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Obecný úrad informuje
Veľká noc je pred dverami

Veľká noc. Najväčší kresťanský sviatok, ktorým nám všetkým bola udelená možnosť a prísľub večného života. Udalosti spájajúce sa s týmto obdobím nesignalizujú len vzkriesenie Ježiša
Krista, ale mali by aj pre nás samotných predstavovať nielen koniec, ale súčasne aj nový začiatok. Možnosť niečoho nového, krajšieho, bezstarostnejšieho. Ale s rukou na srdci, kto z nás sa v skutočnosti zamýšľa nad posolstvom, ktoré nám symbolika Veľkej noci
prináša? Kto z nás sa pozastaví a zrekapituluje si život, či svet,
v ktorom dnes žijeme, smer akým sa uberáme. Je toto to, po čom
sme túžili? Čo sme si vysnili? Vieme sa usmiať na suseda, popriať
mu z úprimného srdca dobrý deň? Naučili sme sa mnoho myšlienok, postupov, fungujeme na nových technológiách, stali sme sa
otrokmi tejto doby, tohto systému. Čo sa to deje vo svete? Ľudia sa
odcudzili jeden druhému. Prestali sme sa tešiť z maličkostí a každodenných radostí. Peniaze ako krv celého mechanizmu zotročili
ľudstvo a skupina tých najbohatších udáva pravidlá všetkým ostatným. Povieme si, veď to je všetko stará známa vec, veď toto všetko tu vždy bolo a bude. Oprávňuje
nás však to, čo sa deje s týmto našim svetom k tomu, aby sme prestali byť ľuďmi? Už Jaro Filip
spieval slová Milana Lasicu: „klebety, škriepky plané, vykašlime sa na ne, vyrúbme razom túto záhubu..“ Najlepší spôsob ako zmeniť svet, je začať zmenou seba samého! Nedávno som v knihe Borisa Filana čítal veľmi zaujímavú myšlienku. Bola zároveň odpoveďou na otázku, akú mám šancu
niečo dosiahnuť, keď všetci okolo mňa sú mocnejší, bohatší a skúsenejší? „Nie je podstatné, akí
sme odolní voči cudzej sile. Dôležité je, akí sme silní voči vlastnej slabosti!“
Prajem preto všetkým občanom a ich rodinným príslušníkom, či priateľom, nech prežijú obdobie Veľkej noci v kruhu svojich najbližších, nech naberú veľa síl a pozitívnej energie, nech vzkriesenie Krista ich umocní vo viere. Keďže nám už raz bola daná „druhá šanca“, využime ju k prospechu svojmu a svojho okolia. Ak sa nestávame človekom, ktorým by sme chceli byť, tak sa automaticky stávame človekom, ktorým by sme byť nechceli. (Ing. Matúš Krajči, starosta obce)

Deň narcisov
Opäť prešiel rok a s tým novým prichádza i každoročná finančná zbierka na „Deň narcisov“. Radi by sme Vás touto cestou oslovili
s verejnou zbierkou určenou pre onkologických
pacientov. Ide o verejnú finančnú zbierku, povolenú Ministerstvom vnútra SR, ktorá sa koná jedenkrát ročne a všetky finančné prostriedky sú
určené na pomoc onkologickým pacientom. Využívajú sa na podporu výskumu, prevencie, výchovného poradenstva, taktiež na pomoc chorým v sociálnej oblasti, hradia sa z nich rekondičné pobyty pre onkologických pacientov. Rozdelenie finančných prostriedkov je prístupné na
webovej stránke Ligy proti rakovine.
Deň narcisov sa koná tento rok 12. apríla. Obec Belá sa tiež zapája do tejto zbierky. Do
našej obce prídu dobrovoľníci, ktorý pred kultúrnym domom budú vyberať počas tohto dňa
od 9.00 do 15.00 hodiny finančné prostriedky
na podporu Dňa narcisov. Tento finančný výťažok bude pobočkou LPR vložený na účet Dňa

narcisov ako suma za našu obec. Dobrovoľníci
zbierky budú označení identifikátorom a pokladníčky budú označené číslom.
V mene všetkých, ktorí túto pomoc potrebujú, vopred ďakujeme. (pš)

Obecný úrad informuje
Vandali
Minulý rok v tomto čase sme písali
o veľkom znečistení areálu futbalového ihriska,
ktoré nám odkryl roztopený sneh. Bohužiaľ nedá sa konštatovať, že by došlo k výraznej náprave. Práve naopak, stav sa ešte zhoršil. Okrem
množstva odpadkov po celom areáli, ako aj na
samotnom ihrisku, sa pridal totiž k tomu ďalší
negatívny prvok – vandalizmus. Jedno sobotné
ráno sme zažili nepríjemné prekvapenie v podobe rozbitých okien na tribúne. Kiežby si niektorí
ľudia uvedomili, že to, čo v tejto obci máme, je
majetkom nás všetkých. Ako to vyzerá je tiež len
naša vlastná vizitka. Pristupujme k veciam
a majetku obce ako k svojmu a starajme sa
o našu obec, namiesto znečisťovania a poškodzovania vecí skôr pomôžme dobrej veci
a zveľaďujme. (pš)

Vianočný stromček
Obec Belá chce touto cestou poďakovať
Urbárskemu spolumajiteľstvu pozemkovému
spoločenstvu Belá za poskytnutie krásneho
stromu, ktorý poslúžil ako verejný vianočný
stromček a mohol tak potešiť všetkých obyvateľov našej obce a tiež spríjemnil atmosféru vianočného obdobia v našej obci.
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Nevšedné využívanie
kultúrneho domu

Športovanie v našej obci je na vzostupe.
Telocvičňa pri základnej škole nestíha pokryť
dopyt rôznych športových zoskupení po priestoroch na vykonávanie svojich aktivít. Preto obec
v rámci podpory kultúry, športu a zdravia obyvateľstva sprístupnila priestory sály kultúrneho
domu na aktivity športových združení, ktoré
uzavreli s obcou zmluvu na prenájom týchto
priestorov.
V minulosti to bola len zumba, ktorá bola bohužiaľ len krátkodobou módnou záležitosťou. Neskôr sa tam usídlil miestny stolnotenisový oddiel a v súčasnosti ho intenzívne využívajú
miestni boxeri – Športový klub boxu Belá, pod
vedením skúseného trénera Mariána Mariáša,
ktorí tu trénujú každý pracovný deň. Tento klub
je otvorený všetkým, ktorí majú športového ducha a sú ochotní na sebe „zamakať“, navyše nič
sa za to neplatí. Okrem nich nedávno začali využívať sálu aj miestne dievčatá a ženy, ktoré
dvakrát do týždňa pracujú na sebe cvičením
fitnes, pod vedením trénera Juraja Kadlica.

Kultúrny dom a sála slúžia hlavne na
kultúrno-spoločenské akcie. Tie majú vždy
prednosť. V súčasnosti ich však nie je veľa, to
znamená, že v nevyužitom čase medzi sporadickými akciami ponúka obec tieto priestory každému, kto chce organizovane a disciplinovane
vykonávať činnosti športového charakteru. Je
naším prianím, aby šport a s ním aj zdravie
našich obyvateľov v obci prekvitali. (pš)
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Obecný úrad informuje
Uznesenia obecného zastupiteľstva

Od posledného vydania Belských novín (č. 3/2012) sa konali dve riadne zasadnutia
obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) na ktorých OZ:
I. BRALO NA VEDOMIE
a) správy o činnosti od posledných zasadnutí
OZ a kontroly plnenia úloh referované prednostom úradu Mgr. Petrom Šugárom,
b) správu o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za 2. polrok 2012
prednesenú riaditeľom Spojenej školy Mgr.
Jozefom Šugárom,
c) správu nezávislého audítora k roku 2011,
ktorú predložil starosta obce,
d) informácie o žiadostiach, ktoré prezentoval
predseda sociálnej komisie Jozef Kubík,
e) štúdiu o realizácii zberu odpadov v obci,
ktorú predniesol konateľ obecnej firmy Róbert Boháč,
f) výsledky kontrol jednotlivých subjektov obce
(Belkos, Spojená škola, Obecný úrad) a inventarizáciu majetku obce za rok 2012,
g) požiadavku riaditeľa Spojenej školy Belá na
dofinancovanie prevádzkových nákladov
Spojenej školy z obecného rozpočtu v sume
20 tisíc eur,
h) informácie od právneho zástupcu o prebiehajúcich konaniach, v ktorých obec Belá zastupuje a to záležitosti ohľadom bývalého
Obecného podniku, s.r.o. a záležitosti ohľadom bývalej kontrolórky obce Belá,
i) vymáhanie legitímnej pohľadávky obec. firmy voči dlžníkovi Edukta, v sume 18 000 €,
j) prezentáciu cenovej ponuky na rekonštrukciu tribúny v areáli futbalového.
II SCHVÁLILO
a) plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012,
ktorý pripravil kontrolór Ing. Michal Šugár,
b) odpredaj pozemku parcela č. CKN 9400
o výmere 46 m². Obec Belá zastúpená štatutárnym zástupcom – starostom Ing. Matúšom Krajčim predáva pozemok parcela
č. CKN 9400 o výmere 46 m² pani Lacúchovej Martine a pánovi Jančovi Pavlovi. Cena
za 1 m² je 4 €.
c) úpravu otváracích hodín v zimnom období
pre prevádzku Mlieko a mliečne výrobky –
prevádzkovateľ p. Ladislav Boháč podľa
predloženej žiadosti,

d) žiadosť Ing. Mareka Štefku, občana obce Belá, ktorý žiada umiestnenie ukážkovej včelnice na pozemku parcela č. 4600/39
a 4600/40, ktorý sa nachádza v katastrálnom území obce Belá, časť Nižné Ohrady.
Vlastníkom parcely č. 4600/39 je žiadateľ
a parcely č. 4600/40 sú vlastníci združení
v Urbárskom spolumajiteľstve, s ktorým má
žiadateľ podpísanú zmluvu,
e) všeobecne záväzné nariadenie obce Belá
č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
s účinnosťou od 1. januára 2013. Sadzba
poplatku je 0,04 € na osobu a deň,
f) všeobecne záväzné nariadenie obce Belá
č 7/2012 o miestnych daniach. Obec mení
sadzbu dane len v článku 17 - daň za psa a
článku 42 – daň za ubytovanie. Sadzba dane
za jedného psa a kalendárny rok v rodinných domoch je pre katastrálne územie Belá
4 €. Sadzba dane za ubytovanie na celom
území obce Belá je 0,50 € na osobu a deň
s účinnosťou od 1. januára 2013,
g) pôžičku od firmy Belstav SK, s.r.o. vo výške
17 843 € za stanovených podmienok,
h) rozšírenie kontokorentu so zvýšením limitu
kontokorentného úveru v sume o 30 000 €
s konečnou splatnosťou do 30.04.2013 a so
spôsobom zabezpečenia blankozmenkou obce, s účelom úhrady faktúry 2012/01/196
dodávateľa Hastra, s.r.o a splnomocňuje
starostu obce k podpisu dodatku k Zmluve
o kontokorentnom úvere č. 7306/12/08635
a k podpisu blankozmenky obce,
i) úpravu rozpočtu na rok 2012,
j) zrušenie príspevkovej organizácie – Belkos,
bez právneho nástupcu k 31.12.2012,
k) rozpočet na rok 2013,
l) návrh sociálnej komisie, vyhovieť žiadosti
s referenčným číslom 2387- jednorazová sociálna výpomoc vo výške 100 €,
m) zápisy do kroniky za roky 2006 až 2010 dodatočné schvaľovanie a r. 2011,
n) plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013,
ktorý pripravil kontrolór obce Ing. Michal
Šugár,
o) žiadosť č. 416/2013 o schválenie otváracích
hodín pre p. Srniakovú v pohostinstve Kubíková,

Obecný úrad informuje
p) všeobecne záväzné nariadenie obce Belá
č. 1/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školského zariadenia, zriadených na
území obce Belá,
q) žiadosť č. 97/2013 o schválenie otváracích
hodín pre p. M. Cabadaja v Chovateľských
potrebách Belá,
r) postup starostu obce Belá súvisiaci s nadobudnutím 100 %-ného obchodného podielu
spoločnosti B Advice, s.r.o., IČO: 36731269
za odplatu 1,-EUR a následnou zmenou jej
obchodného mena, zmenou sídla a odvolaním pôvodných konateľov a vymenovaním
nového konateľa tejto spoločnosti,
s) odpredaj pozemku parcela č. CKN 1639/91
o výmere 23 m². Obec Belá, zastúpená štatutárnym zástupcom – starostom Ing. Matúšom Krajčim predáva pozemok parcela
č. CKN 1639/91 o výmere 23 m² pánovi Miroslavovi Janíkovi a manželke Zuzane rod.
Šuštiakovej. Cena za 1 m² je 6 €,
t) výšku členského príspevku obce Belá ako
člena Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra vo výške 1 € za obyvateľa,
pre celé obdobie členstva obce Belá v tejto
organizácii, t.j. pre rok 2013 a ďalšie roky až
dokým nebude schválené ináč,
u) umiestnenie monitorovacieho kamerového
systému vo forme fotopasce v okolí tribúny
na futbalovom areáli obce Belá.
II. NESCHVÁLILO
a) odpredaj chladiaceho zariadenia k ľadovej
ploche,
b) návrh VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady s účinnosťou od 1. januára 2013.
Sadzba poplatku je 0,05 € na osobu a deň,
c) návrh VZN č. 7/2012 o miestnych daniach.
Obec mení sadzbu dane len v článku 17 daň za psa. Sadzba dane za jedného psa
a kalendárny rok v rodinných domoch je pre
katastrálne územie Belá 5 €. Článok 42 –
daň za ubytovanie. Sadzba dane za ubytovanie na celom území obce Belá je 0,10 € na
osobu a deň s účinnosťou od 1.1.2013,
d) návrh sociálnej komisie na jednorazový príspevok v hmotnej núdzi vo výške 50 € na základe žiadosti č. 2603/2012,
e) na základe žiadosti č. 2768/2012 o stanovisko k zriadeniu pobočky verejnej lekárne,
OZ neschvaľuje zriadenie prevádzky poboč-
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ky verejnej lekárne v budove zmrzlinového
butiku, SNP 779, 013 05 Belá pre žiadateľa
AKNEL Pharm, s.r.o.,
f) žiadosť č. 2705/2012 o finančný príspevok
na reguláciu vodného toku na Vyšných Kamencoch pre žiadateľku p. Pösovú,
g) oplotenie areálu futbalového ihriska a zamedzenie prístupu verejnosti.
IV. VOLILO
a) novú radu školy – časť za zriaďovateľa,
v zložení: Mgr. Peter Šugár, Daniel Užák, Peter Chabada, Ján Kaňa,
b) občianku Sidóniu Kubíkovú ako prísediacu
na Okresný súd v Žiline.
V. ULOŽILO
a) doložiť do správy Spojenej školy Belá celkový prehľad všetkých zamestnancov, pedagogických aj nepedagogických,
b) pri úprave rozpočtu navýšiť rozpočet na ZUŠ
o poslaneckú odmenu p. Jaroslava Dvorského, ktorý sa odmeny vzdal za celé volebné
obdobie,
c) vypracovať odbornú štúdiu za účelom zistenia, či sa oplatí odpad separovať, za koľko
sa vykupujú jednotlivé druhy odpadu, či to
má kto vykupovať,
d) pripraviť do budúceho rokovania OZ konkrétny návrh na úpravu rozpočtu obce Belá,
navýšenie financií pre Spojenú školu Belá
na pokrytie zvýšených prevádzkových nákladov v sume 20 tisíc eur,
e) bližšiu analýzu nákladov Spojenej školy Belá
kvôli ďalším možnostiam šetrenia financií,
f) vyjednať podmienky rekonštrukcie tribúny
a spôsob financovania s firmou Jamistav,
g) doriešiť dohodu ohľadom spolupráce pri
fungovaní športového klubu medzi zainteresovanými stranami: Obec Belá – Športový
klub Belá – Obecná firma,
h) dokončiť úpravy po zapojení nových vodovodných prameňov na Kamencoch, dokončovacie práce a upratanie pozemkov,
i) zorganizovať verejnú zbierku na pomoc spoluobčanovi G. Štrkáčovi, ktorý prišiel o všetko pri požiari jeho domu.
VI. POVERILO
a) starostu obce Belá prevádzať členské príspevky za rok 2013 a ďalšie roky počas obdobia členstva obce Belá v OOCR Malá Fatra
v prospech účtu OOCR Malá Fatra.
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Obecný úrad informuje
Poplatky

Na decembrovom rokovaní obecného
zastupiteľstva sa poslanci uzniesli na zmenách
vo VZN ohľadom miestnych daní a poplatkov
a tiež poplatkov za odpad.
Zmeny v týchto VZN boli nevyhnutné,
nakoľko sa menil zákon a obec bola povinná
v tomto zmysle aj aktualizovať svoje VZN. Skôr
však išlo len o formálne a technické zmeny. Vo
väčšine daní a poplatkov sa podarilo udržať stav
aký bol doteraz, to znamená, že sa poplatky
nezvyšovali. Navýšenie sa týkalo len vybraných
poplatkov. S platnosťou od 1. januára 2013 sú
to tieto:
- poplatok za odpad z pôvodných 0,0331 €
za obyvateľa a deň na 0,04 €. Čo v praxi
znamená, že z pôvodných približne 12 €
čo obyvateľ ročne zaplatil, zaplatí po novom približne 14,60 €. Zvýšenie bolo nevyhnutné z hľadiska vysokých nákladov
spojených so zberom odpadov. Pôvodný
návrh bol ešte oveľa vyšší, poslanci však
našli kompromisné riešenie.
- ďalšími poplatkami, ktoré sa zvýšili sú už
len daň za psa, ktorá sa zvýšila
z pôvodných 3,31 € na 4 € za psa a daň za
ubytovanie, ktorá z pôvodných 0,331 € sa
zvýšila na 0,5 € na osobu a deň.
Podotýkame, že všetky VZN obce si môžete kedykoľvek preštudovať na Obecnom úrade v Belej, tiež sú k dispozícii aj na oficiálnej internetovej stránke obce Belá – www.bela.sk. (pš)

Požiar
Vskutku mimoriadna udalosť sa v našej
obci stala 12. marca tohto roku, keď sa naši
občania stali svedkami veľkého požiaru na Rojkovej ulici. Väčšina z nás v teple svojho príbytku očakávala okolo siedmej hodiny večer dym
z komína Chrámu Svätého Petra v Ríme, nakoľko presne vtedy prebiehalo prvé kolo voľby pápeža v konkláve, keď tu zrazu sa nad Belou
objavil iný obrovský dym a žiara z horiacej drevenice v blízkosti obecného úradu. Nie je snáď
takého obyvateľa v obci, ktorý by sa o tomto
ešte nedopočul. Ešte v ten večer sa na celú tú
hrôzu prišlo pozrieť množstvo ľudí. Veru, nestávajú sa takéto udalosti každý deň. Hasiči
z Terchovej a Žiliny hasili skoro celú noc. Na
druhý deň sa ešte stále dymilo. Takisto prehoreli káble v blízkosti drevenice, a tak nasledujúce
dni okrem odpratávania zvyškov drevenice pracovníkmi a technikou obce mali fušku aj naši

„káblovkári“ či telekomunikační technici, ktorí
museli natiahnuť nové káblové rozvody v tejto
lokalite. Niektoré služby tak niekoľko dní nefungovali. Všeobecne sa dá však konštatovať, že
obec si zo situáciou poradila dobre.

Hovorí sa, že „na chudáka aj záchod
spadne“ a to platilo aj v tomto prípade, nakoľko
v zhorenej drevenici prebýval náš spoluobčan
Gustáv Strkáč, ktorému okrem toho čo mal na
sebe úplne nič nezostalo. Tri noci prespával so
súhlasom starostu v kultúrnom dome, kde mal
teplo, vodu a WC. Na tretí deň obec zorganizovala prevoz unimobunky – stánku od darcu
z Veľkého Rovného, ktorá teraz slúži ako náhradné primerané bývanie pre tohto nášho jediného rómskeho spoluobčana. Obec Belá ďakuje
darcovi p. Mohylákovi z Veľkého Rovného a nášmu občanovi p. Kamilovi Mahútovi, ktorý zapožičal nákladné auto na tento prevoz. Obec bude
naďalej vyvíjať snahu pomôcť, napríklad zabezpečením umiestnenia tohto spoluobčana do jedného zo sociálnych domovov Žilinského samosprávneho kraja. Veľkú ujmu bohužiaľ utrpel aj
susedný obchod Večierka, ktorému sa od drevenice chytil sklad a bolo poškodené množstvo
tovaru. (pš)

Obecný úrad informuje
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Projekty obce
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Začiatok realizácie: máj 2010
Ukončenie realizácie: september 2011
Celkové ukončenie: december 2012
Rozpočet projektu: 263 095,59 €
Celkové výdavky: 270 282,51 €
Schválený NFP: 249 940,63 €
Poskytnutý NFP: 249 934,08 €
Výdavky obce: 20 348,43 €
Modernou školou do Európy
Začiatok realizácie: október 2009
Ukončenie realizácie: január 2012
Celkové ukončenie: november 2012
Rozpočet projektu: 139 434,36 €
Celkové výdavky: 102 461,17 €
Schválený NFP: 132 462,64 €
Poskytnutý NFP: 81 236,16 €
Výdavky obce: 21 225,01 €
Zvyšovanie kvalifikačného potenciálu
pracovníkov samosprávy v MTD
Začiatok realizácie: apríl 2009
Ukončenie realizácie: november 2010
Celkové ukončenie: október 2012
Rozpočet projektu: 178 872,07 €
Celkové výdavky: 165 979,61 €
Schválený NFP: 169 928,47 €
Poskytnutý NFP: 128 579,10 €
Výdavky obce: 37 400,51 €
Nadstavba a stavebné úpravy Spojenej školy
Začiatok realizácie: jún 2010
Ukončenie realizácie: december 2011
Celkové ukončenie: december 2012
Rozpočet projektu: 1 649 289,71 €
Celkové výdavky: 2 020 431,46 €
Schválený NFP: 1 551 951,24
Poskytnutý NFP: 1 426 104,55 €
Výdavky obce: 594 326,91 €
Viacúčelové ihrisko - Belá
Začiatok realizácie: júl 2011
Ukončenie realizácie: október 2011
Celkové ukončenie: december 2012
Rozpočet projektu: 92 469,87 €
Celkové výdavky: 92 469,87 €
Schválený NFP: 88 616,96 €
Poskytnutý NFP: 88 616,96 €
Výdavky obce: 3 852,91 €

Vybudovanie vodozádržných opatrení
a revitalizácia krajiny v k. ú. Belá
Začiatok realizácie: október 2011
Ukončenie realizácie: marec 2012
Celkové ukončenie: máj 2012
Rozpočet projektu: 50 000 €
Celkové výdavky: 47 775,85 €
Príspevok štátu: 47 091,58 €
Výdavky obce: 684,27 €
Vysvetlivky k jednotlivým 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)

Pripravované projekty
Zrealizované projekty, celkovo neukončené
Revitalizácia ver. priestranstiev obce Belá
Zníženie energetickej hospodárnosti budovy
organizačnej zložky Spojenej školy – ZUŠ
Schválené projekty, ešte nerealizované
Výstavba peších chodníkov v obci Belá
Projekty, na ktoré je podaná žiadosť
o dotáciu
Rozvoj spolupráce obcí Belá, Debowiec a Maslenica
Výstavba detského ihriska v obci Belá
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
materskej školy a jedálne v obci Belá
Belá – Nižné a Vyšné Kamence – rekonštrukcia
vodovodu
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Prečo vznikla OOCR

OOCR je skratka pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu. Schválením zákona o cestovnom ruchu na Slovensku sa začali zakladať OOCR. Vedenie obce Belá si uvedomuje, že cestovný
ruch v našom regióne je dôležité odvetvie príjmov, ale hlavne príležitosť zamestnania pre obyvateľov. Preto sa obec spojila s mestom Žilina, ďalšími obcami regiónu a to obcami Terchová, Stará
Bystrica, Porúbka, Lietava, Teplička nad Váhom, Radôstka, Gbeľany a tiež podnikateľmi z týchto
obcí a 10. januára 2012 podpísali zakladateľskú zmluvu OOCR, ktorá má názov OOCR Malá Fatra.
Je na škodu veci, že veľa podnikateľov v cestovnom ruchu sa iba prizerá a nepriloží ruku k dielu.
Hlavným dôvodom vzniku tejto organizácie je získať dotácie od štátu na rozvoj cestovného
ruchu v našom regióne. Na príspevky obcí by mali slúžiť financie, ktoré sa vybrali vo forme dane
z ubytovania, čiže tento príspevok by nemal nejako ohroziť rozpočet obce. Druhý dôvod vzniku je,
že v súčasnosti sa na trhu cestovného ruchu ťažko presadí jednotlivec - podnikateľ, prípadne obec
alebo mesto. Preto vznikla táto potreba spojiť spoluprácu podnikateľov a obcí a mesta.
Zlúčením finančných príspevkov mesta, obcí a podnikateľov sa v roku 2012 podarilo získať
finančnú dotáciu od štátu a to vo výške 100 %. Vklad OOCR bol 153 429 €, štátna dotácia bola
v rovnakej výške. Podmienkou čerpania dotácie je, že táto sa musí v danom roku preinvestovať. Toto sa podarilo dodržať a v tomto roku sa bude znova žiadať o dotáciu štátu.
V krátkosti spomeniem činnosť v roku 2012. Vybudovali a vyznačili sa cyklistické trasy
v dĺžke cca 400 km, začala sa údržba turistických chodníkov, vydali sa propagačné materiály z tohto regiónu, zabezpečila sa účasť na veľtrhoch cestovného ruchu, realizovala sa info cesta pre média
a mnoho ďalších aktivít. Plán pre rok 2013 je pokračovať v rozpracovaných aktivitách, ako sú napríklad vydanie cyklistických máp, údržba chodníkov a propagácia v zahraničí.
Takáto spolupráca už dávno funguje v susednom Rakúsku alebo v Taliansku. U nás sme
ešte len v začiatkoch, ale i napriek tomu verím, že budeme v nastúpenom trende pokračovať a výsledky sa čoskoro dostavia. (Cyril Matejov, správca ATC)

Kalendár akcií v Campingu Belá – Nižné Kamence
3. - 5. máj:
7. - 12. máj:
1. jún:
14. - 16. jún:

4. ročník zrazu motorkárov - Motogulashka
stretnutie karavanistov
otvorenie sezóny – medzinárodný deň detí
Majstrovstvá Slovenska v ultra maratóne horských bicyklov „Festina 24hod MTB“

21. - 23. jún:
28. - 30. jún:

Zraz milovníkov Škodoviek
„2CV club Slovakia“ – zraz milovníkov starých vozidiel Citroën, Mini Cooper
a Chrobák.
Volvo zraz Belá 2013
3. ročník Agrokempcar – zraz karavanistov spojený s ukončením letnej turistickej
sezóny
3. ročník výstavy králikov plemien nemecký obrovitý strakáč a český strakáč

19. - 21. júla:
September:
Október:

Obecný úrad informuje
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Privítali sme nový rok
Koniec sveta ako avizovali rôzne masové
médiá sa v decembri nekonal, a tak si každý
mohol vychutnať pohodové Vianoce a privítať
nový rok 2013. Ako ináč než kopou nových
predsavzatí, myšlienok a odhodlaní čo v živote
zlepšiť, čoho sa vystríhať, v čom pokračovať,
o čo sa snažiť. Tiež s kopou prianí, tradične zohľadňujúc najdôležitejšie životné hodnoty ako
lásku, zdravie, šťastie, pokoj v rodine, veľa
šťastných momentov s blízkymi, tiež úspechy
v škole, v zamestnaní, nezanedbávajúc ekonomickú prosperitu.

Mnohí z nás tento posledný deň v roku
zasvätia veľkému oslavovaniu - párty, chaty,
plesy, diskotéky. Pre občanov, ktorí z rôznych
príčin nikde necestovali a zostali na Silvestra
doma, tu bola možnosť vybehnúť von do dediny.
Na viacerých miestach v obci organizovala obec
či miestni aktivisti silvestrovské vyžitie. Na Jamách na novom námestí sa varila už od podvečera kapustnica a vínko, hrala tam príjemná
hudba, každý sa mohol na chvíľu pristaviť.
O pol noci tradičné odpočítavanie a rôzne petardy a ohňostroje sa rozozvučali a ozdobili pa

norámu našej obce. Po polnoci sa ľudia ešte
dlho zabávali.

Takmer rekordne vysoká novoročná vatra vyrástla a vzplanula na vyšnom konci obce
v tento pekný večer. Vatru pripravili ako tradične „vyšnokončiari“ a vítanie nového roka a zábava pri vatre tam bola v skutku jedinečná. Tiež
v Nigrobe horela novoročná vatra. Ľudia sa vonku bavili aj v Kubíkovej a na Kamencoch. Všade
panovala výborná atmosféra a mnoho priateľov
si takto mohlo zapriať všetko dobré do nového
roka.
Kiežby sa nám všetkým splnilo aspoň
niečo z toho, čo sme si o polnoci v teple vatry,
vo svetle ohňostrojov a za zvukov delobuchov
priali. (pš)

10

Zo života spolkov
Z kuchyne Klubu dôchodcov

Krátko pred nástupom pôstneho obdobia
hodovali aj naši dôchodcovia. V spoločenskom
dome v Kubíkovej si členovia Klubu dôchodcov
zorganizovali svoju tradičnú výročnú schôdzu.
Niesla sa vo veľmi príjemnej atmosfére a zúčastnila sa jej väčšina členov. Takisto pozvanie prijalo aj vedenie obce na čele so starostom. Ako
sa na správnu schôdzu patrí, úvod patril „úradovaniu“. Predsedníčka Klubu dôchodcov Kamila Šugárová a tajomníčka Irena Pechotová predniesli starostlivo pripravené príhovory a štatistiky. Potom sa už zabávalo pri peknej ľudovej
hudbe, pri výbornom jedle a rôznych dobrotách
a tiež pri poháriku vínka či niečoho tvrdšieho.

Spestrením tohtoročnej výročnej schôdze
bola vernisáž starých fotografií, kde naši dôchodcovia našli dokonca aj svojich rodičov
a starých rodičov a tiež časti obce, ktoré sú
dnes už tak zmenené. Ďalším atraktívnym prvkom, ktorý si mohli dôchodcovia prezrieť bola

výstava výšiviek p. Bernarda Ondrišíka, ktorý
prezentoval toto svoje nevšedné ale obdivuhodné hobby. Jednalo sa o naozaj kvalitné výtvory.
Akcia bola vydarená, dôchodcovia si odniesli
dobrý pocit zo spoločného stretnutia.

Pokračujú členky výboru Klubu dôchodcov: „V našom klube je momentálne 85 členov.
Niektorí členovia nám žiaľ zomreli a niektorí sa
odhlásili zo zdravotných a iných dôvodov. Medzi
odhlásených patrí aj pani Anna Mažgútová, ktorá náš klub obohacovala svojim optimizmom,
nápadmi a samozrejme jej krásnym spevom.
Bude nám chýbať, rovnako ako aj ostatní členovia, ktorí odchádzajú. Náš klub obohatil náš nový člen Stanislav Mihalčatin, ktorý nám spríjemňuje naše posedenia hudbou na heligónke
a rozospieva tak nás všetkých. Touto cestou pozývame nových dôchodcov, aby sa k nám pridali. Privítame každého nového člena.“ (pš)

Zo života spolkov
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Hobby našich
spoluobčanov
Nevšedné hobby sme objavili u nášho
spoluobčana p. Bernarda Ondrišíka. Vo svojom
voľnom čase sa venuje vyšívaniu. O tom, že je to
náročná práca, vyžadujúca veľa trpezlivosti, nepochybuje azda nik. Že ide o skutočne kvalitné
práce talentovaného človeka svedčia nasledujúce ukážky niektorých diel. (pš)

Program Klubu
dôchodcov na rok 2013
Vážení členovia Klubu dôchodcov, oboznamujeme vás s programom nášho klubu, ktorý
sme zostavili na výborovej schôdzi dňa 8.2.2013
aj vďaka vám a vašim nápadom.
Január – Február
výročná členská schôdza
Marec – Apríl
kultúrne podujatie
úprava okolia kostola a cintorína pred
Veľkou nocou
Máj –
-

Jún
Deň matiek a otcov
zájazd na niektorú kultúrnu pamiatku
kúpanie

Júl – August
spolupráca s obcou pri uskutočnení
Belskej púte
úprava okolia kostola a cintorína pred
Belskou púťou
púť na niektoré pútne miesto
zájazd do Chorvátska
September – Október
úcta k starším
guláška
kúpanie
November – December
usporiadanie Katarínskej zábavy
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Informácie o Spojenej škole Belá za I. polrok
školského roka 2012/2013
- Základná škola -

- Rodičovské združenie pri Zákl. škole Belá -

Základnú školu navštevovalo v I. polroku školského roku 2012/2013 spolu 394 žiakov
v 22 triedach. V prvom stupni štúdia sa učilo
130 žiakov v 7 triedach, v druhom stupni 264
žiakov v 15 triedach. Prvý ročník navštevovalo
38 žiakov; všetci prospeli. Druhý až deviaty ročník navštevovalo 356 žiakov, ktorí absolvovali
I. polrok s nasledujúcimi výsledkami:
prospelo s vyznamenaním – 207 (58 %),
prospelo veľmi dobre
– 106 (30 %),
prospelo
– 43 (12 %).

Ďakujeme rodičom, akciovým spoločnostiam, spoločnostiam s ručením obmedzeným,
živnostníkom a zamestnancom inštitúcií, ktorí
sa rozhodnú venovať 2 % z daní fyzických
a právnických osôb našej organizácii. Informácie o možnosti venovať 2 % z daní sa dozviete na
web stránke školy zsbela.edupage.org.
Ďakujeme za finančné príspevky na rozvoj mimoškolských aktivít žiakov a športových
tried prostredníctvom Združenia rodičov pri
Základnej škole Belá formou darovacích zmlúv
za rok 2012/2013 týmto sponzorom:
JAMI – stav, s.r.o., p. Ján Mihalčatin,
A. T., s.r.o., p. Ľubo Boháč,
KeramD, s.r.o., p. Jaroslav Dvorský,
BELSTAV SK, s.r.o., p. Tomáš Šugár,
FERZASTAV SK, s.r.o., p. František Hurtek,
DISPOLAB, Žilina s.r.o, Dipl. Ing. Peter Talafa,
p. Miroslav Drengubiak, Belá – Vyšné Kamence,
DREI – METAL, s.r.o., p. Ján Janičík,
Obecný podnik, s.r.o. – Služby Belá, s.r.o.

Bolo udelených 189 výchovných opatrení
z toho 150 pochvál triednym učiteľom, 22 pochvál riaditeľom školy, 6 napomenutí triednym
učiteľom, 6 pokarhaní triednym učiteľom a 5
pokarhaní riaditeľom školy.
Do prvého ročníka bolo dňa 12.2.2013
zapísaných 32 žiakov – 18 chlapcov a 14 dievčat.
Vyučovanie v základnej škole zabezpečovalo 36 pedagogických zamestnancov a o chod
školy sa staralo 8 prevádzkových zamestnancov.
- Materská škola Materskú školu navštevovalo 102 detí,
ktoré boli rozdelené do štyroch tried. V MŠ pracovalo spolu 9 pedagogických zamestnancov
z toho jeden na polovičný úväzok a 2 prevádzkoví zamestnanci, jeden na polovičný úväzok.
- Základná umelecká škola Základnú umeleckú školu navštevovalo
spolu 177 žiakov v troch odboroch. Výučbu žiakov zabezpečovalo 14 pedagogických zamestnancov a o prevádzku sa staral jeden prevádzkový zamestnanec.
- Centrum voľného času V CVČ (bývalé Školské stredisko záujmovej činnosti) sa pracovalo v 28 záujmových
útvaroch, ktoré navštevovalo 393 detí. Činnosť
CVČ zabezpečovalo 21 pedagogických zamestnancov a vedúcich záujmových útvarov a jeden
prevádzkový zamestnanec.

Vedenie školy želá všetkým pracovníkom
školy, občianskej verejnosti, rodičom, žiakom,
priateľom a dôverníkom školy príjemné a pokojné
prežitie veľkonočných sviatkov.
(Mgr. Jozef Šugár), riaditeľ SŠ Belá; edit. red.)

Súťaž v stavaní
snehuliakov
Dňa 11. februára 2013 sa na dopravnom
ihrisku uskutočnila súťaž o Naj-snehuliaka. Zasúťažiť si prišli žiaci z 1.A, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A,
6.B, 8.B triedy a žiaci z ŠKD. Snehová nádielka
bola bohatá, takže materiálu bolo nadostač. Deti sa rozdelili do skupín a pred očami prítomných vyrastali snehuliaci, ale aj iné snehové sochy. Deti si pri tom užili veľa zábavy a nevynechali ani guľovačku. Prvé miesto v súťaži získala 1.A trieda, 2. miesto si vystavali žiaci z ŠKD
a 3. miesto 5.A trieda. Všetky skupiny boli odmenené, nikto neodišiel naprázdno. Ďakujeme
p. učiteľke Hudecovej, ktorá súťaž pripravila,
zabezpečila teplý čaj s citrónom a odmeny víťazom, taktiež ďakujeme spoločnosti Tesco a jej
zamestnankyniam, ktoré venovali do súťaže
spoločenské hry. (ik)
foto 
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Učíme pre život
Nezisková organizácia Indícia sa rozhodla, že
zviditeľní víťazné projekty súťaže Týždeň bezpečnosti na internete počas konferencie Učíme
pre život v Poprade, ktorá vytvára priestor učiteľom, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť nášho
školstva a života žiakov v škole. Konferencie sa
zúčastnili okrem našich učiteľov aj žiačky 5.A
triedy, ktoré zviditeľnili našu školu svojim víťazným projektom „Belskí internetoví bezpečáci“. Svojou prezentáciou potvrdili, že dokážu
a vedia pred publikom prezentovať výsledky
svojej práce. Patrili medzi najmladších účastníkov a svojou odvahou a skúsenosťou prezentovať zatienili aj poniektorých starších žiakov.
Organizátori konferencie konštatovali, že aj napriek mnohým úskaliam boli projekty realizované
na školách úspechom a vyústili do mnohých
zmysluplných aktivít neraz presahujúcich brány
školy. Projektové týždne ako formát mali za úlohu žiakov zaujať netradičnou formou vzdeláva

Zimná lyžovačka
Počas zimných dní Mravčekovia z 1.A
a Múdre sovičky z 1.B triedy absolvovali lyžiarske popoludnia v detskom parku Kids Zone pod
vedením skúsených inštruktorov zo Sport Academy Vrátna. Hrdinsky zdolávali zábavné hry
na lyžiach, jazdu po spádnici, jazdu v obojstrannom prívrate. Posuvný detský pás prenechali
malým škôlkarom a hrdinsky sa nechali ťahať
vlekom. S úsmevom sem-tam prekonávali aj nejaké tie pády. Už teraz sa tešia na ďalšiu zimnú
sezónu, aby sa z nich stali ešte zdatnejší lyžiari.
(PaedDr. Anna Babišová)

nia, zapojiť ich do uvažovania o tom, ako najlepšie zvládnuť konkrétnu tému. Navyše boli projektové týždne pre žiakov plné zaujímavých činností, nových výziev a možností, ako dokázať svoje
kvality. Touto cestou chcem veľmi pekne poďakovať žiačkam 5.A triedy Simonke Mahútovej,
Terezke Kaňovej, Terezke Ďurišovej, Klaudike
Šimlíkovej a Márii Patrnčiakovej za tvorivú a sebaistú prezentáciu, ktorá bola súčasťou tohoročnej konferencie Moderných učiteľov. (ik)
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„Bezpečne na cestách“

V roku 2012 sa nám podarilo pri škole vybudovať Dopravné ihrisko Belianček. Jeho budovanie prebiehalo od konca
júna a bolo ukončené v októbri 2012. Vhodný priestor pri škole
sme vyasfaltovali a zakúpili sme prenosné dopravné značky.
Náklady na vybudovanie boli hradené z úspešného projektu
Nadácie Pontis v spolupráci so Stredoslovenskou energetikou a z vlastného rozpočtu školy.
Tak, ako každá škola, aj my neustále riešime finančné problémy. Pre našich žiakov chceme
to najlepšie, ale bez finančných prostriedkov a materiálneho zabezpečenia to niekedy nejde, preto
sa zapájame do rôznych projektových výziev. Aby mohli žiaci z MŠ, ZŠ a ŠKD plnohodnotne využívať priestor dopravného ihriska, zapojili sme sa do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia „Bezpečne na cestách“, ktorý vypracovala p. zástupkyňa Mgr. Irena Kolčáková. V decembri
sme sa dozvedeli, že náš projekt Doprava na dopravnom ihrisku Belianček je jedným z 9 podporených projektov. Teší nás, že vďaka projektu zakúpime kolobežky, bicykle, prilby a žiaci si budú
môcť svoje získané základné vedomosti, návyky a zručnosti bezpečného správania sa v rôznych dopravných situáciách overiť v praxi. (ik)

12. február na škole
12. február 2013 sa niesol v znamení masiek, zábavy a zápisu predškolákov do prvého ročníka. Dopoludnia sa žiaci 1.A a 1.B triedy učili v maskách, potom si zasúťažili, zatancovali
a karneval pokračoval v ŠKD. Popoludní sa pre všetkých žiakov uskutočnila Valentínska deviatacká
párty. Podmienkou vstupu bolo byť zamilovaný, dobrá nálada a na nohách papuče. Žiaci neváhali
a prišli si zasúťažiť, zatancovať a zabaviť sa. O zábavu sa postaral DJ DiGi, moderátorkami boli
deviatačky a o organizáciu sa postarala p. uč. Hudecová a triedne učiteľky deviatakov. Kým sa žiaci
v telocvični zabávali, v prváckych triedach privítali budúcich prváčikov chrobáčiky z čarovnej lúky
(žiaci zo 4.A) a princezničky spolu s kráľom (žiaci zo 4.B), ktorí ich sprevádzali pri plnení úloh na
jednotlivých stanovištiach. Všetci to hravo zvládli a boli zapísaní do 1. ročníka. Ďakujeme za
úspešný zápis detí do 1. ročníka a zároveň rodičom za prejavenú dôveru. (ik)

Zo školských lavíc
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Vianočný čas

Prvácka imatrikulácia

Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Na Vianoce sme sa spolu s deťmi pripravovali aj na našej škole. Spoločne sme vyrábali
ozdoby na stromček, vianočné dekoratívne
drobnosti, svietniky, piekli sme medovníky, žiaci 1.A a 1.B triedy si pre svojich rodičov pripravili vianočné príbehy o narodení Ježiška. Svojimi divadielkami sa predstavili rodičom 17. decembra, kedy sa zároveň po prvýkrát uskutočnili Žiacke vianočné trhy, ktoré si pripravili triedy:
1.A, 1.B, 2.A, 3.B, 4.B, 5.A, 5.C, 6.A, 7.B, 7.C,
8.B, 8.C, ŠKD - 1. a 2. oddelenie.

14. februára 2013 sa už po štvrtýkrát
uskutočnila PRVÁCKA IMTRIKULÁCIA, počas
ktorej boli Mravčekovia z 1.A triedy a Múdre sovičky z 1.B triedy slávnostne pasovaní za žiakov
našej školy. Pozvaní boli všetci rodičia, starí rodičia, súrodenci, priatelia a samozrejme nechýbali naši prváci a pani učiteľky. Kráľovná Abeceda pasovala prvákov za žiakov našej školy.
Najskôr však ukázali, čo všetko sa naučili za
tých pár mesiacov, až potom si vyslúžili odmenu. Presne tak, ako to býva aj v rozprávkach.

Ďakujeme žiakom, tried. učiteľom a všetkým, ktorí podporili vianočné trhy a zároveň zakúpením výrobkov prispeli do triednych fondov.
Už teraz sa tešíme na druhý ročník a zároveň
v predstihu všetkých srdečne pozývame. (ik)

Ďakujeme firme COBA automotive, s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence, ktorá prispela na
darčeky pre všetkých prváčikov, taktiež ostatným sponzorom, rodičom a žiačkam 5.A triedy
za spoluorganizovanie. (ik)
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Spoločnosť
V službe pána - 1. časť

vdp. dekana Rudolf Kunda, narodenie 16. novembra 1892 v Bošáci, úmrtie 17. apríla 1953
Hovorí vám toto meno niečo? Možno tým úplne najstarším áno. Už v minulom čísle sme túto
osobnosť spomenuli. Tento rok vám v trojdielnom seriáli v troch vydaniach Belských novín prinesieme úryvky z veľmi vzácnej knihy, ktorú nám zapožičal náš spoluobčan Ľubomír Hodoň. V tejto
knižke opisuje pán Prof. ThDr. Štefan Janega, bývalý dekan CMBF UK v Bratislave, túto výnimočnú osobnosť dejín našej obce. Popri tomto opise sa dozvedáme veľa z histórie našej obce v prvej
polovici 20. storočia. Ďalej už o vdp. dekanovi a o Belej slovami pána profesora.
Ako novokňaz som nastúpil za kaplána do Terchovej. V tom čase pôsobil vdp. dekan v susednej farnosti v Belej pri Varíne. Tak som mal možnosť častejšie sa s ním stretávať. Farský kostol
v Belej pri Varíne bol zasvätený sv. Márií Magdaléne a v roku 1938 ma požiadal, aby som tam mal
na odpust kázeň. Do belskej farnosti patrila aj osada Nižné Kamence, kde bola jednotriedna škola.
Tam som chodil vyučovať náboženstvo, lebo škola bola bližšie k Terchovej a ochotne som odbremenil svojho rodáka.
Nemôžem nespomenúť dve skutočnosti, na ktoré by nemali nikdy zabudnúť veriaci, ba všetci občania Belej. Vdp. dekan Rudolf Kunda vyvíjal nevšedné úsilie, aby mohol postaviť vo svojej
farnosti reprezentatívnu školskú budovu. Podarilo sa mu to. Ako mi spomínal, medziiným osobne
zašiel až do Prahy na prezidentskú kanceláriu, aby vymohol finančnú podporu. Vymohol – a nová
škola sa stala pýchou chudobnej obce.
V Belej pri Varíne, podobne ako na mnohých našich dedinách, ľudia utrácali svoje ťažko zarobené groše po krčmách. Vdp. dekan tu začal akciu sporenia. Založil v obci úverové družstvo –
sporiteľňu, aby sa korunky nerozhadzovali u krčmárov, ale ukladali na úroky do sporiteľne. Tiež
založil potravinové družstvo, aby nebol chudobný ľud okrádaný nesvedomitými obchodníkmi.
Do Belej pri Varíne prichádza 6. novembra 1925, keď predtým v roku 1923 úspešne absolvoval prosynodálne (farárske) skúšky v Nitre. Nevedno, do čoho sa najskôr pustil, pravdepodobne
nechal opraviť a vymaľovať kostol a zgruntu opraviť schátralú budovu fary. Kostol bol vystavaný roku 1788 a je zasvätený sv. Márií Magdaléne.
Do belskej farnosti patrili obce Belá a Lysica – obe horské, chudobné. Duchovnému otcovi
sa teda hneď naskytá príležitosť pomáhať ľuďom v ich biede. Pri dennom kontakte s nimi mu ani
nebolo ťažké vedieť, čo chudobní veriaci potrebujú... pokračovanie v budúcom čísle (V službe pána)

Neobyčajný príbeh
Priam výnimočný príbeh, ktorý by mohol byť námetom nejakej knihy alebo televíznej relácie Pošta pre Teba,
sa udial aj za pomoci obce jednému nášmu občanovi.
Všetko to začalo, keď na e-mailovú adresu obce
prišiel list, v ktorom sa obrátil pán Karel Rozsíval
z Olomouca na pána starostu s neobvyklou prosbou. Hľadal adresu alebo e-mail na starého kamaráta z vojny pána
Janka Holienku, ktorý s ním slúžil v rokoch 1962 až 1964
vojnu v Holešově okres Kroměříž. Odvtedy už ubehlo 50
rokov a starí kamaráti o sebe nič nevedeli ani či sú vôbec
ešte nažive. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a starosta
rád sprostredkoval toto spojenie po dlhých rokoch. Títo
dvaja si už teraz medzi sebou vymieňajú listy jedna radosť a spomínajú na staré dobré časy. Tiež
skladajú mozaiku všeličoho, čo sa za tých 50 rokoch udialo či už v ich životoch a tiež v životoch ich
ostatných kamarátov. Pán Rozsíval zaslal aj niekoľko spoločných fotiek z toho obdobia, niektoré
z nich sú fotené vo vtedajšej Belej.
Pán Holienka a pán Rozsíval, čoby starí „kamarádi“ z vojny, by chceli touto cestou poďakovať starostovi a zamestnancom obce za ochotu a pomoc pri skontaktovaní sa. Za redakciu BN vyslovujem prianie, aby sa títo páni aj osobne stretli a tak mohli pri poháriku niečoho dobrého spomínať na tú „starú vojnu“. (pš)
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Z matriky obecného úradu

--Spomienka--

- Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi
18. novembrom 2012 až 28. februárom 2013 –

Deň s dňom sa strieda, čas rýchlo
letí, ubehol desiaty rok, čo s nami
nie si. Túžil si s nami žiť, no Tvoje
srdce už nevládalo ďalej biť.
Smútime a bolesť v srdciach
máme, na Tvoju milú tvár
s láskou spomíname. A hoc už
odvtedy uplynul dosť dlhý čas,
spomienka na Teba ostáva
v každom z nás.

- NARODENÍ -

- ZOSNULÍ -

Veronika Kvočková (Oslobodenia)
Pavlína Nováková (Brehy)
Damián Vrábel (Brehy)
Lukáš Koštial (SNP)
Nikolas Kvočka (SNP)
Damián Šugár (Oslobodenia)
Lea Brezániová (Cintorínska)
Emma Babišová (Riečna)
Lukáš Bažík (SNP)
Olívia Kuťová (Oslobodenia)
Lujza Mažgútová (Nižné Kamence)
Alica Chovancová (Riečna)
Michal Janík (Riečna)
Alexandra Slováčeková (Mládež.)
Džesika Martošová (Brehy)

Mária Matejová († 1.12.2012)
Helena Belová († 11.12.2012)
Milan Sochuliak († 13.12.2012)
Pavol Korenčiak († 25.12.2012)
Michal Hutyra († 28.12.2012)
Hedviga Tisová († 29.12.2012)
Pavol Kubík († 30.12.2012)
František Mažgút († 30.1.2013)
Gustáv Bella († 12.2.2013)
Marian Sedúch († 18.2.2013)
Filip Šelestiak († 24.2.2013)

- ZOSOBÁŠENÍ V OBCI –
Peter Šmehýl, Belá ♥ Miroslava Vlková, Lysica
Marek Milec, Krasňany ♥ Daniela Lesková, Belá

Sviatky jari
Veľkú noc je možné vnímať viacerými spôsobmi. Hovorí sa sto ľudí, sto chutí. Pre
niekoho je to pár dní voľna,
pre iného sú tieto sviatky späté
s bujarou veselosťou. Pre iného majú hlboký duchovný rozmer.
S týmto obdobím je už
od nepamäti spätých mnoho
tradícií a rituálov. Ľudia už od
počiatku vekov oslavovali jarný
slnovrat a vítali príchod jari,
ktorá so sebou prináša slnko,
teplo a zeleň. I zima má svoje
čaro, ale prichádzajúca jar
symbolizuje príchod nového života, víťazstvo svetla nad temnotou a znovuobrodenie, kde
všetko
v kontinuite
plynie
a symbolizuje tak nekonečnosť
času a celého bytia.

Každodenný
východ
slnka ľudí od nepamäti fascinoval a slnečné náboženské
kulty patrili medzi najstaršie
na svete. Z našej pohanskej
minulosti zostala oslava jari
spojená s veselosťou, polievaním, či šibaním našich krásnych dievčat a žien. V kresťanskom ponímaní je Veľká noc
oslava života. Slávnostným aleluja, kde zmŕtvychvstaný Kristus triumfuje nad smrťou.
(bag)

Dňa 4.3.2013 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia nášho manžela,
otca, syna, zaťa, brata, švagra a
krstného otca

Petra Špirku
S láskou a úctou na Teba spomínajú manželka Ľubica, synovia
Michal, Jakub a ostatná rodina.

--Spomienka-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.
Dňa 6. februára 2013 sme si
pripomenuli 5. výročie čo nás
navždy opustila naša drahá
mama, stará a prastará mama

Jozefína Káčerová
Kto ste ju poznali a mali ste ju
radi, venujte jej s nami tichú
spomienku. S úctou a láskou
spomína celá rodina.
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Spomienka--

Na hrobe kytice, kahanček svieti,
spomienky manželky, aj Tvojich
detí. Len pekné spomienky zostali
na Teba, tiché modlitby posielame
do neba. Tvoju lásku navždy vo
svojich srdciach máme a s úctou
na Teba „Paľko“ po 40 rokoch
spomíname.
Dňa 4. januára sme si pripomenuli 40. výročie čo nás opustil

--Spomienka--

--Poďakovanie--

Odišiel si tíško, niet Ťa medzi
nami, ale v našich srdciach
ostávaš stále s nami. S tichou
spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky za
Teba sa modlíme.
Nič viac Ti už nemôžeme dať,
iba kytičku položiť a spomínať.
Tak tíško spi svoj večný sen,
v myšlienkach sme s Tebou
každý boží deň.

Ťažko je bez Teba, smutno nám je
všetkým, už nie je nič také, aké
bolo predtým...

Dňa 3.2.2013 sme si pripomenuli
39. výročie čo nás navždy opustil
náš starý otec

Úprimne ďakujeme celej rodine,
všetkým príbuzným, susedom,
priateľom, obecnému úradu,
futbalistom, kolegom a známym za
prejavy sústrasti, kvetinové dary
a za účasť na poslednej rozlúčke
s našim drahým synom,
manželom, otcom, starým otcom,
svokrom, švagrom a bratom

Pavol Jaroščiak
Spomínajú synovia Václav,
Martin, Pavol a dcéra Evka
s rodinkami.

--Spomienka-Jediné srdce na svete sme mali, čo
dokázalo nás všetkých milovať, aj
keby láskou vzbudiť sme ho
chceli, neozve sa už viac.
Odišlo, zmĺklo, išlo navždy spať.
Aj keď už nie je medzi nami,
v našich srdciach žije stále
s nami.
Dňa 2.3.2013 uplynulo 14 rokov
čo zomrela naša drahá mamička

Jozef Pechota
S úctou a láskou spomína päť
generačná rodina jeho dcérky
Paulínky Pechotovej.

--Spomienka-„Kto v srdci žije nezomiera.“
Mala si nás rada, chcela si žiť,
avšak srdce sa zastavilo a Ty si
musela odísť, krutý osud si Ťa
vzal. Nám navždy v srdci ostal
smútok a žiaľ.
Dňa 3. marca 2013 sme si
pripomenuli 41. výročie čo nás
opustila naša drahá starká

Paulína Jaroščiaková
rodená Pechotová

Magdaléna Pechotová

S láskou a vďakou spomínajú
synovia Václav, Martin, Pavol
a dcéra Evka so svojimi deťmi,
vnúčatami a pravnúčatami.
Nikdy na Teba nezabudneme.

Kto ste ju poznali venujte jej
s nami tichú spomienku
a modlitbu. S úctou a láskou
spomína rodinka Paulínky
Pechotovej.

Mariánom Sedúchom,
ktorý nás opustil po ťažkej
chorobe dňa 18.2.2013 vo veku
55 rokov.

--Spomienka-Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých, čo si rada
mala. Za všetky Tvoje trápenia
a bolesti nech Ti dá Pán Boh
večnej milosti. V neznámy svet
odišla si spať, zaplakal každý, kto
Ťa mal rád. Odišla si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť
v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.
Dňa 9. marca si pripomíname
smutné prvé výročie smrti

Hermínky Ševčíkovej
S láskou a úctou si na ňu
spomína celá rodina.

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. Utíchli Tvoje
kroky, utíchol Tvoj hlas a Tvoj
spev, ktorý sme tak milovali, ale
spomienky na Teba ostanú
navždy v nás.

Len ten kto stratil koho mal rád,
vie čo je bolesť a žiaľ. Sú chvíle,
ktoré ťažko prežívame, sú
okamihy, na ktoré tisíckrát denne
spomíname... Márne Ťa drahá
mamička naše oči hľadajú, márne
po tvári nám slzy stekajú. Spi
sladko mamička naša, snívaj svoj
večný sen. V spomienkach sme pri
Tebe každý deň.

Zaplakali oči, zaplakali bôľom,
keď sme Ti mamička dali navždy
zbohom. Život si skromne žila,
veľkú lásku rozdávala a bolesť
tíško znášala. Teraz sa už tíško
dívaš na nás z neba, no v nás si
zanechala kúsok seba. Chýba
nám Tvoja láska úsmev a dobrota,
spomínať budeme do konca života.

Dňa 10. apríla 2013 si pripomenieme prvé smutné výročie čo nás
navždy opustil náš milovaný otec,
svokor, starý otec a prastarý otec

Dňa 2.4.2013 uplynie 7 rokov od
smrti našej drahej a milovanej

Dňa 05.04.2013 uplynie rok, čo
nás navždy opustila naša milovaná mamička, starká a prastarká

Anny Kolčákovej
a zároveň si pripomenieme 28.4.
jej nedožité 45 narodeniny.

Jozef Židek
S úctou a láskou spomínajú dcéry
so svojimi rodinami, syn a ostatná
rodina.

S úctou a láskou spomína manžel
Karol, syn Maťko, dcéra Miška
s manželom a celá smútiaca
rodina.

Demografická štatistika obce Belá
k 31.12.2012
Ukazovateľ
Počet obyvateľov
Predproduktívny vek
(0-14 r.)
Produktívny vek
(15-59 r.)
(15-54 r.)
Poproduktívny vek
(60+ r.)
(55+ r.)
Predproduktívny vek
(0-14 r.)
Produktívny vek
(15-64 r.)
Poproduktívny vek
(65+ r.)

Muži
1657

Ženy
1696

Spolu
3353

287

297

584

1170
-

1004

2174

200
-

395

595

287

297

584

1248

1196

2444

122

203

325

Štatistika

Štatistika
podľa noriem SR

Mária Lipková
S úctou a láskou spomínajú tri
dcéry a syn s rodinami a celá
ostatná rodina.

--Spomienka-Odišiel si cestou, ktorou kráča
každý sám, no brána spomienok
ostane otvorená dokorán. S úctou
a láskou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plameni sviečky sa
za Teba modlíme. Osud Ti
nedoprial s nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach a spomienkach
budeš stále žiť.
Dňa 02.07.2013 si pripomenieme
37. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný ocko a starký

Štatistika
podľa noriem EÚ
Jozef Lipka
S úctou a láskou spomínajú tri
dcéry a syn s rodinami a celá
ostatná rodina.
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Spoločnosť
Mladý záchranár

Milí čitatelia, volám sa
Ľubomír Sečkár, hoc som občan
obce Varín, chcem sa podeliť
o naše skúsenosti v oblasti detskej prevencie aj s vami, občanmi obce Belá. Preto som rád, že
mi bolo umožnené prispieť našou rubrikou do vášho obecného
časopisu. V blízkom čase darujem pre všetky vaše deti na ZŠ
časopis Mladý záchranár. Každý
z vás sa už určite aspoň raz dostal alebo bol svedkom situácie,
keď niekto potreboval pomoc
druhého a bol v situácii ohrozujúcej život. Alebo možno sa vám
stalo, že ste potrebovali rýchlo
reagovať na vzniknutú situáciu.
Čo má človek robiť za takýchto
okolností? Čo má robiť v čase,
kým príde záchrana v podobe
lekárov, zdravotného personálu,
polície, hasičov...? Akým spôsobom, AKO máme zachraňovať
ľudský život? Negatívnych udalostí rôzneho druhu z roka na
rok pribúda. Ja osobne som túto
situáciu zažil veľakrát a priznám
sa, nebyť kolektívu okolo Mladého záchranára, rôznych prednášok a akcií, ktoré usporadúvame, neviem či by som vedel
správne zareagovať. No a práve
od toho tu je Mladý záchranár.
Deti sa dozvedia i dôležité telefónne čísla, na ktoré volať v prípade núdze. Môžu si osvojiť pravidlá prvej pomoci, lebo veľakrát poskytnutie prvej pomoci zachráni život a život a zdravie je to najdôležitejšie čo máme. Práve preto je dôležitá prevencia úrazovosti mládeže. Je veľmi dôležité, aby
naše deti vedeli pravidlá cestnej premávky, aby mali správne návyky. Veď všetci chceme, aby sa
naše deti vracali domov zo školy živé a zdravé. Časopis Mladý záchranár je veľmi dobrou formou
sprostredkovania informácií o znižovaní úrazovosti všetkých detí v školskom veku. Jeho stránky sú
písané hravou formou a deti si v ňom môžu prečítať a pozrieť obrázky so záchranárskou tematikou.
Podporujem projekt Mladého záchranára a budem rád, keď sa tento časopis dostane do čo najväčšieho počtu domácnosti, kde sú deti a mládež. Práve preto som sa rozhodol v blízkej budúcnosti
darovať tento časopis aj vaším deťom a verím, že keď sa dostane do rúk rodičov, každý rodič nájde
v Mladom záchranárovi dobrého radcu a kamaráta pre svoje dieťa. Mladý záchranár je devízou do
budúcnosti. Možno dieťa, ktoré inšpiruje Mladý záchranár, a ktoré sa naučí správne návyky
a správnu prevenciu proti úrazovosti zachráni život práve vám alebo mne. Jednoducho vám chcem
odkázať, chráňme životy a zdravie našich detí. Dostaňme do podvedomia našich detí, šírme myšlienku prevencie detí pred negatívnymi javmi ohrozujúcimi život a zdravie. A toto je určite jedna
z tých najlepších ciest... (Ľubomír Sečkár)
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Program jarnej časti
futbalových zápasov
DOSPELÍ (V. LIGA, SKUPINA A)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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

24.03.2013,
31.03.2013,
07.04.2013,
14.04.2013,
21.04.2013,
28.04.2013,
05.05.2013,
12.05.2013,
19.05.2013,
26.05.2013,
02.06.2013,
09.06.2013,
16.06.2013,

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

Belá-Rajec
S. Bystrica-Belá
Belá-Radoľa
Staškov-Belá
Belá-Predmier
Terchová-Belá
Belá-Bánová
Belá-Raková
N. Bystrica-Belá
Belá-Kotešová
Skalité-Belá
Belá-Divinka
Strečno-Belá

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

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

24.03.2013,
31.03.2013,
07.04.2013,
13.04.2013,
21.04.2013,
28.04.2013,
05.05.2013,
12.05.2013,
19.05.2013,
26.05.2013,
01.06.2013,
09.06.2013,
16.06.2013,

12:30
12:30
13:00
15:30
13:30
13:30
14:00
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30

Belá - Strečno
Podvysoká - Belá
Belá - S. Bystrica
D. Hričov - Belá
Belá - K. Lieskov.
Tepl. n. V. - Belá
Belá - Terchová
Štiavnik - Belá
Belá - D. Tižina
Belá - Raková
Radoľa - Belá
Belá - Zbor. n. B.
Čierne - Belá

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

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

01.05.2013,
08.05.2013,
07.04.2013,
13.04.2013,
20.04.2013,
27.04.2013,
04.05.2013,
11.05.2013,
18.05.2013,
26.05.2013,
01.06.2013,
08.06.2013,
15.06.2013,

10:00
10:00
11:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Varín - Belá
Belá - O. Jasenica
Dlhá n. O. - Belá
Belá - O. Veselé
Habovka - Belá
Belá - Tvrdošín
Tepl. n. V. - Belá
Krásno - Belá
Belá - Trstená
Rajec - Belá
Belá- Vrútky
ZA Mojš - Belá
Belá - Zákamenné

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

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

01.05.2013,
08.05.2013,
07.04.2013,
13.04.2013,
20.04.2013,
27.04.2013,
04.05.2013,
11.05.2013,
18.05.2013,
26.05.2013,
01.06.2013,
08.06.2013,

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

Varín - Belá
Belá - O. Jasenica
Dlhá n. O. - Belá
Belá - O. Veselé
Habovka - Belá
Belá - Tvrdošín
Tepl. n. V. - Belá
Krásno - Belá
Belá - Trstená
Rajec - Belá
Belá - Vrútky
ZA Mojš – Belá

Stolný tenis
Po neúspešnej minulej sezóne, keď sme
ako nováčik, ktorý nevedel do čoho ide, skončili
v tabuľke 7. ligy juh bez víťazstva posledný z 12
tímov, sa nám v tejto sezóne podarilo niekoľko
zápasov aj vyhrať. Síce sme skončili až na 13.
mieste, ale tentoraz už zo 16 tímov. Pred posledným kolom súťaže (skončilo sa po uzávierke
tohto vydania BN) sme mali bilanciu 5 víťazstiev
a 2 remízy z 21 zápasov, čo je oproti minulosezónnej nule na konte víťazstiev, výrazný úspech.
Nevýhodou nášho tímu je úzky káder
hráčov, nakoľko aktívne hrávame súťaž len 4,
pričom to je aj minimálny počet hráčov na súťažný zápas. Do budúcnosti, by tímu prospel
príchod nových hráčov, ktorí by prispeli k rastu
kvality a zároveň by zvýšili konkurenciu v tíme.
Najlepším hráčom tímu je Ján Štefko,
ktorý sa nestráca ani v celkovom hodnotení
úspešnosti hráčov tejto ligy, keď v prvej časti
sezóny obsadil 23. miesto zo 76 hráčov a v druhej časti sezóny v skupine tímov o 9. až 16.
miesto zaujíma pred posledným zápasom 3. pozíciu z 34 hráčov.
Za podporu nášho tímu chceme poďakovať Športovému klubu Belá za zastrešenie nášho oddielu a materiálnu pomoc, Spojenej škole
Belá za poskytnutie priestorov a nasledovným
sponzorom za ich materiálnu a finančnú pomoc:
čerpacia stanica Slovnaft – Vyšné Kamence, Večierka – Mgr. Kamil Muráň, Zmrzlina Belá, Potraviny pod Hôrkou – Anna Cabadajová, p. Ján
Mihalčatin, p. Marián Mihalčatin, p. Pavol Malich, p. Jaroslav Dvorský, p. Ján Sušienka. (tk)
7. LIGA, SKUPINA JUH
O 1. – 8. miesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rajec B
Rosina B
Kotešová A
Strečno C
Terchová A
Jasenové A
Nededza B
Divina Lúky B

21
21
21
21
21
21
21
21

19
19
19
13
12
11
10
9

1
1
0
0
0
1
0
1

1
1
2
8
9
9
11
11

277:101
288:90
274:104
199:179
228:150
203:175
190:188
182:196

60
60
59
46
45
44
41
40

O 9. – 16. miesto
9. Višňové D
10. Kľače A
11.Maršová-Rašov A
12. Jablonové A
13. Belá A
14. Žilina PaP A
15. Divina-Lúky C
16. Varín A

21
21
21
21
21
21
21
21

12
11
8
7
5
3
3
0
(stav

1 8
219:159
46
1 9
198:180
44
3 10 186:192
40
2 12 167:211
37
2 14 137:241 33
1 17 124:254
28
0 18 76:302
27
0 21 76:301
21
pred posledným kolom)
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Turnajová zima

Dlhú zimu si naši občania krátili aj rôznymi športovými aktivitami, pri ktorých si porovnali
svoju výkonnosť, šikovnosť a športového ducha. V obci sa v zime uskutočnilo niekoľko turnajov, pri
ktorých sa športovo vyžila široká verejnosť. Prinášame vám krátky pohľad na jednotlivé z nich. (pš)

Vianočný starostovský turnaj
Išlo o dobre zorganizovaný, kvalitný turnaj, kde bolo účastných 10 mužstiev, ktoré sa
sformovali zväčša ako reprezentanti, tej-ktorej
súkromnej firmy, alebo samotné partie chlapcov
pod vlastným názvom mužstva. Hralo sa systémom dvoch skupín po päť mužstiev, kde si jednotlivé mužstvá zahrali každý s každým a najlepšie štyri postúpili do štvrťfinále.
Víťazi turnaja - BauTherm

a mužstvo „Mladé pušky“, ktoré bolo najväčším
príjemným prekvapením turnaja. Finále sa po
remíze v riadnom hracom čase rozhodovalo až
v penaltovom rozstrele, kde mali viac šťastia
hráči z mužstva „BauTherm“ a odniesli si tak
z turnaja pohár pre víťazov.
Záverečnú ceremóniu, ako aj prestávky
v turnaji, spestrilo vystúpenie mažoretiek z Varína. Zaujímavé boli aj individuálne ceny udelené tým najlepším v rôznych kategóriách. Počas
turnaja a hlavne po turnaji sa ešte dlho diskutovalo v bufete s pripraveným jedlom a občerstvením, ako sa na správnych futbalových „fajnšmekrov“ patrí.

Turnaj futbalistov nad
35 rokov

V náročnej konkurencii sa po tuhých bojoch do finále prebojovalo mužstvo „BauTherm“,
reprezentujúce rovnomennú firmu, ktoré bolo
na začiatku pasované aj za favorita turnaja
2. miesto – Mladé pušky

Obdobný turnaj vo futsale si na vyžiadanie našich bývalých futbalistov, ktorí už poväčšine ukončili svoju hráčsku kariéru, ale prístupom k futbalu a srdcom sú stále vo výbornej
forme a chuti, sa uskutočnil v januári. Účastníkov bolo tentoraz osem a takisto sa bojovalo
v dvoch skupinách po štyroch.
V zaujímavom finále zvíťazilo a celý turnaj tak zaslúžene jednoznačne vyhralo mužstvo
„Jamistav“ reprezentujúce rovnomennú firmu.
Víťazi turnaja - Jamistav

Šport
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Turnaj Terchovskej doliny

Do tretice všetko dobré si určite povedali
aj organizátori tretieho futsalového turnaja
uskutočneného túto zimu a pripravili zaujímavý
turnaj, kde si zmerali sily a futbalové zručnosti
mužstvá z Belej a blízkeho okolia.
V našej obci sa uskutočnil prvý ročník
halového futbalového turnaja medzi futbalovými
družstvami z Terchovskej doliny: Gbeľany, Lysica, Krasňany, Dolná Tižina, Belá, Kubíková, Lutiše a Terchová. Turnaj sa uskutočnil 5. januára
2013 v telocvični Spojenej školy.
Organizátor turnaja Mgr. Peter Boháč
hovorí: „Som veľmi rád, že sa podarilo uskutočniť takéto športové podujatie, ako prvé tohto
druhu v našej doline. Ani sám som nečakal, taký veľký záujem o tento druh zábavy, keď z deviatich oslovených mužstiev, nám osem sľúbilo
účasť na turnaji prakticky hneď. Turnaj sa hral
v dvoch skupinách východ a západ, kde zaujímavosťou bolo, že cez brány štvrťfinále neprešlo
ani jedno družstvo zo západu. Na treťom mieste
sa umiestnila Kubíková. Do finále sa dostali
tímy Belej a Terchovej, kde malo viac šťastia
domáce družstvo a vyhralo v pomere 2:1.

Do budúcna by som chcel, aby sa turnaja zúčastnili všetky družstvá Terchovskej doliny,
teda ešte aj Stráža, Varín, Nededza a Teplička
nad Váhom, čo by ešte viac zvýšilo kvalitu turnaja. Dúfam, že sa stane turnaj pravidelným
športovým podujatím v našej doline a futbal
bude spájať športovú verejnosť aj počas zimnej
prestávky.
2. miesto – Terchová

Víťazi turnaja - Belá

Nedá mi nespomenúť, že turnaj nebol finančne podporovaný ŠK Belá ani obcou Belá.
Na záver chcem poďakovať všetkým zúčastneným družstvám, ako aj divákom za pokojný
priebeh turnaja a fair play.“
3. miesto - Kubíková

Vo finále mohli diváci vidieť hrať v základných päťkách aj hráčov MŠK Žilina Pavla
Poliačka za Belú a Martina Poleťa za Terchovú,
čo ešte viac vybičovalo vážnosť tohto derby vo finále. Najlepším strelcom turnaja sa stal Jaroslav Cigánik (Krasňany), bývalý žiak športových
tried ZŠ Belá a najlepším brankárom Andrej
Opálka (Kubíková).
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Turnaj v stolnom tenise

Turnaj v mariáši

Trochu z iného súdka bol turnaj v stolnom tenise. Toho sa zúčastnilo 23 účastníkov,
ktorí v štyroch skupinách bojovali o postup do
štvrťfinále, ktoré bolo určené pre prvých dvoch
z jednotlivých skupín. Tento turnaj bol výnimočný tým, že sa ho zúčastnili skutočne všetky
vekové kategórie od tých najmladších chlapcov
až po zrelých chlapov. Každý z účastníkov si
z chuti zahral a strávil príjemné popoludnie so
známymi.

A nakoniec tu bol ešte jeden alternatívny
turnaj, ktorý by mnohí označili, že moc so športom nesúvisí, ale je tomu práve naopak. Kartové
hry sú dnes veľkým fenoménom svetových médií. Azda aj týmto faktom sa nechal inšpirovať
František Svetlovský, ktorý zorganizoval turnaj
v historicky najpopulárnejšej belskej kartovej
hre – v mariáši.
Turnaj sa opäť po dlhšej dobe uskutočnil
dňa 6. januára 2013 v Pohostinstve u Ševčíka
za účasti deviatich súťažiacich, ktorí si to rozdali o finančné ceny. Po urputných bojoch vzišli títo víťazi:
1. miesto: p. Štefan Baleja – „Števo“
2. miesto: p. Dušan Vrábel – „Špic“
3. miesto: p. Milan Židek st. – „Kubičin“
Po príjemne strávenom dni a patričnom občerstvení sme si všetci príjemne „pokecali“ a zhodli
sa na ďalšom pokračovaní tejto tradície. Zároveň ďakujeme kolektívu Pohostinstva u Ševčíka
za milú obsluhu a príjemné prostredie.

Takisto sa tento turnaj tešil diváckemu
záujmu, aj keď bol zorganizovaný takmer s nulovým rozpočtom. Veríme, že to bude budúci rok
ešte populárnejšie.
No, ale pekne sa vráťme k športovým
výsledkom a pozrime sa na víťazov. Turnaj vyhral jednoznačne najlepší hráč stolného tenisu
v Belej Ján Štefko, na druhom mieste skončil
Ján Cabadaj ml. a na treťom Daniel Dávidík.
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Zimná príprava žiakov

Mladší žiaci začali zimnú prípravu hneď
po vianočných prázdninách. Počas zimnej prestávky odohrali viacero turnajov. Veľká škoda,
že pre pretrvávajúcu chrípkovú epidémiu museli
byť všetky tri domáce turnaje zrušené. V najbližšom období nás čaká sústredenie žiakov
športových tried v Liptovskom Jáne a 7. apríla
začíname jarnú časť 2. ligy sever.
2. miesto na turnaji v D. Kubíne - prípravka

ml. žiaci: školský pohár (cieľ krajské kolo),
st. žiaci: Coca Cola Cup (cieľ krajské kolo),
víťaz navštívi klub Juventus Turín.
V minulosti sme už boli vo finále Coca
Cola Cupu. Dúfam, že sa nám aspoň v jednej
vekovej kategórii podarí dostať na celoslovenské
kolo. Máme šikovných chlapcov vo všetkých
kategóriách a pri troche šťastia, by sa stanovené ciele mohli naplniť. (Mgr. Peter Boháč)
1. miesto na turnaji v D. Kubíne – ml. žiaci

Celoslovenské žiacke súťaže:
prípravka: turnaj McDonalďs Cup (cieľ krajské
kolo),

Rozvoj boxu
Naši mladí boxeri majú za sebou úspešnú sezónu 2012. V priebehu roka sa zúčastnili
4 zo 7 kôl 2. ligy Únie boxerských klubov, na
ktorých dosiahli aj významné úspechy. V kategórií starších žiakov si veľmi dobre počínal Miroslav Mihalčatin, ktorý vyhral 2 z 3 zápasov,
na ktoré nastúpil. Darilo sa aj Marekovi Mihalčatinovi, ktorý ma bilanciu jedno víťazstvo
a jedna prehra. Naposledy sa naši boxeri zú-

častnili 7. kola ligy dňa 8. decembra v Dunajskej Lužnej, kde Miroslav Mihalčatin zvíťazil
nad svojim súperom 3:0 na body. Mladší žiaci
Marek Mihalčatin a Michal Pallo si žiaľ v ringu
nemohli preveriť svojej schopnosti so súpermi,
nakoľko v ich vekovej a váhovej kategórií sa tohto kola nezúčastnili iní boxeri. (tk)
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Kultúra
Fašiangy v Belej

Prasiatko, „turvoni“, konský povoz, kapustnica, belská muzika. Toto a všeličo iné charakterizovalo jeden výnimočný deň, ktorým bola
sobota 9. februára, keď sme v našej obci opäť
raz zažili pravú neopakovateľnú atmosféru
sviatku, ktorý od náveku slávili naši starí a prastarí rodičia, a ktorý sa nám podarilo aspoň
symbolicky oživiť.

Už od 6 hodiny rána sa rozkúrilo pod
kotlami a niekoľko nadšencov pred Kultúrnym
domom v Belej chystalo všetko potrebné pre za-

bíjačku a kapustnicu, ktorej sa navarili až štyri
plné kotly.
O siedmej už hrala muzika a dievčatá
v krojoch veselo tancovali, zatiaľ čo chlapi už
čerstvo zabité prasa v koryte horúcou vodou
obárali. Konský povoz sa následne vybral aj
s veselou družinou miestnych mladých ľudí
v dobových maskách turvoňov, poľovníkov a tiež
v krojoch na svoju púť do jednotlivých kútov
obce, aby rozveselili občanov a pomohli im nastoliť tú správnu atmosféru a zaspomínať na
staré časy.

Kultúra

Akcia
prilákala
mnoho
zvedavcov
a priaznivcov kultúry pred kultúrny dom a veru
nikto z nich neodišiel naprázdno, pretože každý
mal možnosť pohostiť sa na výbornej pravej zabíjačkovej kapustnici alebo tradičných zabíjačkových výrobkoch. Takto až do samého večera
sa niesla obcou príjemná atmosféra posledných
fašiangov, ktoré vždy boli a budú takou poslednou poriadnou veselicou pred nástupom pôstu.
A veru i keď sa nachádzame teraz už v tomto
pôstnom období, stíšili sme a očakávame Veľkú
noc, na perách stále rezonuje pesnička „Fašiangy, turíce, Veľká noc ide..“
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Inzercia

Neprehliadnite

Hostinec Čajka

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.

praje všetkým príjemné prežitie veľkonočných sviatkov

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:

BN č. 2/2013 vyjdú pred
Belskou púťou

Ponúkame Vám nasledujúce
služby: dobíjanie kreditu,
free wifi zóna, TIPSPORT,
TIPOS TICKET, možnosť
zahrať si LOTO, KENO 10,
LOTO 5 z 35, KLUB KENO,
EUROMILIÓNY

Belské noviny vydáva: Obecný úrad Belá so sídlom Oslobodenia 183, 013 05 Belá, IČO: 00 321 168
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