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Obecný úrad informuje
Nové detské ihrisko

Aj mamičky s malými deťmi sa dočkali
príjemného miesta, kde môžu priviesť svoje ratolesti pohrať sa a zabaviť. Takýmto miestom je
novovybudované detské ihrisko na námestí na
„Jamách“. Ihrisko ešte nie je ani dokončené
a už sú jeho atrakcie dennodenne obsadené húfom detí. Nechýba tam klasické pieskovisko či
hojdačky. Zaujímavé preliezačky lákajú deti ku
hre na pirátov či horolezcov. Lavičky poslúžia
mamičkám na oddych a hojdacie koníky sú
atrakciou pre malých indiánov a kovbojov. Je
tam i pekný domček, kolotoč a šmykľavka,
proste všetko čo v detskom svete predstavuje
veľkú hodnotu. (pš)

la, Matka Tereza či blahorečený a čoskoro vyhlásený za svätého Ján Pavol II. Kiež by každý
kilometer pridal čo i len kvapku k harmónii vo
svete. (pš)

Bezpečnosť na cestách

Beh harmónie
Jedno upršané májové popoludnie si
niektorí okoloidúci mohli všimnúť ženu s pochodňou v ruke, ktorá bežala cez našu obec
v smere na Terchovú. Mnohí otvárali ústa, čo je
to za raritu. Nie, nejednalo sa o olympijský
oheň. V dňoch 28. mája až 4. júna sa totiž cez
Slovensko bežal World Harmony Run (Svetový
beh harmónie), čo je najdlhší štafetový beh
s horiacou pochodňou, ktorého cieľom je rozvíjať medzinárodné priateľstvo a prekonávať kultúrne, národnostné a náboženské hranice medzi
ľuďmi. Bežať s pochodňou alebo ju na chvíľku
podržať môže každý a tým tak vyjadriť svoje
prianie pre harmóniu a mier vo svete, medzi
ľuďmi a v každom z nás. Trasa tohto behu viedla tento rok aj cez našu obec. V Európe sa beží
po trasách v celkovej dĺžke viac ako 24 000 km.
Pochodeň tohto behu podržali v jeho histórii aj
mnohé významné osobnosti ako Nelson Mande-

V obci pomaly ale isto pribúdajú dopravné značenia, ktoré pomáhajú šoférom ako aj
miestnym obyvateľom v bezpečnej premávke.
Obec v poslednom období zakúpila nové zrkadlo, ktoré sa umiestnilo na neprehľadnú ulicu pri
vstupe na ulicu Brehy, taktiež značky obmedzenia rýchlosti a výstražné značky „pozor deti“
na novú ulicu na „Jamách“. Plánuje sa osadenie
značky „zákaz státia“ v rizikových miestach na
ulici SNP a taktiež dobudovanie spomaľovacieho
prahu na vyšnom konci. (pš)

Obecný úrad informuje
Plánovaná údržba
stromov
Na oboch miestnych cintorínoch sa nachádza spolu 45 stromov. Sú to krásne staré
a hodnotné stromy, avšak väčšina z nich je
v stave, keď už potrebujú nevyhnutnú údržbu.
Postarať sa a upraviť takýto veľký strom je veľmi náročné. Nepodujali by sa na to ani mnohí
skúsení pilčíci, obzvlášť preto, že sa pod stromami nachádzajú pomníky a pamiatky, ktoré
majú nesmiernu hodnotu. A predsa v snahe zabrániť poškodzovaniu pomníkov a tiež ako prevencia proti ohrozeniu padajúcimi konármi na
majetok či občanov, ktorí sa chodia na cintoríny
modliť a udržiavať pamiatky na svojich blízkych, bude v blízkej dobe nevyhnutné vykonať
opiľovanie týchto stromov.
Obec sa podujala tento problém riešiť
a intenzívne hľadala vhodnú metódu ako na to.
Prihlásilo sa niekoľko záujemcov, ktorí takéto
práce ponúkajú. Pravdepodobne už na jeseň
tohto roku začne s prácami profesionál, ktorý
sa špecializuje na tento typ práce v takýchto rizikových objektoch. S potrebným vybavením
a s pomocou horolezeckej techniky opiľovanie
stromov vo výške vykoná a zabezpečí tak, aby
nedošlo k žiadnemu poškodeniu majetku. Nápomocná mu bude naša obecná firma a jej mechanizmy. Práce budú robené etapovo a môžu trvať
aj pár rokov, nakoľko sa jedná o pomerne finančne náročnú operáciu. (pš)
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Maslenica v Chorvátsku, sa úspešne pokračuje
i tento rok. Začiatkom júla vyštartoval obecný
autobus na prvý tohtoročný turnus, koncom
augusta sa pôjde na ďalší. Obec Belá v spolupráci s obecnou firmou ponúka túto možnosť
svojim občanom ako i občanom z okolitých obcí.
Cena zahŕňa dopravu do miesta pobytu a späť.
V cene zájazdu je aj ubytovanie v apartmánoch,
vybavených kuchynkou a kompletným zariadením. Každý apartmán má terasu orientovanú
smerom k moru.
V danej dedinke je more naozaj krásne
a prostredie je tam veľmi pokojné, nakoľko sa
nejedná o rušnú dovolenkovú destináciu. Ak by
ste mali záujem vycestovať ešte tento rok alebo
budete azda zvažovať ísť sa pozrieť k moru v budúcnosti, určite si nenechajte ujsť túto príležitosť pohodlne a lacno vychutnávať dovolenku
v Chorvátsku s dopravou priamo z Belej. Pre
viac informácii navštívte obecnú web stránku
alebo sa príďte informovať na obecný úrad. (pš)

Deň narcisov

Zájazdy do Chorvátska
V tradícii, ktorú sa podarilo obci Belá
rozbehnúť minulý rok uskutočnením pilotného
zájazdu našich dovolenkárov do družobnej obce

Liga proti rakovine pobočka Žilina zorganizovala v našej obci v apríli zbierku na podporu a pomoc onkologickým pacientom. Obec podnikla všetky potrebné ústretové kroky k úspešnému priebehu tejto akcie. Celý deň bola možnosť prispieť do pokladničky, ktorú ochotne po
obci nosili a neskôr v kultúrnom dome poctivo
strážili miestne dobrovoľníčky pani Korenčiaková Helena a pani Ďuranová Božena. Zvlášť im
srdečná vďaka. Vďaka patrí aj všetkým občanom, ktorí finančne prispeli. Vyzberaná suma
za našu obec predstavovala 535 eur. Celkovo
LPR pobočka v Žiline vyzberala aj s našou pomocou 25 096 €. (pš)
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Obecný úrad informuje
Parkovanie

Ďakujeme šoférom, ktorí rešpektujú zákaz parkovania pred budovou starej školy a využívajú možnosť zaparkovať svoje vozidlo na
školskom dvore.

Podobnú možnosť majú už aj návštevníci
a personál základnej umeleckej školy v časti Belá – Nižné Kamence, keď im bol sprístupnený
nevyužitý školský dvor pred budovou. V oboch
prípadoch sa tak odľahčilo doprave v týchto lokalitách a šoféri si už nemusia lámať hlavy nad
tým kam zaparkovať. (pš)

Stavebný úrad
Stavebný úrad zabezpečuje prenesený
výkon štátnej správy podľa zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriad-

ku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov ako všeobecný stavebný úrad
v súlade s § 117 ods. 1 stavebného zákona ako
špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie v súlade s § 2 písm. a/ bod 3 zákona č. 416/2001
Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky, v súlade s § 120 stavebného zákona, § 3a
ods. 4 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov vedie
územné konanie, okrem územia vojenských obvodov a vydáva územné rozhodnutia podľa § 32
až § 39 stavebného zákona: Nadriadeným orgánom stavebného úradu nie je starosta obce, ale
Obvodný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej
politiky, Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina. Zákonitosť rozhodnutí skúma nadriadený orgán
a nie starosta obce. (Anna Hornáčková, referent stavebného úradu)

Zber šatstva
K jarnému upratovaniu patrí aj upratovanie v skriniach, na povalách, letných kuchynkách, pivniciach. Každý z nás sa vtedy začuduje, aké množstvo rôzneho nepotrebného šatstva
nájdeme, prekladáme ho každoročne z miesta
na miesto a nie - a nie sa ho zbaviť. Príležitosť
zbaviť sa ho zmysluplne bola v apríli, keď prebehla už takmer tradičná charitatívna akcia
zberu šatstva v kultúrnom dome a naše nepotrebné šatstvo sme tak mohli darovať núdznym,
ktorí ho určite ešte využijú. Tento rok sa vyzberali vyše tri tony rôzneho šatstva. Akciu v spolupráci s obcou Belá organizovala charitatívna
organizácia Pomocný Anjel, n. o. (pš)

Obecný úrad informuje
Výstavba peších
chodníkov v obci Belá
Po dlhom čakaní sa obyvatelia časti obce
Nižné Kamence konečne dočkali výstavby vytúžených chodníkov pre peších popri hlavnej ceste. Pôvodná projektová dokumentácia bola vytvorená v auguste 2010, vhodná dotačná schéma, do ktorej sa mohla obec s týmto projektom
zapojiť bola vyhlásená v októbri toho istého roku a vyhlásila ju miestna akčná skupina OZ
„Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, v ktorej je obec Belá členom. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola prostredníctvom MAS
zaslaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru na jar 2011 a rok sa čakalo na schválenie
projektu a podpis zmluvy. Ďalšie odloženie projektu bolo technického charakteru, nakoľko na
úseku, na ktorom sa mali vybudovať chodníky
sa nachádza aj často poruchové vodovodné potrubie, ktoré bolo potrebné zrekonštruovať ešte
pred samotnou realizáciou chodníkov, aby sa
v blízkej budúcnosti nemuselo do nich hneď aj
zasahovať. Na danú rekonštrukciu vodovodu
bol taktiež predložený projekt a tak sa realizácia
chodníkov odložila do termínu schválenia resp.
neschválenia tohto projektu. Rozhodnutie o neschválení projektu na rekonštrukciu vodovodu
prišlo v apríli tohto roku a nakoľko projekt výstavby chodníkov musí byť ukončený do 2 rokov
od podpísania zmluvy, musela obec začať s ich
realizáciou.

Aby sa výstavba chodníkov mohla konečne začať, obec musela začať konať a tak
predmetný poruchový úsek vodovodu v dĺžke
cca 200 metrov zrekonštruovala uložením novej
vodovodnej hadice do pôvodného starého plastového potrubia a zrealizovala aj 6 nových prípojok k domom. Túto opravu obec zafinancovala
z vlastných zdrojov.
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Samotná výstavba sa začala na začiatku
júna a v tomto období už je aj ukončená. Celkovo sa vybudovali chodníky v dĺžke cca 400 metrov a v šírke od 0,6 do 1,5 metra v závislosti od
situácie. Pôvodné náklady na projekt v sume
cca 56 800 € vzrástli o ďalších 5 200 € z dôvodu
nutnosti zapracovať pripomienky Slovenskej
správy ciest v podobe realizácie vpustí a prídlažby na odvod dažďovej vody a potreby postaviť
na jednom úseku oporný múr. Ďalšie dodatočné
náklady vznikli predĺžením chodníkov o niekoľko metrov nad rámec projektu.
Zrealizovaním projektu sa občania Nižných Kamencov dočkali zvýšenia bezpečnosti
chodcov na hlavnej ceste. Pokiaľ to finančná situácia dovolí, obec má záujem aj na postavení
ďalších úsekov chodníkov, aby bola ochrana
chodcov v tejto lokalite komplexná. (tk)
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Obecný úrad informuje
Uznesenia obecného zastupiteľstva
Od posledného vydania Belských novín (č. 1/2013) sa konalo jedno riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) na ktorých OZ:
I. BRALO NA VEDOMIE

a) Správu o činnosti od posledného zasadnutia
OZ konaného dňa 13.03.2013 a kontrolu plnenia úloh referovanú prednostom obecného
úradu Mgr. Petrom Šugárom,
b) Informácie ohľadom potreby údržby stromov
na miestnom cintoríne - opiľovanie, ktoré
predniesol prednosta obecného úradu,
c) Informácie o príprave Belskej púti pre rok
2013, odprezentované prednostom obecného
úradu a starostom obce,
d) Vzdanie sa poslaneckej odmeny poslanca
Daniela Užáka, ktorý ju daruje Materskej
škole v Belej,
e) Stanovisko Ing. Michal Šugára, hlavného
kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu,
f) Informáciu o čerpaní rozpočtu v roku 2012,
g) Petíciu občanov Belá - Nižné Kamence adresovanú Stredoslovenskej energetike - Distribúcii, a. s. v Žiline o vykonaní prekládky
jestvujúceho vysokonapäťového vedenia 22
kW v úseku časti obce Belá - Nižné Kamence tak, aby vedenie neprechádzalo cez zastavanú časť obce.
II. SCHVÁLILO
a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá
č. 2/2013 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,
b) Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok, ktorý
predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Michal
Šugár,
c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný
účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vysporiadanie schodku v sume 193 943,03 €,
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a, b, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
znení neskorších predpisov, z návratných
zdrojov financovania v sume 193 943,03 €.
Zostatok finančných prostriedkov v sume
21 462,65 € schvaľuje použiť na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c/
zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
v sume 21 462,65 € na kapitálové výdavky
v roku 2013. Odprezentoval hlavný ekonóm
obce Ing. Tomáš Káčer,
d) Plat starostu na rok 2013 vo výške 2 970 €,
e) Pôžičku určenú na prefinancovanie projektu
„Výstavba peších chodníkov v obci Belá“
(časť Nižné Kamence) vo výške 56 670,30 €,
doba splatnosti do 31.07.2014, úroková
sadzba 2 % p. a. (ročne), prijatú od spoločnosti PSR INDUSTRY spol. s r. o., splatnú
v 9 – tich splátkach v zmysle dohodnutého
splátkového kalendára určeného v zmluve,
f) Zámenu pozemkov č. 1: Obecné zastupiteľstvo v zmysle predloženého návrhu na prerokovanie vo veci zámeny pozemkov schvaľuje predloženú zámenu parcely C-KN
13366/187, výmera 725 m2, evidovanej na
liste vlastníctva č. 1899 vo vlastníctve obce
Belá s parcelami C-KN 2317/9, výmera
24 m2 a C-KN 13366/94 s výmerou 576 m2,
evidovaných na liste vlastníctva č. 5419.
Vlastníkom parciel je Ján Kurčina a Irena
Kurčinová r. Adamová, bytom Oslobodenia
168, obec Belá. Zámena parciel sa uskutoční za podmienky, že rozdielna výmera
125 m2 bude doplatená v peňažnej hodnote
10 €/m2, čo celkom činí sumu 1 250 €. Prevod vlastníctva bude uskutočnený v súlade
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Prevod pozemkov sa vykonáva za účelom usporiadania a scelenia
pozemkov z dôvodu možnej budúcej výstavby. Ďalej týmto OZ určuje starostovi obce
Ing. Matúšovi Krajčimu povinnosť uzavrieť
zámennú zmluvu medzi obcou Belá
a Jánom Kurčinom s manželkou a v druhom
rade povinnosť podať návrh na vklad zámennej zmluvy na Správu katastra Žilina,
g) Zámenu pozemkov č. 2: Obecné zastupiteľstvo v zmysle predloženého návrhu na prerokovanie vo veci zámeny pozemkov schvaľuje predloženú zámenu parcely C-KN
13366/94, výmera 576 m2 a parcely C-KN

Obecný úrad informuje
2317/9, výmera 24 m2 spolu s parcelami CKN 13366/126, výmera 79 m2 a C-KN
13366/127 výmera 247 m2 evidovaných na
LV 1899. Tieto parcely budú v nasledujúcom období predmetom zámeny s parcelami
C-KN 2318/3 s výmerou 15 m2 a C-KN
2320/2 s výmerou 29 m2, evidovaných na
liste vlastníctva č. 3781 kde podielovými
vlastníkmi, každý v podiele ¼, sú:
František Chabada, Puškinova 17, 013 05
Belá,
Peter Chabada, Krasňany 355, SNP 61,
013 03 Krasňany,
Jozef Falašta, Dolná Tižina 44, 013 04
Dolná Tižina,
Ing. Miroslav Kundrík, Dolná Tižina 43,
013 04 Dolná Tižina.
Vlastníci v prvom, druhom, treťom a štvrtom
rade a Obec Belá v zastúpení starostom Ing.
Matúšom Krajčim sa dohodli na obojstrannom súhlase s navrhovanou zámenou. Nakoľko medzi výmerami parciel je rozdiel,
predpokladom a záväzkom bude peňažné vyrovnanie vzniknutého rozdielu. Rozdielna
výmera bude ohodnotená cenou 10 €/m2.
Prevod vlastníctva bude uskutočnený v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Prevod pozemkov sa vykonáva za účelom usporiadania a scelenia pozemkov z dôvodu možnej
budúcej výstavby. Ďalej týmto OZ určuje
starostovi obce Ing. Matúšovi Krajčimu povinnosť uzavrieť zámennú zmluvu medzi ob-
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cou Belá a Františkom Chabadom, Petrom
Chabadom, Jozefom Falaštom a Miroslavom
Kundríkom a v druhom rade povinnosť podať návrh na vklad zámennej zmluvy na
Správu katastra Žilina,
h) Úpravu rozpočtu na rok 2013,
i) Otváracie hodiny, prevádzka Pracovné odevy, Kurčinová - žiadosť č. 863/2013,
j) Otváracie hodiny, prevádzka Mäso Údeniny,
Bistiak – žiadosť č. 725/2013,
k) Otváracie hodiny, prevádzka Cukrárenská
výroba, Cabadajová – žiadosť č. 527/2013.
III. NESCHVÁLILO
a) Žiadosť č. 652/2013 – náhrada škody spôsobenej požiarom.
IV. ULOŽILO
a) Doriešiť dohodu ohľadom fungovania Športového klubu Belá,
zodpovedné: vedenie obce
termín: pred začiatkom novej sezóny
b) Zmeniť spôsob písania zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Belá: Zápisnice písať stručnejšie, vecne a formálne, hlavný kontrolór bude tiež overovať zápisnicu,
zodpovedný: prednosta obecného úradu
Mgr. Peter Šugár
c) Uvádzať v Belských novinách pri informácii
z OZ aj hlasovanie jednotlivých poslancov
ako tomu bolo pred rokom 2011.
zodpovedná: redakčná rada Belských novín

Hlasovanie poslancov za uznesenie č. 2/2013
z 3. riadneho zasadnutia OZ Belá
Ing. Róbert Chlebo, PhD.

ZA

Daniel Užák

ZA

Jozef Dvorský

ZA

Ing. Jozef Mažgút

ZA

Jaroslav Dvorský
Karol Franek
František Šugár
Ján Kaňa

nehlasoval
ZA
-

Mgr. Dana Krištofíková

-

Peter Chabada

ZA

Jozef Kubík

ZA

ZA

Podotýkame, že uznesenia sú verejným dokumentom, do ktorého môže nahliadnuť každý občan. Zároveň dávame verejnosti na vedomie, že uznesenia obecných zastupiteľstiev s platným hlasovaním poslancov pri jednotlivých bodoch od
januára 2011 nájdete po novom aj na webovej stránke obce www.bela.sk v časti
Obecný úrad → Úradná tabuľa → Uznesenia.
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Obecný úrad informuje

Informácie k centrám
voľného času
Viacerí rodičia, ktorých deti súčasne navštevujú centrum voľného času (ďalej len CVČ)
pri Spojenej škole Belá a CVČ v inej obci či meste (vo Varíne či v Žiline) sa na mňa obrátili
s otázkami fungovania CVČ a ich financovania.
Požadovali od obce Belá financie na ich dieťa,
ktoré navštevuje CVČ v inej obci, lebo boli takto
usmernení. Keďže sa domnievam, že táto problematika zaujíma aj iných rodičov školopovinných detí, pripájam nasledovné informácie:
V našej obci funguje od 1.1.2005 ako súčasť
školy školské stredisko záujmovej činnosti. Od
1.1.2013 sa v zmysle novely zákona zmenil názov školské stredisko záujmovej činnosti na
CVČ. V iných obciach a mestách fungovali CVČ.
Takže ministerstvo školstva týmto krokom zredukovalo 2 školské zariadenia na jedno a to na
CVČ. Predmetom činnosti CVČ je výchovnovzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť detí
i žiakov v ich voľnom čase. Centrum voľného
času môžu navštevovať deti, rodičia a iné osoby
vo veku do 30 rokov a je financované z podielových daní obcí. Od 1.1.2013 ministerstvo zaviedlo nový model financovania CVČ z dôvodu
nekalých praktík niektorých CVČ, ktoré uvádzali v predchádzajúcich rokoch v štatistických výkazoch obrovské počty detí a tým odčerpávali
z balíka školstva veľké finančné zdroje. Pre porovnanie uvádzam: Normatív na žiaka v roku
2012 bol 192 € na rok na jedno dieťa v CVČ
a v roku 2013 je to iba 62 € na rok (nie na mesiac, ako boli niektorí rodičia v centrách voľného času mylne informovaní). Týchto 62 € na
dieťa na rok slúži na osobné náklady pre vedúcich záujmových krúžkov, prevádzkové náklady
a režijné náklady krúžkov. Do 31.12.2012 dostávali financie na CVČ len obce, ktoré boli zriaďovateľmi CVČ. Od 1.1.2013 dostávajú financie
na záujmové vzdelávanie detí všetky obce na
Slovensku bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú
zriaďovateľom CVČ a to podľa počtu detí od 5.
do 14. roku veku s trvalým pobytom na území
obce podľa stavu k 1.1. predchádzajúceho kalendárneho roka. Takže obce, ktoré sú zriaďovateľmi CVČ – obec Belú nevynímajúc - dostali
oveľa menšie finančné zdroje za záujmové vzdelávanie detí v CVČ. Ale aj napriek tomu nedošlo
v našom CVČ k redukcii záujmových krúžkov
ani k okliešteniu ich financovania, lebo vieme,
že CVČ rozvíja talent, nadanie detí a vedie ich
k zmysluplnému tráveniu ich voľného času, čo

obec podporuje v plnej miere. Rodičia našich
detí sa môžu rozhodnúť, do ktorého CVČ svoje
dieťa prihlásia. Môžu navštevovať naše CVČ
a súčasne chodiť do CVČ v inej obci či meste.
Obec Belá finančne podporuje naše CVČ, iným
CVČ neprispieva z dôvodu nízkeho normatívu
na dieťa a rok (62 €). Takýto istý spôsob financovania CVČ majú zadefinované vo všeobecne
záväznom nariadení všetky obce i mestá (napr.
Varín, Žilina), ktoré sú zriaďovateľmi CVČ. Obce, ktoré nemajú zriadené CVČ, môžu poskytovať príspevok za svoje deti v CVČ v inej obci, lebo nemajú žiadne náklady na vlastné CVČ.
(PaedDr. Emília Surovcová, referent spoločného obecného školského úradu)

Revitalizácia verejných
priestranstiev obce Belá
Začiatok realizácie: máj 2010
Ukončenie realizácie: august 2012
Celkové ukončenie: jún 2013
Rozpočet projektu: 866 381,36 €
Celkové výdavky: 865 477,12 €
Schválený NFP: 818 192,34 €
Poskytnutý NFP: 763 764,50 €
Výdavky obce: 101 712,62 €
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)

Postrehy
Belské retardéry
Na túto tému sa písalo i vo vlaňajšom
vydaní púťového čísla Belských novín. Téma
však i naďalej ostáva aktuálna a celkom diskutovaná. Spomaľovače boli nainštalované na niekoľkých miestach v Belej. Niektorí na ne dennodenne nadávajú, iní ich berú ako prospešnú
vec. To, že retardéry ničia autá je nesporný fakt.
Na druhú stranu sa môže vďaka nim predísť
zbytočnému nešťastiu.
Niekedy sa stáva, že ak chceme pochopiť
vec izolovane zistíme, že súvisí so všetkým vo
vesmíre. Úzke cestné komunikácie v našej obci
sú v súčasnosti autami doslova zahltené. Najlepšie to vidno v okolí kultúrneho domu a zmrzliny, kde sa kvôli množstvu po kraji cesty zaparkovaných áut majú mnohokrát problém obísť
dve protiidúce vozidlá. Podobná situácia je aj
v okolí starej školy, kam rodičia vozia svoje ratolesti a parkujú popri ceste i keď na parkovanie je k dispozícii areál školského dvora. Opodstatnenosť spomaľovačov v týchto lokalitách sa
môže zdať sporná. Na druhú stranu nedokáže
nikto predpovedať, či by po ich odstránení niekoho nelákalo napr. v nočných hodinách dupnúť na plyn.
Na ulici SNP sú nainštalované tri spomaľovače, z ktorých jeden, v blízkosti potravín Lunita, je poškodený. Svoju funkciu ešte ako tak
plní i keď boli niekým odstránené časti tak, aby
pri obchádzaní bolo aj druhé koleso na asfalte.
Skúsený, alebo neohľaduplný agresívny šofér to
však zvládne i bez toho, aby musel spomaliť.
V tejto lokalite je umiestnenie retardéra na
mieste. Okrem potravín sa tu nachádza aj autobusová zastávka a križovatka. Natíska sa otázka, či je správne ničiť dielo snaženia iných,
najmä ak slúži verejnému záujmu a môže raz
zachrániť život, alebo predísť iným úplne zbytočným škodám. Retardéry majú svoj význam,
len by sa možno mohol prehodnotiť ich typ. Pre
inšpiráciu by stačilo zájsť do Mojša, kde sú retardéry tiež, len sú šetrnejšie k autám.
Tak ako má každá minca dve strany,
takisto aj pohľad na hociktorú záležitosť ponúka vždy viacero uhlov pohľadu. Ulica SNP je
dosť frekventovaná a nemôže súčasne plniť
funkciu korza aj autostrády. S obľubou po nej
jazdia deti na bicykloch a korčuliach a prechádzajú mladé mamičky s kočiarmi. Stáva sa, že
sem-tam ktosi prefrčí neprimeranou rýchlosťou.
Presne kvôli takýmto rally jazdcom sú kontroverzné retardéry opodstatnené. Že obmedzujú
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väčšinu vodičov, ktorí sú za volantom predvídaví a ohľaduplní je druhá vec.
Predpisy na cestách sa mnohokrát porušujú a dopravné značky nerešpektujú. O tom,
že jazdí mnoho nedisciplinovaných a adrenalínuchtivých vodičov, tiež netreba polemizovať.
Na cestách sa každoročne stáva mnoho tragédií.
Nie vždy je všetko ideálne a niektoré obmedzenia je správne a vo vyššom, verejnom záujme,
prospešné dodržiavať. Je to skrátka tak. Keby
sa všetci správali ako ľudia a boli k sebe slušní
a ohľaduplní, nepotrebovali by sme žiadne
značky, predpisy, zákony a ani retardéry. To by
bol ideálny stav. Realita je však iná. (bag)

Miss Teen's Mirage 2013
Naša 9-ročná spoluobčianka Sabínka
Cvingerová sa môže popýšiť pekným úspechom
na súťaži Miss Teen's Mirage 2013, z ktorej si
odniesla titul Miss Sympatia Žilinského večerníka. Finále súťaže sa konalo na deň detí v Obchodnom centre Mirage v Žiline. Sabínka súťažila spolu s ďalšími 11 finalistkami od 8 do 15
rokov vo viacerých disciplínach. Boli to rozhovor
s moderátorom, promenáda a voľná disciplína.
Päťčlenná ženská porota mala naozaj ťažké rozhodovanie. Popri tejto súťaži prebiehala aj súťaž
o najsympatickejšiu finalistku už zo samotných
kastingov. Práve tu najviac zabodovalo naše želiezko v ohni Sabínka, keď dostala najviac z poslaných kupónov. Druhý ročník tejto súťaže bol
teda úspešný aj pre našu obec. Prajeme Sabínke ešte veľa podobných úspechov. (pš)
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Informácie o Spojenej škole Belá za II. polrok
školského roka 2012/2013
- Základná škola -

- Rodičovské združenie pri Zákl. škole Belá -

Základnú školu navštevovalo v II. polroku školského roku 2012/2013 spolu 393 žiakov
v 22 triedach. V prvom stupni štúdia sa učilo
130 žiakov v 7 triedach, v druhom stupni 263
žiakov v 15 triedach. Prvý ročník navštevovalo
38 žiakov; všetci prospeli. Druhý až deviaty ročník navštevovalo 355 žiakov, ktorí absolvovali II.
polrok s nasledujúcimi výsledkami:
prospelo s vyznamenaním – 209 (59 %)
prospelo veľmi dobre – 97 (27 %)
prospelo – 36 (14 %)
znížená známka zo správania 2. stupňa – 11
znížená známka zo správania 3. stupňa – 1

Ďakujeme rodičom, akciovým spoločnostiam, spoločnostiam s ručením obmedzeným,
živnostníkom a zamestnancom inštitúcií, ktorí
venovali 2 % z daní fyzických a právnických
osôb našej organizácii. Informácie sa dozviete
na web stránke školy zsbela.edupage.org po súhrne informácií z Daňového úradu v Žiline.
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,
LINOS, s.r.o., p. Ján Sušienka,
IVSC Žilina, p. Anton Hýll,
Belské Služby, s.r.o.

Bolo udelených 231 výchovných opatrení: z toho 161 pochvál triednym učiteľom, 58
pochvál riaditeľom školy, 1 napomenutie triednym učiteľom, 2 pokarhania triednym učiteľom
a 9 pokarhaní riaditeľom školy.
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.
Pre školský rok 2013/2014 bolo zapísaných 39 detí. Predpokladaný počet detí – 103.
- 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. Počet zapísaných žiakov pre
školský rok 2013/2014 je 34. Predpokladaný
počet žiakov – 185.
- 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
– 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 sviatočných chvíľ „Belskej púte 2013“.
(Mgr. Jozef Šugár, riaditeľ Spoj. školy Belá)

Nech sa nám netúlajú
Naša škola sa zapojila do IX. ročníka
grantového programu Nadácie Jednota COOP
„Nech sa nám netúlajú“. Náš úspešný projekt
sa volá „Deti poďte z ulice k nám“. Aktivity
zorganizované v rámci nášho projektu podporia
naše mladé športové talenty, ktoré dosahujú vo
svojej vekovej kategórii výborné výkony a majú
ambíciu porovnať si svoje sily s rovesníkmi na
obvodových, okresných i celoslovenských súťažiach. Ďalšie aktivity projektu dajú priestor na
rozvoj a podporu umeleckej tvorivosti: vzbudia
záujem o hudbu, tanec, divadlo, výtvarné umenie, fotografiu, literárnu
a novinársku tvorbu. Vypracovanie
projektu:
Mgr. Zuziaková Katarína, zástupkyňa
pre CVČ (ik)

Zo školských lavíc

11

Koncertná sála
Azda najlepšou kolaudáciou nedávno
zrekonštruovanej budovy Základnej umeleckej
školy na Nižných Kamencoch bol koncert jej žiakov v novovytvorenej koncertnej miestnosti.
Jednalo sa o naozaj zaťažkávajúcu skúšku, nakoľko koncert navštívila takmer stovka rodičov
a fanúšikov našich nadaných žiakov. Tento „Populárny koncert“ sa konal 24. apríla a bol veľkým úspechom.

Nemenej úspešnými a peknými boli aj
ďalšie koncerty, ktoré sa uskutočnili v miestnej
„ZUŠ-ke“. Dňa 15. mája sa uskutočnil koncert
venovaný mamám pri príležitosti Dňa matiek
a dňa 13. júna sa tu odohral absolventský koncert, na ktorom absolventi Monika Babišová,
Martina Bačinská, Kristína Dvorská, Dominika
Gachová (všetky klavír), Marianna Jančová (gitara) a Ján Synák (husle) prezentovali, to čo sa
naučili počas niekoľkých rokov výučby. Absolventov pripravovali ich pedagógovia Mgr. Š. Bohunický v hre na gitare, M. Zuziaková, dis. art.
a J. Svepešová v hre na klavíri a Mgr. P. Stráska v hre na husliach. Zo všetkých koncertov si
prítomní odnášali bohatý kultúrny zážitok.

Poďakovanie
Spojená škola Belá zorganizovala pre
svojich žiakov v zimnom a jarnom období zaujímavé súťaže - O Najsnehuliaka, Autoškola pre
deti, Valentínska pošta a Dopravný kvíz. Žiaci si
zasúťažili, niečo nové sa naučili a najlepší získali odmenu, o ktorú sa postarali zamestnankyne spoločnosti Tesco. Veľmi pekne ďakujeme
pani Zuzane Vráblovej a jej kolegyniam zo spoločnosti Tesco, ktoré sa už po druhýkrát postarali našim deťom o krásne darčeky. (ik)

Význam novej koncertnej sály asi najlepšie vyjadria slová p. M. Tichákovej, zástupkyne
riaditeľa Spojenej školy pre ZUŠ: „Dovoľte mi aj
touto cestou čo najsrdečnejšie a najúprimnejšie
poďakovať za zrealizovanie nielen môjho sna
a túžby mať vlastnú koncertnú sálu v budove
našej „ZUŠ-ky“, ale aj sna a túžby všetkých mojich kolegov a hlavne našich žiakov, ktorí si ju
za ten krátky čas stihli veľmi obľúbiť. Naše veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k tomu, aby sa po dlhých rokoch existencie školy koncertovalo v krásnych
priestoroch v budove „ZUŠ“ - ďakujeme vedeniu
obce Belá, vedeniu obecnej firmy, zamestnancom obecnej firmy, všetkým sponzorom školy,
vedeniu Spojenej školy Belá, všetkým zamestnancom školy a ostatným, ktorí priložili ruku
k skrášleniu prostredia, v ktorom pracujeme
a vychovávame naše deti nielen k hudbe, tancu,
výtvarnému cíteniu ale aj k rozvoju ich umeleckého cítenia. Ešte raz SRDEČNÁ VĎAKA.“ (rr)
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Deň Zeme

22. apríla si každoročne pripomíname
DEŇ ZEME. Na našej škole sme tento sviatok
oslávili o niečo skôr – 19. apríla. Prebiehalo projektové vyučovanie, žiaci venovali pozornosť
úprave svojej triedy a príprave na módnu ekoprehliadku, ktorá bola následne vyhodnotená.

2. miesto - 6.B, 3. miesto - 5.B. Boli ocenené aj
rôzne EKO-nápady: 5.A - EKO-topánky, 7.A EKO-košík, 6.A - EKO-vrecko a najprofesionálnejšia modelka, 5.C - EKO-kabelka a EKOstrom, 9.B - najprofesionálnejšia modelka, 9.A kreatívne nápady, 4.B - pekné EKO-modely.

Porota udelila tieto ocenenia: Najoriginálnejší nápad výzdoby v triede bolo udelené
triedam: 5.B a 9.A; Naj EKO-masky 1. stupňa:
1. miesto - 3.B, 2. miesto - 1.A, 3. miesto - 4.A;
Naj EKO-masky 2. stupňa: 1. miesto - 8.B,

Po skončení aktivít v škole nasledovala
úprava a čistenie okolia školy a našej obce.
Spolu sme nazbierali 84 vriec odpadu, čím sme
prispeli k vyčisteniu našej obce od odpadkov.
Ďakujeme všetkým zúčastneným triedam za
skvelé EKO-nápady a p. uč. Hudecovej za výborný nápad organizácie Dňa Zeme. (ik)

Úspešné súťaže a olympiády
Žiaci Spojenej školy Belá zaznamenali
v školskom roku 2012/2013 radu úspechov na
olympiádach a súťažiach rôznych úrovní. Medzi
najväčšie úspechy patria ocenenia a umiestnenia v celoslovenských kolách: 1. miesto 5.A
triedy v projekte o bezpečnosti na internete;
29. miesto Alexa Krištofíka (7.A) a 30. miesto
Stely Krištofíkovej (8.B) v súťaži EXPERT – geniality show z anglického jazyka. Na úrovni celoslovenských kôl sa vyníma aj čestné uznanie
31 žiakov v súťaži iBobor (informatická olympiáda); reprezentácia Michaely Lodňanovej
(5.B), Anny Ďuranovej (6.B), Terézii Mariašovej
(6.B), Mareka Mešku (6.B), Zuzany Židekovej
(6.A), Viktora Dikoša (6.B), Zuzany Frnčovej
(9.A), Kristíny Dvorskej (9.B) a Kristíny Mažgútovej (9.B) v súťaži „Matematický klokan“, ktorá
je inak najväčšou matematickou súťažou sveta.
V okresných kolách zaujalo 1. miesto
Zuzany Mariašovej (5.B) vo výtvarnej súťaži „Fašiangy“; 2. miesto Jozefa Ďuranu (9.B), 3. mies-

to Lukáša Ďuranu (9.B) v súťaži „Čo vieš
o hviezdach“; 5. miesto Stely Krištofíkovej (8.B)
a 7. miesto Andreja Pechotu v matematickej
olympiáde.
Z ďalších aktivít, ktorým sa deti v spolupráci s pedagógmi venovali, možno spomenúť
najmä tvorbu školského časopisu „Jašidielko“
a zisk 3. miesta v okresnom kole „ORION FLORBAL CUP“ - dievčatá.
Škola umožnila žiakom 7. a 8. ročníkov
v marci absolvovať lyžiarsky výcvik v obci Krušetnica, pri príležitosti Mesiaca knihy sa zapojila do projektu „Týždeň hlasného čítania“, oslávila Deň vody a v apríli Deň Zeme. V apríli sprostredkovala pre deti zo 4. ročníka plavecký výcvik na Základnej škole Martinskej v Žiline.
Žiaci sa v závere mája zapojili do projektu „Čítajme si“ a na konci júna zorganizovala škola
pre žiakov 1. stupňa Európsku ligu vo futbale
a športový deň Olympijský festival pre žiakov
2. stupňa. (ik)

Zo školských lavíc
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Rozlúčkový večierok
deviatakov
„Začali ste maličkí, teraz ste už veľkí. Najviac ste však podrástli v očiach pani učiteľky. Začali ste maličkí, trochu ste sa báli… Dobre sa
Vám vodilo, radi Vás tu mali....“. Po druhýkrát
sa na našej škole uskutočnil Rozlúčkový večierok deviatakov, počas ktorého bola vyhodnotená
aj súťaž o Naj-deviatačku a Naj-deviataka. Najdeviatačkou sa stala Kristína Vráblová z 9.A
triedy a Naj-deviatakom sa stal Adrián Zuziak
z 9.B triedy. Srdečne blahoželáme! V mene vedenia školy chceme poďakovať p. učiteľke Hudecovej, triednym učiteľom 9. ročníkov a všetkým deviatakom za prípravu a organizáciu rozlúčkového večierka. (ik)

Vernisáž
Tesne pred koncom školského roka sa
uskutočnila pekná vernisáž v sále kultúrneho
domu. Bola to výstava obrazov a výtvorov našich detí zo základnej a základnej umeleckej
školy. Bolo sa tam na čo pozerať a tiež aj pookriať nad šikovnosťou našich najmenších. Veď
možno práve spomedzi nich medzi nami rastie
budúci veľký umelec či umelkyňa. (pš)

kladnej školy. Žiaci tak nemuseli za kultúrou
ďaleko cestovať, stačilo im po vlastných urobiť
pár krokov a spestriť si tak kultúrne jeden obyčajný vyučovací deň. Ani finančne to nebolo veru náročné, veď nebolo treba míňať za cestu
a vstupné bolo len jedno euro a pár centov. Veríme, že sa podobné návštevy divadelníkov v našej obci budú opakovať. (pš)

Lúčenie deviatakov
Divadlo
„Violka Fialka a Móric Modrý“ od autora
Pavla Petríka a v réžii Adriany Totikovej, bol
názov predstavenia, s ktorým do nášho kultúrneho domu po dohode s obcou zavítali profesionálni herci Bábkového divadla Žilina. Začiatkom
júna odohrali túto milú divadelnú hru pre našich najmenších žiačikov prvého stupňa zá-

Opäť sme vyprevadili jednu generáciu
z belských školských lavíc. Naši deviataci sa
tradične rozlúčili spevom a dobrou náladou,
možno i slzičkou za „starými dobrými časmi“ na
základnej škole. Pri svojej rozlúčke rozjasali
svojou prítomnosťou celú školu, jedáleň, škôlku
i obecný úrad. Prajeme im aby sa dobre uchytili
na svojich nových školách a nech vždy robia
svojej starej škole a samotnej obci len to najlepšie meno. (pš)
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Najlepší žiaci ocenení
28. júna 2013 pri slávnostnom ukončení
školského roka 2012/2013 bola vyhlásená súťaž o najlepšieho žiaka školy, ktorú každoročne
vyhlasuje Spojená škola Belá v spolupráci
s obecným úradom. Podmienkou zaradenia do
súťaže žiakov 7. - 9. ročníka je výborný prospech a úspešnosť v školských, okresných a celoslovenských kolách súťaží a olympiád. Víťazom súťaže, ktorú finančne podporil p. starosta,
sa stal Miroslav Mihalčatín, žiak 7.A triedy, 2.
miesto získala Stela Krištofíková (8.B) a 3. miesto získal Lukáš Ďurana (9.B). Všetci ocenení
žiaci splnili základné podmienky zaradenia do
súťaže a za svoje vzorné výsledky boli odmenení
detskou vkladnou knižkou s finančnými odmenami v hodnote 80, 60 a 40 € a diplomom. (ik)

Cieľom akcie je vzbudiť u čo najväčšieho množstva detí záujem o činnosť, ktorú v posledných
rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia
od televízora cez počítač až po najnovšie mobily.
Čítanie poskytuje deťom zmysluplnú činnosť vo
chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje citlivosť, rozvíja vnímavosť. (ik)

Región v pohybe 2013
Tretím úspešným projektom, ktorý prehĺbi znalosti dopravnej výchovy na našej škole,
je projekt podporený Nadačným fondom Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Umožní žiakom
preniesť teoretické vedomosti získané vo výchovno-vzdelávacom procese do praxe. Na projekte budú spolupracovať žiaci 1. a 2. stupňa.
Taktiež spolupráca s rodičmi a širokou verejnosťou je dôležitým prostriedkom, ako si získať
cennú podporu pre výchovno-vzdelávací program. Mnohé činnosti by bez nej vôbec neboli
možné. Vďaka projektu zakúpime ďalšie bicykle, detské odrážadlá a autíčka. Žiaci sa oboznámia s bezpečným prechádzaním cez cestu,
bezpečným oblečením na ceste, základnou bezpečnostnou výbavou na bicykli, základnými
pravidlami pre samostatnú jazdu na bicykli. Vypracovanie projektu - Mgr. Irena Kolčáková (ik)

Čítajme si...
Dňa 4. júna 2013 sme sa po tretíkrát
zapojili do 6. ročníka najpočetnejšieho detského
čitateľského maratónu „Čítajme si“. Z našej
školy čítalo 196 žiakov. Je to o 26 žiakov viac
ako minulý školský rok. Do podujatia sa prihlásilo 168 regionálnych a školských knižníc a škôl
z celého Slovenska a čítalo v ňom 36 321 detí,
čím sa prekonal rekord z minulého roku. Do čítania sa zapojili žiaci 8.A, 8.B, 9.B, 6.B, 6.C,
4.A, 7.A, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 8.C, 7.C a ŠKD.

Zo školských lavíc
Európska liga 2013
Spojená škola pod vedením Mgr. Jána
Holúbka zorganizovala 24. júna futbalový turnaj
pre 1. - 4. ročník Európska liga 2013. Turnaja
sa zúčastnili mužstvá MŠK Žilina (1.A), FC
Chelsea (1.B), FC Barcelona (2.A), Manchester
United (3.B), SSC Neapol (3.A), Bayern Munchen (ZŠ Lysica), Real Madrid (4.A) a Paris SG
(4.B). Prvú kategóriu (1.-2. ročník) vyhrala FC
Barcelona a druhú (3.-4. ročník) Real Madrid.
Spestrením turnaja bolo vyhlásenie cien pre fanúšikov jednotlivých mužstiev. Najlepšie oblečení boli fanúšikovia FC Chelsea, najkrajšie boli
dievčatá z FC Barcelona a najviac povzbudzovali
fanúšikovia Realu Madrid. (rr)
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Životné prostredie
Nelegálne skládky

S veľmi nepríjemnou záležitosťou mala obec do činenia pred začiatkom leta. Jednalo sa
o šetrenia Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ktorá zistila v obci nelegálne skládky odpadu. Našlo sa jedno miesto pri Lysici a niekoľko skládok pri rieke Varínka na Nižných Kamencoch.
Obe skládky musela obec prácne likvidovať na svoje vlastné náklady a bolo to veru finančne náročné. Obci napriek tomu, že všetko vracia do pôvodného stavu, hrozí za tieto skládky pokuta až do
výšky 16 tisíc eur, len preto, že je
to skládka na území obce, bez
ohľadu na to kto ju vytvoril. Čo
všetko sa na nelegálnych skládkach pri obhliadkach našlo? Posúďte sami hranicu ľudskej hlúposti: tehly a strešná krytina z pálenej tehly, drevo, biologický odpad, plynosilikátové tvárnice, plasty (vrecia, fólie a pod.), sklo (poháre na zaváranie, fľaše a pod.), kovy, plechovky, stavebná izolácia –
sklená vata, asfalt, zmesový komunálny odpad...
Poplatky v obci za odpad
nie sú vysoké. Obec poskytuje
každému kto zažiada veľkokapacitné kontajnery, resp. je nápomocná občanom pri likvidácii
akéhokoľvek odpadu, či už vzniknutého rôznymi prerábkami, stavaním, búraním, upratovaním a podobne. To všetko za naozaj nízke ceny. Napriek tomu je pre niektorých ľudí stále jednoduchšie naplniť vlečky svojich fréz či malotraktorov a vyvážať odpad kadetade po prírode, hoc aj na breh rieky. Nie je to však oveľa náročnejšie ako zavolať si na obec „pristavte kontajner“? Dopad na životné prostredie je katastrofálny. Dopad na peňaženky takisto.
Domnienka, že ušetríme pár desiatok eur keď vyvezieme odpad k vode alebo do hory je veľmi mylná. Obec vynaloží tisíce eur na
likvidáciu. Tým sa predraží prevádzkovanie zberu a likvidácie
odpadu a bude to mať dopad na
platby, ktoré občania za odpad
platia. Nedopustime vyvážať
odpad kade-tade. Môže to mať
zlé dôsledky pre každého. Nekryme susedovi chrbát, keď
vieme, že to robí. My budeme na
to doplácať. V dnešnej dobe sa
environmentálne
povedomie
každého
z nás
zdokonaľuje.
Služby nie sú drahé a sú pohodlné. Viete o tom, že pri prichytení pri vytváraní nelegálnej
skládky môže byť občanovi udelená pokuta až do 13 tisíc eur?
Vedenie obce je odhodlané túto
pokutu udeliť prvému, ktorého
nachytá. (pš)

Životné prostredie
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Pomoc prírode

Dobrovoľnícke akcie ku tohtoročnému
Dňu Zeme, keď sa snažíme uctiť si prírodu
a matku Zem tým, že jej pomôžeme od rôzneho
druhu odpadu, ktorí sa povaľuje po potokoch, či
lúčkach, prebehli koncom apríla v obci Belá
tento rok na viacerých úrovniach.

Okrem tradičného jarného upratovania
našich občanov pred svojimi domami a pravidelného upratovania ulíc, či brehov potokov našimi
obecnými zamestnancami sa tu odohrali tri významné dobrovoľnícke akcie.

Prvou z nich bolo upratovanie rôznych
častí obce žiakmi našej základnej školy. Brigádu
viedli snaživí učitelia a žiaci ukázali, že vzťah
k prírode skutočne majú.
Náročnejšou akciou bolo upratovanie
a čistenie na vyšnom konci nad konečnou zastávkou autobusov v smere do Belskej doliny
a tiež smerom do Dolnej Tižiny. Podujala sa na
to skupina miestnych mladých občanov pod vedením aktivistky Nikoly Holienkovej. Vyzbierali
desiatky vriec odpadu, ktorý hyzdil tento krásny
kus prírody nad našou obcou.
Poslednou, vysoko organizovanou akciou
bolo čistenie rieky Varínka v našom katastri.
Akciu zorganizovalo občianske združenie Turistický štvorček, ktorého členovia a priaznivci sa
na čistení priamo podieľali. Čistenia sa zúčastnilo 19 účastníkov, žiaľ Belá mala len jednočlenné zastúpenie. Na úseku od „cestárov“ po
vjazd na Hôštinu oproti futbalovému ihrisku,
ktorý bol vyčistený, sa vyzbieralo 200 vriec rôzneho odpadu, pneumatiky a množstvo iného
väčšieho odpadu ako pletivá, železné konštrukcie atď. Združenie plánuje ďalšie čistenie Varínky v našej obci predbežne v dňoch 7.-8. septembra a bolo by prospešné, keby sa do tejto
akcie zapojilo, čo najviac občanov Belej a prispelo tak k čistote prostredia v našom okolí. Podrobnejšie informácie o akcií budeme priebežne
zverejňovať na web stránke www.bela.sk. (rr)
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--Spomienka--

--Poďakovanie--

--Spomienka--

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo
si mal rád. S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme, pri
plamienku sviečok na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami
byť, no v našich srdciach budeš
navždy žiť.

Úprimne ďakujeme p. kanonikovi
Milanovi Krkoškovi za dôstojnú
rozlúčku, celej rodine, speváckemu zboru, pohrebnej službe, príbuzným, priateľom a všetkým
známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke s našou mamou, sestrou,
švagrinou, tetou

Život nám nevráti, čo osud vzal,
odišla si tíško vtedy, keď to nikto
nečakal. V ten osudný deň, keď
ticho ostalo len, odišla si snívať
svoj večný sen. Utíchli Tvoje kroky, utíchol Tvoj hlas, ktorý sme
mali tak radi, ale obraz
a spomienky zostanú navždy
v nás.

Dňa 26.4.2013 sme si pripomenuli prvé smutné výročie úmrtia,
kedy nás navždy opustil

Dňa 26. júla si pripomenieme 15.
výročie čo nás navždy opustila

Oľgou Múčkovou,
František Mihalčatin
S láskou a úctou spomína manželka a synovia s rodinami.

ktorá nás náhle opustila dňa
12.5.2013.
S úctou a vďakou smútiaca rodina

Anna Mahutová
S láskou a úctou spomínajú deti
s rodinami.

--Spomienka--

--Spomienka--

Odišiel si náhle, nestihol si nám zbohom dať, Tvoj
dych odniesol vánok, a tak prestalo Tvoje srdiečko
biť. Už spíš večným snom, cintorín je Tvojím domovom, už nič ti nemôžeme dať, len kytičky na hrob
a spomínať. Aj keď si odišiel a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach si stále s nami.

Srdce mal veľké ako svet, rodine , kamarátom, pomohol vždy a hneď. Dal aj to posledné, čo mal a za
všetko len vďaku bral. Mal dobré srdce a vždy veselý
bol, miloval život ale ten k nemu štedrý nebol. Len 56
rokov svoju rodinu miloval, ale Pán Boh ho aj tak
k sebe povolal.

Dňa 28.5.2013 uplynulo 5 rokov čo nás
navždy opustil manžel, otec, starý otec

Dňa 20.5.2013 uplynuli 3 roky, čo nás navždy
opustil manžel, otec, starý otec, brat a švagor

Jozef Múčka

Ján Svetlovský

S úctou a láskou spomínajú
manželka Kamila a deti s rodinami.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Evka a Katka,
synovia František a Ján s rodinami.

Spoločnosť
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Z matriky obecného úradu

- Údaje z matriky sú príslušné obdobiu medzi 1. marcom 2013 až 30. júnom 2013 –

- NARODENÍ -

- ZOSNULÍ -

Mária Šelestiaková (Kubíková)
Peter Majer (SNP)
Lucia Majerová (SNP)
Vanesa Šuštiaková (V. Kamence)
Adam Chabada (Riečna)
Marko Lacek (Kubíková)
Nikolas Cabadaj (SNP)
Dominik Kubík (SNP)
Lukáš Laščiak (Nigrob)
Marek Milec (Riečna)

Anna Vráblová († 2.3.2013)
Mária Ištvániková († 7.3.2013)
Jozef Patrnčiak († 31.3.2013)
Jozef Laščiak († 11.4.2013)
Mária Mihalčatinová († 22.4.2013)
Ján Chabada († 4.5.2013)
Tomáš Cabadaj († 5.5.2013)
Oľga Múčková († 12.5.2013)
Emília Mariašová († 20.5.2013)
Roman Jankovský († 23.6.2013)

- ZOSOBÁŠENÍ V OBCI –
Juraj Chovanec, Lutiše ♥ Veronika Kubíková, Belá - Kubíková
Peter Krajňák, Lipany ♥ Katarína Španihelová, Stupné

- ZOSOBÁŠENÍ MIMO OBCE –
Milan Zvedela, Belá
Miroslav Uhorskai, Terchová
Štefan Cabadaj, Belá
Ing. Ľuboš Ďurana, Belá
Peter Chovanec, Belá
Marián Bardiovský, Bratislava
Roman Jakubík, Teplička nad Váhom

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Ing. Miroslava Jaroščiaková, Belá
Katarína Mihová, Belá
PaedDr. Monika Podhorská, Belá
Mgr. Monika Kuzmová, Belá
Mgr. Katarína Zajacová, Horný Vadičov
Dominika Hanuliaková, Belá
Mgr. Andrea Poliačková, Belá

Netradičné hobby
V Belských novinách vám často prinášame profily a predstavenia niektorých našich
miestnych spolkov, organizácií, či jednotlivcov. V tejto línii predstavujeme nášho spoluobčana, ktorý sa vyznačuje
výnimočným
hobby, či vlastne už
životným štýlom. Všetko pramení z veľkej lásky k prírode a k zvieratám. Reč je o Erichovi Leibiczerovi, ktorý žije
v malej osade nad Nižnými Kamencami, kde
okrem neho býva už len zopár obyvateľov. Tu sa
presťahoval z mesta a zriadil si tu malú zvieraciu farmu s naozaj nezvyčajnými exponátmi.
Okrem klasiky akou sú kone, hydina či psy,
chová Erich vzácne bažanty, exotické hady či
dokonca opicu. Na tomto gazdovstve sa nachádzajú ešte desiatky rôznych druhov zvierat. Na-

šli by ste tu i leguána, varana aj korytnačky. No
a ak sa tam rozhodnete ísť pozrieť, dajte pozor,
aby vás tam nezožral Erichov krokodíl. (pš)
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V službe pána - 2. časť

vdp. Rudolf Kunda, narodenie 16. novembra 1892 v Bošáci, úmrtie 17. apríla 1953
V minulom čísle sme publikovali prvú časť príbehu o tejto osobnosti. Tento rok vám v trojdielnom seriáli v troch vydaniach Belských novín prinášame úryvky z veľmi vzácnej rovnomennej knihy.
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. a o Belej slovami pána profesora.
... Teraz si povieme o tom, čo s jeho dušpastierskou činnosťou súviselo bezprostrednejšie.
Výučba náboženstva, ako sme si všimli, jeho veľká záľuba z čias kaplánovania v Rajci. Správca fary
sa však musel vedieť prihovárať nielen tým najmenším, ale žiakom po všetky roky ich školopovinnosti a vyprevádzať ich do najbližšej meštianky vo Varíne. No staral sa nielen o výučbu náboženstva, ale o celú problematiku cirkevného školstva na rím.-kat. ľudových školách. Nadanejším zabezpečoval prijatie do výberových škôl, napr. J. Vrábela do gymnázia, E. Belovej na gazdinskú školu do Veličnej. Mnohí môžu povedať, že vďaka jemu sú ,,študovaní,, ako na to ani po toľkých rokoch nezabudol bývalý riaditeľ školy p. J. Vrábel.
Na vyučovanie v samej obci slúžila dvojtriedna drevená budova z druhej polovice 19. storočia a dvojtriedna murovaná budova z roku 1911. 13. mája 1937 večer vypukol požiar, pri ktorom
zhoreli stavania 5 gazdov a stará drevená škola. Čo urobiť? Iniciatívy sa ujíma predseda školskej
stolice vdp. farár R. Kunda a organizuje zbierku financií, prípravu na stavebné práce. Projekty sa
zadávajú Ing. Mášovi zo Žiliny. Stavať sa začalo 15. marca 1938 a na jeseň sa už v škole vyučovalo!
Zháňanie materiálu, pracovníkov, dopravu vybavoval vdp. farár. Išlo to tak ako po masle, pretože
mal všade známych. sám daroval na stavbu 70 kubíkov stavebného dreva. Tehlu vozili z Varína od
vlaku. Každá rodina v obci odpracovala 10 dní manuálnej práce alebo 5 dní so záprahom v hodnote
150,- korún na jednu rodinu.
K dovtedajšej poschodovej budove bola pristavaná štvordielna budova a tak vznikla 6-triedna ľudová škola v Belej. V škole bol zriadený i poštový úrad, presnejšie poštovňa, čím sa uľahčilo
obyvateľom Belej, inak by museli cestovať 7 km na poštu do Varína.
Na novej škole sa začalo vyučovať v školskom roku 1938-39. To už bola výdatná injekcia pre
vyše 800 školáčikov belskej farnosti. Na ceste za vzdelaním im slúžili ešte štyri málotriedne školy,
z nich relatívne najväčšia bola v Lysici. V školskom roku 1939-40 zloženie školskej stolice bolo nasledovné: vdp. R. Kunda – predseda, J. Šipčiak, S. Laščiak, M. Šipčiak, J. Pechota, G. Zímen,
P. Svetlovský, P. Vrábel st.
Nemáme zvlášť záznamy o samotnej dušpastierskej práci. Náboženský život v Belej zrejme
tepal pravidelne, bez mimoriadnych udalostí. V nedeľu o ôsmej hodine bývala malá omša, o 10.30
hod. veľká. Pred veľkou sv. omšou p. farár až do 10.15 debatoval s chlapmi pred kostolom, potom
povedal: „No, chlapi, poďme do kostola“. Keď P. Boháč ešte ako chlapec vyrušoval v kostole, dostal
facku. Odvtedy už nevyrušoval. Vianoce, Veľká noc, Turíce iste túto ,,všednosť narušovali“, podobne ako slávnosť Božieho tela a odpust. Boli tu stabilní a spoľahliví miništranti. Z nich p. P. Ševčík
miništroval ešte ako mládenec, až sa už hanbil. P. farár mu daroval modlitebnú knižku s venovaním: „... usilovnému miništrantovi... 18.5.1930“. Vzácna je fotografia, na ktorej J. E. arcibiskup Dr.
Karol Kmeťko prichádza do belského kostola, aby
vykonal sviatosť birmovania niekedy v roku 1938, je
povšimnutiahodné, že korene jeho pôsobenia siahajú neďaleko do blízkej Tepličky nad Váhom, kde bol
správcom fary.
Pri cirkevných slávnostiach v Belej nikdy nechýbali požiarnici. Hasiči sa vo dvojiciach striedali
každú hodinu pri Božom hrobe, na slávnosť Božieho
tela kráčali popri baldachýne a na prvé sv. prijímanie boli tiež v uniforme. Ich spätosť s cirkevným
dianím p. farár opätoval tým, že pomohol hasičskému zboru pri nákupe protipožiarnej techniky.

Spoločnosť

21
Primície Pavla Ďuranu

V júni sa v obci uskutočnila výnimočná udalosť. Všetci s pokorou a radosťou očakávali tento veľký deň. Chystalo sa totiž niečo, o čom sa ešte dlho bude rozprávať a spomínať. Bolo to bezpochyby niečo nesmierne významné. Bolo treba si dať záležať na každom detaile v prípravách. O čom
je reč? Predsa o vysviacke novokňaza z našej obce Pavla Ďuranu. Pavol sa stal po Petrovi Švecovi
a Petrovi Korenčiakovi 3. kňazom, ktorý bol vysvätený z našej obce za posledných niekoľko rokov.
Táto udalosť mala v prvom
rade svoj duchovný rozmer. Všetko
ostatné bolo len
malé zvýraznenie
dôležitosti toho, čo
sa tu po duchovnej stránke odohralo.
Kňaz
je
muž dávajúci seba
samého Bohu pre
službu
v Cirkvi.
Vo všetkom čím je
a vo všetkom čo
robí je prítomný
Kristus. Je „s ním, skrze neho a v ňom“, aby šíril Božiu lásku, ktorá
zachraňuje svet. Kňazom nemožno byť na „polovičný úväzok“. Kňazom je človek navždy, celou svojou dušou a celým svojim srdcom. Biblický základ kňazstva je pri biblickej večeri, kedy Ježiš povedal svojim apoštolom „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“. Každé kňazské povolanie
je vo svojej najhlbšej podstate veľkým tajomstvom a darom, ktorý nekonečne prevyšuje človeka.
V sobotu 15. júna v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch sa teda táto
slávnosť vysvätenia za kňaza uskutočnila. Obec tam vypravila autobus s veriacimi, ktorí chceli byť
súčasťou tejto svadby človeka s Cirkvou. Na druhý deň v nedeľu už novokňaz Pavol Ďurana celebroval svoju prvú svätú omšu pred svojimi rodákmi a kolegami kňazmi v miestnom rímsko-katolíckom kostole Márie Magdalény. Boli to krásne duchovné chvíle a slová z kázne a príhovorov dodnes
rezonujú v našich srdciach. Po omši si pozvaní hostia ako aj všetci ostatní mohli posedieť pri hostine, ktorá bola pripravená v miestnej telocvični.
Ruku k dielu pri organizácii tejto akcie priložilo
okrem samotnej rodiny a obce mnoho dobrovoľníkov
z našej obce, či už pri výzdobe kostola, úpravy okolia
kostola a cintorínov, zabezpečení materiálu a rôzneho
inventáru, prípravy telocvične, slávnostného jedla
a mnohého iného. Ďakujeme v mene obce všetkým,
ktorí boli súčasťou príprav a priebehu tejto akcie. Pre
dobrú vec sa ochotne zjednotilo mnoho ľudí a spoločne
ťahali za jeden povraz. Všetko dobre dopadlo, počasie
bolo požehnane krásne a všetci si odnášame z udalosti
dobrý pocit, ktorý je pre všetkých najkrajšou odmenou.
Želáme Pavlovi veľa vytrvalosti vo svojom odhodlaní a láske k Cirkvi, nech je pre mnohých a mnohých ľudí pozitívnym duchovným vzorom a nech je
svedomitým služobníkom božím. (pš)

Poďakovanie
Touto cestou sa vám chceme poďakovať za pomoc pri slávnostnom priebehu primičnej svätej omše. Osobitná
vďaka patrí vdp. kanonikovi Milanovi
Krkoškovi, obecnému úradu, riaditeľstvu Spojenej školy Belá a všetkým vám,
ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh tejto slávnosti.
Vďaka patrí za modlitby, duchovnú podporu, za krásne kvety, darčeky i hmotnú pomoc. Nech Pán žehná vaše štedré
dlane a láskavé srdcia, nech vám to
dvojnásobne oplatí. (Vďační rodičia novokňaza Paľka Ďuranu)
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Spoločnosť
Moto - gulashka

Motoguláška v miestnom obecnom kempingu na Nižných Kamencoch sa v priebehu rokov stala neodmysliteľnou súčasťou života našej
obce. Rok čo rok sa na tejto akcii stretnú stovky
motorkárov a prilákajú pozornosť množstva našich obyvateľov, ako aj hostí. Akciu totiž sprevádza bohatý kultúrny program s množstvom atrakcií. Tak tomu bolo aj tento rok na jej šiestom
pokračovaní. V kempe sme mohli narátať vyše
tisíc návštevníkov.
Celá akcia vyvrcholila sobotným programom, keď už od rána sa „zbiehali“ motorkári
z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Pod taktovkou uvádzača Štefana Skrúcaného, ktorý popri
moderovaní stihol odspievať aj niekoľko známych šlágrov, sa uskutočnili zaujímavé a zábavné súťaže o atraktívne ceny, maľovanie na telo
tzv. bodypainting, podával sa guláš, občerstvenie a bola i tradičná spanilá jazda po Žilinskom
okrese za účasti Polície SR. Pre hľadačov adrenalínu bol pristavený vrtuľník, z ktorého sa
mohli účastníci pokochať pohľadom na našu
obec z vtáčej perspektívy. Keď bolo prihorúco,
tak poslúžil aspoň ako ventilátor, ktorý sa vznášal nad hlavami účastníkov. Hlavným programom boli zápasy bojovníkov v pristavenom ringu. Sily si zmerali borci zo Žilinského klubu
Ares gym, proti svojim maďarským kolegom. Ej
veru, to boli zápasy. Slováci v nich vyprášili Maďarov pomerom 4 – 0. Vstupné na akciu bolo
zdarma.
„Fat Bad Boys“ alebo po našom „tuční zlí
chlapci“, ktorí boli hlavní organizátori akcie si
spoluprácu s obcou Belá veľmi pochvaľovali
a predpovedajú motoguláške priaznivo naklonenú budúcnosť. Rovnaký názor má aj vedenie
obce na čele so starostom, ktorí sú odhodlaní
podporiť konanie tejto akcie aj ďalší rok. (pš)

Brigáda dôchodcov
Ako si v pláne práce naši členovia miestneho Klubu dôchodcov predsavzali, tak aj vykonávajú. Jednou z plánovaných aktivít bola aj
úprava námestia pred zdravotným strediskom.
Že sa im to podarilo, o tom sme sa mohli viacerí
presvedčiť pri pohľade na krásne upravené námestie. Naším dôchodcom chuť do práce, vkus
a entuziazmus rozhodne nechýbajú. (pš)

Spoločnosť
Deň detí
Prvý jún je deň, ktorý patrí deťom. Vtedy
naše ratolesti hrami, zábavou a sladkosťami
oslavujú tento milý sviatok. Tento rok sa miestny kemp Belá na Nižných Kamencoch podujal
v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra zorganizovať pre deti
pestrý program. Aj napriek nepriazni počasia
bola účasť hojná a deti si užili výnimočný deň.
Už pri príchode do kempu bolo každé dieťa odmenené sladkosťou a potom sa mohli vrhnúť na
jednotlivé atrakcie. Okrem tradičných preliezačiek, hojdačiek a šmykľaviek si deti mohli užiť
jazdenie na poníkovi a štvorkolkách, nechať si
pomaľovať tvár alebo sa spustiť na lane. Pre
nepriaznivé počasie žiaľ nebolo možné postaviť
skákací hrad.

Obec touto cestou ďakuje správcovi
kempu p. Cyrilovi Matejovi, za organizáciu
a bezproblémový priebeh dňa detí, ale najmä ľuďom, ktorí zabezpečili pre deti program bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase, menovite: Miroslav Drengubiak (jazda na poníkovi),
Michal Meško, Vašo Šuštiak (jazda na štvorkolkách), členovia horskej záchrannej služby Malá
Fatra (zlaňovanie). (rr)

Festina 24 hodín MTB
V Autocampingu Belá - Nižné Kamence
sa v dňoch 15. - 16. júna 2013 uskutočnil ultramaratón Festina 24 hodín MTB v 24 hodinovej jazde na horských bicykloch. Okruh trate
bol dlhý 7 km s prevýšením 160 m. Na preteku
sa celkom zúčastnilo 239 pretekárov, ktorí súťažili v troch základných kategóriách a to jed-

23
notlivci, dvojčlenné a štvorčlenné tímy. Najlepší
jednotlivec odjazdil 57 kôl, najlepší dvojčlenný
tím 63 kôl a najlepší štvorčlenný tím až 73 kôl.
Najrýchlejšie kolo u mužov bolo zajazdené za 16
min 53 s a u žien za 20 min 18 s.

Počas tejto akcie sa odohralo aj spečatenie lásky manželským sľubom jedného páru
spomedzi účastníkov týchto pretekov, ktorí si
povedali svoje áno pred sobášiacim starostom
obce a pred recitujúcimi a spievajúcimi zamestnancami obecného úradu a základnej umeleckej
školy na obecnom úrade. O tom, že sa jednalo
o naozajstnú kuriozitu, svedčí aj fakt, že nevesta i ženích chceli prísť na sobáš v cyklistickom
oblečení. Nakoniec od tohto zámeru upustili,
avšak svedkovia zostali cyklistickému úboru
verní. Hneď po sobáši sadli ženích i nevesta na
svoje bicykle a odišli na závod. Neveste však
trochu prekážali dlhé šaty a závoj, tak to vyriešila po svojom. Čo myslíte? Áno, zaúradovali
nožničky a zo šiat bola takmer minisukňa. (rr)
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Spoločnosť
Jánske ohne

Deň matiek

Len málokomu ušlo, keď v kalendári
svietilo meno Ján. Rodiny, kde by nositeľa tohto
mena nemali, snáď neexistujú. Hoci je Ján najbežnejšie meno nielen u nás, ale aj v Európe, na
Slovensku jeho popularita klesá. Ak človek nosí
v hlave aspoň pár mien s presným dátumom
v kalendári, jedným z nich je určite Ján - 24.
jún je jednoducho pojem. Podľa historikov je toto meno známe už od biblických čias a cirkevná
tradícia sviatkom narodenia Jána Krstiteľa nahradila pôvodný pohanský sviatok letný slnovrat. Preto sa pália jánske ohne. Jánov je na
Slovensku vyše 170-tisíc. Spolu s Jozefom je
plece pri pleci najčastejším mužským menom
u nás. Zo svojej pozície ale ustupuje. Napríklad
v minulom roku bolo v obľúbenosti novorodencov až na 23. mieste.

„Vďaka mami.“ Aké krásne a jednoduché
slová. Vďaka za život, vďaka za výchovu a za
všetko. Patria všetkým naším mamám čo žijú
medzi nami ako aj tým, ktoré nad nami bdejú
z nebíčka. Azda len málokto z nás nevysloví slová vďaky obzvlášť druhú májovú nedeľu, keď si
v kalendári pripomíname deň našich matiek.
Obec v spolupráci so školou usporiadala tento
deň kultúrnu akciu v kultúrnom dome, kde boli
vítané všetky mamičky symbolickým kvietkom
a kde pre nich na pódiu vystupovali deti z materskej a základnej školy so svojimi krásnymi
choreografiami. (pš)

V Belej panuje tradícia pálenia Jánskeho
ohňa, ktorú držia prevažne mládenci z vyšného
konca. Aj tento rok tomu nebolo inak a „pálenie
Jána“ prilákalo nad Belskú dolinu vyše stovky
zvedavcov a milovníkov zábavy pod holým nebom vo svetle ohňa z obrovskej vatry. (pš)

Šport
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Sezóna starších žiakov
Starší žiaci obsadili v 2. lige veľmi pekné
6. miesto. V jarnej časti sme odohrali 13 zápasov s bilanciou 6 výhier, 5 prehier a 2 remízy.
Najlepším strelcom jari sa stal Jakub Špirka (12
gólov) na 2. mieste sa umiestnil P. Vrábel (11
gólov). Medzi najlepších hráčov patrili Jakub
Špirka, Pavol Vrábel a Matej Kolčák. Najkvalitnejšie zápasy na jar sme odohrali s tímami Tatran Oravské Veselé, FC Ajax Slimáčik Mojš Žilina, FK Slovan Trstená a Tatran Zákamenné.
K úspechom patrí aj posunutie žiaka Jakuba
Špirku do dorastu. Budúci rok nás čaká veľmi
ťažká súťaž nakoľko z prvej ligy zostúpili štyri
družstvá do našej súťaže (Čadca, Dolný Kubín,
Bytča a Kysucké nové mesto). Dúfam, že po
kvalitnej letnej príprave sa nestratíme a obsadíme popredné miesto v tabuľke a splníme hlavný
cieľ vychovať hráčov pre dorast. Na záver chcem
poďakovať Tomášovi Káčerovi, za pomoc pri organizovaní domácich zápasov.
(Mgr. Ivan Černák, tréner starších žiakov)
STARŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
1. Oravan Oravská Jasenica
2. Tatran Zákamenné
3. FK Rajec
4. OFK Teplička n. Váhom
5. Slimáčik Mojš - Žilina
6. ŠK Belá
7. Tatran Oravské Veselé
8. ŠK Tvrdošín
9. FK Slovan Trstená
10. Tatran Krásno n. Kys.
11. Dlhá n. Oravou
12. Fatran Varín
13. Blatná Habovka
14. FC Lok. ŽOS Vrútky

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

22
22
19
18
16
13
11
10
11
6
5
5
2
2

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

2
4
3
3
6
10
10
11
14
18
17
20
22
22

84:8
98:22
85:20
80:19
90:26
73:53
46:32
52:48
61:59
32:73
22:77
17:107
18:103
12:123

68
66
61
59
52
42
38
35
34
20
19
16
8
8

Najlepší strelec tímu: Jakub Špirka s 33 gólmi.

Zhodnotenie jarnej časti
„A“ mužstva
Úvodom možno konštatovať, že tabuľkové umiestnenie na 8. mieste bolo tak trochu
smolné, nakoľko sme sa väčšinu sezóny držali
na vyšších miestach a takisto našou ašpiráciou
bolo umiestniť sa do 5-teho miesta, na ktoré
sme aj mali. Bohužiaľ jarnú časť sezóny sprevádzala séria zranení niektorých hráčov spomedzi
tých kľúčových a to už od prvého kola, a tak sa
na konci sezóny dohrávali niektoré zápasy doslovne s jedenástimi statočnými, ktorých bolo
často aj problém zohnať. Problematické bolo

hlavne zložiť obranu. Prístup niektorých hráčov
totiž nebol ideálny. Mužstvo pred začiatkom jarnej časti absolvovalo veľmi kvalitnú a poctivú
prípravu, keď okrem možnosti pravidelne trénovať na umelej tráve v Strážove, sa zúčastnilo 16
hráčov aj sústredenia v Liptovskom Bobrovci,
kde za 5 dní absolvovalo 15 tréningových jednotiek. V zime sa odohralo aj veľa prípravných zápasov. Počas sezóny sa trénovalo spočiatku trikrát týždenne, neskôr dvakrát a väčšinou sa
tréningy spájali s dorastom, kvôli nedostatku
hráčov. Na jar sme teda nakoniec dosiahli 4
výhry, 3 remízy a 6 prehier.
V súčasnosti sa už začala intenzívna príprava na novú sezónu a snažíme sa mužstvo
doplniť aj posilami, či už z dorastu alebo hráčmi
z blízkeho okolia. Vyriešiť treba hlavne posty
stopéra a brankára, pretože naša opora v bráne
M. Zavalidroga nebude kvôli pracovným povinnostiam na jeseň k dispozícii. Čaká nás nesmierne dôležitá sezóna, kde bude dôležitý každý bod, nakoľko sa môžeme dostať do vyššej súťaže, ale takisto aj ľahko padnúť do nižšej, keďže futbalový zväz chystá reorganizáciu regionálnych líg a tried. (pš)
DOSPELÍ (V. LIGA, SKUPINA A)
1. FK Predmier
2. Jednota Bánová
3. FK Terchová
4. Slávia Staškov
5. OFK Kotešová
6. TJ Divinka
7. FK Strečno
8. ŠK Belá
9. Polom Raková
10. Slovan Skalité
11. Pokrok Stará Bystrica
12. FK Rajec
13. ŠK Radoľa
14. Slovan Nová Bystrica

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

18
17
15
14
11
12
10
10
10
8
8
9
6
4

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

3
4
7
7
11
13
11
11
13
10
11
15
16
20

74:24
52:25
55:44
53:41
47:40
42:51
48:48
45:51
49:53
31:34
36:55
44:51
41:58
33:75

59
56
49
47
37
37
35
35
33
32
31
29
22
5

Najlepší strelec tímu a V. ligy: Peter Šugár s 21
gólmi.
MLADŠÍ ŽIACI (II. LIGA, SKUPINA SEVER)
1. ŠK Tvrdošín
2. Oravan Oravská Jasenica
5. FC Lok. ŽOS Vrútky
3. Tatran Krásno n. Kys.
6. ŠK Belá
4. Tatran Zákamenné
7. FK Rajec
8. FK Slovan Trstená
9. Dlhá n. Oravou
11. OFK Teplička n. Váhom
12. Tatran Oravské Veselé
10. Slimáčik Mojš - Žilina
14. Fatran Varín
13. Blatná Habovka

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

22
21
17
16
15
14
12
11
9
8
8
6
3
2

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

2
3
7
7
8
9
12
11
11
13
17
20
21
23

106:26
120:27
84:41
103:38
88:43
49:46
65:59
76:63
59:53
45:101
47:67
34:112
26:110
35:151

68
65
53
51
48
45
38
37
33
29
25
18
11
7
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Šport
Dorast

V tejto sezóne sme skončili o dve priečky
vyššie ako v minulej teda na treťom mieste, ale
opäť nám chýbal tak ako vlani jeden krôčik
k postupu do vyššej súťaže. Dúfam, že sa nám
v letnej prestávke podarí kvalitne pripraviť na
nadchádzajúcu sezónu a konečne budeme
úspešní v boji o postup. Touto cestou by som
chcel všetkým hráčom poďakovať za ich prístup, ochotu a nasadenie a želám im, aby im to
vydržalo aj do budúcna. Zároveň ďakujem
sponzorom p. Jozefovi Hanuliakovi, Jánovi Kurčinovi a Jurajovi Franekovi, ktorí zaplatili dorastencom večere pri niektorých zápasoch na
ihriskách súperov.
(Anton Cabadaj ml., tréner dorastu)

Zostava ZŠ Belá: M. Mihalčatin, M. Cabadaj,
S. Židek, D. Múčka, J. Kováč, J. Žingora,
G. Babiš, D. Zimen, K. Mahút, M. Ripel, J. Staník a J. Durčan, tréner Mgr. Ján Holúbek

DORASTENCI (V. LIGA, SKUPINA A)
1. ŠK Čierne pri Čadci
2. OFK Teplička n. Váhom
3. ŠK Belá
4. ŠK Štiavnik
5. FK Terchová
6. Slovan Podvysoká
7. REaMOS Kys. Lieskovec
8. Pokrok Stará Bystrica
9. Polom Raková
10. ŠK Radoľa
12. FK Strečno
11. Fatran Dolná Tižina
13. SNAHA Zborov n. Byst.
14. ŠK Dolný Hričov

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

20
21
19
18
13
10
10
8
9
9
6
6
5
3

3
1
3
4
3
5
3
5
2
2
6
2
7
4

3
4
4
4
10
11
13
13
15
15
14
18
14
19

111:39
74:22
88:30
103:32
40:40
50:51
55:74
45:67
44:78
49:86
32:63
35:73
43:66
37:85

63
61
60
58
42
35
33
29
29
29
24
20
13
13

Najlepší strelec tímu: Marek Kubík s 22 gólmi.

Majstrovstvá Slovenska
žiakov vo futsale
Pekný úspech dosiahli futsalisti Spojenej
školy Belá, ktorí pod vedením Mgr. Jána Holúbka v kategórii do 13 rokov obsadili na majstrovstvách Slovenska pekné 2. miesto. Turnaja sa
zúčastnili mužstvá: ŠK Makroteam Žilina, ŽFA
Žirafa Žilina, ZŠ Tvrdošín, FK Šamorín a ZŠ
Belá. Chlapci z Belej prehrali iba jeden zápas
s FK Šamorín. Turnaj mal však nepeknú dohru,
keď sa po určitom čase prišlo na jeden veľký
podvod od mužstva FK Šamorín, ktoré na turnaji podvádzalo, tým že do zápasov nasadilo aj
starších chlapcov.
Výsledky ZŠ Belá: ZŠ Belá-Tvrdošín 1:0, M.
Ripel; ZŠ Belá-ŽFA Žirafa Žilina 3:1, M. Ripel 3;
ZŚ Belá-ŠK Makroteam 6:3, S. Židek 3; M. Ripel
2, J. Durčo; ZŠ Belá-FK Šamorín 0:3

Veľmi pekný úspech dosiahla aj futsalová prípravka ZŠ Belá, ktorá opäť pod vedením
Mgr. Jána Holúbka znova obsadila na majstrovstvách Slovenska 2. miesto. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev: FK Šamorín, Kalinkovo, SFC
Senec, LP Domino, ZŠ Belá, FC Petržalka, CFK
Pezinok – Cajla a Tvrdošín. Vo finále sme veľmi
nešťastne podľahli na pokutové kopy ŠK Makroteamu Žilina i keď sme si vypracovali a zahodili
viacero šancí. Napriek tomu je to veľký úspech
chlapcov z Belej. Za najlepšieho brankára bol
vyhlásený brankár ZŠ Belá Adam Mihálik.
(Mgr. Ján Holúbek, tréner)
Zostava ZŠ Belá: A. Mihálik, Prášek, M. Mihalčatin, Šeroň, Bella, Cabadaj, Trnka, Poliak, Hudec, Pallo, Mičo, Boháč, Stročka, Kubala, tréner
Mgr. Ján Holúbek

Šport
Belstav Cup
Športový klub Belá, Spojená škola Belá
a obec Bela zorganizovali 30. mája 2013 tradičný futbalový turnaj starších žiakov Belstav Cup
2013 - 9. ročník. Turnaja sa zúčastnili tieto
mužstvá: ŠK Belá, Výber Žilinského kraja, Výber Banskobystrického kraja a Výber oblastného futbalového zväzu Žilina. Počasie skomplikovalo priebeh turnaja, ale nakoniec to dopadlo
k spokojnosti všetkých zúčastnených družstiev.
Časť turnaja sa odohrala na vedľajšom ihrisku,
ale zápasy o umiestnenie už prebiehali na hlavnom ihrisku. Na turnaji sa najviac darilo výberu
Žilinského kraja. Nesklamali ani chlapci z ŠK
Belá pod vedením trénera Mgr. I. Černáka, ktorí
sa prebojovali až do finále, kde podľahli výberu
Žilinského kraja. V zápase o 3. miesto bol lepší
výber Banskobystrického kraja. Všetci zúčastnení vyjadrili veľkú spokojnosť s priebehom turnaja a prisľúbili účasť aj na budúci rok.
Výsledky:
ŠK Belá - Výber ObFZ Žilina 1:1 (J. Špirka),
na 11-ky 4:1
Výber Žilinského kraja - Vyber Banskobystrického kraja 0:0, na 11-ky 5:4
o 3. miesto: Výber Banskobystrického kraja Výber ObFZ Žilina 2:0
finále: Výber Žilinského kraja - ŠK Belá 4:1
(J.Hýll)

Majstri boxeri
Naši mladí borci nás opäť úspešne reprezentovali, keď dosiahli významné úspechy na
Majstrovstvách SR žiakov a mladšieho dorastu,
ktoré sa konali v dňoch 13. – 14. apríla 2013
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v Giraltovciach. Všetci traja zúčastnení boxeri si
vo svojich kategóriách vyboxovali zlaté medaily
a celkovo skončil náš boxerský oddiel z 21 zúčastnených oddielov na 3. mieste. Zlato získali
Miroslav Mihalčatin v kategórií starších žiakov
do 59 kg, Marek Mihalčatin v kategórií mladších
žiakov do 57 kg a Michal Pallo v kategórií mladších žiakov do 50 kg.

Okrem účasti na Majstrovstvách SR sa
naši boxeri úspešne prezentovali aj v jednotlivých kolách 2. ligy UBCS, keď nastúpili v 2. a 3.
kole. V 2. kole, ktoré sa konalo v Galante sa
tešil z víťazstva len Marek Mihalčatin, Miroslav
Mihalčatin a ani Michal Pallo sa do bojov nezapojili nakoľko nemali súperov. V 3. kole v Leviciach sa predviedol Miroslav Mihalčatin, ktorý
zvíťazil technickým KO. Marek Mihalčatin vyhral svoj zápas bez boja.
Tieto úspechy by neboli možné bez podpory sponzorov p. Jána Kurčinu a p. Jána Mihalčatina ako aj bez pomoci Športového klubu
Belá, ktorý boxerský oddiel zastrešuje. (tk)

28

Inzercia

Poďakovanie
Neprehliadnite
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.

BN č. 3/2013 vyjdú pred
Vianocami

Redakčná rada Belských novín
ďakuje miestnym majiteľom
prevádzok a ochotným zamestnancom týchto prevádzok za
pomoc pri distribúcii Belských
novín do rúk občanov.
Sú to:
Hostinec u Kubíka, Hostinec
u Ševčíka, Hostinec Čajka,
Potraviny Koruna U Čajkov,
Coop Jednota Belá, Potraviny
Večierka, Potraviny Pod Hôrkou, Potraviny U Mažgúta,
Potraviny Lunita, Coop Jednota Kubíková, Potraviny Koruna Vyšné Kamence a Novinový stánok Belá

Belské noviny vydáva: Obecný úrad Belá so sídlom
Oslobodenia 183, 013 05 Belá, IČO: 00 321 168
ISSN: 1339-2964
Vychádzajú trikrát ročne.
Tel.: 041/5693331
Tlač: Varínska tlačiareň
Redakčná rada Belských novín: Ing. Tomáš Káčer,
Mgr. Irena Kolčáková, Mgr. Peter Šugár

- prajeme príjemné chvíle strávené
v obci počas Belskej púte 2013 -

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

belskenoviny@gmail.com

Poďakovanie
Za poskytnutie cenných materiálov, pomoc alebo spoluprácu si našu úprimnú vďaku zasluhujú:
PaedDr. Anna Babišová, Štefánia Belová, Anton Cabadaj,
ml., Miloslava Cabadajová, Ferdinand Cvinger, Mgr. Ivan
Černák, Bc. Petra Fujdiaková, Mgr. Ján Holúbek, Anna
Hornáčková, Peter Hudec, Nikola Holienková, Ing. Matúš
Krajči, Ing. Peter Kurcin, Erich Leibiczer, Marián Mariáš,
Cyril Matejov, Mgr. Kamil Muráň, Ing. Miloš Staník,
PaedDr. Emília Surovcová, Mgr. Jozef Šugár, Miroslava
Ticháková

