. Boli tu klasické
diskotéky pod holým nebom, športové vyžitie
vo forme už ročníkového behu Belou – Belský
štvrťmaratón o ktorom ste sa dočítali vyššie
alebo futbalový turnaj medzi jednotlivými časťami našej obce. Zúčastnili sa ho 4 mužstvá
z Belej, z toho tri boli z vyšného konca – starší, mladší a „Hupkovci“ a jedno mužstvo
z konca nižného. Víťazom turnaja sa stal Nižný Koniec (foto), najlepším brankárom sa stal Ján Kubáň, najlepším hráčom Tomáš Laščiak a najlepším strelcom Peter Šugár. Dôchodcovia varili v sobotu aj
v nedeľu obecný guláš, ktorý veľmi
chutil, bol zdarma pre každého
a k nemu aj kofola či pivko. Okrem
ihriska sa varil guláš aj na Kamencoch a Kubíkovej. V nedeľu sa konal
hlavný kultúrny program v amfiteátri pri športovom ihrisku, kde si na
svoje prišli priaznivci folklóru či dychovky. Belská púť je tradícia, ktorá
má budúcnosť a je to stále hlavná
udalosť leta v Belej. Sme radi, že už
nie je osamotená, ale pribúda tradičných akcií, akou je napríklad Belská guláška, tradičné veľké akcie
a podujatia v autokempingu Belá –
Nižné Kamence a iné. (pš)

Neprehliadnite

Kontaktujte nás

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

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